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На основание чл. 58, вр. с чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и раздел първи ,т.1.3, и раздел втори, т.1.3.2. от годишната
програма за провеждане на планови проверки от Инспектората към
Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратури и следствени отдели
към Окръжните прокуратури за 2022г., и Заповед № ПП- 22- 25/
26.05.2022 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет,
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА на Районен
съд – Брезник с обхват на проверката от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. и
задачи на проверката:
- 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 Военно апелативен съд;
предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до
противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до
противоречива съдебна практика.
Допълнително, в хода на проверката се извърши и тематична
планова проверка на РС - Брезник за образуваните в ЕИСС след
30.06.2021г. наказателни дела, в техния хартиен еквивалент, която да
установи съдържа ли се на хартиен носител издаденият в електронна
форма акт на съда и в какъв вид.
СРОК за извършване на проверката от 01.06.2022 г. до 03.06.2022 г.
ПРОВЕРЯВАЩИ:
ИНСПЕКТОР: МАРИЯ НЕЙКОВА
ЕКСПЕРТИ: СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА И ОЛЕГ ВЕЛИНОВ
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.
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I.

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА :

1. Административно ръководство, вътрешна структура и
организация на дейността и щатна осигуреност:
През проверявания период Административен ръководител Председател на Районен съд – Брезник, е Веселин Кирилов Хайдушки.
Общият брой на съдиите по щат е 2 бр. През проверявания период
действително са работили следните съдии, както следва:
От месец ноември 2018 г. в РС - Брезник работи постоянно един
съдия. Със Заповед № К – 1242/21.11.2018 г. на Административния
ръководител – Председател на Апелативен съд – София, съдия Роман
Тодоров Николов, е командирован в Окръжен съд – Перник , считано от
22.11.2018 г. Със Заповед № К – 498/16.07.2020 г. на Административия
ръководител – Председател на Апелативен съд – София, в периода от
10.08.2020 г. до 21.08.2020 г., от 24.08.2020 г. до 28.08.2020 г., на
21.09.2020 г., от 23.09.2020 г. до 25.09.2020 г. и от 02.11.2020 г. до
13.11.2020 г., командироването на съдия Николов е редуцирано на половин
работен ден в Окръжен съд - Перник и половин работен ден в Районен съд
- Брезник. В извън посочените по – горе периоди, съдия Роман Николов е
работел постоянно в Окръжен съд – Перник на пълен работен ден,
съгласно Заповед № К – 1098/19.11.2019 г. на Председателя на Апелативен
съд – София .
Съгласно Заповеди № 576/05.12.2019 г., № 237/23.06.2020 г., № 382
и 386/18.09.2020 г. на съдия Калин Баталски – Административен
ръководител - Председател на Окръжен съд – Перник, за разглеждане на
наказателни дела през 2020г. са командировани следните съдии:
Бисер Петров от 23.12.2019 г. до 10.01.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 13.01.2020 г. до 24.01.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 27.01.2020 г. до 07.02.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 10.02.2020 г. до 21.02.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 24.02.2020 г. до 06.03.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 09.03.2020 г. до 20.03.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 23.03.2020 г. до 03.04.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 06.04.2020 г. до 16.04.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 21.04.2020 г. до 30.04.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 04.05.2020 г. до 15.05.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 18.05.2020 г. до 29.05.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 01.06.2020 г. до 12.06.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 15.06.2020 г. до 26.06.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 29.06.2020 г. до 10.07.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 13.07.2020 г. до 24.07.2020 г. от ПОС в БрРС;
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Виктор Георгиев от 27.07.2020 г. до 07.08.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 10.08.2020 г. до 21.08.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 24.08.2020 г. до 04.09.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 07.09.2020 г. до 18.09.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 21.09.2020 г. до 02.10.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 05.10.2020 г. до 16.10.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 19.10.2020 г. до 30.10.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 02.11.2020 г. до 13.11.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. от ПОС в БрРС;
Бисер Петров от 30.11.2020 г. до 11.12.2020 г. от ПОС в БрРС;
Виктор Георгиев от 14.12.2020 г. до 31.12.2020 г. от ПОС в БрРС;
Камелия Ненкова от 18.09.2020 г. до 31.12.2020 г. от ПРС в БрРС;
Със Заповеди на съдия Калин Баталски- Административен
ръководител – Председател на Окръжен съд – Перник:
№ 432/
16.10.2020 г.; № 511/14.12.2020 г.; № 118/15.04.2021 г.; 256/05.07.2021 г.,
считано от 19.10.2020 г., до настоящия момент /за периоди от по три
месеца/, е командирован съдия Петър Симеонов Петров –
Административен ръководител – Председател на Районен съд – Трън, в
Районен съд – Брезник, да изпълнява функциите на съдия на двучасов
работен ден, като през останалото време изпълнява функциите на
Административен ръководител и съдия в Районен съд – Трън /Решение по
т. 9 от Протокол 21/12.10.2020 г. от заседанието на Комисията по правни
въпроси към Пленума на ВСС/.
Съгласно Заповеди № 250/01.07.2020 г. и № 328/10.08.2020 г. на
съдия Калин Баталски – Административен ръководител - Председател на
Окръжен съд – Перник, е командирована и съдия Диана Йорданова –
Матеева - от 20.07.2020 г. до 31.07.2020 г.; от 14.09.2020 г. до 18.09.2020 г.
и от 28.09.2020 г. до 30.09.2020 г. от ПРС в БрРС;
На командированите съдии от Гражданска колегия при Окръжен съд
– Перник и на съдия Петър Симеонов Петров – Административен
ръководител – Председател на Районен съд – Трън, са се разпределяли
граждански дела:
На командированите съдии от Наказателна колегия при Окръжен съд
– Перник и на съдия Петър Симеонов Петров – Административен
ръководител – Председател на Районен съд – Трън, са се разпределяли
следните групи наказателни дела:
- Наказателни от общ характер дела;
- Административно наказателни дела;
- Наказателни дела от частен характер;
В РС – Брезник няма специализация по материя, не са обособени
отделения.
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В съда по щат работят 10 бр. служители. По щат те са разпределени
както следва: административен секретар – 1 бр., главен счетоводител –
1 бр. и системен администратор, който съгласно Решение на ВСС по
Протокол № 13/10.03.2016 г., обслужва и РС- Трън, съдебен секретар,
съдебни деловодители – 2 бр., съдебен архивар и Бюро „Съдимост“ –
1 бр., съдебен деловодител – съдебно - изпълнителна служба – 1 бр.,
призовкар – 1 бр., чистач – 1 бр. и работник поддръжка сгради – 1 бр.
Предвид нуждите от по - качествено обслужване на гражданите, както и с
оглед обезпечаване на нормалната работа на съда, на всеки един от
служителите в длъжностната характеристика са му вменени и функции на
длъжности, с каквито съдът не разполага в щатното разписание, но чиито
задължения са необходими с оглед обезпечаване работата на съда. Така, на
архиваря му е вменено да е служител „Бюро съдимост“ и служител на
регистратура, съдебният деловодител – СИС влиза в съдебна зала при
отсъствието на съдебния секретар, на чистача да бъде куриер, а на
работник по поддръжка сгради, да бъде огняр и снабдител. Всеки един
съдебен служител е обучен да изпълнява и други длъжности, както от
общата, така и от специализираната администрация.
В Районен съд – Брезник съдебните служители са разпределени
съобразно чл. 14 от ПАС в обща и специализирана администрация.
В специализираната администрация на Районен съд – Брезник влизат
следните служби: Служба „Съдебно деловодство“; Служба „Съдебни
секретари“; „Съдебно – изпълнителна служба“; „Служба за връчване на
призовки и съдебни книжа“; Служба „Архив“. Съдебните служители,
които работят в тях са разпределени както следва: 2 бр. съдебни
деловодители – Милена Лозанова Асенова и Десислава Петрова
Станимирова; 1 бр. съдебен секретар – Марияна Рангелова Гигова; 1 бр.
съдебен деловодител – съдебно изпълнителна служба – Елисавета Динчова
Стоименова; 1 бр. призовкар – Марияна Георгиева Ставрева; 1 бр. архивар
и Бюро „Съдимост“ – Йоанна Петрова Якимова. В общата администрация
на съда влизат 1 бр. административен секретар – Елизабета Сашова
Никифорова – Ирикова; 1 бр. главен счетоводител – Илиана Антонова
Мончева; 0,5 /половин/ щатна бройка системен администратор – Веселин
Николаев Василев; 1 бр. чистач – Светлана Цветанова Сергиева и 1 бр.
поддръжка сгради – огняр – Николай Симеонов Димитров.
2. Материална база, техническа обезпеченост, информационно
обслужване и информационни технологии:
Районен съд - Брезник се помещава в сградата на бивша детска ясла в
град Брезник, която е с локално парно отопление. Управлението на
сградата е възложено на Административния ръководител – Председател на
Районен съд - Брезник. Община Брезник си е запазила правото на
собственост върху западното крило на сутерена, което се ползва от
социален патронаж. В момента в сградата, освен Районния съд, се
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помещават още Териториално отделение- Брезник към Районна
прокуратура – Перник, Служба по вписванията – Брезник и същата
напълно задоволява техните потребности. Разполага с 2 бр. зали. РСБрезник предоставя на гражданите следните информационни услуги:
унифицирани наказателни табла, табели, брошури и др.
Техническата обезпеченост на съдиите за бърз и лесен достъп до
актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по бързо и по - качествено правораздаване. Информационните технологии
позволяват по - голяма прозрачност в работата на съда и улесняват
гражданите при упражняване на правото за достъп до информация.
Районен съд - Брезник има въведени писмени правила за управление
на информацията и ІТ технологиите, съгласно заповед № РД - 08 030/20.03.2017 г. на Председателя на съда. Сигурността на информацията в
локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен лицензиран
програмен продукт „Eset endpoint antivirus ”, предоставен от ВСС.
Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office (MS
Word) , (MS Excel), Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, САС
“Съдебно деловодство“, ЕИСС, а деловодителите Adobe Acrobat Reader,
MS Office (MS Word), (MS Excel), Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox,
Chrome, Thunderbird, САС “Съдебно деловодство“, ЕИСС. Всички работни
места са оборудвани с компютърна техника и са свързани в локална
компютърна мрежа с 2 бр. сървъра. Компютрите се поддържат в много
добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните
изисквания. От 2008 г. до 26.08.2020 г. е в експлоатация деловодната
програма САС “Съдебно деловодство“. От 27.08.2020 г. до 17.09.2020 г. се
образуват и разпределят дела в деловодната програма „ЕИСС“. От
18.09.2020 г. до 26.04.2021 г. се образуват дела в деловодната програма
САС “Съдебно деловодство“. От 27.04.2021 г. се образуват и разпределят
дела в само деловодната програма „ЕИСС“ която се използва от
специализираната администрация на съда и съдиите за управление на
делата. Съдът използва правно - информационните продукти „Апис ” с
модули: /Апис - Право, Апис - Процедури, Апис - Практика, Евро - Право,
Апи с- Конструкции/. Правно - информационните продукти са мрежови
вариант и са достъпни от всички работни места.
Web - сайтът на Районен съд Брезник се поддържа ежедневно в
актуално състояние (публикуване на съдебни актове, график на
заседанията, информация за дела, обявления за публична продан,
актуализиране на препратки,съобщения, новини и др.)
3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор,
процент на натовареност на съдиите. Дела, разглеждани по време на
дежурство и графици за определяне на дежурствата.
Районен съд - Брезник прилага принципа на случайния подбор чрез
програмен
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продукт
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разпределение

на

делата

„ССРД“,

от 01.10.2015 г. до 26.08.2020 г. От 27.08.2020 г. до 17.09.2020 г. се
разпределят дела в деловодната програма „ЕИСС“. От 18.09.2020 г. до
26.04.2021 г. се разпределят дела чрез програмен продукт за случайно
разпределение на делата „ССРД“. От 27.04.2021 г. се образуват и
разпределят дела
само с деловодната програма „ЕИСС“, съгласно
програма предоставена от ВСС. Разпределението на делата се извършва от
председателя на съда, а в негово отсъствие от определен с нарочна заповед
служител.
В Районен съд - Брезник действат Вътрешни правила за образуване
и разпределение на делата, утвърдени от административния ръководител
със Заповед № РД – 08 – 024/01.03.2017 г., в сила от 01.03.2017 г.
Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 100 %
натоварване. Председателят на съда участва при натовареност 100 %
наказателни дела.
Председателят на Районен съд – Брезник, съдия Веселин Хайдушки
дава дежурства съобразно ежемесечен график за дежурствата, който се
изготвя от административния секретар. При негово отсъствие, поради
платен годишен отпуск, дежурства дава съдия Петър Петров. Съгласно
утвърдени Вътрешни правила за разпределение на делата в Районен съд –
Брезник, по време на дежурство се разглеждат следните видове дела:
- частни наказателни дела, образувани по искане за разрешение, респ.
одобрение на протоколи за извършени процесуално – следствени действия
в хода на досъдебното производство, както и за извършване на разпит пред
съдия в хода на досъдебното производство, както и части наказателни
дела, образувани по искания по чл. 146, ал. 3 от НПК от органите на
досъдебното производство за принудително изземване на образци, както и
искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ в
досъдебното производство, както и дела по молби за разкриване на
банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции /ЗКИ/,
Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Закона за
пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/.
- частни граждански дела – по молби /заявления/ за отказ от
наследство, разрешения за теглене на влогове, или разпореждане с
имущество на малолетни, или поставени под запрещение, разрешение за
участие в доброволна делба на недееспособни, разрешение за
разпореждане със семейно жилище – лична собственост, назначаване на
особени представители за сключване на правни сделки, искания за
разкриване на банкова тайна по ЗКИ, направени от компетентни органи
извън прокуратурата, искания за назначаване на особен представител по
чл. 29 от ГПК
4. Организация на работата на съда за разглеждане на делата при
условията на чл. 329, ал.3 от ЗСВ: Заповед № РД – 08 – 063/25.07.2018 г.
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на тогавашния и. ф. Административен ръководител – Председател на
Районен съд – Брезник – Роман Тодоров Николов. Съгласно заповедта,
през периода на съдебната ваканция в съда се насрочват и разглеждат в
открито съдебно заседание единствено видовете дела, посочени в
чл.329,ал.3 от ЗСВ. На основание чл.329,ал.8 от ЗСВ се разглеждат в
открито съдебно заседание и сл. видове дела : ЧНД образувани по реда на
чл.222, чл.223 от НПК; ЧНД образувани по искане на прокурор по чл.157
от ЗЗ; НАХД образувани по предложение на прокурор по чл.375 от НПК,
както и насрочването на открито съдебно заседание по чл.252,ал.2 от НПК,
по НОХД и по чл.252,ал.4 от НПК по НЧХД.
5. Организация на работата в деловодствата и другите служби на
съда. Състояние и водене на деловодните книги и регистри.
В съда се водят следните книги:
- на хартиен и електронен носител в наказателно деловодство :
1. Азбучник;
2. Описна книга;
3. Срочна книга за открити съдебни заседания;
4. Книга закрити и разпоредителни заседания;
5. Книга за отводите;
6. Книга за изпълнение на присъдите;
7. Разносна книга;
8. Книга за изпълнение на присъдите;
9. Регистър на обратните разписки към книгата за изпълнение на
присъдите;
10. Книга за веществени доказателства;
11. Книга за глобите;
12. Книга за издаване на изпълнителни листа;
13. Архивна книга;
14. Входящ регистър;
15. Изходящ регистър;
16. Книга за връчени призовки по наказателни дела;
Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание, се извършва в деня на
образуване, или най – късно да следващият работен ден. Няма наказателни
дела този срок не е спазен.
Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 1 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.
Изпращането на преписи от решенията, или от жалби на страните по
тях, се извършва най - късно на следващия ден след предаване на решеното
дело в деловодството.
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Изпращането на преписи от протести, или жалби на страните по тях,
се извършва най - късно на следващия ден след разпореждането на
съдията.
Изпращането на делата на по - горна инстанция става до 1 ден след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба, или протест.
6. Веществени доказателства:
Съхраняването на веществените доказателства се извършва в
специално помещение. При получаването и предаването им се съставят
приемо- предавателните протоколи и се описват в книгата за веществените
доказателства. Има издадена Заповед № РД – 08 – 004/11.01.2017 г. на
председателя на Районен съд – Брезник за постоянно действаща комисия
която 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. За
проверявания период са изготвени и следните протоколи: Протокол за
проверка на веществени доказателства от 29.01.2020 г.; Протокол за
унищожаване на ВД от 29.01.2020 г.; Протокол за проверка на веществени
доказателства от 29.01.2021 г.; Протокол за унищожаване на ВД от
25.03.2021 г.; Протокол за унищожаване на ВД от 23.04.2021 г.; Протокол
за проверка на веществени доказателства от 28.01.2022 г.;
7. Заповеди и разпореждания на административния ръководител
по организацията и дейността на проверявания орган. Издадени са
множество заповеди в тази насока : Заповед № 499/08.12.220г.; Заповед
№
27/20.01.2020г.;
Заповед
№РД-08-005/24.01.2020г.;
Заповед
№ 435/19.10.2021г.; Заповед № РЗ-08-094/20.10.2021г.; Заповед
№ 256/05.07.2021г.
Поощрения и наложени наказания, НЯМА.
8. Извършени проверки. През проверявания период не са
извършвани проверки от ОС- Перник.
9. Отчет на дейността в годишни доклади, тематични обобщения
и становища по проекти за тълкувателни решения и постановления на
ВКС и ВАС. Дейност на Общото събрание на съдиите.
С оглед уеднаквяване на практиката на съдиите и повишаване на
тяхната квалификацията през проверявания период, за Районен съд Брезник е издадена Заповед № 30/19.01.2017 г. на тогавашния
Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – Перник
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Елена Николова, съгласно която районните съдии, ДСИ и СВ от Районен
съд – Брезник да участват в Общото събрание на Районен съд – Радомир.
На 28.01.2020г. и на 29.01.2021г. са проведени Общи събрания
относно обсъждане на дейността на Районните съдилища в гр.Радомир,
град Брезник и град Трън през предходните години и уеднаквяване на
практиката.
На 06.08.2020г. на Общо събрание на магистратите е поставено на
разглеждане и обсъждане решение по протокол №6/20.05.2020г., т.25 от
заседание на КСА към СК на ВСС, относно редуциране броя на районните
съдилища със статут на организационна единица, по смисъла на ЗЗКИ.
През 2021г. и 2022г. на общи събрания са обсъждани и приети
отчетните доклади за съответните години.
10. Повишаване на правната подготовка и на квалификацията на
съдиите и на съдебните служители.
През проверявания период съдиите и служителите са преминали през
организирани обучения по ЕИСС.

II. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2020 г.

Образуването на всички видове наказателни дела във Районен съд –
Брезник става в деня на постъпването им, или най-късно на следващия ден.
Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на изискванията на
чл.9 от ЗСВ.
От 01.01.2020г. до 31.12.2020г., наказателни дела в Районен
съд - Брезник са разглеждали съдиите : Веселин Хайдушки, Роман
Николов-командирован, Петър Симеонов-командирован, Виктор Георгиевкомандирован, Бисер Петков-командирован и Камелия Ненкова командирована.
Представените от Районен съд- Брезник статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:
II.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателните дела за

съответната година, общо за съда и по видове:
От тях: брой образувани през годината; останали несвършени от предходен
период; общо дела за разглеждане;
През 2020г. в РС-Брезник са образувани общо 118 бр.дела, от които :
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- НОХД – 19бр.,
- НЧХД – 9бр.,
- по чл.78аНК – 2бр.,
- ЧНД – 52бр.,
- НАХД – 36бр.
Останали несвършени от предходен период в началото на 2020г.,
общо 15 бр., от които :
- НОХД – 6бр.,
- НЧХД – 2бр.,
- по 78аНК – 1бр.,
- ЧНД – 1бр.,
- НАХД – 5бр.
Общо дела за разглеждане през 2020г. са 133бр. дела, от които :
- НОХД – 25бр.,
- НЧХД – 11бр.,
- по чл.78аНК – 3бр.,
- ЧНД – 53бр.,
- НАХД – 41бр.
II.2. Първоинстанционно разглеждане на наказателните дела за

съответната година, за всеки състав /съдия/ и по видове.
От тях: брой образувани през годината; останали несвършени от
предходен период; общо дела за разглеждане;
Съдия Роман Николов – има образувани 3 бр.дела:
- ЧНД – 3 бр.;
Съдия Веселин Хайдушки има образувани общо 80 бр. дела :
- НОХД – 15бр.,
- НЧХД –5 бр.,
- чл.78а НК – 1 бр.,
- ЧНД – 46 бр.,
- НАХД – 13 бр.
Съдия Петър Симеонов – има образувани - 6 бр. дела :
- НЧХД – 2бр.,
- НАХД – 4 бр.
Съдия Бисер Петров – има образувани - 12бр. дела:
- НОХД – 1бр.,
- НЧХД – 1 бр.,
- НАХД – 10 бр.
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Съдия Виктор Георгиев – има образувани – 10 бр. дела :
- НОХД – 1бр.,
- НЧХД – 1 бр.,
- НАХД – 8 бр.
Съдия Камелия Ненкова – има образувани - 7 бр. дела:
- НОХД – 2бр.,
- 78аНК – 1 бр.,
- ЧНД – 3бр.
- НАХД – 1 бр.
През 2020г. в РС-Брезник са останали несвършени общо 15 бр. дела:
- НОХД – 6 бр.
- НЧХД – 2 бр.
- 78аНК – 1 бр.
- ЧНД – 1 бр.
- НАХД – 5 бр.
Съдия Роман Николов – НОХД – 1 бр.;
Съдия Веселин Хайдушки – 13 бр.;
- НОХД – 4 бр.
- НЧХД – 2 бр.
- 78аНК – 1 бр.
- ЧНД – 1 бр.
- НАХД – 5 бр.
Съдия Виктор Георгиев –НОХД – 1бр.
Общо през 2020г. съдиите в РС-Брезник са разгледали - 133 бр.
дела:
- НОХД – 25бр.
- НЧХД – 11бр.
- 78а НК – 3бр.
- ЧНД – 53бр.
- НАХД – 41бр.
Съдия Роман Николов е разгледал 4 бр.: НОХД – 1бр.;ЧНД – 3бр.;
Съдия Веселин Хайдушки – е разгледал 93 бр.:
- НОХД – 19бр.
- НЧХД – 7бр.
- 78аНК – 2бр.
- ЧНД – 47бр.
- НАХД – 18бр.
Съдия Бисер Петров – 12бр.:
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- НОХД – 1бр.
- НЧХД – 1бр.
- НАХД – 10бр.
Съдия Виктор Георгиев – 11бр. :
- НОХД – 2бр.
- НЧХД – 1бр.
- НАХД – 8бр.
Съдия Камелия Ненкова – 7бр. :
- НОХД – 2бр.
- 78аНК – 1бр.
- ЧНД – 3бр.
- НАХД – 1бр.
Съдия Петър Симеонов – 6 бр. :
- НЧХД – 2бр.
- НАХД – 4бр.
II.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ в
обвинителния акт, на основание чл.248а от НПК – посочване на номер на
делото и съдия;
През 2020г. НЯМА върнати дела на прокурора за отстраняване на
ОФГ в обвинителния акт, на осн. чл.248а от НПК.
II 3.1 Прекратени съдебни производства на основание чл.248а, ал.2
от НПК;
През 2020г. в РС- Брезник няма прекратени съдебни производства на
основание чл.248а, ал.2 от НПК.
II.4. Срокове при насрочване на делото
II.4.1.
Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК ( нов
чл.247б, ал.2, т.1 от НПК в сила от 30.06.2021 г.) по видове и по състави
/съдии/:
- Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в тримесечен
срок с разрешение на председателя на съда:
За проверявания период
в РС-Брезник НЯМА насрочени в
разпоредителни заседания в тримесечен срок с разрешение на
председателя.
- Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в тримесечен
срок без разрешение на председателя на съда.
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За проверявания период
в РС-Брезник НЯМА насрочени в
разпоредителни заседания в тримесечен срок без разрешение на
председателя.
- Извън срока - брой и номер на делата.
За проверявания период в РС-Брезник НЯМА насрочени разпоредителни
заседания извън тримесечния срок.
II.4.2.Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК
- насрочени заседания в едномесечен срок от разпоредителното
заседание
През 2020г. насрочените заседания в едномесечен срок от
разпоредителното заседание са 10 бр.;
- насрочени
заседания
извън
едномесечния
срок
от
разпоредителното заседание.
През 2020г. насрочените заседания извън едномесечния срок от
разпоредителното заседание са 1 бр.;
II.5. Спазване на срока по чл. 271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/ - над три месеца: брой и номер на делата.
През проверявания период в РС-Брезник, няма дела които да са
насрочени извън тримесечният срок по чл.271, ал.10 от НПК.
II.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.
Общо са свършени- 112 бр., като от тях : НОХД- 21 бр.; НЧХД- 5 бр.;
НАХД- 33 бр. и ЧНД- 53бр.;
По съдии делата се разпределят по следния начин:
Съдия Веселин Хайдушки – общо 86 бр. : НОХД – 17бр., НЧХД –
4бр., чл.78аНК – 2бр.,ЧНД – 47бр.,НАХД – 16 бр.;
Съдия Виктор Георгиев свършени през 2020г. общо – 6 бр.,
- НОХД – 2бр,
- НАХД – 4бр.,
Съдия Камелия Ненкова свършени през 2020г. общо – 4бр.,
- ЧНД – 3бр.,
- НАХД – 1бр.
Съдия Петър Симеонов свършени през 2020г. общо – 2бр.,
- НАХД – 2бр.
Съдия Ромон Николов свършени дела пред 2020г. общо – 4бр.
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- ЧНД -3бр.
- НОХД – 1бр.
Съдия Бисер Петров свършени дела през 2020г. общо – 12бр.,
- НОХД – 1бр.,
- НЧХД – 1бр.,
- НАХД – 10бр.
II.7. Останали несвършени дела в края на годината по видове, общо
за съда и за всеки съдия.
Несвършени дела в края на годината – общо 19 бр. дела, като от тях:
НОХД- 4 бр.; НЧХД-6 бр.; НАХД- 9 бр.;
Съдия Веселин Хайдушки – 7бр.,
- НОХД – 2бр.,
- НЧХД – 3бр.,
- НАХД – 2бр.
Съдия Виктор Георгиев – 5бр.,
- НЧХД – 1бр.,
- НАХД – 4бр.
Съдия Камелия Ненкова – 3бр.,
- НОХД -2бр.,
- чл.78а НК – 1бр.
Съдия Петър Симеонов – 4бр.,
- НЧХД – 2бр.,
- НАХД – 2бр.
II.8. Дела, решени в едно съдебно заседание - по видове и за всеки
съдия.
За 2020г. решените дела в едно съдебно заседание са общо 94 бр. за
всички съдии.
Съдия Веселин Хайдушки е приключил общо 66 бр. дела,като от тях:
- ЧНД – 39бр.,
- НОХД – 11бр.,
- НАХД – 14бр.,
- НЧХД – 1бр.,
- чл.78а НК- 1бр.
Съдия Роман Николов – ЧНД – 3бр.
Съдия Камелия Ненкова- 4 бр.;
- ЧНД – 3бр.,
- НАХД – 1бр.
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Съдия Петър Симеонов – НАХД – 2бр.;
Съдия Виктор Георгиев- 7 бр.;
- НАХД – 6бр.,
- НОХД – 1бр.
Съдия Бисер Петров – 12 бр.;
- НАХД – 10бр.,
- НЧХД – 1бр.,
- НОХД – 1бр.
II.8.1. Дела, решени в три съдебни заседания - по видове и за всеки
съдия.
За 2020г. дела решени в три съдебни заседания са общо – 5бр.
Съдия Веселин Хайдушки има три дела: НЧХД – 1бр., НАХД – 1бр.,
НОХД – 1бр.
Съдия Петър Симеонов-има едно НОХД;
Съдия Камелия Ненкова има едно НЧХД;
II.8.2. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по видове,
съдии и брой на съдебните заседания;
През 2020г. в РС-Брезник има общо – 7бр. дела решени в повече от
три съдебни заседания.
Съдия Веселин Хайдушки- 4 бр.;
- НОХД – 1бр.
- НАХД – 1бр.
- НЧХД – 2бр.
Съдия Петър Симеонов- НОХД – 1бр.
Съдия Камелия Ненкова- 2 бр.
- НОХД – 1бр.
- НЧХД – 1бр.
II.8.3. Отложени дела над три пъти – с посочване на вида, номера на
делото и съдията-докладчик; причини за отлагане.
През 2020г. в РС-Брезник има общо 7бр. дела отложени над три
пъти.
Съдия Веселин Хайдушки:
- НОХД – 78/20г. - за разглеждане по общия ред, нередовно
призоваване, за експертиза, неявяване на подсъдим.
- НАХД – 10/20г.- отпуск на адвокат, събиране на доказателства.
- НЧХД – 55/20г. – отпуск на адвокат, събиране на доказателства,
за изготвяне на споразумение.
- НЧХД – 103/20г. – болничен лист, събиране на доказателства.
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Съдия Камелия Ненкова:
- НЧХД – 86/20г. – събиране на доказателства, молба за отлагане.
- НОХД – 92/20г. – за разглеждане по общия ред, за събиране на
доказателства:
Съдия Петър Симеонов
- НОХД – 104/20г. – нередовно призоваване, събиране на
доказателства.
II.8.4. Срочност на разглеждане на наказателните дела – с посочване
на периода, вида и съдията-докладчик.
Съдия Веселин Хайдушки – има общо свършени 86 бр. дела:
- НОХД – до 1м.-10бр. ; до 3м. – 4бр.; до 6м. – 3бр.;
- НЧХД – до 1м. – 3бр.; над 6м. – 1бр.;
- НАХД – до 1м. – 1бр.; до 3м. – 5бр.; до 6м. 10бр.;
- 78а НК – до 3м. – 2бр.;
- ЧНД – до 1м. – 47бр.;
Съдия Роман Николов – 4бр.;
- НОХД – ; до 3м. – 1бр.; ЧНД – до 1м. – 3бр.;
Съдия Виктор Георгиев – 6 бр.дела:
- НОХД – до 3м. – 2бр.; НАХД – до 1м. – 1бр.; до 6м. – 3бр.;
Съдия Бисер Петров – 12бр.дела:
- НОХД – до 1м. – 1бр. ;
- НЧХД – до 1м. – 1бр.;
- НАХД – до 1м. – 7бр. ; до 3м. – 3бр.;
Съдия Камелия Ненкова – 4бр. дела:
- НАХД – до 1м. – 1бр.;
- ЧНД – до 1м. – 3бр.;
Съдия Петър Симеонов – 2бр. дела: НАХД – до 1м.- 1бр.; до 3м. –
1бр.;
II.9. Брой на съдебните заседания месечно ( заседателни дни) – за
всеки съдия;
През 2020г. съдебните заседания месечно са:
м.януари общо – 13бр.
Съдия Веселин Хайдушки – 11бр.
Съдия Роман Николов – 1бр.
Съдия Виктор Георгиев – 1бр.
м.февруари общо – 13бр.
Съдия Веселин Хайдушки – 11бр.
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Съдия Бисер Петров – 1бр.
Съдия Роман Николов – 1бр.
м.март НЯМА съдебни заседания
м.април общо – 2бр.
Съдия Веселин Хайдушки – 2бр.
м. май общо – 11бр.
Съдия Веселин Хайдушки – 8бр.
Съдия Бисер Петров – 2бр.
Съдия Виктор Георгиев – 1бр.
м.юни общо – 16бр.
Съдия Веселин Хайдушки – 12бр.
Съдия Бисер Петров – 1бр.
Съдия Виктор Георгиев – 3бр.
м.юли общо- 14бр.
Съдия Веселин Хайдушки – 8бр.
Съдия Бисер Петров – 5бр.
Съдия Виктор Георгиев – 1бр.
м.август общо – 5бр.
Съдия Веселин Хайдушки – 5бр.
м.септември общо – 6бр.
Съдия Веселин Хайдушки – 4бр.
Съдия Бисер Петров – 2бр.
м.октомври общо – 14бр.
Съдия Веселин Хайдушки – 13бр.
Съдия Камелия Ненкова – 1бр.
м.ноември общо – 3бр.
Съдия Веселин Хайдушки – 2бр.
Съдия Петър Симеонов – 1бр.
м.декември общо – 14бр.
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Съдия Веселин Хайдушки – 8бр.
Съдия Камелия Ненкова – 4бр.
Съдия Петър Симеонов – 2бр.
II.10. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и
съдията-докладчик, причини за спиране.
За проверявания период НЯМА спрени наказателни дела.
II.11. Прекратени наказателни производства
- по давност (посочва се вида на делото и съдията-докладчик);
За проверявания период
производства по давност.
- по чл.288, ал.1 НПК;
За проверявания период
производства по чл. 288, ал.1 НПК.
- по чл.289 НПК;
За проверявания период
производства по чл.289 НПК.

НЯМА

прекратени

наказателни

НЯМА

прекратени

наказателни

НЯМА

прекратени

наказателни

- по други причини – след три и повече съдебни заседания с
посочване на причините / посочва се вида, номера на делото и
съдията-докладчик /;
През 2020г. НЯМА прекратени наказателни дела по други причини
след три и повече съдебни заседания.
- неправилно образувани и прекратени наказателни дела.
През 2020г. в РС-Брезник НЯМА -неправилно образувани и
прекратени наказателни дела.
II.12. Брой дела, върнати на прокурора от разпоредително заседание
с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното
производство – с посочване на номера на делото и на съдията.
През 2020г. НЯМА върнати на прокурора от разпоредително
заседание с указания за отстраняване на нарушения.
II.13. Възобновени наказателни производства - брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.
За 2020г. в РС-Брезник НЯМА възобновени наказателни
производства.
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II.2.14. Дела с възобновено съдебно следствие - брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия;
За 2020г. в РС-Брезник НЯМА дела с възобновено съдебно
следствие.
II.3. Осъдителни присъди за годината по Глава ХХ от НПК – общо за
съда и за всеки съдия;
През 2020г. в РС-Брезник има 2бр. осъдителни присъди
Съдия Веселин Хайдушки
- НОХД 95/19г. ;
- НЧХД 104/19г.;
II.3.1. Оправдателни присъди по Глава ХХ от НПК – общо за съда и
за всеки съдия. От тях:
През 2020г. в РС-Брезник НЯМА оправдателни присъди по Глава
ХХ от НПК.
- по всички обвинения, причини;
Съдия Веселин Хайдушки- 1бр. НЧХД 103/20г.-недоказаност на
деянието;
- по отделни обвинения, причини - НЯМА
II.3.2. Влезли в сила оправдателни присъди – общо за съда и за всеки
съдия;
През 2020г. в РС-Брезник НЯМА влезли в сила оправдателни
присъди по Глава ХХ от НПК.
II.4. Дела, по който подсъдимият е непълнолетен;
През 2020г. в РС-Брезник НЯМА дела по които подсъдимият да е
бил непълнолетен.
II.5. Дела, образувани на осн. чл. 64 и чл. 65 НПК;
През 2020г. в РС-Брезник НЯМА образувани на осн. чл. 64 и чл. 65
НПК;
II.6. Дела, образувани:
- на осн. чл. 243 от НПК – 1 бр.;
- на осн. чл. 244 НПК - 2 бр.
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II.7. ЧНД в ДП образувани по искане на органите на ДП – общо по
видове /посочва се правното основание/ и за всеки съдия.
Съдия Веселин Хайдушки- 15 бр. дела:
- ЧНД – 13бр. по чл.161, ал.2 НПК.
- ЧНД – 2бр. по чл.223, ал.1 НПК.
II.8. Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:
- дела по Глава XXIV от НПК „Бързо производство” - общ брой,
насрочване, разглеждане, изготвяне на мотивите извън срока;
За 2020г. в РС-Брезник НЯМА дела по Глава XXIV от НПК „Бързо
производство”.
- дела по Глава XXVI от НПК „Ускоряване на наказателното
производство“ - резултати от съдебното разглеждане на делата и посочване
на съдията-докладчик;
За 2020г. в РС-Брезник НЯМА дела по Глава XXVI от НПК
„Ускоряване на наказателното производство“.
- дела по Глава XXVII от НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция” – за всеки съдия;
За 2020г. в РС-Брезник НЯМА по Глава XXVII от НПК „Съкратено
съдебно следствие в производството пред първата инстанция”.
- дела по Глава XXVIII от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание” - за всеки съдия;
През 2020г. в РС- Брезник има общо 2бр. дела по Глава XXVIII от
НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание”.
Съдия Веселин Хайдушки- НАХД 47/20г.;
Съдия Камелия Ненкова - НАХД 87/20г.;
- дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със
споразумение” /посочват се поотделно образуваните по чл.381 от НПК и
по чл.384 от НПК дела/ – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението;
През 2020г. със споразумение са приключени общо 18 бр. дела:
Съдия Виктор Георгиев- НОХД 105/19г.; НОХД 23/20г.;
Съдия Роман Николов- НОХД 97/19г.;
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Съдия Бисер Петров - НОХД 59/20г.;
Съдия Веселин Хайдушки- 14 бр. наказателни дела : НОХД 89/19г. ;
НОХД 94/19г.; НОХД 98/19г.; НОХД 5/20г.; НОХД 21/20г. ; НОХД 36/20г.
; НОХД 22/20г.; НОХД 48/20г.; НОХД 57/20 г.; НОХД 73/20г. ; НОХД
77/20г.; НОХД 91/20г.; НОХД 102/20г.; НОХД 95/20г.
- дела по Глава XXXIV от НПК: „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация” / посочват се поотделно делата
образувани по чл.427 от НПК и по чл.433 от НПК/ – за всеки съдия;
срокове за разглеждане, решаване и прилагане на мерките;
За 2020г. има 2бр. дела за прилагане на реабилитация:
Съдия Веселин Хайдушки- ЧНД 24/20г.; ЧНД 50/20г.
За 2020г. има 2бр. дела по Глава XXXIV от НПК: „Прилагане на
принудителни медицински мерки.
Съдия Веселин Хайдушки- ЧНД 17/20г.; ЧНД 112/20г.
II.9. Несвършени дела, образувани две и повече години преди
момента на проверката – с посочване на вида, съдията-докладчик и
причините.
За 2020г. в РС-Брезник НЯМА несвършени дела, образувани две и
повече години преди момента на проверката.
II.10. Натовареност на съдиите :
За 2020г.средномесечното постъпление на наказателни дела на един
съдия на база утвърденото щатно разписание е (5 броя) дела, а
средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през същата
година са (5 броя) дела.
За 2020г.средномесечното постъпление на наказателни дела на един
съдия на база действителна натовареност през годината от проверявания
период е (6,7 броя) дела, /изчислява се на база постъпили дела и
действително отработени човекомесеци в наказателното отделение/,
средномесечно свършени дела от един съдия, който разглежда наказателни
дела, са (7,1 броя) дела.
През 2020г. в наказателното отделение са отработени (12 броя)
човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне на
постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.
Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са (21 броя).
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II.11. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни дела за
съответната година - общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
(общо за съда и съдията-докладчик, видове);
През 2020г. общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове са
15 бр. ,като :
съдия Веселин Хайдушки има : НОХД – 2бр., НАХД – 6 бр.; НЧХД –
1бр.; ЧНД – 1бр.
съдия Роман Николов
- НОХД – 2бр.
съдия Виктор Георгиев
- НАХД – 1бр.
съдия Бисер Петров
- НАХД – 1бр.
съдия Камелия Ненкова
- НОХД – 1бр.
От тях: върнати от инстанционен контрол – общо за съда, видове и за
всеки съдия
През 2020г. върнати от инстанционен контрол общо – 8 бр. дела:
II.11.1. Потвърдени съдебни актове за съответната година - общо за
съда и за всеки съдия.
Съдия Веселин Хайдушки
- НАХД – 3бр.
- НЧХД – 2бр.
Съдия Роман Николов
- НОХД – 1бр.
Съдия Виктор Георгиев
- НАХД – 2бр.
II.11.2. Отменени съдебни актове за съответната година - общо за
съда и за всеки съдия. От тях:
През 2020г. отменените съдебни актове са – 1бр.
Съдия Роман Николов- НАХД – 1бр.;
- отменени с връщане на делото за ново разглеждане – общо за съда
и за всеки съдия по години от периода;
През 2020г. в РС-Брезник НЯМА отменени и върнати за ново
разглеждане дела.
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- отменени с постановяване на нова присъда – общо за съда и за
всеки съдия по години от периода;
През 2020г. в РС-Брезник НЯМА дела отменени с постановяване на
нова присъда.
- отменени с прекратяване на наказателното производство - общо за
съда и за всеки съдия по години от периода;
През 2020г. в РС-Брезник НЯМА отменени с прекратяване на
наказателното производство.
II.11.3. Изменени съдебни актове за съответната година - общо за
съда и за всеки съдия.
През 2020г. в РС-Брезник НЯМА изменени съдебни актове.
II.12. Изгубени дела – по видове /с посочване на номера/ и за всеки
съдия.
През 2020г. в РС-Брезник НЯМА изгубени дела.
II.13. Приключване на делата в установените срокове.
II.13.1. Спазване на срока по чл. 308/340 от НПК:
● Изготвяне на мотиви по наказателни дела след обявяване на
присъдата
- до 15 дни – общ брой за съда и за всеки съдия;
Съдия Веселин Хайдушки
- НЧХД – 1бр.
- НОХД – 1бр.
- до 60 дни – общ брой за съда и за всеки съдия;
НЯМА
- след 60 дни – общ брой за съда и за всеки съдия;
Съдия Виктор Георгиев
- НЧХД – 1бр.
● Изготвяне на решения по АНД:
- до 30 дни – общ брой за съда и за всеки съдия;
За 2020г. общо- 32бр.
Съдия Веселин Хайдушки
- НАХД – 16 бр.
Съдия Бисер Петров
- НАХД – 10бр.
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Съдия Виктор Георгиев
- НАХД – 3бр.
Съдия Камелия Ненкова
- НАХД – 1бр.
Съдия Петър Симеонов
- НАХД – 2бр.
- до 60 дни – общ брой за съда и за всеки съдия;
През 2020г. НЯМА такива дела
- след изтичане на 60 дни – общ брой за съда и за всеки съдия.
През 2020г. НЯМА такива дела
II.13.2. Спазване на срока по чл. 382, ал. 2 от НПК:
- дела, насрочени след 7-дневния срок по чл.382, ал.2 НПК - номер
на делото, дата на образуване, дата на насрочване, съдия-докладчик.
През 2020г. НЯМА дела, насрочени след 7-дневния срок по чл.382,
ал.2 НПК.
II.13.3. Спазване на срока по чл. 376, ал. 1 от НПК
- дела, насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПКномер на делото и съдия-докладчик.
През 2020г. НЯМА дела, насрочени след едномесечния срок по
чл. 376, ал.1 от НПК.
II.13.4. Спазване на срока по чл.243, ал. 5 НПК:
- брой на делата по чл.243 от НПК и брой на делата, разгледани
извън срока по чл. 243, ал. 5 от НПК с посочване на номера, съдията докладчик, дата на образуване, дата на разглеждане и дата на
постановяване на съдебния акт.
През 2020г. НЯМА дела, по които да не е спазен срока за
насрочване и разглеждане по чл.243, ал. 5 НПК:
II.13.5. Спазване на срока по чл.244, ал. 5 НПК:
- брой на делата по чл.244 от НПК и брой на делата, разгледани
извън срока по чл. 244, ал. 5 от НПК с посочване на номера, съдията докладчик, дата на образуване, дата на разглеждане и дата на
постановяване на съдебния акт.
През 2020г. НЯМА дела, по които да не е спазен срока по чл.244,
ал. 5 НПК:
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II.13.6. Спазване на срока по чл.65, ал. 3 НПК.
- брой, номер на делата, насрочени в срок, по-дълъг от срока по чл.
65, ал.3 НПК, съдия - докладчик, брой заседания, дата на образуване, дата
на произнасяне.
През 2020г. НЯМА дела, насрочени и разгледани в по дълъг срок от
срока по чл. 65, ал.3 НПК.
II.13.7. Спазване на срока по чл. 416 от НПК - изпращане на препис
от присъдата или определението за изпълнение:
- в 7дневен срок от влизането й в сила - общ брой за съда и за всеки
съдия:
През 2020г. в РС-Брезник НЯМА дела, по които съдебните актове да
са изпратени за изпълнение в срок, по-дълъг от 7 дни от влизането на акта
в сила.
II.14. В РС – Брезник стриктно се спазва разпоредбата на чл.80 от
Правилника за администрацията на съдилищата (ПАС), с оглед влиянието
на натовареността и статистическите данни на съда.

III. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2021 г.

Образуването на всички видове наказателни дела във Районен съд –
Брезник става в деня на постъпването им, или най-късно на следващия ден.
Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на изискванията на
чл.9 от ЗСВ.
От 01.01.2021г. до 31.12.2021г., наказателни дела в Районен
съд - Брезник са разглеждали съдиите : Веселин Хайдушки, Роман
Николов-командирован, Петър Симеонов-командирован, Виктор Георгиевкомандирован,
Бисер
Петков-командирован,
Камелия
Ненковакомандирована.
Представените от Районен съд- Брезник статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:
III.2.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателните дела за
съответната година общо за съда и по видове.
От тях:
брой образувани през годината; останали несвършени от предходен
период; общо дела за разглеждане;
През 2021г. са образувани общо 93 бр. дела, от които :
- НОХД – 19 бр.,
26

- НЧХД – 3 бр.,
- по чл.78аНК – 6 бр.,
- ЧНД – 36 бр.,
- НАХД – 29 бр.
Останали несвършени от предходен период в началото на
2021г.общо – 19бр.
- НОХД – 4 бр.,
- НЧХД – 6 бр.,
- по чл.78аНК – 1 бр.,
- НАХД – 8 бр.
Общо за разглеждане през 2021г. - 112 бр. дела, от които:
- НОХД – 23 бр.,
- НЧХД – 9 бр.,
- по чл.78аНК – 7 бр.,
- ЧНД – 36 бр.,
- НАХД – 37 бр.
III.2.2. Първоинстанционно разглеждане на наказателните дела за
съответната година, за всеки състав /съдия/ и по видове.
Съдия В. Хайдушки е разгледал общо 64 бр. новообразувани дела, от
които:
- НОХД – 15бр.,
- чл.78аНК – 6 бр.,
- ЧНД – 30 бр.,
- НАХД – 13 бр.
Съдия Петър Симеонов е разгледал общо 29 бр. новообразувани
дела, от които:
- НОХД – 4 бр.
- НЧХД – 3 бр.
- ЧНД – 6 бр.
- НАХД – 16 бр.
През 2021г. в РС -Брезник останали несвършени от предходен
период в началото годината, са общо 19бр. , от които :
- НОХД – 4 бр.,
- НЧХД – 6 бр.,
- 78а от НК – 1 бр.
- НАХД – 8 бр.
Съдия Веселин Хайдушки – 7 бр. дела;
- НОХД – 2 бр.
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- НЧХД – 3 бр.
- НАХД – 2бр.
Съдия Виктор Георгиев – 5 бр. дела :
- НЧХД – 1 бр.
- НАХД – 4 бр.
Съдия Камелия Ненкова – 3 бр. дела:
- НОХД – 2бр.
- 78а от НК – 1бр.
Съдия Петър Симеонов – 4бр. дела :
- НЧХД – 2 бр.
- НАХД – 2 бр.
През 2021г. съдиите в РС-Брезник са разгледали общо 112 бр.
наказателни дела, от които:
- НОХД – 23 бр.,
- НЧХД – 9 бр.,
- по чл.78а от НК – 7 бр.,
- ЧНД – 36 бр.,
- НАХД – 37 бр.
Съдия Веселин Хайдушки е разгледал общо 71 бр. дела :
- НОХД – 17 бр.
- НЧХД – 3 бр.
- 78аНК – 6 бр.
- ЧНД – 30 бр.
- НАХД – 15 бр.
Съдия Виктор Георгиев – 5 бр. дела;
- НЧХД – 1 бр.
- НАХД – 4 бр.
Съдия Камелия Ненкова – 3 бр. дела;
- НОХД – 2 бр.
- 78аНК- 1 бр.
Съдия Петър Симеонов – 33 бр. дела :
- НОХД – 4 бр.
- НЧХД – 5 бр.
- ЧНД – 6 бр.
- НАХД – 18 бр.
III.2.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ в
обвинителния акт, на основание чл.248а от НПК – посочване на номер на
делото и съдия;
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През 2021г. в РС-Брезник има едно дело върнато на прокурора за
отстраняване на ОФГ в обвинителния акт, на осн. чл.248от НПК.
III.2.3.1. Прекратени съдебни производства на основание чл.248а,
ал.2 от НПК;
През 2021г. НЯМА прекратени съдебни производства на основание
чл.248а, ал.2 от НПК.
III.2.4. Срокове при насрочване на делото:
III.2.4.1. Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК ( нов
чл.247б, ал.2, т.1 от НПК в сила от 30.06.2021 г.) по видове и по състави
/съдии/:
• Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в тримесечен
срок с разрешение на председателя на съда.
• През 2021г. в РС-Брезник НЯМА насрочени в
разпоредителни заседания в тримесечен срок с разрешение на
председателя.
• Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в тримесечен
срок без разрешение на председателя на съда.
• През 2021г. в РС-Брезник НЯМА насрочени в
разпоредителни заседания в тримесечен срок без разрешение
на председателя.
• Извън срока - брой и номер на делата.
• През 2021г. в РС-Брезник НЯМА насрочени разпоредителни
заседания извън тримесечния срок.
III.2.4.2.Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК :
• насрочени заседания в едномесечен срок от разпоредителното
заседание
През 2021г. насрочените заседания в едномесечния срок от
разпоредителното заседание са 7 бр.
• насрочени заседания извън едномесечния срок от
разпоредителното заседание.
През 2021г. насрочените заседания извън едномесечния срок от
разпоредителното заседание са 7 бр. дела.
III.2.5. Спазване на срока по чл. 271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/ - над три месеца: брой и номер на делата.
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През 2021г. в РС-Брезник няма дела, насрочени извън срока по
чл.271, ал.10 от НПК.
III.2.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.
Общо свършените дела са – 93 броя:
Съдия Веселин Хайдушки има свършени общо 61 бр. наказателни
дела :
- НОХД – 13 бр.,
- НЧХД – 3 бр.,
- чл.78а НК – 6 бр.,
- ЧНД – 29 бр.,
- НАХД – 10 бр.
Съдия Виктор Георгиев има свършени общо 5 бр. дела :
- НЧХД – 1 бр.,
- НАХД – 4 бр.,
Съдия Камелия Ненкова има свършени общо 3 бр. дела :
- НОХД – 2 бр.,
- чл.78а НК – 1 бр.,
Съдия Петър Симеонов има свършени общо 24 бр.наказателни дела:
- НОХД -3 бр.,
- НЧХД – 3 бр.,
- ЧНД -6 бр.,
- НАХД – 12 бр.
III.2.7. Останали несвършени дела в края на годината по видове,
общо за съда и за всеки съдия:
Общо за съда - 19 бр. наказателни дела;
Съдия Веселин Хайдушки има общо 10 бр. дела :
- НОХД – 4 бр.,
- ЧНД – 1 бр.,
- НАХД – 5 бр.
Съдия Петър Симеонов има общо 9 бр. дела :
- НОХД – 1 бр.,
- НЧХД – 2 бр.,
- НАХД – 6 бр.
III.2.8. Дела, решени в едно съдебно заседание - по видове и за всеки
съдия.
За 2021г. решените дела в едно съдебно заседание са общо 59 бр.:
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Съдия Веселин Хайдушки има 46 бр. дела :
- ЧНД – 27 бр.,
- НОХД – 9 бр.,
- НАХД – 7 бр.,
- чл.78аНК – 3 бр.
Съдия Петър Симеонов има 13 бр. дела:
- ЧНД – 5бр.,
- НОХД – 3бр.,
- НАХД – 5бр.
III.2.8.1. Дела, решени в три съдебни заседания - по видове и за
всеки съдия.
За 2021г. наказателните дела, решени в три съдебни заседания, са
общо 7 бр. :
Съдия Веселин Хайдушки – 4 бр. дела:
- НОХД – 1бр.,
- НАХД – 3бр.,
Съдия Петър Симеонов – 3 бр. дела:
- НЧХД – 1бр.,
- НАХД – 2бр.
III.2.8.2. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по
видове, съдии и брой на съдебните заседания;
През 2021г. има общо 11 бр. дела, решени в повече от три съдебни
заседания:
Съдия Веселин Хайдушки - 6 бр. :
- НОХД – 3 бр.,
- НАХД – 3 бр.,
Съдия Петър Симеонов - 5 бр. :
- НЧХД – 3 бр.,
- НАХД – 2 бр.
III.2.8.3. Отложени дела над три пъти – с посочване на вида, номера
на делото и съдията-докладчик; причини за отлагане.
През 2021г. в РС-Брезник има общо 11бр. дела, отложени над три
пъти:
Съдия Веселин Хайдушки- 6 бр.:
- НОХД – 50/21г. – неявяване на подсъдим, за разглеждане по
общия ред.
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- НОХД – 59/21г. – неявяване на подсъдим, за разглеждане по
общия ред, експертиза.
- НОХД – 90/21г. – за разглеждане по общия ред, събиране на
доказателства.
- НАХД – 30/21г. – неявяване на жалбоподател, нередовно
призоваване.
- НАХД – 71/21г. – неявяване на свидетели.
- НАХД –77/21г. – нередовно призоваване, неявяване на
жалбоподател.
Съдия Петър Симеонов- 5 бр. :
- НАХД – 76/21г. – неявяване на свидетел, неявяване на
жалбоподател.
- НАХД – 78/21г. – неявяване на свидетел, неявяване на
жалбоподател.
- НЧХД – 16/21г. – неявяване на свидетел, експертиза.
- НЧХД – 45/21г. – неявяване на свидетел, молба за отлагане.
- НЧХД – 53/21г. – нередовно призоваване на страни, нередовно
призоваване на вещо лице, експертиза.
III.2.8.4. Срочност на разглеждане на наказателните дела – с
посочване на периода, вида и съдията-докладчик.
Срочност на разглеждане на наказателните дела в РС-Брезник – общо
свършени 93 бр. ;
Съдия Веселин Хайдушки – 61 бр.:
- НОХД – до 1м. – 10 бр.; до 3м. – 2 бр.; до 6м. – 1 бр.;
- НЧХД – до 3м. – 1 бр. ; до 6м. – 1 бр.; до 1г. – 1 бр.;
- НАХД – до 1м.- 4 бр.; до 3м. – 6 бр.;
- 78а НК- до 1м. – 5 бр.; до 3м. -1 бр.;
- ЧНД – до 1м. – 28 бр.; до 3м. -1 бр.;
Съдия Виктор Георгиев – 5 бр.:
- НЧХД – до 6м. – 1бр. ;
- НАХД – до 1г. – 4бр.;
Съдия Камелия Ненкова – 3 бр.:
- НОХД – до 3м. – 1 бр.; до 1г. – 1 бр.;
- 78а НК – до 6м. – 1 бр.;
Съдия Петър Симеонов – 24 бр.:
- НОХД – до 1м. – 1бр. ; до 3м. – 1бр.; до 1г. – 1бр.;
- НЧХД – до 1м. – 1бр.; до 3м. – 1бр.; до 6м. – 1бр.;
- НАХД – до 1м. – 1бр.; до 3м. - 11бр.;
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- ЧНД – до 1м. – 6 бр.;
III.2.9. Брой на съдебните заседания месечно ( заседателни дни) – за
всеки съдия;
През 2021г. съдебните заседания месечно са :
м.януари - общо 12 бр. :
Съдия Веселин Хайдушки – 4 бр.
Съдия Камелия Ненкова – 3 бр.
Съдия Петър Симеонов – 5 бр.
м.февруари – общо 18 бр.:
Съдия Веселин Хайдушки – 9 бр.
Съдия Камелия Ненкова – 2 бр.
Съдия Петър Симеонов – 7 бр.
м.март – общо 15 бр. :
Съдия Веселин Хайдушки – 7 бр.
Съдия Петър Симеонов – 2 бр.
Съдия Виктор Георгиев – 6 бр.
м.април – общо16 бр. :
Съдия Веселин Хайдушки – 7бр.
Съдия Камелия Ненкова – 2бр.
Съдия Петър Симеонов – 6 бр.
Съдия Виктор Георгиев – 1 бр.
м.май – общо 6 бр.:
Съдия Веселин Хайдушки – 2 бр.
Съдия Петър Симеонов – 4 бр.
м.юни – общо 12 бр.:
Съдия Веселин Хайдушки – 3бр.
Съдия Камелия Ненкова – 1бр.
Съдия Петър Симеонов – 8 бр.
м.юли – общо 12 бр.:
Съдия Веселин Хайдушки – 9 бр.
Съдия Петър Симеонов- 3 бр.
м.август – общо 6 бр.:
Съдия Веселин Хайдушки – 3 бр.
Съдия Петър Симеонов – 3 бр.
м.септември – общо 6 бр.:
Съдия Веселин Хайдушки – 3 бр.
Съдия Петър Симеонов – 3 бр.
м.октомври – общо 12 бр.:
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Съдия Веселин Хайдушки – 10 бр.
Съдия Петър Симеонов – 2 бр.
м.ноември – общо 9 бр.:
Съдия Веселин Хайдушки – 7 бр.
Съдия Петър Симеонов – 2 бр.
м.декември – общо 11 бр.:
Съдия Веселин Хайдушки – 8 бр.
Съдия Петър Симеонов – 3 бр.
III.2.10. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и
съдията-докладчик, причини за спиране.
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА спрени наказателни дела.
III.2.11. Прекратени наказателни производства
- по давност (посочва се вида на делото и съдията-докладчик);
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА прекратени наказателни
производства по давност.
- по чл.288, ал.1 НПК;
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА прекратени наказателни
производства по чл. 288, ал.1 НПК.
- по чл.289 НПК;
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА прекратени наказателни
производства по чл.289 НПК.
- други причини – след три и повече съдебни заседания с
посочване на причините / посочва се вида, номера на делото и
съдията-докладчик /;
През 2021г. в РС-Брезник има едно прекратено дело – след три и
повече съдебни заседания:
Съдия Петър Симеонов - НЧХД 109/20г.
- неправилно образувани и прекратени наказателни дела.
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА неправилно образувани и
прекратени наказателни дела.
III.2.12. Брой дела, върнати на прокурора от разпоредително
заседание с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство – с посочване на номера на делото и на съдията.
През 2021г. има едно дело върнато на прокурора от разпоредително
заседание с указания за отстраняване на нарушения по обвинителния акт.
Съдия Веселин Хайдушки - НОХД 81/2020г.;
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III.2.13. Възобновени наказателни производства - брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА възобновени наказателни
производства.
III.2.14. Дела с възобновено съдебно следствие - брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия;
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА дела с възобновено съдебно
следствие.
III.3. Осъдителни присъди за годината по Глава ХХ от НПК – общо
за съда и за всеки съдия;
През 2021г. в РС-Брезник има 9 бр. осъдителни присъди :
- Съдия Веселин Хайдушки:
- НЧХД 41/2020г.
- НЧХД 55/2020г.
- НЧХД 103/2020г.
- НОХД 104/2020г.
- НОХД 17/2021г.
- НОХД 50/2021г.
Съдия Камелия Ненкова:
- НЧХД 86/2020г.
- НОХД 92/2020г.
Съдия Петър Симеонов:
НЧХД 16/2021г.
III.3.1. Оправдателни присъди по Глава ХХ от НПК – общо за съда и
за всеки съдия. От тях:
През 2021г. в РС-Брезник има една оправдателна присъда,
произнесена от съдия Веселин Хайдушки по НЧХД 103/2020г.
- по всички обвинения, причини - една присъда на съдия Веселин
Хайдушки по НЧХД 103/2020 г.
- по отделни обвинения, причини - НЯМА такива присъди;
III.3.2. Влезли в сила оправдателни присъди – общо за съда и за
всеки съдия;
През 2021г. в РС-Брезник има 1бр. влязла в сила оправдателна
присъда- на съдия Веселин Хайдушки по НЧХД 103/2020г.
III.4. Дела, по който подсъдимият е непълнолетен;
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През 2021г. в РС-Брезник НЯМА дела, по които подсъдимият е
непълнолетен.
III.5. Дела, образувани на осн. чл. 64 и чл. 65 НПК;
През 2021г. в РС-Брезник има образувани 3бр. дела на осн. чл. 64 и
чл. 65 НПК :
-ЧНД 11/2021г. на съдия Веселин Хайдушки
-ЧНД 74/2021г. на съдия Веселин Хайдушки
-ЧНД 87/2021г. на съдия Веселин Хайдушки
По едно от делата – ЧНД №74/2021г., образувано по чл.64 от НПК,
съдът се е произнесъл с определение в същия ден.
По другите две дела: ЧНД №11/2021г. и ЧНД № 87/2021г.,
образувани по реда на чл.65 от НПК, съдия Хайдушки се е произнесъл в 3
дневен срок от деня на образуването.
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА дела, образувани по мл.64 и чл.65 от
НПК, по които съдът е постановил определението си в срок по- дълъг от 3
дни.
III.6. Дела, образувани:
- на осн. чл. 243 от НПК- няма такива дела;
- на осн. чл. 244 НПК – ЧНД №12/2021г. и ЧНД № 58/2021г., като и
двете дела са на съдия Хайдушки;
III.7. ЧНД в ДП образувани по искане на органите на ДП – общо по
видове /посочва се правното основание/ и за всеки съдия.
През 2021г. 16 бр. наказателни дела са образувани по искане на
органите на ДП ;
Съдия Веселин Хайдушки :
- ЧНД – 8 бр. по чл.161, ал.2 НПК.
- ЧНД – 4 бр. по чл.223, ал.1 НПК.
Съдия Петър Симеонов :
- ЧНД – 3 бр. по чл.161, ал.2 НПК.
III.8. Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:
- дела по Глава XXIV от НПК „Бързо производство” - общ брой,
насрочване, разглеждане, изготвяне на мотивите извън срока;
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА дела по Глава XXIV от НПК
„Бързо производство”.
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- дела по Глава XXVI от НПК „Ускоряване на наказателното
производство“ - резултати от съдебното разглеждане на делата и посочване
на съдията-докладчик;
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА дела по Глава XXVI от НПК
„Ускоряване на наказателното производство“.
- дела по Глава XXVII от НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция” – за всеки съдия;
През 2021г. в РС-Брезник има образувано едно дело- ЧНД 17/2021г.
на съдия Хайдушки;
- дела по Глава XXVIII от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание” - за всеки съдия;
За 2021г. има образувани общо 6 бр. наказателни дела:
Съдия Веселин Хайдушки: НАХД 6/2021г.; НАХД 8/2021г.; НАХД
18/2021г.; НАХД 30/2021г.; НАХД 47/2021г.; НАХД 49/2021г. ;
- дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със
споразумение” /посочват се поотделно образуваните по чл.381 от НПК и
по чл.384 от НПК дела/ – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението;
През 2021г. в РС-Брезник със споразумение са приключени общо
са 12 бр. дела:
Съдия Петър Симеонов- 3 бр.:
- НОХД №28/2021г.
- НОХД №31/2021г.
- НОХД №43/2021г.
Съдия Веселин Хайдушки- 9 бр. :
- НОХД №2/2021г.
- НОХД №9/2021г.
- НОХД №22/2021г.
- НОХД №25/2021г.
- НОХД №31/2021г.
- НОХД №41/2021г.
- НОХД №73/2021г.
- НОХД №75/2021г.
- дела по Глава XXXIV от НПК: „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация” / посочват се поотделно делата
образувани по чл.427 от НПК и по чл.433 от НПК/ – за всеки съдия;
срокове за разглеждане, решаване и прилагане на мерките;
През
2021г. в РС-Брезник НЯМА образувани дела за
реабилитация.
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През 2021г. в РС- Брезник са образувани две дела във връзка с
прилагане на принудителни медицински мерки: ЧНД 46/2021г. и
ЧНД 52/2021г., като и двете са на съдия Хайдушки.
III.9. Несвършени дела, образувани две и повече години преди
момента на проверката – с посочване на вида, съдията-докладчик и
причините.
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА несвършени дела, образувани две
и повече години преди момента на проверката.
III.10. Натовареност на съдиите :
За 2021г.средномесечното постъпление на наказателни дела на един
съдия на база утвърденото щатно разписание е 4 бр. дела, а средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия през същата година е 4 бр.
дела.
За 2021г.средномесечното постъпление на наказателни дела на един
съдия на база действителна натовареност през годината от проверявания
период е 5,3 бр. дела, /изчислява се на база постъпили дела и действително
отработени човекомесеци в наказателното отделение/, средномесечно
свършени дела от един съдия, който разглежда наказателни дела, са 5,1 бр.
дела.
През 2021г. в наказателното отделение са отработени 12 бр.
човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне на
постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.
Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са 21 бр.
III.11. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни дела
за съответната година - общ брой обжалвани и протестирани съдебни
актове (общо за съда и съдията-докладчик, видове);
За 2021г. общо обжалваните и протестирани съдебни акта са по
20 бр. наказателни дела:
Съдия Веселин Хайдушки- има 6 бр. дела:
- НАХД – 4 бр.
- НЧХД – 1 бр.
- ЧНД – 1 бр.
Съдия Виктор Георгиев - има 2 бр. дела :
- НАХД – 1 бр.
- НЧХД – 1 бр.
Съдия Камелия Ненкова- има 4 бр. дела:
- НОХД – 1 бр.
- НАХД – 2 бр.
- НЧХД – 1 бр.
Съдия Петър Симеонов- има 8 бр.дела :
- НОХД – 1 бр.
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- НАХД – 6 бр.
- НЧХД – 1 бр.
През 2021г. върнати от инстанционен контрол са общо 20 бр.
наказателни дела.
III.11.1. Потвърдени съдебни актове за съответната година - общо за
съда и за всеки съдия.
Общо потвърдени са съдебните актове по 16 бр. дела:
Съдия Веселин Хайдушки- 8 бр. дела :
- НАХД – 4 бр.
- НЧХД – 1 бр.
- НОХД – 2 бр.
- ЧНД – 1 бр.
Съдия Виктор Георгиев -2 бр. дела :
- НАХД – 2бр.
Съдия Петър Симеонов- 3 бр.;
- НАХД – 3 бр.
Съдия Камелия Ненкова- 3 бр. :
- НОХД – 1 бр.
- НАХД – 2 бр.
III.11.2. Отменени съдебни актове за съответната година - общо за
съда и за всеки съдия. От тях:
През 2021г. отменените съдебни актове са 3 бр.:
Съдия Веселин Хайдушки - НАХД – 2 бр.;
Съдия Петър Симеонов - НОХД – 1 бр.;
- отменени с връщане на делото за ново разглеждане – общо за съда
и за всеки съдия по години от периода;
През 2021г. има 1бр. отменено и върнато за ново разглеждане :
Съдия Петър Симеонов - НОХД – 1бр.;
- отменени с постановяване на нова присъда – общо за съда и за
всеки съдия по години от периода;
През 2021г. има 2бр. отменени присъди с постановяване на нова
присъда.
Съдия Веселин Хайдушки - НАХД – 2бр.;
- отменени с прекратяване на наказателното производство - общо за
съда и за всеки съдия по години от периода;
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА отменени с прекратяване на
наказателното производство.
III.11.3. Изменени съдебни актове за съответната година - общо за
съда и за всеки съдия.
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През 2021г. в РС-Брезник НЯМА изменени съдебни актове.
III.12. Изгубени дела – по видове /с посочване на номера/ и за всеки
съдия.
През 2021г. в РС-Брезник НЯМА изгубени дела.
III.13. Приключване на делата в установените срокове.
III.13.1. Спазване на срока по чл. 308/340 от НПК:
● Изготвяне на мотиви по наказателни дела след обявяване на
присъдата
- до 15 дни – общ брой за съда и за всеки съдия;
Съдия Веселин Хайдушки- 4 бр. дела:
- НЧХД – 2 бр.; НОХД – 2 бр.;
Съдия Камелия Ненкова- 2 бр. дела :
НЧХД – 1 бр.; НОХД -1бр.;
Съдия Петър Симеонов- 2 бр. дела :
НОХД – 1 бр.; НЧХД -1бр.
- до 60 дни – общ брой за съда и за всеки съдия :
НЯМА
- след 60 дни – общ брой за съда и за всеки съдия :
Съдия Виктор Георгиев - НЧХД – 1 бр.;
● Изготвяне на решения по АНД :
- до 30 дни – общ брой за съда и за всеки съдия;
За 2021г. общо 23 бр.:
Съдия Веселин Хайдушки- НАХД – 8 бр.;
Съдия Виктор Георгиев- НАХД – 4 бр.;
Съдия Петър Симеонов- НАХД – 11 бр.
- до шестдесет дни –НЯМА дела
- след изтичане на 60 дни – общ брой за съда и за всеки съдияНЯМА такива дела.
III.13.2. Спазване на срока по чл. 382, ал. 2 от НПК:
- дела, насрочени след 7-дневния срок по чл.382, ал.2 НПК - номер
на делото, дата на образуване, дата на насрочване, съдия-докладчик.
През 2021г. НЯМА дела, насрочени след 7-дневния срок по чл.382,
ал.2 НПК.
III.13.3. Спазване на срока по чл. 376, ал. 1 от НПК
- дела, насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПКномер на делото и съдия-докладчик.
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През 2021г. НЯМА дела, насрочени след едномесечния срок по чл.
376, ал.1 от НПК.
III.13.4. Спазване на срока по чл.243, ал. 5 НПК:
- брой на делата по чл.243 от НПК и брой на делата, разгледани
извън срока по чл. 243, ал. 5 от НПК с посочване на номера, съдията докладчик, дата на образуване, дата на разглеждане и дата на
постановяване на съдебния акт.
През НЯМА дела, по които да е нарушен срока по чл.243, ал. 5 НПК:
III.13.5. Спазване на срока по чл.244, ал. 5 НПК:
- брой на делата по чл.244 от НПК и брой на делата, разгледани
извън срока по чл. 244, ал. 5 от НПК с посочване на номера, съдията докладчик, дата на образуване, дата на разглеждане и дата на
постановяване на съдебния акт.
През 2021г. НЯМА дела, по които да е нарушен срока по чл.244,
ал. 5 НПК:
III.13.6. Спазване на срока по чл.65, ал. 3 НПК
- брой, номер на делата, насрочени в срок, по-дълъг от срока по чл.
65, ал.3 НПК, съдия - докладчик, брой заседания, дата на образуване, дата
на произнасяне.
През 2021г. НЯМА дела, които да са приключени в срок по-дълъг от
срока по чл. 65, ал.3 НПК
III.13.7. Спазване на срока по чл. 416 от НПК - изпращане на препис
от присъдата или определението за изпълнение:
- в 7дневен срок от влизането й в сила - общ брой за съда и за всеки
съдия:
Спазван е срока за изпращане на съдебните актове за изпълнение.
III.14. В РС – Брезник се спазва стриктно разпоредбата на чл.80 от
Правилника за администрацията на съдилищата (ПАС), с оглед влиянието
на натовареността и статистическите данни на съда.
III.15. В рамките на комплексната планова проверка се извърши и
тематична планова проверка по наказателни дела, относно даваните от
въззивната инстанция указания във връзка с администриране на въззивната
жалба в случаите , когато оспореният първоинстанционен съдебен акт не е
приложен по хартиеното дело или приложения съдебен акт не е подписан
със саморъчен подпис на съдията.
III.15.1. Брой на наказателни дела образувани в ЕИСС в РС –Брезник
за периода 30.06.2021г. до 30.04.2022г. :
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В РС- Брезник за периода 30.06.2021г. до 30.04.2022г. са образувани
общо – 94 бр. наказателни дела.
III.15.2. Общ брой обжалвани дела пред ОС – Перник, като въззивна
инстанция за периода 30.06.2021г. до 30.04.2022г.
В РС-Брезник за периода от 30.06.2021г. до 30.04.2022г. са
обжалвани 14 бр. наказателни дела пред ОС – Перник, като въззивна
инстанция;
III.15.3. Общ брой обжалвани наказателни дела, прекратени и
върнати за администриране.
В РС-Брезник има обжалвано наказателно дело,което е върнато за
администриране - НАХД № 101/2019г. по други причини, извън
проверяваните.
III.15.4. Върнати за администриране наказателни дела поради липса
на оспорения съдебен акт на хартиен носител, както и поради липса на
саморъчен подпис на съдията върху него.
В РС-Брезник НЯМА върнати за администриране наказателни дела
поради липса на обжалвания съдебен акт на хартиен носител и поради
липса на саморъчен подпис на съдията върху него.

П Р О В Е Р Е Н И

Д Е Л А

ДЕЛА НА СЪДИЯ ВЕСЕЛИН ХАЙДУШКИ
НОХД № 5/2020г. е образувано на 31.01.2020г. по внесен
обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по
чл.343б,ал.1 от НК. С разпореждане от 31.01.2020г. делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание на 26.02.2020г., като в това
заседание е даден ход. Следващото заседание по делото е насрочено за
08.04.2020г. С разпореждане от 25.03.2020г. във връзка с
епидемиолигичната обстановка и заповед на адм. рък. на съда, делото е
пренасрочено за 15.05.2020г., когато е и одобрено представеното
междувременно споразумение;
НОХД № 102/2020г. е образувано на 11.11.2020г.по внесен
обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по
чл.345,ал.1 от НК; по чл.345,ал.2, вр. с ал.1 от НК. С разпореждане от
13.11.2020г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително
заседание на 11.12.2020г. В това съдебно заседание, съдът е одобрил
представено споразумение между страните и е прекратил производството;
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НЧХД № 55/2020 г. е образувано на 08.07.2020 г. по частна тъжба
против 1 лице за престъпление по чл. 130, ал.1 от НК. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. В закрито съдебно заседание от 08.07.2020 г., делото е
насрочено за 05.08.2020 г. На тази дата ход на делото не е даден и същото е
отложено за 09.09.2020 г. поради неявяване на адвоката по делото по
уважителни причини. В това съдебно заседание е даден ход на делото и
същото е отложено за 16.10.2020 г. по искане на страните за постигане на
споразумение помежду си. На тази дата ход на делото е даден и делото е
отложено за 18.11.2020 г. Поради потвърдени много множество случаи на
COVID-19 в област Перник председателя на съда е издал заповед за
пренасрочване на делата за друга дата и делото е насрочено за 16.12.2020 г
На тази дата ход на делото не е даден поради нередовно призоваване на
подсъдимия и делото е отложено за 29.01.2021 г. На тази дата отново не е
даден ход на делото поради това, че адвоката на тъжителя е постъпил
спешно в болница и е в обективна невъзможност да се яви в съдебна зала и
делото е отложено за 10.03.2021 г. Отново не е даден ход на делото поради
невъзможност на адвоката на подсъдимия да се яви по уважителни
причини и делото е отложено за 02.04.2021 г. В това съдебно заседание е
даден ход на делото и е отложено за събиране на доказателства за
21.04.2021 г. На тази дата е отменено определението, с което е даден ход
по същество на делото и връща делото на етап събиране на доказателства,
като делото е отложено за 19.05.2021 г. На тази дата делото е приключило
с присъда. Мотивите са предадени същия ден.
НЧХД № 103/2020 г. е образувано на 17.11.2020 г. по частна тъжба
против 1 лице за престъпление по чл. 130, ал.1 от НК. Протоколът за избор
на съдия докладчик е от същата дата. В закрито съдебно заседание от
18.11.2020 г., делото е насрочено за 11.12.2020 г. На тази дата ход на
делото е даден и същото е отложено за 22.01.2021 г. за събиране на
доказателства. В това съдебно заседание е даден ход на делото и същото е
отложено за 26.02.2021 г. за изготвяне на съдебно-медицинска експертиза.
На тази дата ход на делото не е даден и същото е отложено за 19.03.2021 г.
поради неявяване на адвокат по делото по уважителни причини. В това
съдебно заседание ход на делото е даден и делото е отложено за
14.04.2021 г. за събиране на доказателства. На тази дата делото е
приключило с присъда. Мотивите предадени на 14.04.2021 г.
ЧНД №17/2020 г. Делото е образувано на 13.04.2020 г. по искане на
РП – Перник за задължително настаняване и лечение по реда на чл.155, вр.
чл.146, ал.1, т.1 от Закона за здравето. Протоколът за избор на съдия
докладчик е от същата дата. С разпореждане от същия ден делото е
насрочено за 22.04.2020 г. На тази дата е даден ход на делото и същото е
отложено за събиране на доказателства за 29.04.2020 г. На тази дата делото
е приключило и е обявено за решаване. Решението е от същия ден.
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ЧНД №24/2020 г. Делото е образувано на 11.05.2020 г. по молба на
ФЛ за допускане на съдебна реабилитация по чл.87, ал.1 от НК.
Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С разпореждане
от същия ден делото е насрочено за 10.06.2020 г. На тази дата не е даден
ход на делото, като същото е отложено поради неявяване на молителя в
съдебна зала за 24.06.2020 г. На тази дата делото е приключило с
протоколно определение, като е допусната съдебна реабилитация.
ЧНД №50/2020 г. Делото е образувано на 30.06.2020 г. по молба на
ФЛ за допускане на съдебна реабилитация по чл.87, ал.1 от НК.
Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С разпореждане
от същия ден от закрито заседание съда е изискал справка за съдимост за
молителя от Бюро „Съдимост“ при РС – Перник. След получаване на
необходимата справка на 08.07.2020 г. с разпореждане от закрито
заседание делото и насрочено за 05.08.2020 г. В това съдебно заседание е
даден ход на делото и същото е отложено за доказателства за 19.08.2020 г.
На тази дата делото е приключило с определение.
НАХД №47/2020г. е образувано на 16.06.2020г. с внесено
постановление по реда на чл.375 от НПК. С разпореждане от 18.06.2020г.
делото е насрочено за 08.07.2020г. В това съдебно заседание е даден ход на
делото, ход на съдебното следствие и на съдебните прения. Решението е
обявено в съдебно заседание. Мотивите към решението са изготвени и
предадени на 10.07.2020г.;
НАХД № 88/2020г. е образувано на 30.09.2020г. по жалба срещу НП
на директора на Регионална инспекция по околна среда и водите- София. С
разпореждане от 01.10.2020г. делото е насрочено за 28.10.2020г., когато е
даден ход на делото, ход на съдебното следствие и делото е обявено за
решаване. Решението е изготвено и обявено на 20.11.2020г.;
НАХД № 100/2020г. е образувано на 30.10.2020г. по жалба срещу
НП на председателя на Държавна агенция метрологичен и технически
надзор. С разпореждане от 02.11.2020г. делото е насрочено за 30.11.2020г.
В това съдебно заседание е даден ход на делото, ход на съдебното
следствие и съдебните прения. Решението е изготвено и обявено на
23.12.2020г.;
НОХД № 17/2021г. е образувано на 11.03.2021г. по внесен
обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по
195,ал.1,т.3,пр.2 и т.7,вр. с чл.194,ал.1, вр. с чл.28,ал.1,вр. с чл.20,ал.2,вр. с
ал.1 от НК. С разпореждане от ЗРЗ проведено на 12.03.2021г. делото е
насрочено за разглеждане в открито разпоредително заседание на
31.03.2021г. В това заседание ход на делото не е даден поради неявяване на
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защитника на подсъдимия. По делото е представена молба от адвокат В.С.
с искане за отлагане на заседанието поради ангажимента му по друго дело
в Специализирания наказателен съд. В следващото заседание проведено на
16.04.2021г. е даден ход на разпоредителното заседание. Делото е
насрочено за разглеждане по реда на гл.27- чл.371,ал.2 от НПК на
105.2021г. В съдебно заседание на 13.05.2021г. разгледано и приключено с
присъда. Мотивите са изготвени и предадени на 29.05.2021г.;
НОХД № 50/2021г. е образувано на 30.07.2021г. по внесен
обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по
чл.339,ал.1,пр.2 от НК. С разпореждане от 30.07.2021г. делото е насрочено
за разглеждане в разпоредително заседание на 03.09.2021г.,като тогава ход
не е даден поради нередовно призоваване на подсъдимия- призовката не е
върната. Ход на разпоредителното заседание не е даден и на
01.10.2021г.,тъй като подсъдимия е поискал да се запознае с делото и да
организира защитата си . Ход на разпоредителното заседание е даден на
22.10.2021г., като след неговото приключване , делото е насрочено за
разглеждане по общия ред на 24.11.2021г. На 24.11.2021г. ход на делото не
е даден поради неявяване на подсъдимия и двама от свидетелите. В
съдебно заседание на 22.12.2021г. е даден ход на делото, ход на съдебното
следствие, на съдебните прения и е постановена присъда. Мотивите са
изготвени и предадени в срок- на 04.01.2022г.;
НОХД №73/2021г. е образувано 02.11.2021г. по внесено готово
споразумение. С разпореждане от 02.11.2021г. делото е насрочено за
05.11.2021г., когато е одобрено постигнатото споразумение и делото е
прекратено;
НАХД №6/2021г. е образувано на 21.01.2021г. с внесено
постановление по реда на чл. 375 от НПК. С разпореждане от 21.01.2021г.
делото е насрочено за разглеждане на 12.02.2021г. Поради неявяване на
защитника на подсъдимия делото е отложено за 05.03.2021г. В това
съдебно заседание е даден ход на делото, ход на съдебното следствие и ход
на съдебните прения. Решението е обявено в това съдебно
заседание.Мотивите към решението са обявено на 16.03.2021г.;
НАХД № 18/2021г. е образувано на 12.03.2021г. с внесено
постановление по реда на чл.375 от НПК. С разпореждане от 15.03.2021г.
делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 07.04.2021г. В
това съдебно заседание е даден ход на делото, ход на съдебното следствие
и на съдебните прения. Решението е обявено в съдебното заседание.
Мотивите са изготвени и предадени на 07.04.2021г.;
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НАХД № 47/2021г. е образувано на 14.07.2021г. с внесено
постановление по чл.375 от НПК. С разпореждане от 15.07.2021г. делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 30.07.2021г. В това
съдебно заседание е даден ход на делото, ход на съдебното следствие и
съдебните прения. Решението е обявено в съдебното заседание. Мотивите
към решението са изготвени и предадени на 17.08.2021г.;
НАХД №15/2021г. е образувано на 22.02.2021г. по жалба срещу
наказателно постановление на Басейнова дирекция „Западнобеломорски
район“. С разпореждане от 23.02.2021г. делото е насрочено за 31.03.2021г.
В това съдебно заседание е даден ход на делото, ход на съдебното
следствие и съдебните прения. Решението е обявено в съдебното
заседание. Мотивите към решението са изготвени и предадени на
29.04.2021г.;
НАХД № 26/2021г. е образувано на 26.04.2021г. по жалба срещу
наказателно постановление на директора на ОДМВР-Перник. С
определение от 27.04.2021 г. делото е прекратено;
НАХД № 71/2021г. е образувано на 21.10.2021г. по жалба срещу НП
на директора на ОДМВР-Перник. С разпореждане от 25.10.2021г. делото е
насрочено за 24.11.2021г., като в това съдебно заседание ход на делото не е
даден поради неявяване на защитника на жалбоподателя по уважителна
причина. В последствие са проведени още три съдебни заседания в срока
по чл.271,ал.10 от НПК. В съдебно заседание на 11.02.2022г., делото е
приключено, като решението ведно с мотивите е обявено на 07.03.2022г.;
ЧНД № 11/2021г. е образувано на 15.02.2021г. по реда на чл.65 от
НПК. С разпореждане от същият ден делото е насрочено за 17.02.2021г.,
когато е и приключено;
ЧНД № 46/2021г. е образувано на 14.07.2021г. по реда на чл.157 от
ЗЗ. С разпореждане от 14.07.2021г. делото е насрочено за 23.07.2021г. В
съдебно заседание на тази дата делото е прекратено на осн. чл.24,ал.1,т.6
от НПК;
ЧНД № 65/2021г. е образувано на 11.10.2021г. по реда на чл.223 от
НПК. С разпореждане от 11.10.2021г. делото е насрочено за 12.10.2021г.
Разпита е проведен и производството по делото е прекратено в заседанието
на 12.10.2021г.;
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СЪДИЯ ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Съдия Симеонов за 2020 г. и за 2021 г. няма образувани дела
по чл.78а от НК и ЧНД, както и НОХД за 2020 г.
НЧХД № 109/2020 г. е образувано на 03.12.2020 г. по частна тъжба
против 1 лице за престъпление по чл. 147, ал.1 във вр. с чл.148, ал.2 от НК.
Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. В закрито
съдебно заседание от 04.12.2020 г., делото е насрочено за 18.12.2020 г. На
тази дата ход на делото не е даден поради нередовно призоваване на
тъжителката и същото е отложено за 22.01.2021 г. На тази дата е даден ход
на делото и същото е отложено за 15.02.2021 г. В това съдебно заседание
делото е прекратено на основание чл.250, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.5, т.4 от
НПК.
НЧХД № 113/2020 г. е образувано на 18.12.2020 г. по частна тъжба
против 1 лице за престъпление по чл. 182, ал.2 от НК. . Протоколът за
избор на съдия докладчик е от същата дата. В закрито съдебно заседание
от 21.12.2020 г., делото е насрочено за 21.01.2021 г. На тази дата ход на
делото не е даден поради постъпила молба от адвоката по делото, че е
възпрепятстван да се яви в съдебно заседание и същото е отложено за
15.02.2021 г. На тази дата е даден ход на делото и същото е прекратено на
основание чл.250, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.5, т.4 от НПК.
НАХД №99/2020 г.- Делото е образувано на 30.10.2020 г. по жалба
на ЮЛ срещу НП издадено от Председателя на ДАМТН. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. Делото с разпореждане в закрито заседание от 02.11.2020 г. е
насрочено за 30.11.2020 г. На тази дата делото е обявено за решаване.
Решението е от 03.12.2020 г.
НАХД №101/2020 г.- Делото е образувано на 09.11.2020 г. по жалба
на ФЛ срещу НП издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД
на МВР - Перник. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. Делото с разпореждане в
закрито заседание от 10.11.2020 г. е насрочено за 30.11.2020 г. На тази дата
делото е обявено за решаване. Решението е от 03.12.2020 г.
НАХД №117/2020 г.- Делото е образувано на 29.12.2020 г. по жалба
на ФЛ срещу НП издадено от Директор на дирекция „Инспекция по труда“
- Перник. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. Делото с разпореждане в закрито
заседание от 31.12.2020 г. е насрочено за 26.01.2021 г. На тази дата ход на
делото не е даден поради неявяване на свидетелите по него и същото е
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отложено за 26.02.2021 г., когато е обявено за решаване. Решението е от
08.03.2021 г.
НОХД № 31/2021 г. Делото е образувано на 17.05.2021 г. с внесен
ОА на РП– Перник срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.355,
ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от
същата дата. С разпореждане от 18.05.2021 г. делото е насрочено в
разпоредително заседание за 18.06.2021 г. На тази дата не е даден ход на
разпоредителното заседание поради нередовно призоваване на
подсъдимата и делото е отложено за 06.08.2021 г. На тази дата е проведено
разпоредителното заседание и е даден ход на делото по реда на 29 глава от
НПК, на основание чл.252, ал.1, вр. с чл.384, ал.1 от НПК. Постигнатото
споразумение е одобрено от съда и делото е прекратено на основание
чл.24, ал.3 от НПК.
НОХД № 43/2021 г. е образувано на 21.06.2021 г. с внесен ОА на РП
- Перник срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 343в,
ал.2 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 29.06.2021 г. делото е насрочено в разпоредително
заседание на 06.08.2021 г. На тази дата е проведено разпоредителното
заседание и е даден ход на делото по реда на 29 глава от НПК, на
основание чл.252, ал.1, вр. с чл.384, ал.1 от НПК. Постигнатото
споразумение е одобрено от съда и делото е прекратено на основание
чл.24, ал.3 от НПК.
НОХД № 89/2021 г. е образувано на 07.12.2021 г. с внесен ОА на РП
- Перник срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 325, ал.1
от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 09.12.2021 г. делото е насрочено в разпоредително
заседание на 19.01.2022 г. На тази дата не е даден ход на разпоредителното
заседание поради нередовно призоваване на подсъдимият и делото е
отложено за 11.02.2022 г. В това съдебно заседание отново ход на
разпоредителното заседание не е даден поради неявяване на пострадалото
лице и делото е отложено за 10.03.2022 г. На тази дата е проведено
разпоредителното заседание и е даден ход на делото по общия ред, като
същото е отложено за 11.04.2022 г.за призоваване на свидетели. На тази
дата е даден ход на делото и същото е отложено отново за разпит на
свидетели за 11.05.2022 г. В това съдебно заседание делото е приключило с
присъда. Мотивите са предадени на 17.05.2022 г.
НЧХД № 16/2021 г. е образувано на 09.03.2021 г. по частна тъжба
против 1 лице за престъпление по чл. 130, ал.1 от НК. В закрито съдебно
заседание от 09.03.2021 г., делото е насрочено за 09.04.2021 г. На тази дата
ход на делото е даден и същото е отложено за 13.05.2021 г. за разпит на
свидетели. В това съдебно заседание е даден ход на делото и същото е
отложено за 18.06.2021 г. поради допускане на съдебно-медицинска
експертиза. На тази дата ход на делото е даден, но поради непредставяне
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на СМЕ в срок, същото е отложено за 07.07.2021 г. На тази дата делото е
приключило с присъда. Мотивите са предадени на 12.07.2021 г.
НЧХД № 45/2021 г. е образувано на 09.03.2021 г. по частна тъжба
против 1 лице за престъпление по чл. 130, ал.1 от НК. Протоколът за избор
на съдия докладчик е от същата дата – съдия Хайдушки. С определение от
06.07.2021 г. съдия Хайдушки на основание чл.29, ал.2 от НПК се е отвел
от разглеждане на делото, тъй като тъжителя поделото е негов съсед и са в
приятелски отношения.С протокол за избор на съдия-докладчик
/преразпределение/ делото е разпределено на съдия Симеонов. В закрито
съдебно заседание от 08.07.2021 г., делото е насрочено за 17.09.2021 г. На
тази дата ход на делото е даден и същото е отложено за 29.10.2021 г.
поради нередовно призоваване на подсъдимия. В това съдебно заседание е
даден ход на делото и същото е отложено за 03.12.2021 г. за доказателства.
На тази дата ход на делото е даден и същото е отложено за 21.01.2022 г. за
доказателства. В това съдебно заседание ход на делото не е даден поради
постъпила молба от адвоката на частния тъжител делото да бъде отложено
за друга дата поради негова служебна ангажираност. Делото е отложено за
17.02.2022 г. На тази дата делото е приключило с присъда. Мотивите
предадени на 10.03.2022 г.
НАХД №19/2021 г.- Делото е образувано на 15.03.2021 г. по жалба
на ФЛ срещу НП издадено от издадено от издадено от Началник сектор
„Пътна полиция“ при ОД на МВР - Перник. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик.
Делото с разпореждане в закрито заседание от 17.03.2021 г. е насрочено за
15.04.2021 г. На тази дата ход на делото не е даден поради неявяване на
част от страните по него и същото е отложено за 29.04.2021 г., когато не е
даден ход на делото поради нередовно призоваване. Делото е отложено за
13.05.2021 г. На тази дата делото е обявено за решаване. Решението е от
19.05.2021 г.
НАХД №23/2021 г.- Делото е образувано на 16.04.2021 г. по жалба
на ФЛ срещу НП издадено от издадено от Началник сектор „Пътна
полиция“ при ОД на МВР - Перник. Още същия ден делото е разпределено
на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. Делото с
разпореждане в закрито заседание от 21.04.2021 г. е насрочено за
13.05.2021 г. На тази дата ход на делото е даден и същото е отложено
поради неявяване на свидетелите за 09.07.2021 г., когато не е даден ход на
делото поради нередовно призоваване. На тази дата делото е обявено за
решаване. Решението е от 12.07.2021 г.
НАХД №61/2021 г.- Делото е образувано на 04.10.2021 г. по жалба
на ФЛ срещу НП издадено от издадено от Началник сектор „Пътна
полиция“ при ОД на МВР - Перник. Още същия ден делото е разпределено
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на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. Делото с
разпореждане в закрито заседание от 05.10.2021 г. е насрочено за
11.11.2021 г. На тази дата делото е обявено за решаване. Решението е от
17.11.2021 г.
Констатацията, която може да се направи, на база на проверените
дела е, че делата се образуват, насрочват и приключват в установените
процесуални срокове . По проверените дела не се констатира безпричинно
отлагане и забавяне на производството. Най-често срещаната причина за
отлагане на делата е свързано с необходимостта от събиране на
доказателства, отсъствия от съдебната зала на страните по делото и
техните защитници. Делата са администрирани своевременно, съгласно
изискванията на закона и ПАС.
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ
ИЗВОДИ :
1. По показател „административно ръководство и организация на
дейността”:
1.1. В Районен съд - Брезник е създадена много добра организация
на административната дейност. Процесът на обслужване на гражданите е
максимално оптимизиран. Осигурена е откритост, достъпност и
прозрачност на действията на съда. Районен съд - Брезник предоставя
следните информационни услуги: унифицирани наказателни табла, табели,
брошури и др. Правят се устни справки по делата. Съдът разполага със
собствен сайт, поддържан в актуално състояние, на който могат да се
правят справки за съдебния район, структурата на съда, деловодства, отчет
за дейността му. Предоставя се информация за насрочените съдебни
заседания и ежедневно се публикуват съдебните актове по делата.
2. По показател „организация на деловодната дейност”:
2.1. Деловодните книги по наказателните дела за 2020 г. и 2021 г. са
по утвърден образец и водени съгласно изискванията на ПАС. Не бяха
установени пропуски при попълването на срочните книги и книгата за
веществените доказателства, описани в обстоятелствената част на акта.
Постъпващите в съда книжа по наказателни дела се вписват, обработват,
подготвят за доклад и се докладват своевременно. Книжата по които се
образуват наказателни дела се докладват в срока по чл. 35 ал.4 от ПАС.
Спазва се изискването за прилагане на протокол от проведеното
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разпределение по делата. Съдебните протоколи отговарят на изискванията
на чл.311 от НПК.
2.2. Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок от 3 дни. Няма
наказателни дела, при които този срок не е спазен.
Изпращането на преписи от решенията на страните се извършва найкъсно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството.
В РС- Брезник няма административно-наказателни дела, по които този
срок не е спазен. Изпращането на преписи от протести или жалби на
страните се извършва, най-късно на следващия ден след разпореждането на
съдията. Няма дела, по които този срок не е спазен. Изпращането на делата
на по-горна инстанция става до 3 дни след изтичане на срока за
възражения по подадена жалба, или протест. Няма наказателни дела, по
които този срок не е спазен.
2.3. Делата се съхраняват в деловодството, а свършените дела се
предават в архив в определените за това срокове. Спазвани са всички
изисквания на гл.16 от ПАС.
2.4. Веществените доказателства се съхраняват в отделно помещение
3. По показател „срочност на разгледаните дела”:
Общата оценка на дейността по организацията на образуване,
движение и приключване на делата е много добра.
3.1. В Районен съд - Брезник за 2020 г. и 2021 г. няма дела върнати на
прокурора за отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание
чл.248а, ал.1 от НПК.
3.2. В Районен съд – Брезник за 2020г. и 2021г. няма прекратени
съдебни производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.
3.3. Подготвителните действия за разглеждането на делото в съдебно
заседание, съответно разпоредително заседание, се извършват от
определените докладчици с необходимата задълбоченост. Произнасянето
на съдиите по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК и по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК,
във връзка с насрочването и разглеждането на делата в разпоредително
заседание, съответно в открито съдебно заседание е ставало
своевременно.
3.4. При отлагане на дела във Районен съд - Брезник насрочването е
ставало в рамките на срока, предвиден в чл.271, ал.10 от НПК.
3.5. По проверените дела не се констатира безпричинно отлагане и
забавяне на производството. Най-често срещаната причина за отлагане на
делата е свързано с назначаване на експертизи, разпит на повече
свидетели, събиране на доказателства, отсъствия от съдебната зала на
страните по делото и техните защитници.
3.6. През проверявания период няма прекратени дела поради изтекла
давност и изгубени наказателни дела.
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3.7. Във Районен съд - Брезник за двете години няма дела върнати на
прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство.
3.8. През проверявания период няма дела с възобновено наказателно
производство и възобновено съдебно следствие.
3.9. През проверявания период няма дела образувани две и повече
години преди момента на проверката.
3.10. Постигнатото съотношение между постъпили и свършени дела,
през всяка от проверените години, е много добро.
3.11. Няма нарушения на сроковете, предвидени по чл.65, ал.3 от
НПК.
3.12. Няма нарушения на сроковете, предвидени по чл.243, ал.5 от
НПК.
3.13. Няма нарушения на сроковете по глава ХХІV от НПК „Бързо
производство“.
3.14. Спазван е срока при насрочване на делата по глава ХХVIII от
НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание“.
3.15. Няма нарушения на сроковете по глава XXIX от НПК
„Решаване на делото със споразумение”.
3.16. Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила
присъди и определения, както и резултатите от същата, са много добри.
4. По показател „срочност на изготвяне на съдебните актове”.
4.1. Във районен съд- Брезник за проверявания период делата са
приключвали в рамките на сроковете по чл.308 и чл.340 от НПК.
5. По показател „качество на съдебните актове” :
Резултатите за 2020г. и 2021г. водят до извода, че качеството на
съдебните актове е на много добро ниво.
6. При извършената проверка на конкретни дела /подробно описани в
акта/, приключили с влязъл в сила съдебен акт, не бяха констатирани
допуснати от магистратите нарушения на материалния и процесуалния
закон, както и отклонения от тълкувателната практика на ВКС.
7. Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила
присъди е на много добро ниво.
8. Във връзка с извършената тематична проверка, се установи, че в
РС-Брезник НЯМА върнати за администриране наказателни дела поради
липса на обжалвания съдебен акт на хартиен носител и поради липса на
саморъчен подпис на съдията върху него.
Въз основа на направените изводи и изцяло положителната
оценка за работата на съда, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет
не следва да дава препоръки.
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Ha ocuonanvre ur. 58, an. 3 3aroHa sa crAe6:nuta BJIacr, eK3eMrlntp or
Hacrorrqu{ aKT Aa ce v3rrpa;tur Ha AAnauHucrparrrBHlrr pbKoBoAl,tren Ha
Pafionen cr4- Epe3Hr,rK, rofiro B eAHoMeceqeH cpoK
3arro3Hae c Hero crAvrvrre u crAe6Hr4Te cnyxvrelru.

or [onyqaBaHero My Aa

flpe4cegareJrrr Ha PafioHen cbA- Epe:Hux Aa yBeAoMI4 rJIaBHIdt
r,rHcneKTop Ha IrlHcuerropara KbM BCC sa r,BrrbJrHeHlrero Ha roBa cBoe
3aAbJrx(eHrre.

BmpaxeHr,r.s Morar Aa ce [paBf,T B ceAeMAHeBeH cpoK or rronf{aBaHero
My, rrpeA rJraBHr4r r4HcrreKTop Ha I4ncnerropra rrrvr BCC, cbrJracHo ur.58,
an.3 or 3aroHa sa crAe6Hara Bnacr.
Cre.q r,r3TuqaHe Ha cpoKa rto rrr. 58, zil. 3, r43p. 2-po or 3arcosa 3a
crAe6nara BJracr- rrpu nllrrca Ha rrocrbrrr4Jrr4 Bb3paxeHvrfl, a ilpu locrbrrr4Jrr{
TaKLrBa - cneA [por{3HacrHero Ha rJraBHr4r rrHcrreKTop Ha IrBCC rro rrx, Korrne
oT aKTa, BeAHO C Bb3paXeHUATa H perueHlr.f,Ta rro TrX Ha fJraBHLrfl. HHCneKTOp
lnpu nocrbrrrrnu Bb3paxenutl, Ha eneKTpoHeH Hocr4TeJI Aa ce I{3[parsr Ha
rpeAceAareJr{ Ha Orprxeu cr4- flepHnr.

Ha ocuonanpre wt.54, M.1, r.5 or 3arona sa crAe6Hara BJracr, aKTbr

ce u3rrpaTvl Ha rlpeAceAaTencTBaulr4_fl
cr.ue6en cbBer.

IIHCTIEKTOP:
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