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На основание чл. 58 във вр. чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и приетата годишна програма за провеждане на планови
проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата,
прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2021 г. и
Заповед № ПП-21-45/15.11.2021 г. на главния инспектор на Инспектората
към Висшия съдебен съвет,
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – град
Нови пазар с обхват от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. и задачи:
- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела,
срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията,
определенията и на мотивите към постановените присъди.
- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и спрени
наказателни дела.
- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално
просрочване.
- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия;
оправдателни присъди.
- общ контрол – извършени ревизии от Окръжен съд; предложения за
изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение
текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.
- заповедни книги.
СРОК за извършване на проверката от 29.11.2021 г. до 02.12.2021 г.
С ПРОВЕРЯВАЩИ:
ИНСПЕКТОР: ЮРИЙ КРЪСТЕВ
ЕКСПЕРТИ: НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ и ЦВЕТАН ИВАНЧОВСКИ
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:
- непосредствена проверка по делата и деловодните книги;
- анализ на документация;
- индивидуални беседи и разговори;
- изискване на статистическа информация от ръководителя на
съответния съд, която се съдържа в Приложение № 1, справка № 2-13,
отчетни доклади за 2019 г. и 2020 г. за дейността на Районен съд – Нови
пазар, които са предоставени от проверявания съд, оригиналите от които се
намират в него, а копия от тях са неразделна част от настоящия акт.
Районен съд – Нови пазар е един от трите районни съдилища в района
на ОС – Шумен, който обхваща и РС–Шумен и РС-Велики Преслав.
Съдебната палата се състои от два етажа, с административен адрес – гр.
Нови пазар, ул. Цар Освободител № 31, като в сградата са настанени:
Териториален отдел (ТО)–Нови пазар към Районна прокуратура (РП)–
Шумен и Звено „Охрана” при Дирекция ”Съдебна охрана” на Министерство
на правосъдието.
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Съдиите са настанени в самостоятелни кабинети, в отделен кабинет е
председателя на съда, обезпечени с необходимата техника, условията са
добри и е създадена нормална работна среда. Съдът разполага с 3 броя
съдебни зали, които са оборудвани със система за звукозапис на съдебните
заседания. Наличният брой съдебни зали с оглед постъпилите дела през
проверявания период и броя на съдиите се приема за достатъчен за
безпрепятствено правораздаване на съдебните състави при РС-Нови пазар.
Положени са усилия за подобряване на общественото доверие в съда
чрез предоставяне на компетентни и бързи услуги на гражданите и
улесняване на достъпа им до съда, което е приоритет за ръководството на
РС – Нови пазар. Дейностите в тази насока са следните:
Поставени са указателни табели и табла непосредствено до входа на
съда и на всеки етаж от сградата, с изчерпателна информация за
предлаганите административни услуги за гражданите, както и за
местонахождението на работните помещения.
Работното време на отделните звена, обслужващи граждани е
непрекъснато. Съдебните служители носят табелки с имената си за
улеснение в комуникацията с гражданите.
Интернет страницата на съда поддържа данни за структурата и
службите в съда; банкова информация; публикувани съдебни актове;
актуален календар на заседанията; обявления за публични продажби;
различни утвърдени образци на бланки за предоставяне на
административни услуги и друга полезна информация.
На входа е поставен информационен монитор, на който се предоставя
информация за делата и залите за конкретния ден.
Регистратурите на РС – Нови пазар са в едно помещение, чрез което
се осигурява достъп на гражданите и се намира на първия етаж.
Пред всяка съдебна зала има информационни дисплеи, с актуална
информация за състава на съда, насрочените дела за деня (по часове в
съответната зала), както и кое от делата се разглежда в момента в залата.
В сградата на съда са налични две ПОС-терминални устройства, което
е допълнително удобство за гражданите и бързина на услугите,
предоставяни от съда.
І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
С Решение на ВСС по протокол № 9 от 26.02.2015 г. съдия Петина
Кръстева Николова е назначена за Административен ръководител председател на Районен съд – Нови пазар, считано от 06.03.2015 г., с ранг
„съдия в ОС“. С Решение на СК към ВСС по протокол № 11/14.03.2017 г. е
повишена в ранг „съдия в АС“. С Решение на Съдийската колегия на ВСС
по протокол № 7 от 25.02.2020 г., считано от 07.03.2020 г. е определена
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съдия Петина Кръстева Николова за и. ф. Административен ръководител председател на Районен съд – Нови пазар, с ранг „съдия в АС“. С решение
на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 26 от 29.06.2021 г., за и. ф.
Административен ръководител - председател на Районен съд – Нови пазар,
считано от 01.07.2021 г., е определена съдия Светла Радева Янкова, с ранг
„съдия във ВКС и ВАС“, съгласно Решение на СК към ВСС по протокол №
9/28.02.2017 г.
Заместник – председатели и председатели на наказателната,
гражданската и търговската колегии, няма.
През проверявания период в съда не са обособявани колегии и
отделения. Общият брой на съдиите по щат е 4. През проверявания период –
2019 г. са работили 4 магистрата:
съдия Галина Николова Иванова, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
съгласно Решение на СК към ВСС по протокол № 9/28.02.2017 г.,
съдия Светла Радева Янкова, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ съгласно
Решение на СК към ВСС по протокол № 9/28.02.2017 г.,
съдия Атанаска Димитрова Маркова, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“
съгласно Решение на СК към ВСС по протокол № 9/28.02.2017 г.,
съдия Петина Кръстева Николова, с ранг „съдия в АС“ съгласно Решение
на СК към ВСС по протокол № 11/14.03.2017 г., които са разглеждали и
граждански, и наказателни дела.
За 2020 г. са работили същите 4 магистрата и са разглеждали и
граждански, и наказателни дела.
През проверявания период няма поощрения и налагани наказания на
магистрати, разглеждащи наказателни дела и служители.
За подобряване на квалификацията си през 2019 г. и 2020 г. съдиите от
РС-Нови пазар са участвали в следните семинари и обучения:
съдия Галина Николова - „Българско правосъдие за деца тридесет
години след Конвенцията за правата на детето“ през 2019 г.; съдия Светла
Радева и съдия Петина Николова - „Практически проблеми свързани с
банковите кредити. Спорове относно предоставянето на електрическа
енергия“ през 2019 г.; съдия Атанаска Маркова и съдия Петина Николова „Международно сътрудничество по наказателни дела“ през 2019 г.; съдия
Петина Николова „Балистични експертизи и документни изследвания“ през
2019 г.
В щатното разписание на РС–Нови пазар има 21 щатни бройки за
съдебни служители, от тях 5 щ. бр. в общата администрация и 16 щ. бр. в
специализираната администрация.
В съда няма обособено гражданско и наказателно деловодство.
Наказателните дела се обработват от двама съдебни деловодители.
Гражданските дела се обработват също от двама съдебни деловодители,
като при необходимост деловодителите, обработващи наказателни дела се
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включват и при обработката на граждански дела. Всички деловодители от
съдебното деловодство, при условията на взаимозаменяемост, извършват
необходимите справки в НБД „Население“, НАП като при необходимост
правят тези справки и за нуждите на съдебното изпълнение.
Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 1:
5,25.
Разпределението на делата в РС–Нови пазар се извършва при спазване
на изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ – на принципа на случайния
подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на
постъпването им. През 2006 г. е внедрен програмният продукт Law Choice,
а от 01.10.2015 г. се използва софтуер „Централизирана система за
разпределение на делата“, разработен от „Смарт Системс 2010 “ ЕООД.
В РС–Нови пазар действат Вътрешни правила за образуване и
разпределение на делата, утвърдени от административния ръководител със
заповед., изменени и допълнени със Заповед № 190/25.06.2019 г.
Разпределението на делата чрез опцията „автоматично“ се извършва
между всички съдии от съответното отделение, за които не са налице
основания за ползване на други опции.
Разпределението на делата чрез опцията „ръчно“ се прилага в случаите
налагащи делото да се разпредели на конкретен съдия, както следва:
В НО това са случаите на:
Ø прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на
прокурор за допълнително разследване, новообразуваното дело при
последващото му внасяне в съда се разпределя на първоначално
определения съдия;
Ø след отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело на
основание подсъдност, новообразуваното дело, както и това което е
върнато след произнасяне по повдигнат спор за подсъдност се
разпределя на първоначално определения съдия;
Ø след прекратяване на съдебното производство, образувано по реда на
чл. 243 от НПК и чл. 244 от НПК и връщане делото на прокурора за
администриране на жалбата, повторно внесеното в съда дело се
образува под нов номер и се възлага за разглеждане на първоначалния
съдия докладчик. Изключение от това правило, с оглед краткия срок
за разглеждане и произнасяне по жалбата се допуска в случаите,
когато първоначалния съдия докладчик отсъства за по-продължителен
срок.В този случай делото се разпределяна режим „Автоматичен“
измежду останалите съдии;
Ø С оглед гарантиране възможността делото да се гледа в РС-Нови
пазар, делата по чл.65 от НПК се възлагат на съдията, разгледал
искането по чл.64 от НПК.
Разпределение чрез опцията „по дежурство“ се извършва за
образуваните дела, посочени в т. 3.1 от горепосочените правила.
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Делата се образуват своевременно в деня на постъпване на книжата в
съда или на следващия ден. Разпределението на делата се извършва от
председателя на съда, а в негово отсъствие от определен с изрична заповед
съдия или дежурният съдия.
Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се
изготвя от административния секретар на основание заповедите за
дежурства на административния ръководител. Съгласно утвърдени
Вътрешни правила за разпределение на делата в РС-Нови пазар по време на
дежурство се разглеждат следните видове дела:
- производства по чл. 64 от НПК;
- производства по УБДХ;
- искания за разкриване на банкова тайна;
- производства по чл. 146, чл.158, чл.161, чл.164, чл.165 от НПК;
- производства по чл. 159а от НПК.
Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 100%
натовареност. Председателят на съда участва при натовареност 75% по
наказателни дела.
За подобряване на администрирането, организацията на съдебната и
правораздавателната дейност в РС–Нови пазар по инициатива на
административния ръководител и с участието на съдиите се провеждат
редовно общи събрания на всички съдии. Обсъдени са били въпроси - по
запознаване на съдиите с констатациите от актове от извършени проверки и
годишните доклади на съда, преразпределение на дела по състави, начина
на използване на средствата за СБКО в районния съд, допълване и
изменения на вътрешни правила и други.
През проверявания период ОС–Шумен е извършил следните проверки
на РС–Нови пазар:
През 2019 г. и 2020 г. са извършени планови проверки по граждански и
наказателни дела от Окръжен съд – Шумен, които показват както следва:
• за 2019 г. заключението на проверяващите е, че съдиите при
Районен съд – Нови пазар спазват законоустановените срокове за
насрочване, разглеждане на наказателните дела и постановяване на
съдебните актове, извършват пълна подготовка за съдебните заседания. Не
са констатирани случаи на неоснователни самоотводи, а констатираните
пропуски са незначителни и не влияят съществено на работата на съда и
качеството на постановените актове. По граждански дела са направени
препоръки своевременно да се подготвят делата за съдебни заседания с цел
избягване отмяна на определения за приключване на съдебното дирене и
ход по същество. Направена е и препоръка в регистъра на отводите и
самоотводите да се посочват конкретни мотиви за отвода на съдията. За
съдебното изпълнение е направена препоръка да се продължат
необходимите действия за прекратяване на изпълнителните производства
при наличие на предпоставките за перемция.
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• за 2020 г. заключението на проверяващите е, че съдиите в
Районен съд – Нови пазар спазват законоустановените срокове за
насрочване и разглеждане на наказателните дела, и постановяване на
съдебните актове. С единични изключения се извършва задълбочена
подготовка за съдебните заседания. Съдебните актове по наказателни дела
са обстойно мотивирани и след проверка на въззивна или касационна
инстанция се констатира сравнително малък брой отменени съдебни актове.
Не са констатирани случаи на необосновани самоотводи по наказателните
дела. Констатираните пропуски са незначителни и не влияят съществено на
работата на съда и качеството на постановените актове. При извършената
проверка не бяха констатирани нарушения на материално правните и
процесуално правните изисквания за образуване и разглеждане на делата,
приключване на същите с постановяване на съдебен акт, както и
привеждане в изпълнение на наложените наказания. По граждански дела са
направени препоръки за спазване срочност при изписване на съдебните
актове, стриктно спазване разпоредбите на чл. 315, ал. 2 и чл. 316 от ГПК
при посочване на деня, в който ще се обяви решението по делата по Глава
ХХV от ГПК. За съдебното изпълнение е направена препоръка да се
продължи действията за прекратяване на изпълнителните производства при
наличие на необходимите предпоставките.
Изводите от направената проверка показват, че организацията на
работата на съда е на много добро ниво и няма съществени нарушения
допуснати по образуването и движението на делата, довели до забавяне на
наказателното производство, както и при решаването на делата и
мотивирането на съдебните актове.
ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
В Районен съд–Нови пазар, съдебните служители са структурирани
съобразно чл. 14 от ПАС на обща и специализирана администрация и
работят общо 21 служители.
Относима за настоящата проверка е работата на специализираната
администрация.
Служителите са общо 16 и са разпределени както следва:
Ø Съдебен секретар „СИС“ – 2 бр.;
Ø Съдебен секретар – 4 бр.;
Ø Съдебен деловодител –5 бр.;
Ø Бюро съдимост- 1 бр.
Ø Съдебен архивар – 1 бр.;
Ø Призовкар – 1 бр.;
Ø Регистратура – 1 бр.
Ø Съдебен-помощник – 1 бр.
Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 1:
5,25.
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В съда има регистратура за класифицирана информация (РКИ). Тя се
намира на първия етаж. Помещението е защитено е с метална врата, СОТ и
метална решетка на прозореца. Документите се изготвят на пишеща машина
и се съхраняват в метална каса. Водят се всички регистри изисквани по
закон.
В съда се водят следните книги:
- на електронен носител се водят: входящ дневник, книга за закрити
заседания.
- на хартиен носител се водят: регистър по чл. 39, ал. 13 от ПАС.
- на хартиен и електронен носител се водят: описна книга, регистър по
ЗЗДН, приемане и отказ от наследство, азбучник, срочна книга, изходящ
дневник, регистър решения, регистър отводи и самоотводи, регистър на ИЛ,
обжалвани дела, изпълнения на присъди, книга за веществени
доказателства, архивна книга, призовки и съобщения.
Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок до 3 дни.
При извършената проверка не се констатира неспазване на тези срокове.
Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок до 3 дни след
съдебното заседание. Няма наказателни дела, по които този срок да не е
спазен.
Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок до 3 дни.
Изпращането на преписи от решенията или от жалби по
административно-наказателни дела се извършва в срок до 3 дни или найкъсно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството.
Изпращането на делата на по-горна инстанция става до 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.
При проверката се установи, че върху проверените дела за 2019 г. и
2020 г. са поставени жълти етикети на кориците на бързите производства,
съгласно изискванията на чл. 82, ал. 5 от ПАС.
При проверката се установи следната практика по получаването,
съхраняването и предаването на веществени доказателства (ВД), които се
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС – съгласно Заповед
на председателя на съда, за веществените доказателства е отговаряла
съдебен деловодител Я
И
. Служителката приема постъпилите в
съда веществени доказателства, след което ги регистрира в книгата за
веществени доказателства по данни в обвинителния акт или заявлението за
приобщаване на веществено доказателство, като съставя протокол с
подробно описание на същите в два екземпляра, подписан от приемащия и
предаващия служител.
Веществените доказателства се приемат в съда, опаковани съобразно
естеството им и по подходящ за съхранение начин. Върху опаковката на
веществените доказателства е поставен стикер с означение на номера и
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годината на делото и номера, под който са вписани в книгата за веществени
доказателства. Веществените доказателства, с изключение на парите и
другите ценности, се съхраняват подредени, опаковани и надписани.
Съдебният служител, отговарящ за съхранение на веществените
доказателства осигурява представянето им в съдебно заседание, като
същите се получават от съдебния секретар при предявяване по реда на НПК
и се връщат в склада след приключване на съдебното заседание. Когато
делото се предава от един орган на друг, веществените доказателства се
предават заедно с него.
Веществените доказателства се проверяват от комисия, назначена със
заповед на административния ръководител. Комисията проверява налице ли
са всички веществени доказателства, правилно ли се съхраняват и има ли
доказателства, по отношение на които не е направено разпореждане на съда
или разпореждането не е изпълнено, както и налице ли са веществени
доказателства, за които са налице условията по чл. 132 ал. 2 от ПАС.
Комисията изготвя протокол за проверката, който се съхранява в служба
"Съдебно деловодство".
Веществените доказателства, за които е разпоредено връщане на
собственика или предоставяне на друга институция, се предават с протокол,
съдържащ следните данни: точно описание, номерата на следственото и
съдебното дело, номера на присъдата или определението, отнасящи се до
веществените доказателства, датата на предаването и подписите на
приемащото и предаващото лице.
За унищожаването на веществените доказателства, за които е
постановено това, както и тези, които са без стойност и подлежат на
унищожаване, се съставя протокол от комисия, определена със заповед на
председателя на съда.
Веществените доказателства, с изключение на парите и другите
ценности, се съхраняват в метален шкаф
За проверявания период бяха проверени на място водените книги в
деловодството на РС–Нови пазар, както следва:
1. Описна книга за 2019 г. – наказателни дела, прошнурована,
прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на председател, книгата
съдържа общо 111 л. (първоначално е била със 101 л. и с разрешение на
председателя на съда от 09.12.2019 г. са добавени 10 л.). Започната е на
02.01.2019 г. и е приключена на 31.12.2019 г. по установения ред.
Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
2. Описна книга за 2020 г. – наказателни дела. Книгата е
прошнурована, прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на
председателя, книгата съдържа общо 107 л., (първоначално е била със 101 л.
и с разрешение на председателя на съда от 21.12.2019 г. са добавени 6 л.)
Започната е на 03.01.2020 г. и е приключена на 30.12.2020 г. по установения
ред.
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Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
3. Срочна книга за открити заседания – 2019 г. Книгата е
прошнурована, прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на
председател, съдържа 101 л., започната е на 03.01.2019 г. и е приключена на
27.12.2019 г., по установения ред.
Всички графи са попълнени коректно, но липсва дата и подпис от
извършена проверка на проверил за приключване на книгата.
4. Срочна книга за открити заседания – 2020 г. Книгата е
прошнурована, прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на
председател, съдържа 123 л., започната е на 09.01.2020 г. и е приключена на
30.12.2020 г.
Всички графи са попълнени коректно, но липсва дата и подпис от
извършена проверка на проверил за приключване на книгата.
5. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения.
Книгата е започната на 05.01.2016 г. и приключена на 28.12.2019 г. Същата
е прошнурована, подлепена, прономерована, подпечатана, с подпис на
председател, съдържа 200 л. При проверката се установи, че има регулярни
(ежемесечни) проверки и всяка година е приключена по установения ред - с
отбелязване на последното дело, с дата и с подписи на проверяващите лица.
Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения
ред.
6. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения.
Книгата е започната на 09.01.2020 г. и се води и към момента на проверката.
Същата е прошнурована, подлепена, прономерована, без печат, с подпис на
председател, съдържа 150 л. При проверката се установи, че има регулярни
(ежемесечни) проверки и всяка година е приключена по установения ред - с
отбелязване на последното дело, с дата и с подписи на проверяващите лица.
Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения
ред.
7. Книга за закрити и разпоредителни заседания за 2019 г. и 2020 г.наказателни дела. Книгата е започната на 05.01.2018 г. и се води и към
момента на проверката. Същата е прошнурована, подлепена,
прономерована, без печат, с подпис на председател, съдържа 104 л. Всяка
година е отделена със сгъвка и има дата и подпис на проверил.
9. Книга за веществени доказателства- 2019 и 2020 г. - наказателни
дела. Книгата е започната на 01.01.2016 г. и се води и към момента на
проверката. Всяка година е отделена със сгъвка, прономерованa,
прошнурованa, подлепенa, подпечатанa, с подпис на председател, съдържа
201 л. Към книгата са приложени протоколи за унищожаване на ВД, в които
не е описан начина на унищожаване, приемо-предавателни протоколи за
връщане на ВД и протокол от извършена годишна инвентаризация на ВД.
10. Азбучник по наказателни дела за 2019 г. и 2020 г. Същият е в
папка с картонени корици, прошнурован, прономерован, подлепен,
подпечатан, с подпис на председател, съдържащ 201 л., започнат на
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01.01.2019 г. и приключен на 31.12.2020 г. по установения ред - с последно
отбелязване, дата и подпис на проверил.
12. Заповедна книга за 2019 г. - започната на 09.01.2019 г. и е
приключена на 18.12.2019 г. Започната със Заповед № 1 и приключена със
Заповед № 375 от 30.12.2019 г. Книгата представлява класьор с твърди
корици, в който са поставени подредени в хронологичен ред екземпляр от
издадените заповеди на председателя на съда и подредени по хронологичен
ред таблици с кратка анотация на отделените заповеди.
13. Заповедна книга за 2020 г. - започната на 02.01.2020 г. и е
приключена на 29.12.2019 г. Започната със Заповед № 1 и приключена със
Заповед № 428. Книгата представлява класьор с твърди корици, в който са
поставени подредени в хронологичен ред екземпляр от издадените заповеди
на председателя на съда и подредени по хронологичен ред таблици с кратка
анотация на отделените заповеди.
В хода на проверката, бяха отстранени констатираните недостатъци
при попълване на проверените книги.
Като добра практика в РС–Нови пазар, следва да се отбележи, че се
водят следните допълнителни книги:
1. Регистър на изпълнителните листи от 2005 г. по наказателни дела.
Книгата е започната на 03.01.2005 г. и се води и към момента на проверката.
Представлява папка с картонени корици, съдържа 200 л., прономерованa,
прошнурованa, подлепенa, подпечатанa, с подпис на председател и
оформена по установения ред.
2. Регистър на отменени съдебни актове от ОС – Шумен за 2019 г. и
2020 г. Започната е на 01.01.2019 г. и е приключена на 31.12.2020 г.
Представлява папка с картонени корици, в които са приложени подредени
по хронологичен ред отменените съдебни актове на РС – Нови Пазар от
въззивната инстанция.
3. Регистър на приемо-предавателни протоколи и списъци за
предаване на документите от деловодството в архив за 2019 и 2020 г.
Започната е на 01.01.2019 г .и приключена на 31.12.2020 г. Представлява
папка с картонени корици, в които са приложени подредени по
хронологичен ред приемо-предавателни протоколи на архивираните дела.
4. Книга за попълнени справки по приложение № 1 – СИНС. За всеки
съдебен състав се води отделна книга:
- за съдия Радева е започната 2016 г. и е водена до 2020 г.
- за съдия Г. Николова е започната 2017 г. и е водена до 2020 г.
- за съдия П. Николова е започната 2017 г. и е водена до 2020 г.
5. Регистър – карти за състояние на нак. производство ЕИСПП.
Представлява папка с компютърна разпечатка на диспозитивите на влезлите
в сила съдебни актове. Започнат на 31.01.2019 г. и приключена на
31.12.2020 г.
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6. Книга за издадени заверени копия по влезли в сила съдебни актове
на РС–Нови Пазар по внесени актове от РП–Нови Пазар. Започната е на
14.01.2014 г. и се води и към момента на проверката. В нея по хронологичен
ред са описани влезлите в сила съдебни актове.
7. Книга за карти на обвиняеми лица по влезли в сила съдебни актове
на РС – Нови Пазар. Започната е на 07.01.2010 г. и се води и към момента на
проверката. Всяка календарна година е разделена с разделител. В нея по
хронологичен ред са описани делата, по които са внесени в съда карти на
обвиняеми лица. Книгата съдържа 196 л., прономерованa, прошнурованa,
подлепенa, подпечатанa, с подпис на председател и оформена по
установения ред.
8. В РС – Нови Пазар за всяка календарна година се водят папки, в
които са приложени протоколите за случайно разпределение на делата,
ведно със справки на поискани изготвени разпечатки от НБД „Население“
подредени по хронологичен ред, както и справки чрез портала на е-услуги
на НАП.
9. Регистър на отводите и самоотводите по НПК и ГПК за 2019 г.
Представлява папка с компютърна разпечатка на подредени по
хронологичен ред дела, ведно с направените по тях отводи и самоотводи.
Започната на 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. с отбелязани общо 30 бр.
10. Регистър на отводите и самоотводите по НПК и ГПК за 2020 г.
Представлява папка с компютърна разпечатка на подредени по
хронологичен ред дела, ведно с направените по тях отводи и самоотводи.
Започната на 01.01.2020 г. до 31.12.2020г. с отбелязани общо 33 бр.
11. Регистър на заведените искания по чл. 159а от НПК за 2019 г.
Представлява папка с картонени корици, в които по хронологичен ред са
подредени делата, образувани по чл. 159а от НПК с отбелязване на
заявител, съдебната санкция и на кого са предоставени данните. Вписани са
95 бр. искания.
12. Регистър на заведените искания по чл. 159а от НПК за 2020 г.
Представлява папка с картонени корици, в която по хронологичен ред са
подредени делата, образувани по чл. 159а от НПК с отбелязване на
заявител, съдебната санкция и на кого са предоставени данните. Вписани са
68 бр. искания.
ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Уеб-сайтът на РС–Нови пазар е https://npazar-rs.justice.bg. На
страницата ежедневно се публикуват постановените съдебни актове и
всички по-важни вътрешни правила и процедури, тарифи, бланки на
документи, годишни отчети, обявления на ДСИ и др. Информацията се
актуализира всекидневно.
С цел оперативност и бързина във връзка с актуална информация
насочена към магистрати, ДСИ и/или съдебни служители, в съда се
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поддържа вътрешно споделено пространство, където се качват постъпила
информация за служебно ползване: писма, заповеди, протоколи, доклади,
справочна информация и други документи, с които следва да се запознаят
работещите в съда. Достъпът до тази информация е постоянен и се
осъществява само от вътрешната мрежа.
В техническо отношение съда е добре оборудван и с добро програмно
обезпечение, което подпомага по-ефективната работа на магистратите и
служителите му.
Районен съд-Нови пазар има въведени писмени правила за управление
на информацията и ІТ технологиите, които са част от СФУК. Сигурността
на информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на
антивирусен лицензиран програмен продукт „ЕSET Endpoint”, предоставен
от ВСС.
Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word,
Internet Explorer, MS Outlook , MS Edge, както и Adobe Acrobat Reader.
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са свързани в
локална компютърна мрежа с 2 (бр.) основни сървъра, както и
допълнителни за нуждите на комуникациите, архивирането, правноинформационната система и т.н.. Компютрите се поддържат в много добро
хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните изисквания.
От 2006 г. е в експлоатация деловодната програма САС ”Съдебно
деловодство”, която се използва от специализираната администрация на
съда и съдиите за управление на делата, а от 19.08.2020 и Единната
информационна система за съдилищата. В съдебно-изпълнителната служба
в съда се използва ПП“JES“. А в служба Бюро съдимост АИС „Бюро
съдимост“. Използването на всички програмни продукти е одобрено от
ВСС. Съдът използва правно – информационната система „Апис” със
следните модули: Апис-Право, Апис-Процедури, Апис-Финанси, АписПрактика, Евро-Право. Правно - информационните продукти са мрежови
вариант и са достъпни от всички работни места.
Web - сайтът на Районен съд – Нови пазар се поддържа ежедневно в
актуално състояние.
Във връзка с изискванията за достъпна среда, от 2008 г. съдът
разполага с мобилно устройство за транспорт на инвалидна количка до
втория етаж на сградата на съда.
ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
А. за 2019 г.
По щат съдиите, които гледат наказателни дела са четирима. В Районен
съд – Нови пазар няма обособени отделения. През първата година от
проверявания период наказателни дела са разглеждали следните съдии:
Съдия Галина Иванова,
Съдия Светла Янкова,
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Съдия Атанаска Маркова
Съдия Петина Николова.
Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен
годишен отпуск от съдиите в РС–Нови пазар се разрешава от председателя
на съда.
Административният ръководител на РС–Нови пазар ползва отпуск
след депозиране на молба до председателя на ОС–Шумен, който разрешава
ползването на отпуска със заповед.
През 2019 г. съдиите са ползвали отпуск (платен и по болест) както
следва:
Съдия Галина Иванова – 37 дни
Съдия Светла Янкова – 35 дни
Съдия Атанаска Маркова - 38
Съдия Петина Николова – 39 дни
През 2019 г. има направени 30 бр. отводи/самоотводи на съдии по
наказателни дела, както следва:
НОХД
Бро Дела:
й:

НЧХД
Брой Дела:

Бро
й:

АНД
Дела:

ЧНД
Бро Дела:
й:

Всичк
о
дела/б
р.:
15

Г.Ник
олова

5

4/2019
22/2019
23/2019
53/2019
60/2019

0

3

141/19
253/19
408/19

7

Св.
Радев
а
Ат.
Марк
ова
П.
Нико
лова

1

313/19

0

2

44/19;
147/19

1

3

132/19;
164/19;
313/19

1

3

44/19;
145/19;
147/19;
56/19;
145/19;
146/19;
147/19;

0

7

0

4

8

30

93/19

0

0

4

9

1

12

15/19;
36/19;
37/19;
38/19;
58/19;
92/19;
349/19
48/19

4

При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2019 г.
следните дела:
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1. ЧНД № 52/2019 г. - образувано на 19.02.2019 г. по чл. 89 от НК,
протокол за избор на съдия - докладчик от същата дата. С Разпореждане №
126 от същата дата е насрочено за 22.02.2019 г., когато с Определение № 22
е уважено направеното искане. По въззивна частна жалба е образувано
ВЧНД № 92/2019 г. по описа на ОС – Шумен и с Решение № 20 от
20.03.2019 г. е изменено определението по отношение лечебното заведение,
в което е настанено лицето.
2. ЧНД № 94/2019 г. - образувано на 01.04.2019 г. по чл. 306 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 415 от 08.04.2019 г. е насрочено за 16.05.2019 г., когато с
Определение № 49 е уважено направеното искане.
3. ЧНД № 97/2019 г. - образувано на 03.04.2019 г., по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 402 от 03.04.12.2019 г. в закрито заседание е уважено
направеното искане.
4. ЧНД № 32/2019 г. - образувано на 04.02.2019 г., по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 83 от 04.02.12.2019 г. в закрито заседание е уважено
направеното искане.
5. ЧНД № 114/2019 г. - образувано на 18.04.2019 г., по чл. 164 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Определение
№ 43 от 19.04.2019 г. е одобрено извършеното следствено действие.
6. ЧНД № 424/2019 г. - образувано на 08.02.2019 г., по чл. 164 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 100 от 08.02.2019 г. е одобрено извършеното следствено
действие.
7. ЧНД № 139/2019 г. - образувано на 20.05.2019 г., по чл. 471 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 478 от 22.05.2019 г. е насрочено за 20.06.2019 г., отложено
за 04.07.2019 г., пренасрочено за 02.07.2019 г., когато е изпълнена съдебната
поръчка.
8. ЧНД № 739/2019 г. - образувано на 11.03.2019 г., по чл. 471 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 175 от 12.03.2019 г. е разпоредено да се връчат съдебните
книжа на обвиняемото лице. С Определение № 36 от 25.03.2019 г. е прието,
че съдебната поръчка е изпълнена.
9. ЧНД № 78/2019 г. - образувано на 15.03.2019 г., по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 186 от 15.03.12.2019 г. в закрито заседание е уважено
направеното искане.
10. ЧНД № 26/2019 г. - образувано на 31.01.2019 г., по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 74 от 31.01.12.2019 г. в закрито заседание е уважено
направеното искане.
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11. ЧНД № 69/2019 г. - образувано на 07.03.2019 г., по чл. 161 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 166 от 07.03.2019 г. е одобрено извършеното следствено
действие.
12. ЧНД № 21/2019 г. - образувано на 24.01.2019 г., по чл. 161 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 55 от 24.01.2019 г. е одобрено извършеното следствено
действие.
13. ЧНД № 70/2019 г. - образувано на 07.03.2019 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от
08.03.2019 г. е насрочено за 21.03.2019 г., отложено за 25.04.2019 г.,
отложено за 16.05.2019 г., когато с решение е уважено направеното искане.
14. ЧНД № 15/2019 г. - образувано на 21.01.2019 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от
21.01.2019 г. е насрочено за 04.02.2019 г., отложено за 20.02.2019 г., когато с
решение е уважено направеното искане.
15. ЧНД № 130/2019 г. - образувано на 13.05.2019 г., по чл. 306 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане от 17.05.12.2019 г. е насрочено за 10.06.2019 г. отложено за
22.07.2019 г., когато с Определение № 98 молбата е оставена без уважение.
16. ЧНД № 85/2019 г. - образувано на 19.03.2019 г., по чл. 223 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С протоколно
определение от 22.03.2019 г. производството е прекратено поради неявяване
на свидетеля.
17. ЧНД № 138/2019 г. - образувано на 20.05.2019 г., по чл. 471 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане от 22.05.12.2019 г. е насрочено за 20.06.2019 г., когато са
връчени съдебните книжа на лицето и е изпълнена съдебната поръчка.
18. ЧНД № 2/2019 г. - образувано на 04.01.2019 г., по чл. 243 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Определение
№ 12 от 31.01.2019 г. е отменено постановлението на РП – Нови Пазар.
19. ЧНД № 43/2019 г. - образувано на 09.02.2019 г., по чл. 64 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 101 от 09.02.2019 г. е насрочено за същата дата, когато с
Определение № 15 е уважено направеното искане.
20. ЧНД № 412/2019 г. - образувано на 20.12.2019 г., по чл. 65 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане 20.12.2019 г. е насрочено за 23.12.2019 г., когато с
Определение № 161 г. не е уважено направеното искане.
21. АНД № 76/2019 г. - образувано на 14.03.2019 г. по жалба срещу
наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия-докладчик от
същата дата. С Разпореждане № 183 от 14.03.2019 г. е насрочено за
01.04.2019 г., отложено за 24.04.2019 г., когато делото е приключено и с
Решение № 34/14.05.2019 г. е отменено НП.
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22. АНД № 108/2019 г. - образувано на 09.04.2019 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
№ 420 от 09.04.2019 г. е насрочено за 24.04.2019 г., когато делото е
приключено и с Решение № 31/02.05.2019 г. е отменено НП. По касационна
жалба е образувано КАНД № 174/2019 г. по описа на АдмС - Шумен и с
Решение № 227/17.07.2020 г. е оставено в сила решението на РС – Нови
Пазар.
23. АНД № 298/2019 г. - образувано на 07.10.2019 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
№ 710 от 09.10.2019 г. е насрочено за 29.10.2019 г., когато делото е
приключено и с Решение № 79/12.11.2019 г. е потвърдено НП. По
касационна жалба е образувано КАНД № 12/2020 г. по описа на АдмС Шумен и с Решение № 66/04.03.2020 г. е оставено в сила решението на РС –
Нови Пазар.
24. АНД № 13/2019 г. - образувано на 18.01.2019 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
№ 43 от 21.01.2019 г. е насрочено за 11.02.2019 г., отложено за 19.03.2019 г.,
когато делото е приключено и с Решение № 29/18.04.2019 г. е отменено НП.
По касационна жалба е образувано КАНД № 189/2019 г. по описа на АдмС Шумен и с Решение № 242/01.10.2020 г. е отменено решението на РС –
Нови Пазар и е потвърдено издаденото НП.
25. АНД № 142/2019 г. - образувано на 28.05.2019 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
№ 484 от 28.05.2019 г. е насрочено за 10.07.2019 г., когато делото е
приключено и с Решение № 48/16.07.2019 г. е отменено НП.
26. АНД № 68/2019 г. - образувано на 07.03.2019 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
№ 171 от 08.03.2019 г. е насрочено за 04.04.2019 г., отложено за 14.05.2019
г., когато делото е приключено и с Решение № 39/ 23.05.2019 г. е
потвърдено НП.
27. АНД № 224/2019 г. - образувано на 29.07.2019 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
от 29.07.2019 г. е насрочено за 25.09.2019 г., когато делото е приключено и с
Решение № 66/25.10.2019 г. е потвърдено НП.
28. АНД № 288/2019 г. - образувано на 26.09.2019 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Определение
№ 132 от 17.10.2019 г. е прекратено производството по делото, като жалбата
е оставена без разглеждане, тъй като е подадена след законния срок.
29. АНД № 59/2019 г. - образувано на 21.02.2019 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С определение
от 26.02.2019 г. е насрочено за 21.03.2019 г., , когато делото е приключено и
с Решение № 30/22.04.2019 г. е потвърдено НП. По касационна жалба е
образувано КАНД № 196/2019 г. по описа на АдмС - Шумен и с Решение №
231/24.09.2020 г. е оставено в сила решението на РС – Нови Пазар.
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30. АНД № 297/2019 г. - образувано на 07.10.2019 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане
от 07.10.2019 г. е насрочено за 07.11.2019 г., когато делото е приключено и с
Решение № 84/06.12.2019 г. е потвърдено НП. По касационна жалба е
образувано КАНД № 29/2020 г. по описа на АдмС - Шумен и с Решение №
67/04.03.2020 г. е оставено в сила решението на РС – Нови Пазар.
31. АНД № 225/2019 г. - образувано на 29.07.2019 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
от 29.07.2019 г. е насрочено за 25.09.2019 г., когато делото е приключено и с
Решение № 67/25.10.2019 г. е отменено НП. По касационна жалба е
образувано КАНД № 338/2019 г. по описа на АдмС - Шумен и с Решение №
15/24.01.2020 г. е отменено решението на РС – Нови Пазар и е потвърдено
НП.
32. АНД № 113/2019 г. - образувано на 18.04.2019 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
от 19.04.2019 г. е насрочено за 22.05.2019 г., когато делото е приключено и с
Решение № 43/19.06. 2019 г. на РС – Нови Пазар е отменено НП.
33. АНД № 46/2019 г. - образувано на 13.02.2019 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане № 113 от 13.02.2019 г., е
насрочено за 13.03.2019 г., когато делото е приключено и с Решение № 19
обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност
и му е наложено административно наказание - „глоба“. Мотивите предадени
на 15.03.2019 г.
34. АНД № 20/2019 г. - образувано с щемпел на 23.01.2019 г. по чл.
78а от НК за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“ от НК,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане №
56 от 25.01.2019 г. е насрочено за 21.02.2019 г., когато делото е приключено
и с Решение № 12 обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено „глоба“. По въззивна жалба е
образувано ВАНД № 146/2019 г. по описа на ОС – Шумен и с Решение №
46/30.04.2019 г. е изменено решението на РС – Н. Пазар в частта на срока за
„лишаване от право да управлява МПС“.
35. АНД № 171/2019 г. - образувано на 20.06.2019 г. по чл. 78а от
НК за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане същата дата е насрочено
за 11.07.2019 г., отложено за 19.09.2019 г., когато делото е приключено и с
Решение № 50 обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание „глоба“. Мотивите предадени на 24.10.2019 г.
36. АНД № 111/2019 г. - образувано на 17.04.2019 г. по чл. 78а от
НК за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане 19.04.2019 г. е
насрочено за 19.05.2019 г., когато делото е приключено и с Решение №
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35обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна
отговорност и му е наложено административно наказание - „глоба“.
Мотивите предадени на 27.05.2019 г.
37. АНД № 56/2019 г. - образувано на 21.02.2019 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 182, ал. 2 от НК, протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от 25.02.2019 г. съдиядокладчикът се е отвел. С протокол за избор от 26.02.2019 г. е разпределено
на съдия Маркова. С разпореждане от 26.02.2019 г. е насрочено за
20.03.2019 г., когато делото е приключено и с Определение съдебното
производство е прекратено и е върнато на РП – Нови Пазар. По частен
протест е образувано ВЧНД № 165/2019 г. на ОС – Шумен и с Определение
№ 135/17.04.2019 г. е потвърдено определението на РС – Нови Пазар.
38. АНД № 340/2019 г. - образувано на 06.11.2019 г. по чл. 1 от
УБДХ, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане от 06.11.2019 г. делото е насрочено за същата дата, когато с
решение признава нарушителя за виновен и му налага административно
наказание „глоба“.
39. АНД № 44/2019 г. - образувано на 12.02.2019 г. по чл. 1 от
УБДХ, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 107 от 12.02.2019 г. делото е насрочено за същата дата,
когато с Решение № 108 признава нарушителя за виновен и му налага
административно наказание „глоба“.
40. АНД № 393/2019 г. - образувано на 04.12.2019 г. по чл. 1 от
УБДХ, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. Делото е
разгледано същия ден, когато с решение признава нарушителя за виновен и
му налага административно наказание „глоба“.
41. НОХД № 123/2019 г. образувано на 02.05.2019 г. по внесен
обвинителен акт (ОА) за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от
03.05.2019 г. е насрочено за 09.05.2019 г., когато е постановена осъдителна
присъда. Мотивите предадени на 28.05.2019 г.
42. НОХД № 149/2019 г. образувано на 31.05.2019 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 493 от 03.06.2019 г. е
насрочено за 04.07.2019 г., отложено за 19.09.2019 г., отложено за
24.10.2019 г., отложено за 19.12.2019 г., когато е постановена осъдителна
присъда. Мотивите предадени на 27.12.2019 г.
43. НОХД № 60/2019 г. образувано на 22.02.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 195 от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане от 27.02.2019 г. е насрочено за
21.03.2019 г., отложено за 04.04.2019 г., когато е постановена осъдителна
присъда. Мотивите предадени на 10.04.2019 г.
44. НОХД № 197/2019 г. образувано на 16.07.2019 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 152 от НК, протокол за избор на съдия19

докладчик от същата дата. С Разпореждане от 16.07.2019 г. е насрочено за
08.08.2019 г., отложено за 26.09.2019 г., когато е постановена осъдителна
присъда. Мотивите предадени на 21.10.2019 г. По въззивна жалба е
образувано ВНОХД № 361/2019 г. по описа на ОС – Шумен и с Решение №
115/17.12.2019 г. е потвърдена присъдата на РС – Нови Пазар
45. НОХД № 23/2019 г. образувано на 25.01.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от 25.01.2019 г. е
насрочено за 01.02.2019 г., когато е одобрено внесеното споразумение.
46. НОХД № 84/2019 г. образувано на 19.03.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от 19.03.2019 г. е
насрочено за 26.03.2019 г., когато е постановена осъдителна присъда.
Мотивите предадени на 24.04.2019 г.
47. НОХД № 72/2019 г. образувано на 08.03.2019 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 346, ал. 2 от НК, протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от 11.03.2019 г. е
насрочено за 25.04.2019 г., отложено за 30.05.2019 г., отложено за
20.06.2019 г., когато е постановена осъдителна присъда. Мотивите
предадени на 02.07.2019 г.
48. НОХД № 162/2019 г. образувано на 10.06.2019 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 195 от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане от 11.06.2019 г. е насрочено за
10.07.2019 г., отложено за 04.09.2019 г., отложено за 16.10.2019 г., отложено
за 13.11.2019 г., когато е постановена осъдителна присъда. Мотивите
предадени на 28.11.2019 г.
49. НОХД № 164/2019 г. образувано на 11.06.2019 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 183 от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане от 11.06.2019 г. е насрочено за
10.07.2019 г. С Определение от 11.06.2019 г. съдията се отвел от
разглеждане на делото и го е докладвал за ново разпределение. С протокол
за избор от 19.06.2019 г. делото е разпределено на съдия Николова. На
10.07.2019 г. е постановена осъдителна присъда. Мотивите предадени на
22.07.2019 г.
50. НОХД № 311/2019 г. образувано на 11.10.2019 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от 11.10.2019 г. е
насрочено за 20.11.2019 г., отложено за 11.12.2019 г., когато е постановена
осъдителна присъда. Мотивите предадени на 18.12.2019 г.
51. НОХД № 230/2019 г. образувано на 01.08.2019 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 216 от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане от 02.08.2019 г. е насрочено за
02.10.2019 г. По постъпила молба от прокурора делото е отсрочено за
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30.10.2019 г., отложено за 04.12.2019 г., отложено за 16.12.2019 г., когато е
постановена осъдителна присъда. Мотивите предадени на 10.01.2020 г.
52. НОХД № 389/2019 г. образувано на 02.12.2019 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 813 от
02.12.2019 г. е насрочено за 05.12.2019 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
53. НОХД № 398/2019 г. образувано на 11.12.2019 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 131, ал.1, т. 12 от НК,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане №
260170 от 11.12.2019 г. е насрочено за 14.12.2019 г., когато е одобрено
внесеното споразумение.
54. НОХД № 57/2019 г. образувано на 11.12.2019 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от 21.02.2019 г. е
насрочено за 25.22.2019 г., когато е одобрено внесеното споразумение.
55. НОХД № 5/2019 г. образувано на 08.01.2019 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 11 от
08.02.2019 г. е насрочено за 09.02.2019 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
56. НОХД № 49/2019 г. образувано на 15.02.2019 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол
за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 120 от
15.02.2019 г. е насрочено за 20.02.2019 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
57. НОХД № 50/2019 г. образувано на 18.02.2019 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол
за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № от
18.02.2019 г. е насрочено за 20.02.2019 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
58. НОХД № 49/2019 г. образувано на 15.02.2019 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол
за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 120 от
15.02.2019 г. е насрочено за 20.02.2019 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
59. НОХД № 8/2019 г. образувано на 10.01.2019 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК, протокол
за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № от
10.01.2019 г. е насрочено за 16.01.2019 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
60. НОХД № 397/2019 г. образувано на 05.12.2019 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от
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05.12.2019 г. е насрочено за 12.12.2019 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
61. НОХД № 167/2019 г. образувано на 12.06.2019 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от
12.06.2019 г. е насрочено за 19.06.2019 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
62. НЧХД № 120/2019 г. образувано на 22.04.2019 г. за извършено
престъпление по чл. 130 от НК, протокол за избор на съдия-докладчик от
същата дата. С Разпореждане № 436 от 23.04.2019 г. делото е насрочено
13.05.2019 г., отложено за 08.07.2019 г., отложено за 25.09.2019 г., когато е
постановена осъдителна присъда. Мотивите предадени на 27.09.2019 г. По
въззивна жалба е образувано ВНЧХД № 351/2019 г. по описа на ОС Шумен и с Решение № 112 от 16.12.2019 г. е потвърдена присъдата на РС –
Нови Пазар.
63. НЧХД № 93/2019 г. образувано на 27.03.2019 г. за извършено
престъпление по чл. 130 от НК, протокол за избор на съдия-докладчик от
същата дата. С определение от 27.03.2019 г. съдия-докладчикът се отвел от
разглеждане на делото и го е докладвал за ново разпределение. С протокол
за избор от 28.03.2019 г. делото е разпределено на съдия Иванова. С
Разпореждане № 211 от 28.03.2019 г. делото е оставено без движение до
отстраняване на посочените нередовности. С Разпореждане № 421 от
10.04.2019 г. е насрочено за 30.04.2019 г., отложено за 20.05.2019 г.,
отложено за 08.07.2019 г., отложено за 20.09.2019 г., когато е постановена
оправдателна присъда. Мотивите предадени на 01.10.2019 г. По въззивна
жалба е образувано ВНЧХД № 371/2019 г. по описа на ОС - Шумен и с
присъда № 3 от 12.02.2020 г. е отменена присъдата на РС – Нови Пазар и е
постановена осъдителна присъда.
64. НЧХД № 81/2019 г. образувано на 18.03.2019 г. за извършено
престъпление по чл. 148 от НК, протокол за избор на съдия-докладчик от
същата дата. С Разпореждане № 199 от 22.03.2019 г. делото е оставено без
движение до отстраняване на констатираните нередовности. С
Разпореждане № 418/ 09.04.2019 г. е насрочено 07.05.2019 г., отложено за
30.05.2019 г., отложено за 20.06.2019 г. С Разпореждане № 505/10.06.2019 г.
са отменени разпореждането, с което е даден ход на частната тъжба и
определението, с което делото е насрочено в о.с.з. за 20.06.2019 г. Тъжбата е
оставена без движение и е даден срок за отстраняване на констатираните
нередовности. С Определение № 76 от 28.06.2019 г. производството по
делото е прекратено поради неотстраняване в срок на констатираните
нередовности. По въззивна жалба е образувано ВЧНД № 312/2019 г. по
описа на ОС-Шумен и с Решение № 95 от 25.10.2019 г. е отменено
определението на РС–Нови Пазар и делото е върнато на същия състав за
продължаване на съдопроизводствените действия. С Разпореждане №
751/08.11.2019 г. делото е насрочено за 10.12.2019 г., отложено за
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04.02.2020 г. С Определение № 12/17.01.2020 г. е прекратено
производството по делото поради оттегляне на частната тъжба.
65. НЧХД № 131/2019 г. образувано на 14.05.2019 г. за извършено
престъпление по чл. 130 от НК, протокол за избор на съдия-докладчик от
същата дата. С Разпореждане № 464 от 16.05.2019 г. е насрочено за
11.06.2019 г., с определение е отложено за 09.07.2019 г. С Разпореждане №
535 от 26.06.2019 г. е отменено определението и е насрочено за 19.09.2019
г., отложено за 29.10.2019 г., когато е постановена осъдителна присъда.
Мотивите предадени на 15.11.2019 г. По въззивна жалба е образувано
ВНЧХД № 42/2020 г. по описа на ОС-Шумен и с Решение № 14 от
09.04.2020 г. е потвърдена присъдата на РС – Нови Пазар.
66. НЧХД № 125/2019 г. образувано на 07.05.2019 г. за извършено
престъпление по чл. 130 от НК, протокол за избор на съдия-докладчик от
същата дата. С Разпореждане от 09.05.2019 г. делото е насрочено
13.06.2019 г. С определение от 13.06.2019 г. производството по делото е
прекратено, поради постигнато извънсъдебно споразумение между
страните.
През 2019 г. в Районен съд-Нови пазар са поставени за разглеждане
общо 455 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 39 бр. От
тях НОХД – 108 бр., ЧНД – 213 бр., НЧХД – 17 бр. и АНД – 117 бр. (от тях
по чл. 78а от НК са 18 бр.).
Новообразуваните наказателни дела са 416 бр. От тях НОХД – 95 бр.,
ЧНД – 209 бр., НЧХД – 10 бр. и АНД – 86 бр. (от тях по чл. 78а от НК са 16
бр.). Процентното съотношение на останалите несвършени от предходен
период, спрямо всички поставени за разглеждане наказателни дела е 8.57 %.
СЪДИЯ

постъпили дела през 2019 г.
общо дела

№

1
2
3
4

Всичко дела
Г. Николова
С.Радева
А.Маркова
П.Николова

455
46
163
122
124

в т.ч по видове дела.:
АНД/
вкл. по
НОХД
НЧХД
ЧНД
чл. 78а от
НК /
108
17
117
213
6
4
26
10
35
6
33
89
30
4
29
59
37
3
29
55

През 2019 г. в съда не са разглеждани дела с висок обществен интерес.
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През 2019 г. съдиите са приключили 408 бр. наказателни дела, които по
брой и вид и състави са както следва:
№

СЪДИЯ
общо дела

Свършени дела през 2019 г.

1
2
3
4

Всичко дела
Галина Николова
Светла Радева
Атанаска Маркова
Петина Николова

408
43
150
107
108

в т.ч по видове дела.:
АНД/вкл.
по чл.
НОХД
НЧХД
ЧНД
78а от
НК/
99
13
86
210
6
4
23
10
32
5
24
89
29
1
20
57
32
3
19
54

През 2019 г. са прекратени общо18 бр. дела, както следва:

Галина Николова
Светла Радева
Атанаска Маркова
Петина Николова
Всичко:

Прекратени през
2019 г.:
1
4
5
8
18

През 2019 г. в РС–Нови пазар с осъдителни присъди са приключили 33
дела, по съдии както следва:
Съдия
Галина Николова
Светла Радева
Атанаска Маркова
Петина Николова

Постановени осъдителни присъди брой
3
12
6
12

През 2019 г. в РС–Нови пазар с оправдателни присъди по всички
повдигнати обвинения са приключили 5 дела, както следва:
• НЧХД № 17 / 2018 г. с-я Петина Николова, липсват доказателства
за извършване на клеветата;
• НЧХД № 333 / 2018 г. с-я А. Маркова, няма доказателства да е
извършил деянието;
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• НЧХД № 386 / 2018 г. с-я Галина Николова, не е доказано, че
деянието е причинено от подсъдимия;
• НЧХД № 93 / 2019 г. с-я Галина Николова, малозначително
деяние;
• НЧХД № 131 / 2019 г. с-я Св. Радева, постъпила реторсия.
3 бр. дела са приключили с оправдателна присъда по част от
повдигнатите обвинения, както следва:
• НОХД № 21/2017 г. – докладчик съдия П. Николова – деянието е
извършено по непредпазливост;
• НОХД № 164/2019 г. – докладчик съдия П. Николова – деянието
е с ниска степен на обществена опасност;
• НОХД № 165/2019 г. – докладчик съдия П. Николова – деянието
е с ниска степен на обществена опасност;
През 2019 г. РС–Нови пазар е разгледал 5 бр. наказателни дела, по
които подсъдимият е бил непълнолетен.
По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 71 бр. дела, като по реда на чл. 381 от НПК са 53 броя и по реда на
чл. 384 от НПК са 18 броя дела.
По 1 бр. дело не е спазен срока съгласно чл. 382, ал. 2 от НПК, поради
искане на от страна на защитника на подсъдимия, делото да бъде насрочено
за друга дата.
По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 18 бр. дела.
Общо 3 бр. дела са насрочени в срок по-дълъг от 1 месец съгласно чл.
376, ал. 1 от НПК, както следва:
• АНД 122/2019 г. съдия Петина Николова - по искане на съдиятадокладчик, има дадено разрешение, за насрочване извън срока по
чл. 376, ал. 1 от НПК, поради това, че към момента на насрочване
на делото в РП - Нови пазар е работил само един прокурор и има
изготвен график за насрочване на делата с участие на прокурор;
• АНД 233/2019 г. съдия Атанаска Маркова - по искане на съдиятадокладчик, има дадено разрешение, за насрочване извън срока по
чл. 376, ал. 1 от НПК, предвид съдебната ваканция и предвид
обстоятелството, че предстои ползването на годишния отпуск на
съдия-докладчика;
• АНД 248/2019 г. съдия Петина Николова - по искане на съдиятадокладчик, има дадено разрешение, за насрочване извън срока по
чл. 376, ал. 1 от НПК, предвид излизането на планиран по-рано
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отпуск и графикът след отпуската не позволява насрочването на
делото в законовия срок.
По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство
пред първата инстанция” са разгледани 13 бр. дела.
През 2019 г. в РС–Нови пазар не са разглеждани дела по реда на гл.26
от НПК - „Ускоряване на наказателното производство“.
През 2019 г. в РС–Нови пазар са разгледани 6 бр. дела по реда на гл. 24,
НПК „Бързо производство”. По всички дела е бил спазен срока посочен в
чл. 359, ал. 1 от НПК, като същите са били насрочени в първия възможен
заседателен ден. 5 бр. са разгледани в 7 дневен срок, 1 бр. е разгледано в
едномесечен срок НОХД № 272/2019 г. съдия-докладчик Светла Радева причини пренасрочване по искане на подсъдимия за сключване на
споразумение.
От шестте броя дела – 4 бр. са приключили със споразумение, 2 бр. са
приключили с присъда - по НОХД № 123/2019 г. съдия-докладчик Светла
Радева, присъдата произнесена на 09.05.2019 г., мотивите изготвени в
едномесечния срок, постановени на 28.05.2019 г., по НОХД № 84/ 2019 г.
съдия-докладчик Петина Николова, присъдата произнесена на 26.03.2019 г.,
мотивите изготвени в едномесечния срок, постановени на 24.04.2019 г.
През 2019 г. в РС–Нови пазар са образувани и разгледани общо 3 бр.
дела по реда на гл. 34 от НПК. От тях по реда на раздел I „Прилагане на
принудителни медицински мерки” е 2 бр., а по реда на раздел II
„Реабилитация“ са 1 бр. дело.
По чл. 427 от НПК:
• ЧНД №426/2018 г. – съдия Галина Николова- насрочено след 3
дневния срок;
• ЧНД №52/2019 г. – съдия Галина Николова- насрочено и решено
3 дневния срок;
По чл. 433 от НПК:
ЧНД № 119/2019 г. – съдия Петина Николова – насрочено в 1 месечен
срок, решено в 3 месечен срок.
През 2019 г. в РС–Нови пазар няма дела, които да са разгледани по
реда на гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от
НПК.
През 2019 г. в РС–Нови пазар, няма върнати дела на прокурора за
отстраняване на очевидна фактическа грешка или прекратени производства
на основание чл. 248а от НПК.
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За 2019 г. са разгледани 10 бр. дела, образувани по искане за вземане
на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за
нейното изменение (чл. 65 от НПК). От тях 8 бр. дела са по чл. 64 от НПК и
2 бр. дела са по чл. 65 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в деня на образуването по8 бр. дела, като 8
бр. дела са по чл. 64 от НПК и 0 бр. дело е по чл. 65 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в 3 дневен срок от деня на образуването по 2
бр. дела, като 0 бр. дело е по чл. 64 от НПК и 2 бр. дела са по чл. 65 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК,
съдът е постановил определението си в срок по-дълъг от 3 дни по 0 бр. дела.
През проверяваната година в РС–Нови пазар са разгледани 213 бр.
ЧНД. От тях с правно основание по чл. 243 от НПК са 10 бр. и 20 бр.
разпити.
По спазването на чл. 247а от НПК:
През проверявания период 89 бр. НОХД са насрочени в двумесечния
срок и 4 дела, които са насрочени в тримесечен срок с разрешение на
председателя на съда:
№ дело
НОХД 193/2019
НОХД 194/2019
НОХД 337/2019
НОХД 338/2019

Съдия:
Петина Николова
Петина Николова
Петина Николова
Петина Николова

Общо 2 бр. НОХдела са насрочени в тримесечен срок без разрешение
на председателя, по съдии както следва:
№ дело
НОХД 230/2019
НОХД 231/2019

Съдия:
Атанаска Маркова
Атанаска Маркова

По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:
През 2019 г. по всички разгледани дела е спазен срока по чл. 271, ал. 10
от НПК.
По спазването на чл. 308 от НПК:
По 11 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни.
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По 16 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 60 дни.
По 1 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени след 60 дни., а
именно:
НОХД № 21/2017 г. – съдия Петина Николова – присъдата е
постановена на 15.01.2019 г., а мотивите са предадени на 26.03.2019 година.
Причината за това е практическа и правна сложност на делото.
През 2019 г. в РС–Нови пазар решенията по АНД дела са изготвени в
срок до два месеца от обявяване на делото за решаване. Няма АНД,
решенията, по които да са изготвени до три месеца от обявяване на делото
за решаване и след изтичане на срока от три месеца.
По спазването на чл. 416 от НПК:
По 27 бр. дела препис от присъдата или определението за изпълнение е
изпратен на съответния орган в 7-дневен срок от влизането й в сила. През
2019 г. има 10 бр. дела, по които препис от присъдата да е изпратен на
съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в сила. Причината
за това е забавяне на делото от горестоящата инстанция, както и забавяне в
изготвянето на мотивите.
По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за
разглеждане и решаване на делото:
От свършените 408 бр., общо 326 бр. дела са приключили в едно
открито съдебно заседание, а 169 бр. дела са приключили в едно закрито
съдебно заседание
2019 г.
в ОСЗ
в ЗЗ

НОХД
68
0
68

НЧХД
2
1
3

АНД
48
2
50

ЧНД
39
166
205

Всичко:
157
169
326

Това е 79.90% от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.
От общо свършените 408 бр. наказателни дела, 67 бр. наказателни дела
са приключили до три съдебни заседания. От тях:
АНД – 34 бр., НОХД –23 бр., ЧНД – 5 бр. и НЧХД – 5 бр.
Това е 16.42 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.
Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания
са 15 бр. От тях:
АНД – 2 бр., НОХД – 8 бр., НЧХД – 5 бр. и ЧНД – 0 бр.
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Това е 3.68 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела, както следва:
• НОХД 21/2017 г. с-я П. Николова, причини за отлагане - за събиране
на доказателства, за изготвяне на съдебна експертиза, за събиране на
доказателства – 3 пъти, неявяване на свидетел, за изготвяне на
съдебна експертиза;
• НОХД 346/2017 г. с-я Св. Радева, причини за отлагане – неявяване на
подсъдим, нередовно призоваване, неявяване на подсъдим, нередовно
призоваване, за разглеждане по общия ред, за събиране на
доказателства (призовава свидетели);
• НОХД 147/2018 г. с-я П. Николова, причини за отлагане – за
разглеждане по общия ред, за разпит на свидетел чрез
видеоконферентна връзка, неявяване на свидетел, за събиране на
доказателства;
• НОХД 399/2018 г. с-я А. Маркова, причини за отлагане – оттеглено
пълномощно на адвокат (за посочване на нов), за разглеждане по
общия ред, за събиране на доказателства, оттеглено пълномощно, за
събиране на доказателства;
• НОХД 420/2018 г. с-я П. Николова, причини за отлагане – неявяване
на подсъдим – 2 пъти, нередовно призоваване, неявяване на
подсъдим;
• НОХД 87/2019 г. с-я Ат. Маркова, причини за отлагане – за
разглеждане по общия ред, отсъствие на адвокат, отлага и дава
възможност за сключване на споразумение, нередовно призоваване;
• НОХД 149/2019 г. съдия Светла Радева, причини за отлагане – за
разглеждане по общия ред, неявяване на свидетел – 2 пъти;
• НОХД 162/2019 г. съдия Атанаска Маркова, причини за отлагане –
неявяване на подсъдим, за разглеждане по общия ред, неявяване на
свидетел;
• НЧХД 17/2018 г. с-я П. Николова, причини за отлагане – молба за
отлагане от подсъдимата, поради лоши метеорологични условия, за
събиране на доказателства – 3 пъти, за изготвяне на експертиза, за
събиране на доказателства, неявяване на свидетел, за събиране на
доказателства;
• НЧХД 319/2018 г. съдия Светла Радева, причини за отлагане – за
събиране на доказателства, за изготвяне на съдебна експертиза,
неявяване на подсъдим;
• НЧХД 355/2018 г. съдия Светла Радева, причини за отлагане – за
събиране на доказателства, за изготвяне на съдебна експертиза, за
изготвяне на допълнителна съдебна експертиза;
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• НЧХД 81/2019 г. съдия Светла Радева, причини за отлагане –
неявяване на подсъдим, нередовно призоваване, за събиране на
доказателства;
• НЧХД 93/2019 г. съдия Галина Николова, причини за отлагане –
неявяване на подсъдим, за събиране на доказателства – 2 пъти;
• АНД 334/2018 г. съдия Светла Радева, причини за отлагане – за
събиране на доказателства – 2 пъти, неявяване на вещо лице;
• АНД 345/2018 г. съдия Светла Радева, причини за отлагане – за
събиране на доказателства, нередовно призоваване, неявяване на
свидетел.
От общо свършените 408 бр. наказателни дела, по 352 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 86.27 %.
С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 46 наказателни дела, т. е.
11.27 %.
С обща продължителност от 6 до 9 месеца са 5 наказателни дела, т. е.
1.22 %
С продължителност повече от 9 месеца са 5 наказателни дела, т. е. 1.22
%:
• НОХД 399/2018 с правно основание чл.152, ал.1, т.2 от НК във
вр. с чл.18, ал.1 от НК, съдия Атанаска Маркова –
продължителност 9 месеца и един ден;
• НОХД 21/2017 с правно основание по чл.343, ал.3, б."а",
алтернатива втора във вр. с чл.342, ал.1 от НК, съдия Петина
Николова – продължителност 1 година 11 месеца и 29 дена;
• НОХД 346/2017 с правно основание чл.194, ал.1 от НК, съдия
Светла Радева – продължителност 1 година 7 месеца и 13 дни;
• НЧХД 17/2018 с правно основание чл.147 от НК, съдия Петина
Николова – продължителност 1 година 8 месеца и 11 дни
• НОХД 147/2018 с правно основание чл.210, ал.1, т.2 и т.5 от НК
във вр. с чл.209, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК, съдия
Петина Николова – продължителност 1 година 2 месеца и 14 дни.
В края на първата година от поверявания период не са приключили 47
бр. наказателни дела, от които НОХД – 9 бр., НЧХД – 4 бр., АНД – 31 бр. и
ЧНД – 3 бр.
В РС–Нови пазар през 2019 г. няма изгубени и погасени по давност
дела. През първата година от проверявания период няма спрени дела.
От приключилите през отчетния период 408 бр. наказателни дела
обжалвани са 55 бр.:
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Галина Николова
Светла Радева
Атанаска Маркова
Петина Николова
Всичко:

Обжалвани през 2019 г.:
17
18
10
10
55

Има резултат по 52 бр., от които:
а) потвърдени са 32 бр.акта.
б) отменени са 15 бр. акта.
в) изменени са 5 бр. акта.
Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година,
съдиите от РС–Нови пазар са правораздавали в съответствие със закона и
добрите практики.
НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през първата година от проверявания
период е 8,7 дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един
съдия през същата година са 8,5 дела.
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през първата година
от проверявания период е 8,7 дела/изчислява се на база постъпили дела и
действително отработени човекомесеци в наказателно отделение/,
средномесечно свършени дела от един наказателен съдия са 8,5 дела.
През първата година от проверявания период в наказателното
отделение на Районен съд - Нови пазар са отработени 48 човеко месеци,
като изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите дела
и съответно решените дела към тези отработени човекомесеци.
Средномесечно дела за разглеждане от един наказателен съдия е 9,5 дела.
Съдия с най-голям брой наказателни дела за разглеждане месечно е
съдия Светла Радева с 13,58 броя наказателни дела, а с най-нисък брой
наказателни дела за разглеждане месечно е съдия Галина Николова – 3,8
броя наказателни дела.
Б. за 2020 г.
По щат съдиите, които гледат наказателни дела са 4. Няма незаети
щатни бройки. В съда няма обособени отделения. През втората година от
проверявания период наказателни дела са гледали съдиите Галина
Николова, Светла Радева, Атанаска Маркова, Петина Николова,
разпределени в 4 бр. състави. В отделението не са работили съдебни
помощници.
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Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен
годишен отпуск от съдиите в РС–Нови пазар се разрешава от председателя
на съда.
Административният ръководител на РС–Нови пазар ползва отпуск след
депозиране на молба до председателя на ОС–Шумен, който разрешава
ползването на отпуска със заповед. През 2020 г. съдиите са ползвали отпуск
(платен и по болест) както следва:
№ по ред
1.
2.
3.
4.

Съдия

Отпуск - общо

Галина Иванова
Светла Янкова
Атанаска Маркова
Петина Николова

37 дни
46 дни
44 дни
39 дни

През 2020 г. има направени 33 бр. отводи/самоотводи на съдии по
наказателни дела, както следва:
НОХД
Бро Дела:
й:
Галина 14 164/20;
168/20;
Николо
211/20;
ва
215/20;
229/20;
230/20;
279/20;
294/20;
297/20;
307/20;
314/20;
408/20;
418/20;
419/20
Светла
0
Радева
3 14/20;
Ат.
84/20;
Марко
99/20
ва
0
П.
Николо
ва
17

НЧХД
Бро Дела:
й:
1 28/20

0
3

30/20;
115/20;
129/20

АНД
Бр Дела:
ой:
2 42/20;
226/20

ЧНД
Бро Дела:
й:
9 190/20;
264/20;
302/20;
306/20;
309/20;
310/20;
311/20;
368/20;
405/20

общо

26

0

0

0

0

0

6

0

1

9

33

0

1

4

3

11/20
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Веществените доказателства се получават, съхраняват, предават,
проверяват и унищожават по описания в доклада за 2019 г. начин.
При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2020 г.
следните дела:
1. ЧНД № 16/2020 г. - образувано на 17.01.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
от 20.01.2020 г. е насрочено за 31.01.2020 г., отложено за 17.02.2020 г.,
когато с решение е уважено направеното искане.
2. ЧНД № 79/2020 г. - образувано на 12.03.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане №
118/12.03.2020 г. е насрочено за 26.03.2020 г. На 24.03.2020 г. делото е
преразпределено на съдия Маркова на основание Заповед № РД -11106/23.03.2020 г. на председателя на съда. С определение от 26.03.2020 г.
производството е прекратено на основание чл. 159, ал. 4 от ЗЗ.
3. ЧНД № 80/2020 г. - образувано на 12.03.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от
12.03.2020 г. е насрочено за 26.03.2020 г. Делото е преразпределено на
съдия П. Николова на основание Заповед № РД -11-115/06.04.2020 г. на
председателя на съда. В с.з. е отложено за 10.04.2020 г., отложено за
04.05.2020 г., когато с решение е уважено направеното искане.
4. ЧНД № 191/2020 г. - образувано на 25.06.2020 г., по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 301 от 25.06.12.2020 г. в закрито заседание е уважено
направеното искане.
5. ЧНД № 117/2020 г. - образувано на 24.04.2020 г., по чл. 164 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 196 от 24.04.2020 г. в закрито заседание е одобрено
извършеното следствено действие.
6. ЧНД № 107/2020 г. - образувано на 09.04.2020 г., по чл. 164 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 157 от 09.04.2020 г. в закрито заседание е одобрено
извършеното следствено действие.
7. ЧНД № 116/2020 г. - образувано на 24.04.2020 г., по чл. 223 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. На 24.04.2020
г. е проведено исканото следствено действие по разследването.
8. ЧНД № 194/2020 г. - образувано на 26.06.2020 г., по чл. 62 от
ЗКИ, протокол за избор на съдия - докладчик от същата дата. С Решение №
49 от същата дата в закрито заседание е уважено направеното искане.
9. ЧНД № 78/2020 г. - образувано на 11.03.2020 г., по чл. 471 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Определение
от 12.03.2020 г. е изпратено писмо до ОС–Брашов, Румъния, с което е
изискан четлив препис на документи. С разпореждане от 06.04.2020 г.
повторно е изпратено същото искане. С определение от 24.07.2020 г.
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наказателното производство е прекратено, тъй като исканите документи не
са получени.
10. ЧНД № 244/2020 г. - образувано на 11.08.2020 г., по чл. 243 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 260002 от 20.08.2020 г. е даден срок за отстраняване на
констатираните нередовности. С Определение № 260004 от 18.09.2020 г.
производството по делото е прекратено поради неизпълнение на дадените
указания. По постъпила въззивна частна жалба е образувано ВЧНД № 359/
2020 г. по описа на ОС–Шумен и с Определение № 260068 от 18.11.2020 г.
е отменено определението на РС – Нови Пазар и делото е върнато за
продължаване на съдопроизводствените действия. С Разпореждане №
260136 от 26.11.2020 г. отново са дадени указания да се отстранят
констатираните нередовности. С Определение № 260060 от 22.12.2020 г. е
отменено постановлението на РП - Шумен за прекратяване и е върнато за
продължаване на следствените действия по производството.
11. ЧНД № 96/2020 г. - образувано на 18.03.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане №
139 от 18.03.2020 г. е насрочено за 01.04.2020 г., отложено за 15.04.2020 г.,
когато е уважено направеното искане.
12. ЧНД № 288/2020 г. - образувано на 24.09.2020 г. по чл. 157 от
ЗЗ, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
№ 260017 от 24.09.2020 г. е насрочено за 05.10.2020 г., отложено за
16.10.2020 г., когато не е уважено направеното искане.
13. ЧНД № 183/2020 г. - образувано на 12.06.2020 г., по чл. 471 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 289 от 15.06.2020 г. е разпоредено да се връчат съдебните
книжа. С Определение № 107 от 16.06.2020 г. е прието, че съдебната
поръчка не е изпълнена, поради липса на данни за адрес на лицето и
производство е прекратено.
14. ЧНД № 155/2020 г. - образувано на 22.05.2020 г., по чл. 164 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 251 от 22.05.2020 г. в закрито заседание е одобрено
извършеното следствено действие по разследването.
15. ЧНД № 44/2020 г. - образувано на 13.02.2020 г., по чл. 161 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Определение
№ 25 от 13.02.2020 г. в закрито заседание е одобрено извършеното
следствено действие по разследването.
16. ЧНД № 393/2020 г. - образувано на 07.12.2020 г., по чл. 223 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. На 11.12.2020
г. е проведено исканото действие.
17. ЧНД № 386/2020 г. - образувано на 04.12.2020 г., по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 260155 от 04.12.2020 г. в закрито заседание е уважено
направеното искане.
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18. ЧНД № 55/2020 г. - образувано на 20.02.2020 г., по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане № 77 от 21.01.12.2020 г. в закрито заседание е уважено
направеното искане.
19. ЧНД № 34/2020 г. - образувано на 06.02.2020 г., по чл. 65 от
НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Разпореждане от 06.02.2020 г. е насрочено за 07.02.2020 г., когато с
Определение № 22 искането е оставено без уважение.
20. ЧНД № 190/2020 г. - образувано на 24.06.2020 г., по чл. 72, ал. 1
от НПК, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
Определение № 116 от 25.06.2020 г. в закрито заседание е оставено без
уважение направеното искане. По частен протест (наименован жалба) е
образувано ВЧНД № 172/2020 г. по описа на ОС–Шумен и с Определение
№ 155 от 02.07.2020 г. е потвърдено определението на РС – Нови Пазар.
21. АНД № 179/2020 г. - образувано на 11.06.2020 г. по жалба срещу
наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия-докладчик от
същата дата. С Разпореждане от 12.06.2020 г. е насрочено за 20.07.2020 г.,
когато делото е приключено и с Решение № 67/13.08.2020 г. е отменено НП.
22. АНД № 326/2020 г. - образувано на 13.10.2020 г. по жалба НП,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от
15.10.2020 г. е насрочено за 10.11.2020 г., когато делото е приключено и с
Решение № 260028/22.128.2020 г. е изменено НП, като е намален размера на
наложеното наказание.
23. АНД № 19/2020 г. - образувано на 23.01.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
от 23.01.2020 г. е насрочено за 04.03.2020 г., когато делото е приключено и с
Решение № 26/13.04.2020 г. е потвърдено НП. По касационна жалба е
образувано КАНД № 132/2020 г. по описа на АдмС - Шумен и с Решение №
157/24.07.2020 г. е оставено в сила решението на РС – Нови Пазар.
24. АНД № 331/2020 г. - образувано на 15.10.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
от 19.10.2020 г. е насрочено за 17.11.2020 г., когато делото е приключено и с
Решение № 260029/31.12.2020 г. е изменено НП. По касационна жалба е
образувано КАНД № 107/2021 г. по описа на АдмС - Шумен и с Решение №
134/26.04.2021 г. е потвърдено решението на РС – Нови Пазар.
25. АНД № 248/2020 г. - образувано на 17.08.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
№ 260000 от 19.08.2020 г. е насрочено за 01.10.2020 г. С Разпореждане от
05.10.2020 г. е насрочено за 15.10.2020 г. поради ползван побличен на
съдията- докладчик, когато делото е приключено и с Решение №
260015/12.11.2020 г. е отменено НП. По касационна жалба е образувано
КАНД № 14/2021 г. по описа на АдмС-Шумен и с Решение № 52/05.02.2020
г. е отменено решението на РС–Нови Пазар и е потвърдено НП.
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26. АНД № 3/2020 г. - образувано на 07.01.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
от 08.01.2020 г. е насрочено за 06.02.2020 г., когато делото е приключено и с
Решение № 22/05.03.2020 г. е отменено НП. По касационна жалба е
образувано КАНД № 115/2020 г. по описа на АдмС - Шумен и с Решение №
160/27.07.2020 г. е отменено решението на РС – Нови Пазар и потвърдено
НП.
27. АНД № 112/2020 г. - образувано на 22.04.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
от 22.04.2020 г. е указано да се отстранят констатираните нередовности. С
Разпореждане от 13.05.2020 г. е насрочено за 17.06.2020 г., отложено за
27.07.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 260000/21.08.2020
г. е отменено НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 231/2020 г.
по описа на АдмС - Шумен и с Решение № 23/ 26.01.2021 г. е оставено в
сила решението на РС – Нови Пазар.
28. АНД № 153/2020 г. - образувано на 21.05.2020 г. по чл. 78а от
НК за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от 26.05.2020 г., е
насрочено за 18.06.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 45
обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност
и му е наложено административно наказание - „глоба“. Мотивите предадени
на 18.06.2020 г.
29. АНД № 11/2020 г. - образувано на 10.01.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б“ от НК, протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от 21.01.2020 г.,
съдията с е отвел. С протокол от 21.01.2020 г. делото е разпределено на
съдия Маркова. С разпореждане от 23.01.2020 г. е насрочено за 04.03.2020
г., когато делото е приключено и с Решение № 20 обвиняемият е признат за
виновен, освободен е от наказателна отговорност и му е наложено
административно наказание - „глоба“. Мотивите предадени на 13.04.2020 г.
30. АНД № 293/2020 г. - образувано на 28.09.2020 г. по чл. 1 от
УБДХ, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. Делото е
насрочено и разгледано същия ден, отложено за 07.10.2020 г., когато с
Решение № 260007 нарушителя е признат за виновен и му е наложено
административно наказание „глоба“.
31. АНД № 114/2020 г. - образувано на 23.04.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
№ 192 от 23.04.2020 г. е насрочено за 02.06.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 46/23.06.2020 г. е отменено НП.
32. АНД № 67/2020 г. - образувано на 28.02.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
№ 89от 28.02.2020 г. е насрочено за 16.03.2020 г. Поради обявеното
извънредно положение, свързано с разпространението на вируса КОВИД-19
е пренасрочено за 06.04.2020 г. С разпореждане от 23.03.2020 г. поради
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обявеното извънредно положение, свързано с разпространението на вируса
КОВИД-19 е отсрочено за
27.04.2020 г. На същото основание, с
Разпореждане № 159/10.04.2020 г. е отсрочено за 18.05.2020 г. На същото
основание с Разпореждане № 205 от 28.04.2020 г. е пренасрочено за
22.05.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 37/29.05.2020 г. е
потвърдено НП.
33. АНД № 17/2020 г. - образувано на 20.01.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
№ 17 от 20.01.2020 г. е насрочено за 05.02.2020 г. По постъпила молба, с
Разпореждане от 31.01.2020 г. делото е отсрочено за 12.02.2020 г., когато е
приключено и с Решение № 11/19.02.2020 г. е потвърдено НП.
34. АНД № 43/2020 г. - образувано на 12.02.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане
№ 68 от 13.02.2020 г. е насрочено за 24.02.2020 г., когато делото е
приключено и с Решение № 19/02.03.2020 г. е изменено НП, като е намален
размера на наложеното наказание. По касационна жалба е образувано
КАНД № 114/2020 г по описана АдмС- Шумен и с Решение №
163/28.07.2020 г. е отменено решението на РС – Нови Пазар и е отменено
НП.
35. АНД № 201/2020 г. - образувано на 02.07.2020 г. по чл. 78а от
НК за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 3 от НК, протокол за избор
на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 311 от 02.07.2020 г.,
е насрочено за 23.07.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 63
обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност
и му е наложено административно наказание „глоба“. Мотивите предадени
на 30.07.2020 г.
36. АНД № 147/2020 г. - образувано на 18.05.2020 г. по чл. 78а от
НК за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 235 от 18.05.2020 г., е
насрочено за 18.06.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 44
обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност
и му е наложено административно наказание „глоба“. Мотивите предадени
на 01.07.2020 г.
37. АНД № 173/2020 г. - образувано на 05.06.2020 г. по чл. 78а от
НК за извършено престъпление по чл. 296 от НК, протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 276 от 08.06.2020 г., е
насрочено за 01.07.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 52
обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност
и му е наложено административно наказание „глоба“. Мотивите предадени
на 02.07.2020 г.
38. АНД № 207/2020 г. - образувано на 10.07.2020 г. по чл. 1 от
УБДХ, протокол за избор на съдия - докладчик от същата дата. Делото е
насрочено за същата дата, когато с Решение нарушителя е признат за
виновен и му е наложено административно наказание „глоба“.
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39. АНД № 91/2020 г. - образувано на 13.03.2020 г. по чл. 1 от
УБДХ, протокол за избор на съдия - докладчик от същата дата. Делото е
насрочено за същата дата, когато с Решение нарушителя е признат за
виновен и му е наложено административно наказание „глоба“.
40. НОХД № 230/2020 г. - образувано на 27.07.2020 г. по внесен
обвинителен акт (ОА) за извършено престъпление по чл. 194 от НК,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от
28.07.2020 г. е насрочено за 21.09.2020 г., когато е постановена осъдителна
присъда. Мотивите предадени на 08.10.2020 г.
41. НОХД № 76/2020 г. - образувано на 11.03.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 149 от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане от 12.03.2020 г. е насрочено за
21.05.2020 г., отложено за 18.06.2020 г., когато е постановена осъдителна
присъда. Мотивите предадени на 22.07.2020 г.
42. НОХД № 104/2020 г. - образувано на 08.04.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 144, ал. 3 и чл. 325 от НК, протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от 07.05.2020 г. е
насрочено за 21.05.2020 г., когато е одобрено внесеното споразумение.
43. НОХД № 195/2020 г. образувано на 29.06.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 196 и чл. 216 от НК, протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от 30.06.2020 г. е
насрочено за 22.07.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда.
Мотивите предадени на 12.08.2020 г.
44. НОХД № 176/2020 г. - образувано на 09.06.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 195 от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане от 10.06.2020 г. е насрочено за
08.07.2020 г., отложено за 05.08.2020 г., отложено за 30.09.2020 г., когато е
постановена осъдителна присъда. Мотивите предадени на 09.12.2020 г.
(просрочие от 9 дни на чл. 308, ал. 2 от НПК).
45. НОХД № 39/2020 г. - образувано на 10.02.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 309 от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане от 12.02.2020 г. е насрочено за
18.03.2020 г. С Разпореждане от 13.03.2020 г. е отсрочено за 13.05.2020 г.
във връзка с обявеното извънредно положение за ограничаване на вируса
КОВИД-19. С Разпореждане от 13.04.2020 г. е отсрочено за 03.06.2020 г. във
връзка с обявеното извънредно положение за ограничаване на вируса
КОВИД-19, когато е постановена осъдителна присъда. Мотивите предадени
на 18.06.2020 г.
46. НОХД № 4/2020 г. - образувано на 08.01.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол
за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № от
08.01.2020 г. е насрочено за 14.01.2020 г. По постъпила молба от защитник
на подсъдимия е насрочено за 15.01.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
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47. НОХД № 400/2020 г. - образувано на 11.12.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 170 и чл. 131, от НК,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане от
11.12.2020 г. е насрочено за 14.12.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
48. НОХД № 74/2020 г. - образувано на 10.03.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 1, от НК,
протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. Поради пропуск да
се зададе шифър на делото е изготвен протокол за анулиране, поради
техническа грешка. С протокол за избор от 11.03.2020 г. делото е
разпределено на същия съдия-докладчик. С Разпореждане от 11.03.2020 г. е
насрочено за 17.03.2020 г., когато е одобрено внесеното споразумение.
49. НОХД № 338/2020 г. - образувано на 20.10.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 325 от НК, протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 260082 от
20.10.2020 г. е насрочено за 27.10.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
50. НОХД № 229/2020 г. - образувано на 24.07.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, протокол за избор на
съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 356 от 27.07.2020 г. е
насрочено за 03.09.2020 г., отложено за 08.10.2020 г., отложено за
12.11.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда. Мотивите
предадени на 01.12.2020 г.
51. НОХД № 177/2020 г. - образувано на 09.06.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 151 от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане № 280 от 10.06.2020 г. е
насрочено за 09.07.2020 г. С Разпореждане № 317 от 03.07.2020 г. делото е
отсрочено за 17.09.2020 г., тъй като пострадалото лице е в чужбина, когато е
отложено за 29.10.2020 г. По постъпила молба, с Разпореждане от
02.11.2020 г. е отсрочено за 05.11.2020 г., когато е постановена осъдителна
присъда. Мотивите предадени на 23.11.2020 г.
52. НОХД № 307/2020 г. - образувано на 05.10.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 345от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане № 260041 от 07.10.2020 г. е
насрочено за 29.10.2020 г. С разпореждане от 02.11.2020 г. делото е
пренасрочено за 10.11.2020 г. когато е одобрено внесено споразумение
53. НОХД № 160/2020 г. - образувано на 29.05.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 235 от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане № 265 от 02.06.2020 г. е
насрочено за 25.06.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда.
Мотивите предадени на 03.07.2020 г.
54. НОХД № 291/2020 г. - образувано на 25.09.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на
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съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 260019 от 25.09.2020 г.
е насрочено за 12.10.2020 г. когато е одобрено внесено споразумение.
55. НОХД № 199/2020 г. - образувано на 01.07.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 234в от НК, протокол за
избор на съдия-докладчик от 02.07.2020 г. С Разпореждане № 310 от
02.07.2020 г. е насрочено за 06.07.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
56. НОХД № 283/2020 г. - образувано на 21.09.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 234 от НК, протокол за
избор на съдия-докладчик от същата дата. С Разпореждане № 260013 от
21.09.2020 г. е насрочено за 25.09.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
57. НОХД № 390/2020 г. - образувано на 04.12.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за
избор на съдия - докладчик от същата дата. С Разпореждане № 260154 от
04.12.2020 г. е насрочено за 10.12.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
58. НОХД № 189/2020 г. - образувано на 23.06.2020 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за
избор на съдия - докладчик от същата дата. С Разпореждане № 298 от
23.06.2020 г. е насрочено за 25.06.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.
59. НЧХД № 184/2020 г. - образувано на 12.06.2020 г. за извършено
престъпление по чл. 130 от НК, протокол за избор на съдия-докладчик от
същата дата. С Разпореждане от 16.06.2020 г. делото е насрочено
06.08.2020 г. С Разпореждане от 25.06.2020 г. е пренасрочено за 20.08.2020
г., отложено за 08.10.2020 г., отложено за 05.11.2020 г. С Определение №
260019 от 15.10.2020 г. производството е прекратено поради постигната
извънсъдебна спогодба.
60. НЧХД № 156/2020 г. - образувано на 27.05.2020 г. за извършено
престъпление по чл. 130 от НК, протокол за избор на съдия-докладчик от
същата дата. С Разпореждане от 29.05.2020 г. делото е насрочено за
01.07.2020 г., отложено за 03.08.2020 г., отложено за 16.09.2020 г., отложено
за 14.10.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда. Мотивите
предадени на 11.11.2020 г.
61. НЧХД № 28/2020 г. - образувано на 31.01.2020 г. за извършено
престъпление по чл. 216, ал. 4, от НК, протокол за избор на съдиядокладчик от същата дата. С Разпореждане от 31.01.2020 г. съдията се
отвел и го е докладвал за нов избор. С протокол за избор от същата дата е
разпределено на съдия Маркова. С Разпореждане № 47/ 03.02.2020 г. е
насрочено за 02.03.2020 г., отложено за 06.04.2020 г., поради обявеното
извънредно положение свързано с ограничаване разпространението на
вируса КОВИД-19 е отсрочено за 18.05.2020 г., отсрочено за 08.06.2020 г.,
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когато е постановена осъдителна присъда. Мотивите предадени на
19.06.2020 г.
62. НЧХД № 22/2020 г. - образувано на 28.01.2020 г. за извършено
престъпление по чл. 130 от НК, протокол за избор на съдия-докладчик от
същата дата. С Разпореждане № 36 от 30.01.2020 г. делото е насрочено
27.02.2020 г. С ръкописно резолюция на гърба на л. 19, с нечетлива дата, е
пренасрочено за 14.04.2020 г. С Разпореждане № 187/15.04.2020 г. е
пренасрочено за 09.06.2020 г. поради обявеното извънредно положение
свързано с ограничаване разпространението на вируса КОВИД-19,
отложено за 07.07.2020 г., отложено за 01.09.2020 г., когато е постановена
оправдателна присъда. Мотивите предадени на 29.09.2020 г. По въззивна
жалба е образувано ВЧНХД № 327/2020 г. по описа на ОС–Шумен и с
присъда № 260009 от 07.11.2020 г. е отменена присъдата на РС–Нови Пазар
и е постановена осъдителна присъда.
63. НЧХД № 102/2020 г. - образувано на 08.04.2020 г. за извършено
престъпление по чл. 182, ал. 2 от НК, протокол за избор на съдия-докладчик
от същата дата. С Разпореждане № 175 от 10.04.2020 г. делото е указано да
се отстранят констатирани нередовности. С Разпореждане № 237 от
19.05.2020 г. са обединени 3 бр. дела и са присъединени към настоящото
дело, което е насрочено за 12.06.2020 г., отложено за 01.07.2020 г., когато е
постановена оправдателна присъда. Мотивите предадени на 06.07.2020 г. По
въззивна жалба е образувано ВНЧХД № 257/2020 г. по описа на ОС–
Шумен и с присъда № 260011 от 08.10.2020 г. е потвърдена присъдата на
РС–Нови Пазар и е постановена осъдителна присъда.
През 2020 г. в Районен съд-Нови пазар са поставени за разглеждане
общо 474 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 47 бр.
Новообразуваните наказателни дела са 427 бр.
2020 г.
Галина
Николова
Светла Радева
Атанаска
Маркова
Петина
Николова
Всичко:

НОХД

НЧХД

АНД

ЧНД

Всичко
дела:

17

5

21

42

85

36

4

24

77

141

30

4

20

65

119

24

2

14

42

82

107

15

79

226

427

За втората година от проверявания период са свършени 437 бр.
наказателни дела:
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2020 г.
Г.Николова
Св. Радева
Ат. Маркова
П. Николова
Всичко:

НОХД

НЧХД

АНД

ЧНД

11
34
30
25
100

4
2
5
1
12

21
30
26
22
99

41
77
67
41
226

Всичко
дела:
77
143
128
89
437

От тях НОХД, приключили :
19 бр. дела са приключили с присъда.
81 бр. са приключили с определение (76 споразумения и 5
определения).
От тях ЧНД, приключили:
10 бр. са приключили с решение.
216 бр. са приключили с определение и разпореждане.
От тях АНД, приключили:
93 бр. са приключили с решение.
6 бр. са приключили с определение.
От тях НЧХД, приключили:
7 бр. дела са приключили с присъда.
5 бр. са приключили с определение.
През 2020 г. са прекратени общо 21 бр. НОХ дела, както следва:
НОХД – 5 броя, причини – връща споразумението на прокуратурата
като противоречащо на закона, поради идентичност с предмета на по-рано
образуваното и приключило дело по описа на НПРС, няма достатъчно
данни за извършено престъпление, изпращане за определяне друг равен по
степен съд за разглеждане на производството, връща на прокурора за
отстраняване на процесуални нарушения;
НЧХД – 5 бр., причини – три дела се присъединяват към четвърто, по
две дела е оттеглена тъжбата;
АНД – 6 бр., причини – две дела поради недопустимост на
производството, оттегляне на жалбата, едно дело се прекратява, т. к. не е
подсъдно на НПРС, две дела поради неотстраняване на нередовности;
ЧНД – 5 бр., причини – неотстраняване на нередовности, невъзможност
за изпълнение на съдебната поръчка, липса на данни за това лицето да е
опасно и да се налага настаняването му в лечебно заведение, оттегляне на
искането за промяна на мярка, изпращане на делото по компетентност в
друг съд.
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За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. едно дело е върнато на
прокурора от разпоредително заседание с указания за отстраняване на
нарушения, допуснати на досъдебното производство.
През 2020 г. в РС–Нови пазар с осъдителни присъди са приключили 22
дела, по съдии както следва:
Съдия
Галина Николова
Светла Радева
Атанаска Маркова
Петина Николова
Общо

Постановени осъдителни присъди брой
1
8
8
5
22

През 2020 г. в РС–Нови пазар с оправдателни присъди са приключили
4 дела, на основание чл. 304 от НПК, както следва:
• НЧХД № 102/2020 г. с-я Г. Николова, незначителна обществена
опастност;
• НЧХД № 110/2019 г. с-я А. Маркова, няма доказателства, че
подсъдимият е извършил деянието;
• НЧХД № 22/2020 г. с-я С.Радева, липсва виновно поведение от
страна на подсъдимата.
• НОХД № 178/2020 г. с-я П. Николова, повдигнатото обвинение
не е доказано.
През 2020 г. РС–Нови пазар е разгледал 1 бр. наказателни дела, по
които подсъдимият е бил непълнолетен.
По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 76 бр. дела, 45 бр. по реда на чл. 381 от НПК и 31 бр. по реда на чл.
384 от НПК.
Общо 6 бр. дела са насрочени в срок по-дълъг от срока съгласно чл.
382, ал. 2 от НПК, поради взетото Решение на Народното събрание на
Република България за обявяване на извънредно положение (обн. ДВ,
извънреден бр. 22 от 13.03.202 г.) и Решение на Народното събрание на
Република България за удължаване срока на обявеното от 13.03.2020 г.
извънредно положение в страната до 13.05.2020 г. (обн. ДВ, бр. 33 от
07.04.2020 г.) и Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. (обн. ДВ
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извънреден бр. 34 от 09.04.2020 г.), като същите са били насрочени в първия
възможен заседателен ден. По реда на чл.384 от НПК са решени 70 бр. дела.
По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 15 бр. дела.
Общо 4 бр. дела са насрочени в срок по-дълъг от 1 месец съгласно чл.
376, ал. 1 от НПК, 1 бр. от тях поради взетото Решение на Народното
събрание на Република България за обявяване на извънредно положение
(обн. ДВ, извънреден бр. 22 от 13.03.2020 г.) и Решение на Народното
събрание на Република България за удължаване срока на обявеното от
13.03.2020 г. извънредно положение в страната до 13.05.2020 г. (обн. ДВ, бр.
33 от 07.04.2020 г.) и Закона за изменение и допълнение на Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г.
(обн. ДВ извънреден бр. 34 от 09.04.2020 г.), като същите са били насрочени
в първия възможен заседателен ден. Останалите две дела са, както следва:
• АНД 11/2020 г. съдия Атанаска Маркова - няма дадено
разрешение за насрочване извън срока по чл. 376, ал. 1 от НПК;
• АНД 232/2020 г. съдия Атанаска Маркова - има дадено
разрешение за насрочване извън срока по чл. 376, ал. 1 от НПК
поради множеството насрочени дела и предвид обстоятелството
ползване на годишен отпуск;
• АНД 374/2020 г. съдия Атанаска Маркова - няма дадено
разрешение за насрочване извън срока по чл. 376, ал. 1 от НПК.
По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство
пред първата инстанция” са разгледани 14 бр. дела.
През 2020 г. в РС–Нови пазар не са разглеждани дела по реда на гл.26
от НПК - „Ускоряване на наказателното производство“.
През 2020 г. в РС–Нови пазар са разгледани 5 бр. дела по реда на гл. 24,
НПК „Бързо производство”. По всички дела е бил спазен срока по чл. 358,
ал. 1, т. 4 от НПК. От тях 4 бр. са разгледани в 7 дневен срок, 1 бр. в
едномесечен срок НОХД № 196/2020 г. поради отлагане заради неявяване
на подсъдим, изискване на доказателства и изразено желание за сключване
на споразумение от страна на подсъдимия.
4 бр. са приключили със споразумение , 1 бр. е приключило с присъда
НОХД № 178/2020 г. съдия-докладчик Петина Николова, присъдата
постановена на 16.06.2020 г., мотивите постановени на 26.06.2020 г.
През 2020 г. в РС–Нови пазар е образувано и разгледано едно дело по
реда на гл. 34 от НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински
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мерки”, а по реда на раздел II „Реабилитация“ няма образувани и разгледани
дела.
През 2020 г. в РС–Нови пазар няма дела, които да са разгледани по
реда на гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от
НПК.
През 2020 г. в РС–Нови пазар едно дело е върнато на прокурора за
отстраняване на допуснати нарушения в досъдебното производство по реда
на чл. 249 от НПК – НОХД № 337/2019 г., съдия-докладчик Петина
Николова.
За 2020 г. са разгледани 14 бр. дела, образувани по искане за вземане
на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) или за
нейното изменение (чл. 65 от НПК). От тях 7 бр. дела са по чл. 64 от НПК и
7 бр. дело са е чл. 65 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в деня на образуването по 7 бр. дела,
всичките по чл. 64 от НПК.
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, съдът
е постановил определението си в срок от 3 дни по 7 бр. дела, всички по
реда на чл. 65.
Няма ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, по които съдът
да е постановил определение в срок по- дълъг от 3 дни, както и няма
разгледани дела в повече от едно съдебно заседание.
През проверяваната година в РС–Нови пазар са разгледани 229 бр.
ЧНД. От тях с правно основание по чл. 243 от НПК са 13 бр.
По спазването на чл. 247а от НПК:
През проверяваната година 99 бр. дела, които са насрочени в
двумесечен срок.
Общо 5 бр. НОХдела са насрочени в тримесечен срок с разрешение на
председателя, по съдии както следва:
№ дело
НОХД 75/2020
НОХД 76/2020
НОХД 418/2020
НОХД 419/2020
НОХД 267/2020

Съдия:
Петина Николова
Петина Николова
Петина Николова
Петина Николова
Петина Николова
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2 бр. НОХД са насрочени в тримесечен срок без разрешение на
председателя на съда. Причини - делата са насрочени за разглеждане на 62 –
я ден от датата на образуване, предвид натовареността на съдията и в
първия възможен заседателен ден.
№ дело
НОХД 101/2020
НОХД 111/2020

Съдия:
Атанаска Маркова
Атанаска Маркова

*НОХД 200/2020 е прекратено в закрито съдебно заседание на
07.07.2020 г., без да е насрочвано.
По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:
През 2020 г. се спазва срока по чл. 271, ал. 10 от НПК. На основание
точка X от Протокол № 15/12.05.2020 г. на Съдийската колегия на ВСС и
във връзка с проведено на 15.03.2020 г. извънредно заседание на
Съдийската колегия на ВСС и взето Решение на Народното събрание на
Република България за обявяване на извънредно положение (обн. ДВ,
извънреден бр. 22 от 13.03.202 г.) и Решение на Народното събрание на
Република България за удължаване срока на обявеното от 13.03.2020 г.
извънредно положение в страната до 13.05.2020 г. (обн. ДВ, бр. 33 от
07.04.2020 г.) и Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. (обн. ДВ
извънреден бр. 34 от 09.04.2020 г.), както и действаща към момента
извънредна епидемиологична обстановка, по 116 бр. НОХдела интервалът
между съдебните заседания е до три месеца.
По спазването на чл. 308 от НПК:
По 7 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни.
По 12 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 60 дни.
По 0 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени след 60 дни.
През 2020 г. в РС–Нови пазар всички свършени АНД са 99 броя. От
тях прекратени 6 броя. Приключили с решение – 93 броя. От всички решени
АНД – 93 броя (12 броя са по чл. 78а от НК и 81 броя АНД по обжалвани
постановления), с решения изготвени в срок до два месеца са 92 броя (12
броя АНД по 78а от НК и 80 броя АНД по обжалвани наказателни
постановления) По 1 АНД (№ 363/2019 г. - съдия Светла Радева) решението
е изготвено до три месеца от обявяване на делото за решаване. Няма АНД,
решенията по които са изготвени след изтичане на срок от три месеца.
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По спазването на чл. 416 от НПК:
По 15 бр. дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган в
7дневен срок от влизането й в сила. По 13 бр. препис от присъдата е
изпратен на съответния орган в срок по-дълъг от 7 дни от влизането й в
сила. Причините за това са забавено дело в горна инстанция и изготвянето
на мотивите.
По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за
разглеждане и решаване на делото:
От свършените 437 бр. наказателни дела са приключили 352 в едно
съдебно заседание . Това е 80.55 % от общо свършените през проверяваната
година наказателни дела.
2020 г.
В открито
съдебно
заседание
В закрито
съдебно
заседание
ОБЩО

НОХД

НЧХД

АНД

ЧНД

Всичко:

73

0

55

41

169

1

3

4

175

183

74

3

59

216

352

От общо свършените 437 бр. наказателни дела, 72бр. наказателни дела
са приключили до три съдебни заседания. От тях:
АНД – 40 бр., НЧХД 6 бр. НОХД –17 бр. и ЧНД – 9 бр.
Това е 16.46 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.
Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания
са 13 бр. От тях:
АНД – 0 бр., НЧХД 3 бр., НОХД – 9 бр. и ЧНД – 1 бр.
Това е 0.29 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела, както следва:
Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три
съдебни заседание са:
• НОХД 413/2018 г. с-я П. Николова, причини за отлагане – за
разглеждане на делото по общия ред, неявяване на свидетел – 2
пъти, за събиране на доказателства, неявяване на свидетел,
нередовно призоваване;
• НОХД 6/2019 г. с-я П. Николова, причини за отлагане – за
разглеждане на делото по общия ред, за събиране на
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

доказателства, неявяване на свидетел, за изготвяне на съдебна
експертиза, за изготвяне на повторна съдебна експертиза;
НОХД 262/2019 г. с-я Св. Радева, причини за отлагане –
неявяване на свидетел, отлагане на делото по искане на страните;
НОХД 36/2020 г. с-я Св. Радева, причини за отлагане – за
разглеждане на делото по общия ред, неявяване на свидетел,
нередовно призоваване, за сключване на споразумение;
НОХД 38/2020 г. с-я Св. Радева, причини за отлагане – за
разглеждане на делото по общия ред, поради нередовно
призоваване, за събиране на доказателства, за събиране на
доказателства;
НОХД 313/2019 г. съдия Петина Николова, причини за отлагане
– дава възможност да се сключи споразумение, неявяване на
подсъдим, за събиране на доказателства;
НОХД 196/2020 г. съдия Атанаска Маркова, причини за отлагане
– неявяване на подсъдим, за събиране на доказателства – 2 пъти;
НОХД 308/2020 г. съдия Галина Николова, причини за отлагане –
неявяване на подсъдим, назначаване на служебен защитник, за
сключване на споразумение;
НОХД 392/2019 г. съдия Атанаска Маркова, причини за отлагане
– дава възможност за сключване на споразумение, неявяване на
подсъдимия – 2 пъти.
НЧХД 110/2019 г. с-я Ат. Маркова, причини за отлагане –
нередовно призоваване, за събиране на доказателства - 5 пъти,
поради заболяване на адвокат, за събиране на доказателства,
неявяване на свидетел, за събиране на доказателства;
НЧХД 209/2019 г. с-я Ат. Маркова, причини за отлагане –
неявяване на подсъдим, за събиране на доказателства – 3 пъти;
НЧХД 386/2019 г. съдия Атанаска Маркова, причини за отлагане
– за призоваване на свидетели, 2 пъти - за събиране на
доказателства;
ЧНД 127/2020 г. с-я А. Маркова, причини за отлагане –
неявяване на освидетелстваната – 3 пъти, за изготвяне на съдебна
експертиза.

От общо свършените 437 бр. наказателни дела, по 376 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 86.04 %.
С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 42 наказателни дела, т. е.
9.61 %.
С обща продължителност от 6 до 9 месеца са 14 наказателни дела, т. е.
3.2 %.
С продължителност повече от 9 месеца са 5 наказателни дела, т. е. 1.14
%.
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• НОХД 262/2019 г. съдия Светла Радева; делото образувано
09.09.2019 г. и свършило на 02.07.2020 г.;
• НОХД 38/2020 г. съдия Светла Радева; делото образувано
10.02.2020 г. и свършило на 19.11.2020 г.;
• НОХД 413/2018 г. съдия Петина Николова; делото образувано
11.12.2018 г. и свършило на 30.01.2020 г.;
• НОХД 6/2019 г. съдия Петина Николова; делото образувано
10.01.2019 г. и свършило на 14.01.2020 г.;

на
на
на
на

• НЧХД 110/2019 г. съдия Атанаска Маркова; делото образувано
на 17.04.219 г. и свършило на 08.07.2020 г.
В края на втората година от поверявания период не са приключили 37
бр. наказателни дела, от които НОХД – 16 бр., НЧХД – 7 бр., АНД – 11 бр. и
ЧНД – 5 бр.
В РС–Нови пазар през 2020 г. няма изгубени, спрени или погасени по
давност дела. Несвършени дела образувани две и повече години преди
извършваната проверка, за 2020 г. няма.
От приключилите през отчетния период 437 бр. наказателни дела
обжалвани са 70 бр.

Г. Николова
Св. Радева
Ат. Маркова
П. Николова
Всичко:

Обжалвани
през 2020 г.:
15
16
20
19
70

Има резултат по 70 бр., от които:
а) потвърдени са 53 бр. ( НОХД – 0 бр., НЧХД 5 бр., ЧНД 13 бр., АНД
35 бр.), което е 75.71% от общия брой обжалвани дела.

Г. Николова
Св. Радева
Ат. Маркова
П. Николова
Всичко:

Всичко потвърдени
през 2020 г.:
9
15
15
14
53
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б) отменени са 12 бр., от тях 0 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, ЧНД 1 бр. и 9
бр. АНД, което е 17.14 % от общия брой обжалвани дела, от които:
- няма дела с постановено връщане на делото за ново
- с постановяване на нов съдебен акт – 2 бр., както следва:
Ø НЧХД – № 93/2019 г.
Ø НЧХД – № 22/2020 г.
в) изменени са 5 бр., което е 7.14% от общия брой обжалвани дела, от
които:
Ø НОХД – 1 бр.;
Ø ЧНД – 1 бр.
Ø АНД – 1бр.
Ø По 78а от НК – 1 бр.
Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година,
съдиите от РС–Нови пазар са правораздавали в съответствие със закона и
добрите практики.
НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през втората година от проверявания
период е 8,9 дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един
съдия през същата година са 9,1 дела.
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през втората година
от проверявания период е 9,1 дела/изчислява се на база постъпили дела и
действително отработени човекомесеци в наказателно отделение/,
средномесечно свършени дела от един наказателен съдия са 9,3 дела.
През втората година от проверявания период в наказателното
отделение на РС-Нови Пазар са отработени 47 човеко месеци, като
изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и
съответно решените дела към тези отработени човекомесеци.
Средномесечно дела за разглеждане от един наказателен съдия е 10,1 дела.
Да се посочат съдиите са с най-високо и нас-ниско натоварване спрямо
средното за съда:
Съдия с най-голям брой наказателни дела за разглеждане месечно е
съдия Светла Радева с 12,83 броя наказателни дела, а с най-нисък брой
наказателни дела за разглеждане месечно е съдия Галина Николова – 7,3
броя наказателни дела.
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ
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ИЗВОДИ :
1. Организацията и осъществяването на правораздавателната
дейност в РС–Нови пазар е на много добро ниво. Това позволява да се
получават своевременно данни за дейността на съда по определени
направления и относно количеството, качеството и сроковете на
свършената работа от всеки съдия.
2. Съдиите са разглеждали наказателни дела, по всички видове
производства от подсъдните на съда. Разпределението на делата и
натовареността на съдиите е равномерно през проверявания период, като
разликата в броя на постъпилите дела се дължи на разгледаните наказателни
дела от съдията по дежурство, постъпили основно през съдебната ваканция
и ползването на годишен отпуск.
3. Председателят вижда ясно проблемите на съда и успява да вземе
незабавни мерки за насочване на организацията и дейността в
необходимата и правилна насока. В техническо отношение РС–Нови пазар
е добре оборудван и с добро програмно обезпечение, което подпомага поефективната работа на магистратите и служителите му.
4. Съдиите полагат усилия при проучването, разглеждането,
решаването и написването на съдебните актове в законните срокове.
Съдебните актове на съдиите от РС–Нови пазар са в по-голямата си част
законосъобразни и добре мотивирани. От проверените дела не се
установи противоречива съдебна практика, предвид факта че повече от
оспорваните актове са потвърдени от въззивната инстанция.
5. В повечето случаи, делата се образуват, разпределят, насрочват,
отлагат и приключват съгласно изискванията на закона. В малка част от
делата се констатира неспазване на срока по чл. 376, ал. 1 от НПК.
Отлагането и насрочването им за следващите съдебни заседания е
съобразено със сроковете, предвидени в чл. 271, ал. 10 НПК.
6. От проверката се установи добра практика по получаването,
съхраняването и предаването на веществени доказателства, които се
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС. В актовете за
унищожаване на ВД е посочен конкретният метод/начин/способ за това.
7. През проверявания период са извършени проверки от ОС –
Шумен по отношение на съдиите, разглеждащи наказателни дела за
проверявания период.
8. От извършената проверка се установи, че се спазват законовите
срокове при администриране на постъпилите жалби, протести и
възражения, които се изпращат на въззивна инстанция съгласно срокът
посочен в чл. 319, ал. 1 от НПК.
9. Съдебните книги се водят според изискванията на ПАС, с някои
изключения, които бяха установени и коригирани по време на проверката.
Слагат се жълти етикети на делата, чието разглеждане е свързано с кратки
процесуални срокове, съгласно чл. 82, т. 5 от ПАС. Също така през
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(01.0f.2018 r. ao 31.12.2019 r.) crpltKrHo ce e crla3Barla
pa3rropeA6ara sa qn. 80 or IIAC upra o6pa3yBaHero Ha HaKa3areJlHure Aena B

rpoBepqBa]g1yln nepr4oA

c6aa.

10. Ha ocHoBaHue roqKa X or llpororon l\b 15112.05.2020 r. Ha
CrAr.rficrara KoJrerufl. Ha BCC, cpoKbr cql{raHo or 13 .03.2020 r. Ao 13.05.2020
r. He ce cqqTa 3a [pocpoqeH rrpu Ll3rorBflHe Ha cbAe6HI4 aKToBe kr rlpll
HacporrBaHe Ha AeJrara, [opaAH KOeTO KOHCTaTLIpaHI{Te llpocporlllt npu
o6pasynaHero, HacpoqBaHero, ABu)r{eHr{ero I4 npLIKJIroqBaHero Ha Aena [pe3
KzureHAapHara 2020 r., ce cqr,rrar 3a Aonycuarli rro o6errusHr4rrpr4'uvnLr.

KoHcrartaL\vrvr vr Ha ocHoBaHLIe aIJI. 58, an. 2 or
3axoua 3a cbAe6Hara BJracr, rrpoBep-rrBarrlrl.ar eKLII [pueMa, qe He e Heo6xoAI4Mo

Brs ocuoBa Ha HarrpaBeHure

Aa

6rlar

AaBaHrI rperopbKl4.

Ha ocu. .ur. 58, an. 3 or 3CB eK3eMrrrr.flp or Hacrotlqulr Axr.qa ce LI3rIparI'I
Ha rrpeAceAareJrf, Ha PC-Honn llasap, KoftTo B eAHoMeceqeH cpoK or
rroJr) raBaHero My Aa 3arro3Hae c Hero cbApIpITe pr cbAe6Hure cnylKl4Tenrl.
flpeAceAarensr Ha PC-Honu flasap Aa yBeAoMrI rJraBHpI.t I{HcrIeKTop Ha
I4ncnercropara KbM BCC 3a r43rrbJrHeHuero Ha roBa cBoe 3aAbnxeHue.
BrspaxeHurr Morar Aa ce HarrpaB-nr s 7 - AHeBeH cpoK or rlony{aBaHero My upeA
rJraBHr{fl rHcrreKTop na HBCC.
Cne,q rcTlrqaHe Ha cpoKa no rLJI. 58, an. 3, usp. 2 - po 3CB rpLI irllrca Ha
rrocTbrrrilH Bb3pax(eHu[, a IIpu llocTbrrHJrlr TaK]IBa cJIeA npopl3Hac,IHeTo Ha
rJraBHur r/rHcrreKTop Ha I4BCC IIo rf,x, Konr{e or arcra, BeAHo c Bb3pa)I(9HI/ATA vr
perueHlrrrra rro
Ha rJraBHr4f, HHcneKTop (upn nocrbrll{Jrlr Bb3pail(euux) na
eJreKTpoHeH Hocr{TeJr Aa ce u3rlpar{T Ha rlpeAceAareJl.a Ha OrprxeH cbA
IIIyueH *r Ha npeAcraBJrf,Baurr4rr CrApricxara KoJrerr{rrDKbMl\Bucurra-a crAe6en

-

-

rrx

-

cbBeT.

I{HCfIEKTOP:

#b

iiRflB)F
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