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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 2022 г., приета с Решение на ИВСС от
29.03.2022 г., и Заповед № ПП-22-27/30.05.2022 г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – Трън
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 Окръжен съд; предложения за
изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение
текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.

В рамките на комплексната планова проверка се извърши и тематична
проверка на Районен съд -Трън с обхват от 30.06.2021 г. до 30.04.2022 г. и
следната задача:

        Да се установи, във връзка с образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г.
наказателни дела в техния хартиен еквивалент, съдържа ли се на хартиен
носител издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид.

СРОК за извършване на проверката от 06.06.2022 г. до 08.06.2022 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

I.1. Административно ръководство, вътрешна структура и
организация на дейността и щатна осигуреност:

Председател на Районен съд – Трън е Петър Симеонов Петров,
избран съгласно Решение на СК на ВСС. Встъпил в длъжност председател
на съда на 27 декември 2018 г. Съгласно заповед № 45/27.04.2015 г. на
Председателя на съдът, съдия Петър Симеонов е включен в програмата за
разпределение на делата, при определяне на 100 % натовареност, като II
състав. В съда няма обособени колегии и отделения.

През 2019 г., съгласно решение на Пленума на ВСС по т.2.3, по
Протокол № 26 от заседание проведено на 07.11.2019 г., една щатна
бройка на „съдия“ за районен съд – Трън /ТРС/, е съкратена на основание
чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ и към настоящия момент има само един съдия -
Петър Симеонов Петров - II състав, който е и административен
ръководител – председател на съда. Общият брой на съдиите по щат е
един съдия. През проверявания период действително е работил един
съдия.

В Районен съд – Трън щатната численост е 12,5 щатни бройки:
административен ръководител – председател на съда – 1 щ.бр.; една щатна
бройка за съдия по вписванията, която към момента е заета при условията
на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ; една щатна бройка за Държавен съдебен
изпълнител и 9,5 съдебни служители.

В РС – Трън съдебните служители са разпределени съобразно чл. 14
от ПАС в обща и специализирана администрация.

По щат районен съд – Трън има две ръководни длъжности - щатна
бройка за длъжността административен секретар и щатна бройка главен
счетоводител. В специализираната администрация на РС – Трън работят
петима съдебните служители: двама съдебни секретари, които изпълняват
и деловодни функции; един съдебен деловодител – ДСИ, който изпълнява
и функции на деловодител регистратура; един съдебен архивар, който
изпълнява функциите и на бюро съдимост и на деловодител регистратура;
и една щатна бройка за призовкар. Към общата администрация в съда са
една щатна бройка – работник поддръжка сграда, той е и домакин и
технически изпълнител – огняр, една щатна бройка за длъжност куриер –
чистач, половин щатна бройка – системен администратор. Системният
администратор съгласно решение на СК на ВСС работи на половин щатна
бройка в РС – Трън и на половин щатна бройка в РС – Брезник.

Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители в РС
– Трън е 9,5 съдебни служители към един магистрат, а съотношението
между броя на съдиите, съдия по вписвания, ДСИ и съдебните служители
е 3.12 бр.
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I.2. Материална база, техническа обезпеченост, информационно
обслужване и информационни технологии:

Съдът се помещава в Съдебна палата – Трън, сграда, построена през
1946 г. Разполага с три зали, едната от които е на първия етаж на
Съдебната палата. Залите са оборудвани с компютри и принтери,
монтирани са звукозаписни устройства и повиквателни уредби. В Зала № 1
е изградена и преграда с оглед спазване на противоепидемичните мерки в
страната. На вторият етаж на съдебната палата има информационно табло,
от което всички граждани и заинтересовани страни могат да видят
разположението на магистрати и служители по канцеларии.
Непосредствено до Зала № 1 е  инсталиран и видеомонитор, чрез който
информацията за страните се поднася по достъпен начин, позволяващ
бързото ориентиране за мястото и часът на провеждане на заседанията. В
стая № 6, на вторият етаж на съда са поставени образци на бланки за
заявяване на извършваните от съда административни услуги.
Допълнително до залата е разположено информационно табло, където за
улеснение на гражданите са поставени информационни плакати и
брошури, относно правата на детето; права на пострадалите от
престъпления; права на жертвите от престъпления и др.

Съдът работи по “Стратегически план – 2020 - 2023”.
Стратегическите цели, залегнали в него са: Оптимизиране на
управлението, подобряване на административната дейност, поддържане и
повишаване нивото на компетентности на магистрати и съдебни
служители, повишаване на общественото доверие, ефективно използване
на информационните технологии за подобряване качеството на
правораздавателната дейност в съда. През 2020 г. и 2021 г. са изпълнени
част от целите по плана, като планът е със срок до 2023 г. и се актуализира
при необходимост. Предвиденото в него се осъществява етапно,
своевременно и планово. Във връзка с изпълнението на поставените цели
приориетно са били организирани обучения на служители и персонал в
онлайн среда.

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.

В РС – Трън има въведени писмени „Вътрешни правила за
използването на информацията и компютърното оборудване“,
актуализирани съгласно заповед № 69/20.04.2022 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.
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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 02.09.2020 г. е в експлоатация деловодната
програма САС “Съдебно деловодство“. От 03.09.2020 г. до 18.09.2020 г. се
образуват и разпределят дела в деловодната програма „ЕИСС“. От
19.09.2020 г. до 28.04.2021 г. се образуват отново дела в деловодната
програма САС “Съдебно деловодство“. След 29.04.2021 г. се образуват и
разпределят дела само в деловодната програма „ЕИСС“, която се използва
от съдиите, както и от общата и специализирана администрация на съда за
управление на делата. Съдът използва правно - информационните
продукти „Апис ” с модули: /Апис- Право, Апис- Практика, Евро- Право /.
Правно - информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни
от всички работни места.

Web - сайтът на съда 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.)

I.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 – Трън прилага принципа на случайния подбор чрез
програмен продукт за случайно разпределение на делата ЦССРД,
предоставена от ВСС, съгласно решение по т. 10 от Протокол №
37/29.09.2015 г. на КПКИТС при ВСС, считано от 01 октомври 2015 г.
единствено по програма ЦССРД. От 03.09.2020 г. до 18.09.2020 г. делата
са разпределяни чрез ЕИСС, предоставена от ВСС. От 19.09.2020 г. до
28.04.2021 г. делата отново са разпределяни чрез ЦССРД. През 2021 г., от
29.04.2021 г. и към настоящия момент делата се разпределят чрез ЕИСС.
Разпределението на делата се извършва от административния ръководител
– председател на съда, с изключение на случаите в които той отсъства,
поради уважителна причина (отпуски и др.), когато разпределението на
делата се извършва от административния секретар на съда, съгласно
Заповед № 120/23.08.2020 г. на Председателя на районен съд – Трън.

В Районен съд – Трън действат Вътрешни правила за образуване и
разпределение на делата, утвърдени от административния ръководител със
Заповед № 19 от 19.01.2017 г., (изменени и допълнени със Заповеди
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№ 84/03.05.2017 г.; № 176/04.10.2017 г.; № 83/12.06.2018 г. и последно
изменени със Заповед № 17, в сила от 31.01.2019 г.).

Председателят на съда участва при натовареност 100 % при
разпределение на делата, защото е единствен съдия. Поради този факт
съдия Симеонов е и дежурен съдия, съгласно графици за дежурствата,
които се изготвя от административния секретар на съда. В периодите, в
които съдия Петър Симеонов ползва платен отпуск или отсъства поради
други причини, съгласно заповеди на председателя на Окръжен съд –
Перник /ПкОС/, председателят на РС – Трън е бил заместван от съдии от
районен съд – Перник и от председателя на районен съд – Брезник,
(съгласно протокол № 21/12.10.2020 г. на КПВ при ВСС), както следва:

1. За период от 06.01.2020 г. до 17.01.2020 г. съдия Симеонов е
ползвал отпуск, съгласно заповед на председателя на ПкОС
№ 593/16.12.2019 г. За същия период в РС – Трън е бил командирован
съдия от районен съд – Перник – Д. Матеева – по заповед
№ 594/16.12.2019 г. на председателя на ПкОС;

2. За период от 24.02.2020 г. до 28.02.2020 г., съгласно заповед
№73/12.02.2020г. на председателя на ПкОС. За периода в РС – Трън е бил
командирован съдия от районен съд – Перник – Д. Матеева по заповед
№ 90/21.02.2020 г. на председателя на ПкОС;

3. За период от 13.07.2020 г. до  29.07.2020 г., съгласно заповед
№ 247/01.07.2020 г. на председателя на ПкОС. Съгласно заповед
№ 250/01.07.2020  г.  на председателя на ПкОС,  в РС –  Трън е
командирован съдия Д. Матеева;

4. Съгласно заповед № 327/07.08.2020 г. и заповед № 329/
10.08.2020 г. на председателя на ПкОС, съдия Симеонов е бил заместван
от съдия М. Милушева от районен съд – Перник за период от 24.08.2020 г.
до 11.09.2020 г.;

5. Съгласно заповед № 488/04.12.2020 г. и заповед № 499/
08.12.2020 г. на председателя на ПкОС, съдия Симеонов е бил заместван
от председателя на районен съд – Брезник в период от 29.12.2020 г. до
14.01.2021 г.;

6. Съгласно заповеди № 191/07.06.2021 г. и №192/07.06.2021 г. на
председателя на ПкОС, за периода на отпуската на съдия Симеонов, от
21.06.2021 г. до 25.06.2021 г. в Районен съд – Трън е командирован съдия
Хайдушки – административен ръководител – председател на Районен съд
– Брезник.

7. Съгласно заповеди № 246/30.06.2021 г. и № 327/30.06.2021г. на
председателя на ПкОС, съдия Симеонов е ползвал отпуск в период от
12.07.2021 г. до 30.07.2021 г. вкл., както и от 23.08.2021 г. до 10.09.2021 г.
В този период в Районен съд – Трън е бил командирован съдия
В. Хайдушки - председател на Районен съд – Брезник.
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Съгласно заповеди на председателя на Окръжен съд – Перник, както
и на основание решение по т. 9 от протокол № 21/12.10.2020 г. на КПВ при
ВСС, за периодите, както следва: от 19.10.2020 г. до 19.01.2020 г.; от
20.01.2021 г. до 19.04.2021 г.; от 20.04.2021 г. до 19.07.2021 г.; от
20.07.2021 г. до 19.10.2021 г., съдия Симеонов е командирован в РС -
Брезник на двучасов работен ден, като през останалото време изпълнява
функции на съдия и председател на РС – Трън. В системата за
разпределение на дела, съдия Симеонов е включен при 100%
натовареност, по групи дела, определени със заповеди на председателя на
районен съд – Брезник.

От 20.10.2021 г. и към момента на издаване на настоящия акт, съдия
Симеонов е командирован в РС – Брезник на 2 часов работен ден, където
разглежда граждански и наказателни дела, съгласно заповеди на
председателя на ПкОС /с № 435/19.10.2021 г. за период  от 20.10.2021 г. до
19.04.2022 г. и с №175/15.04.2021 г. от 20.04.2022 г. до 19.10.2022 г./ В
системата за разпределение на дела съдия Симеонов е включен при 100%
натовареност, по групи дела, определени със заповеди на председателя на
РС – Брезник.

За 2020 г. и 2021 г. дежурствата по месеци се утвърждават със
заповеди на председателя на съда, като в периодите на неговото отсъствие
в програмите за разпределение на дела, (включително и когато се
разпределят чрез ЕИСС), се въвежда съдията, който е определен да го
замества, съгласно заповедите на председателя на Окръжен съд – Перник.

Съгласно утвърдени Вътрешни правила за разпределение на делата в
РС– Трън по време на дежурство се разглеждат следните видове дела:
- частни граждански дела по молби (заявления) за отказ от
наследство, разрешения за теглена 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.
- 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 за принудително изземване на
образци, както и искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане
под стража“ в досъдебното производство и дела по молби за разкриване на
банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции /ЗКИ/,
Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за
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пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), административно
наказателни дела по УБДХ и искания по чл. 159а от НПК.

I.4. Организация на работата на съда за разглеждане на делата
при условията на чл. 329, ал.3 от ЗСВ:

Със Заповед № 98/27.06.2018 г., административният ръководител на
съда е организирал работата на съда през съдебните ваканции във връзка с
разглежданите дела при условията на чл. 329, ал. 3, т.1-7 от ЗСВ.

I.5. Организация на работата в деловодствата и другите служби
на съда. Състояние и водене на деловодните книги и регистри.

В районен съд – Трън се водят всички изискващите се и изброени в
ПАС и действащото законодателство деловодни книги и регистри. В
регистратурата на съда се водят на хартия и чрез САС, ЕИСС - входящ
дневник, изходящ дневник, регистър на заявленията за достъп до
обществена информация (до въвеждане на ЕИСС този регистър е на
съхранение при административния секретар), регистър за постъпили
наддавателни предложения по изпълнителни дела. Всички книги се водят
и електронно чрез деловодния софтуер или на екселски формати и се
разпечатват на хартиен носител. Разносната книга се води само на хартиен
носител от куриер – чистач при съда. В деловодството на съда се водят на
хартиен и електронен носител, чрез деловодните програмни продукти
САС и ЕИСС следните книги и регистри:

· азбучен указател за граждански дела;
· азбучен указател за наказателни дела;
· описна книга за граждански дела; описна книга за наказателни

дела;
· книга за открити заседания по граждански дела;
· книга за открити заседание по наказателни дела;
· книга за закрити и разпоредителни заседания по граждански

дела; книга за закрити и разпоредителни заседания по
наказателни дела; регистър на изпълнителните листове,
издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на
съдебната власт;

· книга за получените и върнатите призовки и други съдебни
книжа (вкл. описна книга на призовкаря от ЕИСС, която е само
на електронен носител);

· регистър за справки в НБД „Население“ на съхранение при
административния секретар;.

От изброените книги, книгите за закрити заседания се водят
електронно и се разпечатват на хартиен носител през определен интервал.
В деловодството на съда се водят на хартиен носител още следните книги:
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· книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и
определения по глава 29 от НПК;

· книга за веществените доказателства;
· регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК,
· книга за приемане и отказ от наследство;
· регистър на актовете, с които на първоинстанционния съд е върната

преписката респективно производството по делото е прекратено;
· книга на входящите молби за правна помощ и други правни

инструменти за международно сътрудничество по наказателни дела;
· книга за изходящи молби за правна помощ и други правни

инструменти за международно сътрудничество по наказателни дела;
· регистър по чл.10,ал.2 от ЗЗДН;
· регистър на отводите.
Изготвянето на призовките и съобщенията на призованите лица след

образуването на делото и след съдебно заседание, се извършва незабавно
след разпореждането на съдията докладчик, или най-късно на следващия
работен ден.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 работни дни
след съдебното заседание.

Връчването на призовки, съобщения, или преписи от жалба на
участвали в производството страни, се извършва в срок до 14 дни.

Изпращането на преписи от решенията, или жалби на страните по тях,
се извършва в деня на предаване на делата в деловодството, или най-късно
на следващия работен ден.

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 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба, или протест. През
проверявания период няма наказателни дела, по които този срок не е
спазен.

I.6. Веществени доказателства.
Съгласно изискванията на Глава XIX от ПАС, постъпилите в Районен

съд – Трън веществени доказателства се приемат и се регистрират в
книгата за веществени доказателства. Описанието им отговаря на
критериите, въведени в чл.120, ал.3 от ПАС. Те се приемат с приемо-
предавателен протокол от съдебен служител, определен със Заповед на
председателя на съда. Приемането им се извършва по данните в
обвинителния акт. Екземпляр от протокола се прилага към делото.
Веществените доказателства се вписват подробно в книга за веществени
доказателства. Върху опаковката се поставя стикер с номера и годината на
делото и номера, под който са вписани в книгата за веществени
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доказателства. Същите се съхраняват в помещение в съда, което се намира
след контрол-достъпа, на втория етаж на Съдебна палата – Трън.

През проверявания период са извършвани инвентаризации от
комисия, определена със заповеди на председателя на съда, на основание
което след извършено преброяване на веществените доказателства, са
съставени съответни протоколи от 05.01.2020 г. и от 31.01.2022 г.

През 2020 г. в РС – Трън няма постъпили веществени доказателства
и поради това не е съставян изричен протокол за фактическо преброяване
на наличните веществени доказателства.

На основание заповед № 173/21.12.2021 г. на Председателя на РС –
Трън, комисията, определена със същата заповед (с председател – адм.
секретар и членове - съдебни секретари) е извършила фактическо
преброяване на веществените доказателства и е съставен протокол от
31.01.2022 г.

I.7. Заповеди и разпореждания на административния
ръководител по организацията и дейността на проверявания орган.
Поощрения и наложени наказания.

През 2020 г. и 2021 г. са издадени редица заповеди във връзка с
утвръждаване график за дежурства за почивните дни и през съдебната
ваканция. Във връзка с пандемията COVID- 19, в Районен съд – Трън са
издавани и редици заповеди по повод организацията и дейността на съда, в
условия на обявената епидемиологична обстановка.
         В съда няма поощрения и наложени наказания през 2020 г. и 2021 г.

I.8. Извършени проверки
В проверявания период не са извършвани проверки в Районен съд –

Трън.

I.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.

Съдия Симеонов от Районен съд – Трън участва в Общото събрание
на съдиите от Районен съд – Радомир, съгласно заповеди № 497/
29.12.2014 г. и № 31/19.01.2017 г. на председателя на Окръжен съд –
Перник, съгласно чл.79, ал.1, изр. „второ“ от ЗСВ.

През проверявания период са разгледани и анализирани проблеми и
теми по промени в законодателството, поставени са за разглеждане редица
въпроси за обобщаване и изразяване на становище от съдиите от
районните съдилища в Радомир, Брезник и Трън в проведените общи
събрания, а именно:
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- На 28.01.2020 г. и на 29.01.2020 г. са проведени Общи събрания,
относно обсъждане на дейността на РС – Трън, РС –Брезник и РС –
Радомир през предходните години и уеднаквяване на практиката.
- На проведеното Общо събрание на 01.02.2020 г. във връзка с
предложения за изменение на ГПК, общото становище, до което са
достигнали магистратите е обобщено и изготвено от съдия Симеонов като
е изпратено на КСКНСС към СК на ВСС своевременно;
- На проведеното Общо събрание на 18.06.2020 г. са обсъдени и
приети „Вътрешни правила за заместване на отсъстващ съдия в районен
съд – Радомир“;
- На проведеното Общо събрание на 06.08.2020 г. е поставено
разглеждане и обсъждане решение по протокол № 6/20.05.2020 г., по т. 25
от заседание на Комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС,
относно редуциране броят на районните съдилища със статут на
организационна единица по смисъла на ЗЗКИ. Съдиите се обединяват
около варианта за запазване на РС –Брезник и РС – Радомир като
органзационни единици по ЗЗКИ, като възможността за преценка се
отправя към Окръжен съд – Перник.
- На 28.05.2021 г. е свикано Общо събрание на магистратите, за
полагане на клетва на съдебни заседатели към РС – Трън.
- На 24.09.2021 г. е проведено Общо събрание на съдиите за
обсъждане натовареността на магистратите при РС–Радомир и
възможността за командирроване на магистрати в ОС–Перник след
изтичане срока на командироване на съдия Тодорова на 06.10.2021 г.,
както и обсъждане на проблеми в работата на съдилищата след внедряване
на ЕИСС и всички въпроси, свързани с работата на ЕПЕП и ДАУЕ, както и
други въпроси свързани с лекетронното правосъдие.в
Протоколите от общите събрания на съдилищата се съхраняват в РС –
Радомир.

I.10. Повишаване на правната подготовка и на квалификацията
на съдиите и на съдебните служители.

През проверявания период съдиите и съдебните служители са
преминали през различни форми на обучение, включително обучения,
проведени от Информационно обслужване – Перник по повод
внедряването на ЕИСС, предоставена от ВСС, както и участие в онлайн
обучения на магистрати и служители, включително организирани от НИП.
Обучение е проведено и съдебните заседатели на РС – Трън.
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II. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2020 г.

 Образуването на всички видове наказателни дела в Районен съд –
Трън 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.

Представените от Районен съд – Трън статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:

От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., наказателни дела в Районен съд –
Трън е разглеждал съдия Симеонов, който е и единствен съдия. За
периодите на платен годишен отпуск съдия Симеонов е заместван от
съдия Матеева и съдия Милушева, и двете от РС – Перник и от съдия
Хайдушки от РС – Брезник, командировани със съответните заповеди на
председателя на ПкОС.

II.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година общо за съда и по видове;

През 2020 г. в РС – Трън са разгледани общо 57 броя наказателни
дела, разпределени по следния начин: НОХД – 11 броя; НЧХД – няма;
ЧНД – 26 броя; НАХД – 19 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

От тях образувани през текущата година са 52 броя: НОХД – 9 броя;
НЧХД– няма; ЧНД – 26 броя; НАХД – 17 броя и по чл.78а от НК – няма.

Останали несвършени дела в началото на отчетния период са 5 броя
дела:  НОХД –  2  броя;  НЧХД –  няма;  ЧНД –  няма;  НАХД –  2  броя и по
чл.78а от НК – 1 брой.

II.1.2. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година за всеки състав /съдия/ и по видове.

Съдия Петър Симеонов е разгледал 52 броя дела: НОХД – 11 броя;
НЧХД – няма; ЧНД – 21 броя; НАХД – 19 броя; и по чл.78а от НК – 1 брой
от тях:
Новопостъпили са 52 броя: НОХД – 9 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 14 броя;
НАХД – 17 броя и по чл.78а от НК – няма.
Останали от предходната година са 5 броя: НОХД – 2 броя; НЧХД – няма;
ЧНД – няма; НАХД – 2 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия Мария Милушева е разгледала 4 броя ЧНД, като всичките
са постъпили през 2020 г.

Съдия Веселин Хайдушки е разгледал 1 ЧДН, като същото е
постъпило 2020 г.
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II.1.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ /
очевидна фактическа грешка / в обвинителния акт на основание
чл.248а, ал.1 от НПК – посочване на номер на делото и съдия;

В Районен съд – Трън за 2020 г. няма  върнати дела на прокурора за
отстраняване на ОФГ в обвинителния акт, на основание чл.248а, ал.1 от
НПК:

II.1.4 Прекратени съдебни производства на основание чл.248а,
ал.2 от НПК;

В Районен съд – Трън за 2020 г. няма прекратени съдебни
производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

II.2. Срокове при насрочване на делото;
II.2.1 Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов чл.247б,

ал.2, т.1 от НПК в сила от 30.6.2021 г./ по видове и по състави/ съдии;
· В РС – Трън за 2020 г. няма дела, насрочени в разпоредително

заседание в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда;
· В РС – Трън за 2020 г. няма дела, насрочени в разпоредително

заседание в тримесечен срок без разрешение на председателя на
съда;

· В РС – Трън за 2020 г. няма дела, насрочени извън срока;
При насрочване на делата в Районен съд – Трън са спазени всички

срокове, залегнали в чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов чл.247б, ал.2, т.1 от
НПК в сила от 30.6.2021 г./.

II.2.2 Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК
В РС – Трън за 2020 г. няма дела, насрочени извън срока по чл.252,

ал.2 от НПК.
В РС – Трън за 2020 г.няма образувани наказателни дела от частен

характер.

II.2.3 Спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/.

През 2020 г. в Районен съд – Трън няма дела, на които съдебните
заседания да са насрочени в срок, по – дълъг от три месеца.

II.3. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.
През 2020 г. в Районен съд – Трън общо свършените дела за

годината са 53 броя, като от тях: НОХД – 7 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 26
броя; НАХД – 19 броя и по чл.78а от НК – 21 броя.

Съдия Петър Симеонов е свършил 48  броя дела,  като от тях:
НОХД –  7  броя;  НЧХД –  няма;  ЧНД –  26  броя;  НАХД –  19  броя и по
чл.78а от НК – 1 брой.
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Съдия Мария Милушева е свършила 4 броя ЧНД.
Съдия Весеилин Хайдушки е свършил 1 ЧНД.
II.4. Останали несвършени наказателни дела в края на годината

по видове и за всеки съдия. Съпоставка спрямо свършените в
относителен дял по видове и по състави.

През 2020 г. в Районен съд – Трън общо несвършените дела в края
на годината са 4 броя НОХД.

Съпоставка спрямо свършените в относителен дял
по видове и по състави.

В Районен съд – Трън за 2020 г. общо наказателните дела за
разглеждане са 57 броя, като от тях 53 броя са свършени и 4 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното:
относителния дял на несвършените дела, спрямо делата за разглеждане
е 8.77% и съответно относителния дял на свършените дела, спрямо
делата за разглеждане е 91.23%, което е показател за срочността и
бързината на приключване на съдебните производства.

II.5. Движение на наказателните дела.
II.5.1.  Дела,  решени в едно съдебно заседание –  по видове и за

всеки съдия.
Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание през 2020 г. в

Районен съд – Трън са общо 47 броя, разпределени по следния начин:
НОХД – 4 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 26 броя; НАХД – 16 броя и по 78а
от НК – 1 брой.

Съдия Петър Симеонов е решил в едно съдебно заседание общо 42
броя дела, като от тях: НОХД – 4 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 21 броя;
НАХД – 16 броя и по 78а от НК – 1 брой.

Съдия Мария Милушева е решила в едно съдебно заседание общо
4 броя ЧНД.

Съдия Веселин Хайдушки е решил в едно съдебно заседание общо
1 ЧНД.

II.5.2. Дела, решени в две съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.

Общо решените наказателни дела в две съдебни заседания са 4 броя,
както следва /по видове/: НОХД – 2 броя и НАХД – 2 броя, като всичките
са на съдия Петър Симеонов.

II.5.3. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по
видове, съдии и брой на съдебните заседания.
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Общо, решените наказателни дела в повече от три съдебни
заседания, са 2  броя,  както следва /по видове/:  НОХД –  1 брой и 1  брой
НАХД, като всичките дела са на съдия Петър Симеонов;

II.5.4. Отложени дела над три пъти – с посочване на вида, номера
на делото и съдията – докладчик; причини за отлагането.

Общо отложените дела над три пъти в Районен съд – Трън за 2020 г.
са 2 броя, както следва /по видове/: НОХД – 1 брой и НАХД – 1 брой, като
и двете дела са на съдия Петър Симеонов:

НОХД №84/2019 г.: По делото са проведени 4 съдебни заседания.
Делото е отлагано веднъж за сключване на споразумение и два пъти
пореди неявяване на подсъдимия по уважителни причини, в четвъртото
съдебно заседание делото е приключило със споразумение;

НАХД №21/2020 г.: По делото са проведени 4 съдебни заседания.
Делото е отлагано за събиране на доказателства, като в последното
съдебно заседание същото е решено по същество;

Делата, отлагани в повече от три съдебни заседания, са само 2
броя, което е едва 1.14 % от общия брой дела за разглеждане през
2020 г., който е 57 броя. Двете дела са с проведени по 4 съдебни
заседания.Провеждането на повече от три съдебни заседания в повечето
случаи е билосвързано със събиране на доказателства, или отсътвие от
съдебната зала на подсъдимия по уважителни причини

           II.5.5 Срочност на разглеждане на наказателните дела за 2020 г.
с посочване на периода, вида и съдията – докладчик.

За 2020 г. / Съдия До 1 м. от 1-3 м. от 3-6 м. 6 м.- 1 г. над 1 г.

Петър Симеонов 42 4 2

Мария Милушева 4

Веселин Хайдушки 1

Изложените по-горе данни показват, че приблизително 96.23% от
делата се насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок, а
само около 3% се решават в срок, по дълъг от 3 месеца и няма дела с
продължителност на разглеждане над 1 година.
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        II.6. Брой на заседателните дни месечно през 2020 г. – за всеки
съдия.

• Брой заседателни дни
№ Съдия I

месец

II

месец

III

месец

IV

месец

V

месец

VI

месец

VII

месец

VIII

месец

IX

месец

X

месец

XI

месец

XII

месец

1 П.Симеонов 3 3 1 3 3 3 2 4 3 4

2 М.Милушева 2

3 В.Хайдушки 1

          Видно от така приложените таблици, броя на проведените
заседателни дни за 2020 г. са общо 31 като за всеки съдия е както следва:

Съдия Петър Симеонов е имал 29 заседателни дни;
Съдия Мария Милушева е имала 2 заседателни дни;
Съдия Веселин Хайдушки е имал 1 заседателен ден;

II.7. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и
съдията – докладчик, причини за спирането.

За 2020 г. в Районен съд – Трън няма спрени наказателни дела.

II.8. Прекратени наказателни производства.

· Прекратени дела по давност
В Районен съд – Трън за 2020 г. няма прекратени наказателни дела

от общ характер по давност.

· Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК
В Районен съд – Трън за 2020 г. няма прекратени наказателни дела от

общ характер, на основание чл.288, ал.1 от НПК.

· Прекратени дела по чл.289 НПК
В Районен съд – Трън за 2020 г. няма наказателни дела от общ

характер прекратени по чл.289 от НПК.

· Прекратени дела по други причини след проведени три и повече
съдебни заседания
В Районен съд – Търн за 2020 г. няма прекратени дела по други

причини, след проведени три и повече съдебни заседания.

· Неправилно образувани и прекратени наказателни дела
В Районен съд – Трън за 2020 г. няма такива дела.
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II.9. Брой дела, върнати на прокурора с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство
– с посочване на номера на делото и на съдията – докладчик.

В Районен съд – Трън за 2020 г. има едно дело, върнато на
прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство, а именно НОХД №35/2020 г., на съдия
Симеонов, което е прекратено на основание чл.249, ал.4, т.1 от НПК.

II.10. Възобновени наказателни производства – брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

За 2020 г. в Районен съд – Трън няма възобновени дела по реда на
Глава 33 от НПК:

 II.11.  Дела с възобновено съдебно следствие – брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

В Районен съд – Трън за 2020 г. няма дела с възобновено съдебно
следствие.

II.12. Видове присъди по глава XX „Съдебно заседание” от
НПК.

II.12.1. Осъдителни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2020 г. в Районен съд – Трън съдия Симеонов е постановил

общо 6 осъдителните присъди по наказателни дела.

II.12.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2020 г. в Районен съд – Трън съдия Симеонов е постановил

оправдателна присъда по всички обвинения:
НОХД № 41/2020 г.:Подсъдимият е признат за невинен и е оправдан

по предявеното му обвинение за извършено престъпление по чл.343б,
ал.2 вр. с ал.1 от НК – подсъдимият е оправдан поради факта, че не е
осъществил от обективна и субективна страна състава на
престъплението.

II.12.3. Влезли в сила оправдателни присъди – общо за съда и за
всеки съдия:

През 2020 г. в Районен съд – Трън са влезли в сила 2 оправдателни
присъди на съдия Симеонов.

          II.13. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.
През 2020 г. в Районен съд – Трън няма обарзувани дела, по които

подсъдимият е непълнолетен.

     II.14. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
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В Районен съд – Трън 2020 г. има 7 броя образувани дела, от тях 3
броя дела образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 4 броя дела образувани по
искане за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража
(чл. 65 НПК ). За всеки съдия, както следва:

Съдия Петър Сименов: 2 дела по чл.64 от НПК и 3 дела по чл.65
от НПК;

Съдия Мария Милушева: 1 дело по чл.64 от НПК;
Съдия Веселин Хайдушки: 1 дело по чл.65 от НПК;

По всички образувани 7 броя дела, на основание чл.64 и чл.65 от
НПК, съдът е постановил определението си в деня на образуването им.

Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са разгледани
в предвиденият срок по чл.65, ал.3 от НПК.

II.15. Дела, образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК.
В Районен съд – Трън през 2020 г. няма образувани наказателни

дела на основание чл.243 от НПК. На основание чл.244 от НПК има
образувано едно дело, като същото е разгледано в предвидените срокове
по чл.244, ал.5 от НПК.

II.16. ЧНД в ДП, образувани по искане на органите на ДП –
общо, по видове и съдии.

В районен съд – Трън за 2020 г. има разгледани 16 броя ЧНД
образувани по искане на органите на ДП, от тях:

Съдия Петър Симеонов има разгледани 14 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.

Съдия Мария Милушева има разгледани 2 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.

   По видове и съдии, делата се разпределят, както следва:
· производството по чл.72, ал.1 от НПК е 1 брой на съдия Симеонов;
· производствата по чл.156 от НПК са 8 броя на съдия Симеонов;
· производствата по чл.222 и чл.223 от НПК са 7 броя:
Съдия Симеонов е разгледал 5 дела;
Съдия Милушева е разгледала 2 дела;

II.17. Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:
· дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“

През 2020 г. няма дела разгледани по реда на Глава ХХІV от НПК
„Бързо производство“.

· дела по реда на Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на
наказателното производство“ – резултати от съдебното
разглеждане на делата и посочване на съдията – докладчик;
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През 2020 г. в РС – Трън няма разгледани дела по реда на Глава
ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното производство“.

· дела по реда на Глава ХХVII  от НПК „  Съкратено съдебно
следствие в производството пред първата инстанция “

            В РС – Трън през 2020 г. има разгледано 1 дело по реда на Глава
ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството пред
първа инстанция “, като същото е насрочено, разгледано и приключило в
законоустановените срокове.

· дела по реда на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно
наказание“
В Районен съд – Трън за 2020 г. няма образувани дела по Глава

ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание, което е останало несвършено от
предходна година.

· дела по Глава XXIX  от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението

В Районен съд – Трън за 2020 г. има общо 5 броя дела, образувани и
разгледани по Глава ХХІХ от НПК „Решаване на дело със
споразумение“, като 2 броя са по чл.382 от НПК и 3 броя са по чл.384 от
НПК. Всички дела са на съдия Симеонов. Двете наказателни дела от общ
характер, които са внесени от прокуратурата със споразумение на
основание чл.382 от НПК, съответно са:

НОХД №13/2020 г., като същото е образувано на 30.04.2020 г. и е
насрочено за 15.05.2020 г., когато е и приключило, като закъснението е от
8 дни;

НОХД №18/2020 г., като същото е образувано на 08.06.2020 г. и е
насрочено за 19.06.2020 г., когато е и приключило, като закъснението е от
4 дни;

Видно от посоченото по-горе и двете дела, внесени със
споразумения от прокуратурата по чл.382 от НПК, са насрочени с
незначителни закъснения. Тук трябва да се съобрази и решението на
Съдийската колегия на ВСС, от Протокол № 15/12.05.2020 г., т.10,
съгласно което срокът считано от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. не се
счита за просрочен при изготвяне на съдебни актове и при насрочване
на делата, поради което констатираните просрочия при образуването,
насрочването, движението и приключването на дела през календарната
2020 г., се считат за допуснати по обективни причини и поради
продължаващата през цялата година извънредна епидемиологична
обстановка в страната, във връзка с пандемията от covid-19.
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· дела по Глава XXXIV  от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация“ – за всеки съдия; срокове за
разглеждане, решаване и прилагане на мерките;

В РС – Трън за 2020 г. няма дела, образувани по Глава ХХХІV от
НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки”, на съдия
Симеонов.

В РС – Трън за 2020 г. има 2 броя дела, образувани по Глава ХХХІV
от НПК, раздел II „Реабилитация”, на съдия Симеонов;

II.18. Несвършени дела, образувани две и повече години преди
момента на проверката – с посочване на вида, съдията – докладчик и
причините:

В Районен съд – Трън няма наказателни дела, несвършени и
образувани две и повече години преди момента на проверката.

II.19. Натовареност на съдиите от наказателните отделения:
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия

за  2020 г. на база утвърденото щатно разписание е 4,75 броя, а
средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през същата
година са 4,42 броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия
на база действителна натовареност през 2020 г. от проверявания период е
5,20 броя /изчислява се на база постъпили дела и действително
отработени човекомесеци в наказателното отделение/, средномесечно
свършени  дела от един съдия, който разглежда наказателни дела, са 5,30
броя.

През 2020 г. в наказателното отделение са отработени 10
човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне на
постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.

II.20. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за 2020 г. – общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
/върнати от инстанционен контрол – потвърдени, изменени и
отменени/.

Районен съд – Трън през 2020 г. има общо 11 броя обжалвани и
протестирани съдебни актове. От тях ЧНД – 5 броя и НАХД – 6 броя.

По съдии са както следва:
Съдия Петър Симеонов има 10 броя обжалвани съдебни актове, от

тях: ЧНД – 4 броя и НАХД – 6 броя.
Съдия Мария Милушева има обжалвано 1 ЧНД.

   От инстанционен контрол са се върнали 9 броя. От тях ЧНД – 3 броя,
и НАХД – 6 броя.
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По съдии са както следва:
Съдия Петър Симеонов има 8 броя върнати от инстанционен

контрол съдебни актове, от тях: ЧНД – 2 броя и НАХД – 6 броя;
Съдия Мария Милушева има 1 брой върнато от инстанционен

контрол ЧНД;

II.20.1. Потвърдени съдебни актове за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

За 2020 г. върнати от инстанционен контрол и потвърдени са 6
съдебни актове.
По съдии са както следва:

Съдия Петър Симеонов има 5 броя върнати от инстанционен
контрол и потвърдени съдебни актове, от тях: ЧНД – 2 броя и НАХД – 3
броя;

Съдия Мария Милушева има 1 брой върнат от инстанционен
контрол и потвърден съдебен акт – ЧНД;

III.20.2. Отменени съдебни актове за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

За 2020 г. върнати от инстанционен контрол и отменени са 3
съдебни актове – НАХД на съдия Симеонов.

        III.20.3. Изменени съдебни актова за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

За 2020 г. няма върнати от инстанционен контрол и изменени
съдебни актове.

II.21. Изгубени дела.
         За 2020 г. в Районен съд – Трън, няма изгубени наказателни дела.

          II.22. Приключване на делата в установените срокове
II.22.1. Спазване на срока по чл.308/340 от НПК:

· Изготвяне на мотивите по наказателни дела
В Районен съд – Трън за 2020 г. по всички наказателни дела от общ

характер мотивите са изготвени в 15 дневен срок.

· Изготвяне на решения по НАХД:
В Районен съд – Търн за 2020 г. по 17 административно -наказателни

дела решенията са изготвени до един месец от обявяване на делото за
решаване.

II.22.2. Спазване на срока по чл.65, ал.3 НПК.
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В Районен съд – Трън за 2020 г. има 7 броя образувани дела, от тях 3
броя дела образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) 4 броя дела образувани по искане
за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража (чл. 65
НПК ). Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са насрочени
в тридневен срок от образуването им.

II.22.3. Спазване на срока по чл. 244, ал.5 НПК.
В Районен съд – Трън през 2020 г. има 1 наказателно дело

образувано на основание чл.244 от НПК, като същото е разгледано в
предвидените срокове по чл.244, ал.5 от НПК.

II.22.4. Спазване на срока по чл.382, ал.2 от НПК.
В Районен съд – Трън за 2020 г. всички дела са насрочени и решени в

срока по чл.382, ал.2 от НПК. по 2 броя наказателни дела от общ
характер внесени със споразумения от прокуратурата по чл.382 от
НПК са установени незначителни закъснения във връзка със срока
предвиден по чл.382, ал.2 от НПК – съответно 4 дни и 8 дни. Тук трябва
да се съобрази и решените на Съдийската колегия на ВСС, от Протокол
№ 15/12.05.2020 г., т.10, съгласно която срокът считано от 13.03.2020
г. до 13.05.2020 г. не се счита за просрочен при изготвяне на съдебни
актове и при насрочване на делата, поради което констатираните
просрочия при образуването, насрочването, движението и
приключването на дела през календарната 2020 г., се считат за
допуснати по обективни причини и поради продължаващата през
цялата година извънредна епидемиологична обстановка в страната във
връзка с пандемията от covid-19.

II.22.5. Спазване на срока по чл.416 от НПК – изпращане на
препис от присъдата или определението за изпълнение.

По всички постановени присъди за 2020 г. в Районен съд - Трън, е
спазено изискването на чл.416, ал. 6 от НПК, а именно препис от
присъдата е изпратена в 7 дневен срок от влизането й в сила. Преписи от
присъдите по делата обжалвани и протестирани пред по – горна
инстанция са изпращани своевременно след връщането си от
инстанционен контрол, в рамките на 7 дневния срок.
Изложеното показва, че:

Единствено по 2 броя наказателни дела от общ характер, внесени
със споразумения от прокуратурата по чл.382 от НПК, са установени
незначителни закъснения във връзка със срока предвиден по чл.382, ал.2
от НПК – съответно 4 дни и 8 дни. Тук трябва да се съобрази и
решените на Съдийската колегия на ВСС, от Протокол
№ 15/12.05.2020 г., т.10, съгласно която срокът считано от
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13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. не се счита за просрочен при изготвяне на
съдебни актове и при насрочване на делата, поради което
констатираните просрочия при образуването, насрочването,
движението и приключването на дела през календарната 2020 г., се
считат за допуснати по обективни причини и поради продължаващата
през цялата година извънредна епидемиологична обстановка в страната
във връзка с пандемията от covid-19.

II.23. Информация дали при образуването на наказателни дела в
РС – Трън спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед влиянието
на натовареността и статистическите данни на съда.

При образуването на наказателни дела в РС – Трън се спазва
разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед на натовареността и
статистическите данни на съда.

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

Образуването на всички видове наказателни дела в Районен съд –
Трън 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.
        Представените от Районен съд – Трън статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:

От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., наказателни дела в Районен съд –
Трън е разглеждал съдия Симеонов, който е и единствен съдия. За
периодите на платен годишен отпуск съдия Симеонов е заместван от
съдия Хайдушки от РС – Брезник, командировани със съответните
заповеди на председателя на ПкОС.

III.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година общо за съда и по видове;

През 2021 г. в РС – Трън са разгледани общо 123 броя наказателни
дела, разпределени по следния начин: НОХД – 19 броя; НЧХД – 6; ЧНД –
80 броя; НАХД – 15 броя и по чл.78а от НК – 3 брой.
От тях, образувани през текущата година са 119 броя: НОХД – 15 броя;
НЧХД– 6 броя;  ЧНД –  80 броя;  НАХД –  15 броя и по чл.78а от НК –  3
броя.
Останали несвършени дела в началото на отчетния период са 4 броя
НОХД.
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III.1.2. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година за всеки състав /съдия/ и по видове.

Съдия Петър Симеонов е разгледал 122  броя дела:  НОХД –  19
броя; НЧХД – 6; ЧНД – 79 броя; НАХД – 15 броя и по чл.78а от НК – 3
броя.
От тях новопостъпили са 118 броя: НОХД – 15 броя; НЧХД– 6 броя; ЧНД
– 79 броя; НАХД – 15 броя и по чл.78а от НК – 3 броя.
Останали от предходната година са 4 броя НОХД.

Съдия Веселин Хайдушки е разгледал 1 ЧДН, като същото е
постъпило 2021 г.

III.1.3.  Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ /
очевидна фактическа грешка / в обвинителния акт на основание
чл.248а, ал.1 от НПК – посочване на номер на делото и съдия;

В Районен съд – Трън за 2021 г. няма дела върнати на прокурора за
отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание чл.248а, ал.1 от
НПК:

III.1.4. Прекратени съдебни производства на основание чл.248а,
ал.2 от НПК;

В Районен съд – Трън за 2021 г. няма прекратени съдебни
производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

II.2. Срокове при насрочване на делото;
II.2.1. Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов

чл.247б, ал.2, т.1 от НПК в сила от 30.6.2021 г./ по видове и по
състави/ съдии;

· В РС – Трън за 2021 г. няма дела насрочени в разпоредително
заседание в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда;

· В РС – Трън за 2021 г. няма дела насрочени в разпоредително
заседание в тримесечен срок без разрешение на председателя на
съда;

· В РС – Трън за 2021 г. няма дела насрочени извън срока;
При насрочване на делата в Районен съд – Трън са спазени всички

срокове, залегнали в чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов чл.247б, ал.2, т.1 от
НПК в сила от 30.6.2021 г./.

III.2.2. Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК
В РС – Трън за 2021г. няма наказателни дела, насрочени извън срока по

чл.252, ал.2 от НПК.
В РС – Трън за 2021 г. няма наказателни дела от частен характер,

насрочени извън срока по чл.252, ал.4 от НПК.
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III.2.3 Спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/.

През 2021 г. в Районен съд – Трън няма дела, на които съдебните
заседания да са насрочени в срок по – дълъг от три месеца.

III.3. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.
През 2021 г. в Районен съд – Трън общо свършените дела за годината са

114 броя, като от тях: НОХД – 16 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 80 броя;
НАХД – 13 броя и по чл.78а от НК – 3 броя.

Съдия Петър Симеонов е свършил 89 броя дела, като от тях: НОХД –
16 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 55 броя; НАХД – 13 броя и по чл.78а от
НК – 3 броя.

Съдия Весеилин Хайдушки е свършил 25 броя ЧНД.

III.4. Останали несвършени наказателни дела в края на годината
по видове и за всеки съдия. Съпоставка спрямо свършените в
относителен дял по видове и по състави.

През 2021 г. в Районен съд – Трън общо несвършените дела в края на
годината са 9 броя дела, като от тях: НОХД – 3 броя; НЧХД – 4 броя и
НАХД – 2 броя. Всички дела са на съдия Симеонов.

Съпоставка спрямо свършените в относителен дял
по видове и по състави.

В Районен съд – Трън за 2021 г. общо наказателните дела за
разглеждане са 123 броя, като от тях 114 броя са свършени и 9 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното:
относителния дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане
е 7.32% и съответно относителния дял на свършените дела спрямо
делата за разглеждане е 92.68%, което е показател за срочността и
бързината на приключване на съдебните производства.сравнение с
предходната година се наблюдава леко повишение на дела на
свършените дела спрямо несвършените.

II.5. Движение на наказателните дела.
II.5.1.  Дела,  решени в едно съдебно заседание –  по видове и за

всеки съдия.
Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание през 2021 г. в

Районен съд – Трън са общо 61 броя, разпределени по следния начин:
НОХД – 3 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 44 броя; НАХД – 9 броя и по 78а
от НК – 3 броя;.
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Съдия Петър Симеонов е решил в едно съдебно заседание общо 36
броя дела, като от тях: НОХД – 3 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 19 броя;
НАХД – 9 броя и по 78а от НК – 3 броя;.

Съдия Веселин Хайдушки е решил в едно съдебно заседание общо
25 броя ЧНД;.

II.5.2. Дела, решени в две съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.

Общо решените наказателни дела в две съдебни заседания са 9 броя,
както следва /по видове/: НОХД – 4 броя; НАХД – 3 броя и ЧНД – 2 броя,
като всички дела са на съдия Петър Симеонов;

II.5.3. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по
видове, съдии и брой на съдебните заседания.

Общо решените наказателни дела в повече от три съдебни
заседания са 6 броя, както следва /по видове/: НОХД – 5 брой и 1 брой
НАХД, като всички дела са на съдия Петър Симеонов;

II.5.4. Отложени дела над три пъти – с посочване на вида, номера
на делото и съдията – докладчик; причини за отлагането.

Общо отложените дела над три пъти в Районен съд – Трън за 2021 г.
са 6 броя, както следва /по видове/: НОХД – 51 брой и НАХД – 1 брой,
като и двете дела са на съдия Петър Симеонов:

НОХД № 34/2020 г.: По делото са проведени 4 съдебни заседания.
Делото е отлагано предимно за разпит на свидетели;

НОХД № 43/2020 г.: По делото са проведени 4 съдебни заседания.
Делото е отлагано за нередовно призоваване на подсъдим веднъж и два
път за за сключване на споразумение като в последното съдебно
заседание същото е решено по същество;

НОХД № 41/2020 г.: По делото са проведени 6 съдебни заседания.
Делото е отлагано предимно за разпит на свидетели и веднъж за събиране
на доказателства;

НОХД № 5/2021 г.: По делото са проведени 6 съдебни заседания.
Делото е отлагано предимно за разпит на свидетели и вещо лице, веднъж
поради заболяване на адвокат и веднъж поради неявяване на подсъдим по
уважителни причини;

НОХД № 16/2021 г.: По делото са проведени 8 съдебни заседания.
Делото е отлагано предимно за разпит на свидетели, веднъж поради
нередовно призоваване на пострадалия, както и за конституиране на на
частен обвинител и граждански ищец и два пъти поради неявяване на
страни по делото по важителни причини;
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НАХД № 3/2021 г.: По делото са проведени 4 съдебни заседания.
Делото е отлагано за разпит на свидетел, поради нередовно призоваване
на страна, неявяване на адвокат и по уважителни причини;

Делата, отлагани в повече от три съдебни заседания, са само 6
броя, което е 4.88 % от общия брой дела за разглеждане през 2021 г.,
който е 123 броя. По три от делата се проведени 4 съдебни заседания,
по две от делата са проведени 6 съдебни заседания и по едно дело има
проведени 8 съдебни заседания.

Провеждането на повече от три съдебни заседания, в повечето
случаи, е било свързано със събиране на доказателства, разпит на
свидетели или отсътвие от съдебната зала на страните в процеса по
уважителни причини.

           II.5.5. Срочност на разглеждане на наказателните дела за 2020 г.
с посочване на периода, вида и съдията – докладчик.

За 2021 г. / Съдия До 1 м. от 1-3 м. от 3-6 м. 6 м.- 1 г. над 1 г.

Петър Симеонов 72 11 4 2

Веселин Хайдушки 25

Изложените по-горе данни показват, че приблизително 94.74% от
делата се насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок,
около 3.50% се насрочват, разглеждат и приключват в срок до 6 месеца
и само 1.76% се насрочват, разглеждат и приключват в срок до 1 година.

II.6. Брой на заседателните дни месечно през 2021 г. – за всеки
съдия.

• Брой заседателни дни
№ Съдия I

месец

II

месец

III

месец

IV

месец

V

месец

VI

месец

VII

месец

VIII

месец

IX

месец

X

месец

XI

месец

XII

месец

1 П.Симеонов 3 7 3 5 4 8 2 3 4 6 7 4

2 В.Хайдушки 1 1 1

Видно от така приложените таблици, броят на проведените заседателни
дни за 2021 г. са общо 59, като за всеки съдия е както следва:
Съдия Петър Симеонов е имал 56 заседателни дни;
Съдия Веселин Хайдушки е имал 3 заседателни дни;

II.7. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и
съдията – докладчик, причини за спирането.

За 2021 г. в Районен съд – Трън няма спрени наказателни дела.

II.8. Прекратени наказателни производства.



28

· Прекратени дела по давност
В Районен съд – Трън за 2021 г. няма прекратени наказателни дела

от общ характер по давност.

· Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК
В Районен съд – Трън за 2021 г. няма прекратени наказателни дела

от общ характе на основание чл.288, ал.1 от НПК.

· Прекратени дела по чл.289 НПК
В Районен съд – Трън за 2021 г. няма наказателни дела от общ

характер прекратени по чл.289 от НПК.

Прекратени дела по други причини след проведени три и повече
съдебни заседания

В Районен съд – Търн за 2021 г. няма прекратени дела по други
причини след проведени три и повече съдебни заседания.

· Неправилно образувани и прекратени наказателни дела
В Районен съд – Трън за 2021 г. няма такива дела.

II.9. Брой дела, върнати на прокурора с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство
– с посочване на номера на делото и на съдията – докладчик.

В Районен съд – Трън за 2021 г. няма дела върнати на прокурора с
указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното
производство.

II.10. Възобновени наказателни производства – брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

За 2021 г. в Районен съд – Трън няма възобновени дела по реда на
Глава 33 от НПК:

 II.11.  Дела с възобновено съдебно следствие – брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

В Районен съд – Трън за 2021 г. няма дела с възобновено съдебно
следствие.

II.12. Видове присъди по глава XX „Съдебно заседание” от НПК.
II.12.1. Осъдителни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2021 г. в Районен съд – Трън съдия Симеонов е постановил

общо 11 осъдителните присъди по наказателни дела.
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II.12.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2021 г. в Районен съд – Трън съдия Симеонов е постановил 3

оправдателни присъди по всички обвинения:
НОХД №34/2020 г.:Подсъдимият е признат за невинен и е оправдан

по предявеното му обвинение за извършено престъпление по чл.195, ал.1,
т.4 предл. 2 във вр. с чл.194, ал.1 от НК – недоказаност на обвинението от
обективна страна.

НОХД №7/2021 г.: Подсъдимият е признат за невинен и е оправдан
по предявеното му обвинение за извършено престъпление по чл.281, ал.2,
т.1 и т.5 вр. с ал.1 от НК – подсъдимият не е осъществил състава на
престъплението.

НОХД №16/2021 г.: Подсъдимият е признат за невинен и е оправдан
по предявеното му обвинение за извършено престъпление по чл.195, ал.1,
т.4 предл.1 вр. с чл.194, ал.1 от НК – Недоказаност на комулативните
съставомерни признаци на престъпленията.

II.12.3. Влезли в сила оправдателни присъди – общо за съда и за
всеки съдия:

През 2021 г. в Районен съд – Трън е влязла в сила 1 оправдателна
присъда на съдия Симеонов.

          II.13. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.
През 2021 г. в Районен съд – Трън няма обарзувани дела по които

подсъдимият е непълнолетен.

     II.14. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
В Районен съд – Трън 2021 г. има 4 броя образувани дела по искане

за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража (чл. 65
НПК ). За всеки съдия, както следва:

Съдия Петър Сименов: 3 дела по чл.65 от НПК;
Съдия Веселин Хайдушки: 1 дело по чл.65 от НПК;

По всички образувани 4 броя дела на основание чл.65 от НПК, съдът е
постановил определението си в деня на образуването им.

Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са разгледани в
предвиденият срок по чл.65, ал.3 от НПК.

II.15. Дела, образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК.
В Районен съд – Трън през 2021 г. няма образувани наказателни дела

на основание чл.244 от НПК. На основание чл.243 от НПК има образувани
две дела, като същите са разгледани в предвидените срокове по чл.243,
ал.5 от НПК.

II.16. ЧНД в ДП, образувани по искане на органите на ДП –
общо, по видове и съдии.
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В Районен съд – Трън за 2021 г. има разгледани 38 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП, от тях:

Съдия Петър Симеонов има разгледани 35 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.

Съдия Веслин Хайдушки има разгледани 22 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.

По видове и съдии делата се разпределят, както следва:

• Производството по чл.68 от ЗМВР са 5 броя, от които:
Съдия Симеонов е разгледал 4 броя;
Съдия Хайдушки е разгледал 1 брой;

• производствата по чл.156 от НПК са 15 броя, от които:
Съдия Симеонов е разгледал 4 броя;
Съдия Хайдушки е разгледал 1 брой;

• производствата по чл.222 и чл.223 от НПК са 38 броя:
Съдия Симеонов е разгледал 17 дела;
Съдия Хайдушки е разгледала 21 дела;

II.17. Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:

· дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“
През 2021 г. няма дела разгледани по реда на Глава ХХІV от НПК

„Бързо производство“.

· дела по реда на Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на
наказателното производство“ – резултати от съдебното разглеждане
на делата и посочване на съдията – докладчик;

През 2021 г. в РС – Трън няма разгледани дела по реда на Глава
ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното производство“.

· дела по реда на Глава ХХVII  от НПК „  Съкратено съдебно
следствие в производството пред първата инстанция “

          В РС – Трън през 2021 г. няма образувани дела по реда на Глава
ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството пред
първа инстанция “.

· дела по реда на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание“
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В Районен съд – Трън за 2021 г. има оразувани 3 дела разглеждане
дела по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание.

· дела по Глава XXIX  от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия;насрочване и одобряване на
споразумението

В Районен съд – Трън за 2021 г. има общо 6 броя дела, образувани и
разгледани по Глава ХХІХ от НПК „Решаване на дело със споразумение“,
като 3 броя са по чл.382 от НПК и 3 броя са по чл.384 от НПК. Всички
дела са на съдия Симеонов.

Трите наказателни дела от общ характер, които са внесени от
прокуратурата със споразумение на основание чл.382 от НПК, съответно
са:

НОХД №35/2021 г., като същото е образувано на 18.05.2021 г. и е
насрочено за 04.06.2021 г., когато е и приключило, като закъснението е от
12 дни;

НОХД №101/2021 г., като същото е образувано на 04.11.2021 г. и е
насрочено за 03.12.2021 г., когато е и приключило, като закъснението е от
23 дни;

НОХД №100/2021 г., като същото е образувано на 03.11.2021 г. и е
насрочено за 17.12.2021 г., когато е и приключило, като закъснението е от
37 дни;

Видно от посоченото по-горе и трите дела, внесени със
споразумения от прокуратурата по чл.382 от НПК, са насрочени с
незначителни закъснения. Тук трябва да се съобрази и решените на
Съдийската колегия на ВСС, от Протокол № 15/12.05.2020 г., т.10,
съгласно която срокът считано от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. не се
счита за просрочен при изготвяне на съдебни актове и при насрочване на
делата, поради което констатираните просрочия при образуването,
насрочването, движението и приключването на дела през календарната
2020 г., се считат за допуснати по обективни причини и поради
продължаващата през цялата година извънредна епидемиологична
обстановка в страната във връзка с пандемията от covid-19.

· дела по Глава XXXIV  от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация“ – за всеки съдия; срокове за
разглеждане, решаване и прилагане на мерките;

В РС – Трън за 2021 г. няма дела, образувани по Глава ХХХІV от
НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки.

В РС – Трън за 2021 г. има 2 броя дела, образувани по Глава ХХХІV
от НПК, раздел II „Реабилитация”, на съдия Симеонов.
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II.18. Несвършени дела, образувани две и повече години преди
момента на проверката – с посочване на вида, съдията – докладчик и
причините:

В Районен съд – Трън няма наказателни дела, несвършени и
образувани две и повече години преди момента на проверката.

II.19. Натовареност на съдиите от наказателните отделения:
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия за

2020 г. на база утвърденото щатно разписание е 10,25 броя, а
средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през същата
година са 9,50 броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителна натовареност през 2021 г. от проверявания период е
9,92 броя /изчислява се на база постъпили дела и действително отработени
човекомесеци в наказателното отделение/, средномесечно свършени  дела
от един съдия, който разглежда наказателни дела, са 9,50 броя.

През 2021 г. в наказателното отделение са отработени 12
човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне на
постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.

II.20. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за 2020 г. – общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
/върнати от инстанционен контрол – потвърдени, изменени и
отменени/.

Районен съд – Трън през 2021 г. има общо 20 броя обжалвани и
протестирани съдебни актове.  От тях:  НОХД –  4  броя,  ЧНД –  6  броя и
НАХД – 10 броя.

          По съдии са както следва:
Съдия Петър Симеонов има 19 броя обжалвани съдебни актове, от

тях: НОХД – 4 броя, ЧНД – 5 броя и НАХД – 10 броя.
Съдия Веселин Хайдушки има 1 брой обжалвано ЧНД.

От инстанционен контрол са се върнали 19 броя обжалвани съдебни
актове, от тях: НОХД – 4 броя, ЧНД – 6 броя, НАХД – 7 броя и по чл.78а
от НК – 2 броя.
По съдии са както следва:

Съдия Петър Симеонов има 18 броя върнати от инстанционен
контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 4 броя, ЧНД – 5 броя НАХД – 7
броя и по чл.78а – 2 броя;

Съдия Веселин Хайдушки има 1 брой върнато от инстанционен
контрол ЧНД;
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II.20.1. Потвърдени съдебни актове за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.
За 2021 г. върнати от инстанционен контрол и потвърдени са 15 съдебни
актове.

По съдии са както следва:
Съдия Петър Симеонов има 14 броя върнати от инстанционен

контрол и потвърдени съдебни актове, от тях: От тях: НОХД – 4 броя,
ЧНД – 3 броя НАХД – 7 броя,

Съдия Веселин Хайдушки има 1 брой върнат от инстанционен
контрол и потвърден съдебен акт – ЧНД;

III.20.2. Отменени съдебни актове за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

За 2021 г. върнати от инстанционен контрол и отменени са 4 съдебни
актове, като всички са на съдия Симеонов.От тях: НАХД – 3 броя и по
чл.78а от НК – 2 броя.

        III.20.3. Изменени съдебни актова за съответната година – общо за
съда и за всеки съдия.

За 2021 г. няма върнати от инстанционен контрол и изменени
съдебни актове.

II.21. Изгубени дела.
         За 2021 г. в Районен съд – Трън няма изгубени наказателни дела.

          II.22. Приключване на делата в установените срокове.
II.22.1. Спазване на срока по чл.308/340 от НПК:

· Изготвяне на мотивите по наказателни дела
В Районен съд – Трън за 2021 г. по всички наказателни дела от общ

характер мотивите са изготвени в предвидените срокове на чл.308 от НПК.

· Изготвяне на решения по НАХД:
      В Районен съд – Трън за 2021 г. по 15 административно -

наказателни дела решенията са изготвени до един месец от обявяване на
делото за решаване.

II.22.2. Спазване на срока по чл.65, ал.3 НПК.
В Районен съд – Трън за 2021 г. има 4 броя дела, образувани по

искане за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража
(чл.  65  НПК ). Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са
насрочени в тридневен срок от образуването им.
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II.22.3. Спазване на срока по чл. 244, ал.5 НПК.
В Районен съд – Трън през 2021 г. има 2 наказателни дела

образувани на основание чл.243 от НПК, като същите са разгледани в
предвидените срокове по чл.243, ал.5 от НПК.

II.22.4. Спазване на срока по чл.376, ал.1 НПК.
В Районен съд – Трън за 2021 г. има образувани 3 дела по реда на

Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание“, като същите са насрочени в
едномесечен срок , съгласно чл.376, ал.1 от НПК.

II.22.5. Спазване на срока по чл.382, ал.2 от НПК.
В Районен съд – Трън за 2021 г. има три наказателни дела от общ

харктер внесени със споразумение, като и трите са насрочени извън
определения срок на чл.382, ал.2 от НПК. Закъсненията са незначителни.

II.22.6. Спазване на срока по чл.416 от НПК – изпращане на
препис от присъдата или определението за изпълнение.

По всички постановени присъди за 2021 г., в Районен съд - Трън, е
спазено изискването на чл.416, ал. 6 от НПК, а именно препис от
присъдата е изпратена в 7 дневен срок от влизането й в сила. Преписи от
присъдите по делата, обжалвани и протестирани пред по – горна
инстанция, са изпращани своевременно след връщането си от
инстанционен контрол, в рамките на 7 дневния срок.
           Изложеното показва, че:

По 3 броя наказателни дела от общ характер, внесени със
споразумение от прокуратурата, насрочването  им е станало извън
определения срок на чл.382, ал.2 от НПК. Закъсненията са незначителни.

III.23. Информация дали при образуването на наказателни дела
в РС – Трън се спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед
влиянието на натовареността и статистическите данни на съда.
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IV. ПРОВЕРЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НА СЛУЧАЕН
ПРИНЦИП ЗА 2020 г. - 2021 г.

ДЕЛА НА СЪДИЯ ПЕТЪР СИМЕОНОВ

2020 г.

НОХД № 13/2020г. е образувано на 30.04.2020г. по внесено
споразумение. С определение от 30.04.2020г. делото е насрочено за
разглеждане на 15.05.2020г. В това съдебно заседание споразумението е
одобрено и делото е прекратено;

НОХД № 18/2020г. е образувано на 08.06.2020г. по внесено
споразумение. С определение 08.06.2020г. делото е насрочено за
19.06.2020г. В това съдебно заседание е одобрено споразумението и
делото е прекратено;

НОХД № 19/2020г. е образувано на 24.07.2021г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.194,ал.1 от НК. С
разпореждане от 03.08.2020г. делото е насрочено за разглеждане в ОРЗ на
17.09.2020г. В това съдебно заседание е даден ход на разпоредителното
заседание, като след неговото приключване е разгледано и одобрено
внесеното от страните споразумение и делото е приключено;

НОХД № 29/2020г. е образувано на 08.09.2020г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.196,ал.1,т.2, вр. с
чл.195,ал.1,т.4, вр. с чл.29,ал.1 от НК. С разпореждане от 14.09.2020г.
делото е насрочено за разглеждане в ОРЗ на 13.10.2020г. В това съдебно
заседание е даден ход на разпоредителното заседание, като след неговото
приключване е разгледано и одобрено внесеното от страните
споразумение и делото е приключено;

НОХД № 34/2020 г. Делото е образувано на 25.09.2020 г. с внесен
ОА на РП– Перник срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.195,
ал.1, т.4, предл.2-ро, вр. с чл.194, ал.1 от НК. Протоколът за избор на съдия
докладчик е от същата дата. С разпореждане от 25.09.2021 г. делото е
насрочено в разпоредително заседание за 20.10.2020 г. На тази дата е
даден ход на разпоредителното заседание и делото е отложено за
разглеждане по общия ред за 16.11.2020 г. С разпореждане от 11.11.2020 г.
в закрито заседание порази усложнената епидемиологична обстановка
делото е пренасрочено за 02.12.2020 г. На тази дата е даден ход по
същество и делото е отложено за разпит на неявилата се свидетелка за
15.01.2021 г. На тази дата ход на делото не е даден поради неявяване на
подсъдимия редовно призован и делото е отложено за 26.02.2021 г. На
тази дата делото е приключило с присъда. Мотивите са предадни на
05.03.2021 г.
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НОХД № 35/2020 г. е образувано на 01.10.2020 г. с внесен ОА на РП
- Перник срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 216а,
ал.1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 01.10.2020 г. делото е насрочено в разпоредително
заседание на 20.10.2020 г. На тази дата не е даден ход на разпоредителното
заседание, тъй като подсъдимия не е запознат с материалите по делото и
същото е отложено за 06.11.2020 г. В това съдебно заседание делото на
основание чл.249, ал.4, т.1 вр. ал.2 вр. чл.248, ал.1, т.3 от НПК.

НОХД №41/2020г. е образувано на 27.10.2020г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл.343б,ал.1 от НК. С
разпореждане от 27.10.2020г. делото е насрочено за разглеждане в ОРЗ на
16.11.2020г.,като в това съдебно заседание е даден ход заседанието. След
приключване на ОРЗ делото е насрочено за разглеждане по реда на гл.29
от НПК. Проведени са пет открити съдебни заседания при спазване на
срока по чл.271,ал.10 от НПК. Делото е приключено с присъда
постановена в съдебно заседание на 09.04.2021г. Мотивите са изготвени и
предадени на 19.04.2021г.;

НОХД № 43/2020 г. Делото е образувано на 24.11.2020 г. с внесен
ОА на РП– Перник срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.196,
ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.1-во; вр. чл.194, ал.1; вр. чл.29, ал.1,
б“а“ и б“б“, вр. с чл.26 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е
от същата дата. С разпореждане от 24.11.2020 г. делото е насрочено в
разпоредително заседание за 18.12.2020 г. На тази дата не е даден ход на
разпоредителното заседание поради заболяване на пострадалия и делото е
отложено за разглеждане за 22.01.2021 г. На тази дата е даден ход на
разпоредителното заседание и делото е отложено за разглеждане по общия
ред за 15.02.2021 г. На тази дата е даден ход на делото, но същото е
отложено за 12.03.2021 г., като е дадена възможност на подсъдимия да
възстанови щетите с оглед сключване на споразумение. В това съдебно
заседание делото е приключило с присъда Мотивите са предадени на
17.03.2021 г.

НАХД №1/2020 г.- Делото е образувано на 08.01.2020 г. по жалба на
ФЛ срещу НП издадено от Началника на РУ – Трън при ОД на МВР Още
същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор
на съдия докладчик. Делото с разпореждане в закрито заседание от
20.01.2020 г. е насрочено за 18.02.2020 г. На тази дата ход на делото е
даден и същото е обявено за решаване. Решението е от 04.03.2020 г.

НАХД №6/2020 г.- Делото е образувано на 13.03.2020 г. по жалба на
ЮЛ срещу НП издадено от зам.председателя на Държавна агенция за
метрологичен и технически надзор. Още същия ден делото е разпределено
на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. Делото с
разпореждане в закрито заседание от 16.03.2020 г. е насрочено за
30.04.2020 г. На 21.04.2020 г. с разпореждане от закрито заседание делото
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е пренасрочено за 29.05.2020 г. В това съдебно заседание е даден ход по
същество и делото е обявено за  решаване. Решението е от 12.06.2020 г.

НАХД №10/2020 г.- Делото е образувано на 09.04.2020 г. по жалба
на ФЛ срещу НП издадено от Директора на ОДБХ - Перник. Още същия
ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на
съдия докладчик. Делото с разпореждане в закрито заседание от
10.04.2020 г. е насрочено за 09.06.2020 г. На тази дата делото е обявено за
решаване. Решението е от 16.06.2020 г.

НАХД №14/2020 г.- Делото е образувано на 14.05.2020 г. по жалба
на ФЛ срещу НП издадено от Директор 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
15.05.2020 г. е насрочено за 29.05.2020 г. На тази дата е даден ход на
делото и същото е обявено за  решаване. Решението е от 12.06.2020 г.

НАХД №38/2020 г.- Делото е образувано на 16.10.2020 г. по жалба
на ЮЛ срещу НП издадено от Председателя на ДМТН. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. Делото с разпореждане в закрито заседание от 16.10.2020 г. е
насрочено за 16.11.2020 г. На 11.11.2020 г. с разпореждане от закрито
заседание делото е пренасрочено за 02.12.2020 г. поради усложнената
епидемиологична обстановка в страната. В това съдебно заседание е даден
ход по същество и делото е обявено за  решаване. Решението е от
08.12.2020 г.

ЧНД № 11/2020 г. Делото е образувано на 13.04.2020 г. по искане за
задължително настаняване и лечение по чл.154, ал.2 и ал.3 и по чл.157 от
Закона за здравето. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от
15.04.2020 г., на освидетелстваното лице е назначен служебен защитник и
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за
30.04.2020 г. На тази дата делото е отложено, като същото енасрочено за
15.05.2020 г., когато е обявен оза решаване. Решението е от същия ден.

ЧНД № 31/20 Делото е образувано на 18.09.2020 г. Производството
е по чл.64 от от НПК за вземане мярка за неотклонение. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от същия ден делото е насрочено за
разглеждане на 18.09.2020 г.В това съдебно заседание делото е
приключило с определение.

ЧНД № 33/2020 г. Делото е образувано на 18.09.2020 г.
Производството е по чл.72, ал.1 от НПК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от същия ден в закрито заседание делото е
приключило с определение.
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ЧНД № 37/2020 г. Делото е образувано на 14.10.2020 г.
Производството е по чл.65 от от НПК за изменение мярка за неотклонение.
Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от
избор на съдия докладчик. С разпореждане от същия ден делото е
насрочено за разглеждане на 16.10.2020 г.В това съдебно заседание делото
е приключило с определение.

ЧНД № 51/20 Делото е образувано на 22.12.2020 г. Производството
е по чл.64 от от НПК за вземане мярка за неотклонение. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от същия ден делото е насрочено за
разглеждане на 22.12.2020 г.В това съдебно заседание делото е
приключило с определение.

2021 г.

НОХД № 5/2021г. е образувано на 21.01.2021г. с внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл.149,ал.1 от НК. С
разпореждане от 21.01.2021г. делото е насрочено за разглеждане в ОРЗ на
19.02.2021г., като в това съдебно заседание ход на делото не е даден
поради неявяване на подсъдимия по здравословни причини. Следващото
заседание е проведено на 19.03.2021г.,когато е даден ход. За разглеждане
на делото по реда на гл.22 от НПК, делото е насрочено за 22.04.2021г.
Проведени са четири съдебни заседания при спазване на срока по
чл.271,ал.10 от НПК. Делото е приключено с присъда постановена в
съдебно заседание на 16.09.2021г. Мотивите са изготвени и предадени на
01.10.2021г.;

НОХД № 7/2021г. е образувано по внесен ОА срещу едно лице за
извършено престъпление по чл.281,ал.1,т.1 и т.5, вр. с ал.1 от НК. С
разпореждане от 22.01.2021г. делото е насрочено за разглеждане в ОРЗ на
15.02.2021г.,като в това съдебно заседание е даден ход на заседанието. За
разглеждане по общия ред делото е насрочено за 11.03.2021г. Проведени
са две съдебни заседания в срока по чл.271,ал.10 от НПК, като в съдебното
заседание на 16.04.2021г. е постановена присъда. Мотивите са изготвени и
предадени на 28.04.2021г.;

НОХД № 16/2021г. е образувано 19.03.2021г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл.195,ал.1,т.4,вр. с чл.194,ал.1
от НК. С разпореждане от 19.03.2021г. делото е насрочено за разглеждане
в ОРЗ на 16.04.2021г.,като в това съдебно заседание не е даден ход. Ход на
разпоредителното заседание не е даден и в насроченото такова на
14.05.2021г. поради неявяване на адвоката на пострадалия от
престъплението. В съдебно заседание на 04.06.2021г. е даден ход на
делото,като след изясняване на всички въпроси по чл.248,ал.1 от НПК,
делото е насрочено за разглеждане по реда на гл.29 от НПК на
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17.06.2021г.Проведени са седем открити съдебни заседания при спазване
на срока по чл.271,ал.10 от НПК.Не се констатираха безпричинни
отлагания на делото. Делото е приключено с присъда постановена в
съдебно заседание на 26.11.2021г. Мотивите са изготвени и предадени на
09.12.2021г;

НОХД № 27/2021г. е образувано 22.04.2021г. по внесен ОА срещу
едно лице за извършено престъпление по чл.195,ал.1,т.3,вр. с
чл.194,ал.1,вр. с чл.20,ал.2 от НК. С разпореждане от 22.04.2021г. делото е
насрочено за разглеждане в ОРЗ на 18.05.2021г., като тогава не е даден ход
на делото поради неявяване на подсъдимия които е бил редовно
призован.Изменена чу е мярката за неотклонение в „Задържане под
стража“. Ход на делото не е даден и в съдебно заседание на 10.06.2021г.
поради явяването на подсъдимия без защитник, като той е пожелал
изрично да го защитава определен адвокат. В съдебно заседание на
17.06.2021г. е даден ход на ОРЗ. За разглеждане по общия ред делото е
насрочено за 07.07.2021г. В това съдебно заседание делото е приключено
със споразумение;

НОХД № 35/2021г. е образувано на 18.05.2021г. по внесено
споразумение. С определение от 18.05.2021г. делото е насрочено за
разглеждане на 04.06.2021г. В това съдебно заседание е прието и одобрено
споразумението и делото е прекратено;

НОХД № 50/2020г. е образувано на 21.12.2020г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.354в,ал.1, по
чл.354а,ал.1,пр.2 и по чл.339,ал.1 от НК. С разпореждане от 21.12.2020г.
делото е насрочено за разглеждане в ОРЗ на 21.01.2021г.,когато е даден
ход на заседанието. За разглеждане на делото по общия ред съдебното
заседание е насрочено на 16.02.2021г. В това съдебно заседание е
представено споразумение за прекратяване на делото. Споразумението е
одобрено от съда и делото е прекратено;

НОХД №72/2021г. е образувано на 07.09.2021г.  по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.216,ал.1, във вр. с
чл.26,ал.1 от НК. С разпореждане от 13.09.2021г. делото е насрочено за
разглеждане в ОРЗ на 14.10.2021г.,когато е даден ход на делото. За
разглеждане по общия ред делото е насрочено за 18.11.2021г. Проведени
са три открити съдебни заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от
НПК. В съдебно заседание на 28.01.2022г. на основание чл.251,ал.1, вр. с
чл.25,ал.1,т.1,пр.2 от НПК делото е спряно;

НОХД № 100/2021г. е образувано на 03.11.2021г. по внесено
споразумение.  С определение от 03.11.2021г. делото е насрочено за
разглеждане на 03.12.2021г.,когато не е даден ход поради заболяване на
подсъдимия. В съдебно заседание на 17.12.2021г. е одобрено внесеното
споразумение и делото е прекратено;
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НЧХД № 47/2021г. е образувано на 16.07.2021г. по частна тъжба
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.144,ал.1 и ал.3 от НК.
С разпореждане от 02.08.2021г. е даден ход на тъжбата и делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 07.10.2021г. В това
съдебно заседание на основание чл.250,ал.4, вр. с ал.1, вр. с чл.191 от НПК
и във вр. с чл.161,ал.1 от НК производството по делото е прекратено и
материалите са изпратени на прокуратурата за търсене на наказателна
отговорност по общия ред;

НЧХД № 96/2021г. е образувано по частна тъжба срещу две лица за
извършено престъпление по чл.131-134 от НК. С разпореждане от
11.10.2021г. на жалбоподателя е даден седмодневен срок да уточни
тъжбата си. С разпореждане от 12.10.2021г. е даден ход на тъжбата, като
делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 12.11.2021г. С
определение от 28.10.2021г. делото е прекратено поради постъпила молба
от тъжителя с която оттегля тъжбата си и иска производството по делото
да се прекрати;

НАХД №19/2021г. е образувано на 01.04.2021г. с внесено
постановление по реда на чл.375 и сл. от НПК. С разпореждане от
01.04.2021г. делото е насрочено за разглеждане на 22.04.2021г. В това
съдебно заседание на осн. чл.377,ал.1,пр.1 от НПК делото е прекратено и е
върнато на прокуратурата;

НАХД №23/2021 г.- Делото е образувано на 16.04.2021 г. по жалба
на ФЛ срещу НП 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 19.05.2021 г. е насрочено за
20.05.2021 г. На тази дата е даден ход на делото и същото е отложено за
събиране на доказателства за 18.06.2021 г. В това съдебно заседание е
даден ход по същество и делото е обявено за  решаване. Решението е от
08.07.2021 г.

НАХД №28/2021 г.- Делото е образувано на 27.04.2021 г. по жалба
на ФЛ срещу НП 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 27.04.2021 г. е насрочено за
20.05.2021 г. На тази дата е даден ход на делото и същото е отложено за
събиране на доказателства за 18.06.2021 г. В това съдебно заседание е
даден ход по същество и делото е отложено за разпит на свидетели за
02.07.2021 г., когато е обявено за решаване. Решението е от 08.07.2021 г.

НАХД №33/2021 г.- Делото е образувано на 10.08.2021 г. по жалба
на ЮЛ срещу електронен фиш издаден от 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
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01.09.2021 г. е насрочено за 28.10.2021 г. На тази дата ход на делото е
даден и същото е обявено за решаване. Решението е от 23.11.2021 г.

НАХД №36/2021 г.- Делото е образувано на 05.07.2021 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 същия ден е насрочено за 10.06.2021 г. На тази дата
е даден ход на делото и същото е обявено за  решаване. Решението е от
18.06.2021 г.

НАХД №62/2021 г.- Делото е образувано на 25.08.2021 г. по жалба
на ЮЛ срещу електронен фиш издаден от 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
01.09.2021 г. е насрочено за 28.10.2021 г. На тази дата ход на делото е
даден и същото е обявено за решаване. Решението е от 23.11.2021 г.

НАХД №91/2021 г.- Делото е образувано на 15.09.2021 г. по жалба
на ФЛ срещу НП издадено от издадено от издадено от Началник отдел
„Рибарство и контрол“ към Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. Делото с разпореждане в закрито
заседание от 15.09.2021 г. е насрочено за 28.10.2021 г. На тази дата е даден
ход на делото и същото е отложено за разпит на свидетели за 03.12.2021 г.
На тази дата делото е обявено за решаване. Решението е от 07.12.2021 г.

НАХД №118/2021 г.- Делото е образувано на 05.07.2021 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 същия ден. е насрочено за 05.08.2021 г. На тази
дата е даден ход на делото и същото е обявено за  решаване. Решението е
от 13.08.2021 г.

ЧНД № 10/2021 г. Делото е образувано на 22.02.2021 г.
Производството е по чл.65 от от НПК за изменение мярка за неотклонение.
Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от
избор на съдия докладчик. С разпореждане от същия ден делото е
насрочено за разглеждане на 25.10.2020 г.В това съдебно заседание делото
е приключило с определение.

ЧНД № 14/2021 г. Делото е образувано на 17.03.2021 г.
Производството е по искане до съда по ЗЕС. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от закрито заседание от същия ден делото е
приключило с определение.

ЧНД № 52/2021 г. Делото е образувано на 09.08.2021 г.
Производството е по молба за реабилитация. Още същия ден делото е
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разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от закрито заседание от 13.08.2021 г. делото е
насрочено за 15.09.2021 г., когато с протоколно определение е
приключило.

ЧНД № 63/2021г. е образувано на 26.08.2021г. по реда на чл.243 от
НПК. Делото е приключено с определение от 27.09.2021г.;

ЧНД № 18/2021г. е образувано на 31.03.2021г. по реда на чл.243 от
НПК. Делото е приключено с определение от 05.04.2021г.;

Констатацията, която може да се направи, на база на
проверените дела е, че делата се образуват, насрочват и приключват в
установените процесуални срокове. Рядко са отлагани дела и когато
това се е налагало, е било по няколко оснвни причини - редовно призовани,
но неявили се участници в процеса, предимно по уважителни причини.
Делата са отлагани и за събиране на доказателства, разпит на
свидетели и назначаване на съдебни експертизи. Съдът се е възползвал
навременно и адекватно от дадените му законови възможности за
дисциплиниране на участниците в процеса. Трябва да се отчете и факта,
че след средата на месец март 2020 г. в страната е обявено извънредно
положение поради настъпващата пандемия от коронавирусна инфекция.
Съгласно приетите с решение на ВСС „Правила и мерки за работа на
съдилищата в условията на пандемия“, административният
ръководител може да вземе решение да се отсрочват насрочените
прозводства за нови дати, да не се провеждат открити съдебни
заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер, посочени
в чл.329, ал.3 от Закона за съдебната власт, за определен от него разумен
срок. В контекста на тези правила и с оглед заболеваемостта на
магистрати и съдебни служители, административният ръководител на
РС – Трън, със свои заповеди няколко пъти е разпореждал отмяна на
насрочени съдебни заседания, като същите са били отсрочвани за по-
дълъг период от предвидените срокове в НПК.

V. Тематична проверка.
При извършената тематична проверка на образуваните в ЕИСС дела,

за периода от 30.06.2021 г. до 30.04.2022 година, се устави, че във всички
се съдържа на хартиен носител издадения в електронна форма акт на съда,
със саморъчен подпис на съдията, който го е постановил.

В случай на жалба и/или протест, делата се изпращат на ОС-Перник в
електронен и хартиен вид, като обжалвания съдебен акт е приложен в
хартиеното дело със саморъчен подпис на съдията, който го е постановил.

В РС-Трън за периода на проверката /30.06.2021 г. – 30.04.2022 г./ са
образувани в ЕИСС 115 наказателни  дела, както следва:

за 2021 г. – 84 броя, като от тях : НОХД – 8 броя; НЧХД – 5 броя;
НАХД – 7 броя и ЧНД – 64 броя;
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за 2022 г. – 31 броя, като от тях: НОХД – 7 броя; НЧХД – 2 броя;
НАХД – 7 броя и ЧНД – 15 броя;

В проверявания период общият брой на обжалваните дела пред ОС –
Перник са 12 броя.  От тях – НОХД – 2 броя;  НАХД – 9 броя и ЧНД – 1
брой. От всички обжалвани наказателни дела, 2 броя са се върнали за
администриране, но по други причини, извън обхвата на тези, посочени в
настоящата тематична проверка.

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 – Трън 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. Разполага с три заседателни зали,
едната от които е на първия етаж на Съдебна плата. Залите са оборудвани
с компютри и принтери, монтирани са звукозаписни устройства и
повиквателни уредби. На вторият етаж на съдебната палата има
информационно табло, от което всички граждани и заинтересовани страни
могат да видят разположението на магистрати и служители по канцеларии.
За улеснение на гражданите са поставени информационни плакати и
брошури, относно правата на детето; права на пострадалите от
престъпления; права на жертвите от престъпления и др. Непосредствено
до Зала № 1 е инсталиран и видеомонитор, чрез който информацията за
страните се поднася по достъпен начин, позволяващ бързото ориентиране
за мястото и часът на провеждане на заседаниета.

1.2 Районен съд – Трън прилага принципа на случайния подбор чрез
програмен продукт за случайно разпределение на делата ЦССРД,
предоставена от ВСС, съгласно решение по т. 10 от  Протокол №
37/29.09.2015 г. на КПКИТС при ВСС, считано от 01 октомври 2015 г.
единствено по програма ЦССРД. От 03.09.2020 г. до 18.09.2020 г. делата
са разпределяни чрез ЕИСС, предоставена от ВСС. От 19.09.2020 г. до
28.04.2021г. делата отново са разпределяни чрез ЦССРД. През 2021 г., от
29.04.2021 г. и към настоящия момент делата се разпределят чрез ЕИСС.
Разпределението на делата се извършва от административния ръководител
– председател на съда, с изключение на случаите в които той отсъства,
поради уважителна причина (отпуски и др.), когато разпределението на
делата се извършва от административния секретар на съда, съгласно
Заповед № 120/23.08.2020 г. на Председателя на районен съд – Трън.
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В Районен съд – Трън действат Вътрешни правила за образуване и
разпределение на делата, утвърдени от административния ръководител със
Заповед № 19 от 19.01.2017 г., последно изменени със Заповед № 17, в
сила от 31.01.2019 г. Председателят на съда участва при натовареност 100
% при разпределение на делата, защото е единствен съдия. Поради този
факт съдия Симеонов е и дежурен съдия, съгласно графици за
дежурствата, които се изготвя от административния секретар на съда. В
периодите, в които съдия Петър Симеонов ползва платен отпуск или
отсъства поради други причини, съгласно заповеди на председателя на
Окръжен съд – Перник /ПкОС/, председателят на ТРС е бил заместван от
съдии от районен съд – Перник и от председателя на районен съд –
Брезник, (съгласно протокол № 21/12.10.2020 г. на КПВ при ВСС), както
следва:
        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. Всички
книги, с изключени на разностната, която е само на хартиен носител, се
водят и електронно чрез деловодния софтуер, или на екселски формати и
се разпечатват на хартиен носител. 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 разпределение по делата.
Съдебните протоколи отговарят на изискванията на чл.311 от НПК.

Изготвянето на призовките и съобщенията на призованите лица,
след образуването на делото и след съдебно заседание, се извършва
незабавно след разпореждането на съдията докладчик, или най-късно на
следващия работен ден.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 работни дни
след съдебното заседание.

Връчването на призовки, съобщения, или преписи от жалба на
участвали в производството страни, се извършва в срок до 14 дни.

Изпращането на преписи от решенията, или жалби на страните по
тях, се извършва в деня на предаване на делата в деловодството, или най-
късно на следващия работен ден.

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 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест. През
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проверявания период няма наказателни дела, по които този срок не е
спазен.

2.2. 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.

2.3. Съгласно изискванията на Глава XIX от ПАС, постъпилите в
Районен съд – Трън веществени доказателства се приемат и се регистрират
в книгата за веществени доказателства. Описанието им отговаря на
критериите, въведени в чл.120, ал.3 от ПАС. Те се приемат с приемо-
предавателен протокол от съдебен служител, определен със Заповед на
председателя на съда. През проверявания период са извършвани
инвентаризации, от комисия, определена със заповеди на председателя на
съда, на основание което след извършено преброяване на веществените
доказателства, са съставени съответни протоколи от 05.01.2020 г. и от
31.01.2022 г. През 2020 г. в РС – Трън няма постъпили веществени
доказателства и поради това не е съставян изричен протокол за фактическо
преброяване на наличните веществени доказателства.

На основание заповед № 173/21.12.2021 г. на Председателя на РС –
Трън, комисията, определена със същата заповед (с председател – адм.
секретар и членове - съдебни секретари) е извършила фактическо
преброяване на веществените доказателства и е съставен протокол от
31.01.2022 г.Със Заповед № 322/12.06.2019 г. на Административния
ръководител – Председател на Районен съд – Трън е назначена комисия,
която да извърши проверка на наличността на всички веществени
доказателства.

3. По показател „срочност на разгледаните дела”:
Общата оценка на дейността по организацията на образуване,

движение и приключване на делата е отлична.
3.1. В Районен съд – Трън за проверявания период няма върнати

дела на прокурора за отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на
основание чл.248а, ал.1 от НПК.

3.2. В Районен съд – Трън за проверявания период няма прекратени
съдебни производства за 2020 г. на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

3.3. Произнасянето на съдиите по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК във
връзка с насрочването и разглеждането на делата в разпоредително
заседание е ставало своевременно.

     В РС – Трън няма дела за проверяваният период, които да са
насрочени извън предвидените в чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК срокове.

3.4. При отлагане на дела в Районен съд – Трън, насрочването е
ставало в рамките на срока предвиден в чл.271, ал.10 от НПК.
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3.5. Не се констатира безпричинно отлагане и забавяне на
производството в проверените дела в РС – Трън. Рядко са отлагани дела и
когато това се е налагало е било по няколко оснвни причини - редовно
призовани, но неявили се участници в процеса предимно по уважителни
причини. Делата са отлагани и за събиране на доказателства, разпит на
свидетели и назначаване на съдебни експертизи. Съда се е възползвал
навременно и адекватно от дадените му законови възможности за
дисциплиниране на участниците в процеса.

3.6. През проверявания период от време няма изгубени дела и такива
прекратени по давност.

За проверявания период няма прекратени дела на основание чл.288,
ал.1 от НПК и на основание чл.289 от НПК.

В Районен съд – Трън за проверявания период няма дела прекратени
по други причини.

3.7. За посочения период няма спрени дела.
3.8. В Районен съд – Трън за проверяваният период има 1 дело

върнато на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати
на досъдебното производство за 2020 г.

3.9. През проверявания период няма дела с възобновено наказателно
производство и с възобновено съдебно следствие.

 3.10. През проверявания период няма несвършени дела, образувани
две и повече години преди момента на проверката.

3.11. В Районен съд – Трън за 2020 г. общо наказателните дела за
разглеждане са 57 броя, като от тях 53 броя са свършени и 4 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното: относителния
дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е 8.77% и
съответно относителния дял на свършените дела спрямо делата за
разглеждане е 91.23%. В Районен съд – Трън за 2021 г. общо
наказателните дела за разглеждане са123 броя, като от тях 114 броя са
свършени и 9 броя са несвършените дела. В проценти съотношението е
следното: относителния дял на несвършените дела спрямо делата за
разглеждане е 7.32% и съответно относителния дял на свършените дела
спрямо делата за разглеждане е 92.68%. Наблюдава се значително
повишаване на образуваните наказателни дела през 2021 г. в сравнение с
предходната година, но въпреки този факт относителният дял на
несвършените дела за 2021 г. е по нисък с над 1% от несвършените дела
през 2020 г. Свършените дела през 2021 г. са над 92%, а за предходната
година над 91%. Това е показател за срочността и бързината на
приключване на съдебните производства, въпреки повишението на
постъпилите наказателни дела през втората година от проверяваният
период и факта, че съдия Симеонов е единствен съдия в РС – Трън.
Тенденцията относно срочността на разгледаните дела е положителна и
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дори се наблюдава леко повишение на свършените спрямо несвършените
дела в края на 2021 г.

3.12. Няма нарушения на сроковете предвидени по чл.65, ал.3 от
НПК.

3.13. За проверявания период всички дела образувани на основание
чл.243 и чл.244 от НПК са разгледани в предвидените срокове по 243, ал.5
от НПК и съответно по чл.244, ал.5 от НПК.

3.14. В РС – Трън за проверяваният перидо няма дела образувани по
Глава ХХІV  от НПК „Бързо производство“  и по Глава ХХVI  от НПК
„Ускоряване на наказателното производство“

3.15. По Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в
производството пред първа инстанция “ за проверявания период  в РС –
Трън има образувано само едно дело през 2020 г. То е насрочено,
разгледано и приключило в законоустановените срокове.

3.16. По Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“ няма дела
насрочени извън срока по чл.376, ал.1 от НПК.

 3.17. По Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със
споразумение” има 5 дела насрочени извън срока по чл.382, ал.2 от НПК.
Закъсненията са незначителни от 12 ни до 1 месец. Трябва да се вземе
предвид и решените на Съдийската колегия на ВСС, от Протокол №
15/12.05.2020 г., т.10, съгласно която срокът считано от 13.03.2020 г. до
13.05.2020 г. не се счита за просрочен при изготвяне на съдебни актове и
при насрочване на делата, поради което констатираните просрочия при
образуването, насрочването, движението и приключването на дела през
календарната 2020 г., се считат за допуснати по обективни причини и
поради продължаващата през цялата година извънредна епидемиологична
обстановка в страната във връзка с пандемията от covid-19.

3.18. По Глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки няма образувани дела за проверяваният период.

3.19. За проверявания период няма дела, по които присъдите да са
влезли в сила и същите да не са изпратени в предвиденият 7 – мо дневен
срок посочен в чл.416, ал.6 от НПК.

4. По показател „срочност на изготвяне на съдебните актове”
По отношение спазването на предвидените в процесуалния закон срокове
за изготвяне и предаване на съдебните актове не се установиха просрочия.

4.1. В Районен съд – Трън за 2020 г. около 96.23% от всички
наказателни дела за разглеждане са приключили в тримесечен срок от
образуването им. За 2021 г. този проценте е по- нисък, а именно 94.74%,
като спадът е незначителен с по-малко от 1.5%. Видно от изложените
цифри, в РС – Трън е много висок процента на наказателните дела



48

приключили в тримесечен срок от образуването им, което е положителен
факт отоносно срочността на разглеждане на наказателни дела.

4.2. За 2020 г. и за 2021 г. няма наказателни дела, по които мотивите
да са изготвени извън предвидените срокове съгласно чл.308 от НПК.

4.3. В Районен съд – Трън за проверяваният период по всички
административно - наказателни дела решенията са изготвени до един
месец от обявяване на делото за решаване.

5. По показател „качество на съдебните актове” :
5.1. През 2020 г. са обжалвани и протестирани общо 11 броя съдебни

актове, а върнати от инстанционен контрол са 9 съдебни актове.
Потвърдени са 6 съдебни актове, а отменени са 3 съдебни актове. През
2021 г.са обжалвани 20 съдебни актове, а върнати от инстанционен
контрол са 19 съдебни актове. Потвърдени са 15 съдебни актове, а
отменени са 4 съдебни актове. В РС – Трън за целият проверяван период
няма изменени съдебни актове. За 2020 г. от върнатите от инстанционен
контрол обжалвани и протестирани съдебни актове 66.67% са потвърдени,
а 33.33% са отменени. За 2021 г. потвърдените са 78.95%, а отменените са
21.05%. Видно от така представенето процентно съотношение на
върнатите от инстанционен контрол обжалвани и протестирани съдебни
актове, с 12.28% се е повишил броя на потвърдените и върнати от
инстационен контрол съдебни актове за 2021 г. в сравнение с предходната
година, а отменените съдебни актове за 2021 г. са намаляли с 12.28% в
сравнение с 2020 г. С оглед на цитираните процентни съотношения между
потвърдените и отменените съдебни актове върнати от инстанционен
контрол за проверявания период може да се направи извод, че през 2021 г.
се е повишило качеството на съдебните актове.

6. Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила
присъди е на много добро ниво.

7. Във връзка с проведената тематична проверка, се констатира, че
в хартиения еквивалент на образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г.
дела, е приложен издадения в електронна форма акт на съда със
саморъчен подпис на съдията-докладчик. В случай на жалба и/или
протест, делата се изпращат на ОС-Перник в електронен и хартиен вид,
като обжалвания съдебен акт е приложен в хартиеното дело със саморъчен
подпис на съдията, който го е постановил.

Въз основа на направените изводи и на основание чл. 58, ал. 2 от
Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет
не следва да дава препоръки.



Ha ocHoeaHue u:r. 58, a;i. 3 3axoua :a cl4e6nara BJlacr, eK3eMriltp or
Hacrorurr4r aKT Aa ce r.r3nparr4 Ha A4unHucrparl4BHl4t pbKoBoAilTen FIa

Pafroneu cT,A - Tpru, xOfrro B eAHoMeceqeH cpoK oT nonyqaBaHeTo My Aa

3arro3Hae c Hefo c}4r4vTe, pa3fnex{Aanr.r HaKa3aTeJIHI4 Aena npe3 ilpoBepfrBaHldfl

nepuoA e PC - TprH, KaKTo u cr'4e6ul{Te cny)(r4Terr4.

llpe4ce4areJrrr Ha PC TptH Aa yBeAoMI4 TJIaBHI4{ I4HcrreKrop Ha

ZncnerropaTa rru BCC 3a I43rIbJIHeHLIero Ha roBa cBoe 3aAbJrxeHue.

Bt:paxeHl4rl MoraT Aa ce rrpaBtT B ceAeMAHeBeH cpoK oT [onyqaBaHeTo

My, rrpeA rJraBHrrq r4HcrreKTop Ha Irlncnexropara xlvr BCC, cbrJlacHo '{n.58,
ar.3 or 3axona 3a cbne6Hara BJIacr.

Cnel lr3TrlqaHe Ha cpoKa rlo r{JI. 58, an. 3, I{3p. 2-po or 3alcolta 3a

cl4e6uara BJracr- rrpr4 nrarrca Ha rrocrbrrlrJll{ Bb3pa)I(eHvr\ a npv [ocrbIrLIJII4

TaKr,rBa - cneA rrpor43Hacf,Hero Ha fJraBHHr LlHcrIeKTop Ha IIIBCC rro rqx, KorIIre

oT aKTa, Be.qHo c Bb3paxeHI,IqTa I{ pelxeHlrqTa IIo rtx Ha |JIaBHLI{ I{Hc[eKTop

lrtpu [ocrbrrr4Jru Bb3paxoausl Ha eneKTpoHeH HocLITeJI Aa ce I43[parqr Ha

rrpeAceAareJlfl Ha OxplxeH cbA - llepnvIrc.

Ha ocnosaHr4e qr.54, a1.1, r.5 or 3arcoua sa cr4e6uara BJIaCT, aKTbr Aa
npu Bucruusce prctrpurr4 Ha [peAceAarencrBalrllat usguitcrcara KoJIerI,It

cbneoeH cbBer.

I4HCTIEKTOP:

'$ffi
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