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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 –
Радомир с обхват на проверката от 01.01.2020 г. до 31.12.201 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 -Радомир 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 – Радомир е Ивета Павлова Такова,
избрана съгласно Решение на СК на ВСС. Поради изтичане на мандата и
съгласно решение на СК на ВСС по протокол №28, т.12 от заседание,
проведено на 13.07.2021 г., съдия Павлова е определена за изпълняваща
функциите на административен ръководител. Няма заместник
председатели в съда.

Общият брой на съдиите по щат е 4, но през проверяваният преиод
действително са работили 3 съдии. В РС – Радомир има 1 ДСИ и 1 съдия
по вписванията.

В Радомирски районен съд работят 21 служители. По щат те са
разпределени както следва:

· Административен секретар – 1брой;
· Главен счетоводител – 1 брой;
· Системен администратор – 1 брой;
· Завеждащ служба „съдебно деловодство“ – 1 брой;
· Съдебни деловодители – 3 броя;
· Съдебен деловодител „Регистратура“ – 1 брой;
· Съдебен деловодител „Бюро съдимост“ – 1 брой;
· Съдебни деловодители СИС – 2 броя;
· Архивар – 1 брой;
· Съдебни секретари – 4 броя;
· Призовкари – 2 броя;
· Шофьор – 1 брой;
· Чистачи – 2 броя.
Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 5,25, а

с включени ДСИ и съдия по вписванията е 3,5.
В Районен съд - Радомир съдебните служители са разпределени

съобразно чл. 2, ал.1 от ПАС в обща и специализирана администрация.
В специализираната администрация на съд влизат следните служби:
· „Съдебно деловодство“
· „Съдебни секретари“
· Съдебно изпълнение“
· „Връчване на призовки и съдебни книжа“.

Съдебните служители, които работят в тях, са разпределени както
следва: в служба „Съдебно деловодство“ - 1 зав.служба и 3 съдебни
деловодители, в служба „съдебни секретари“ - 4, в служба „Съдебно
изпълнение“ - 2, в служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ - 2.
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Общата администрация в съдебния орган включва щатните бройки
за длъжностите:

· „Административен секретар“;
· „Главен счетоводител“;
· „Шофьор“;
· двама „Чистачи“;
· „Системен администратор“.

Длъжността „касиер“, по препоръка от Дирекция „Вътрешен одит“
към ВСС, считано от 01.10.2010 г., се изпълнява от съдебен деловодител в
служба съдебно изпълнение, съгласно Заповед № 224/28.09.2010 г. на
Председателя на съда, а предвид необходимостта от периодично
снабдяване и поддържане на съда с инвентар и консумативи,
извършването на дейности по поддръжката на ползваните помещения,
заемащият длъжност „шофьор“ е натоварен с функциите и на домакин.
Административният секретар е и изпълняващ задълженията на служба
„Човешки ресурси“, той е и служител по сигурността на информацията,
лице по защита на личните данни и изпълнява функциите на звено
„Пресслужба и информация“ и „Връзки с обществеността“. Един от
съдебните деловодители е Завеждащ „Регистратура класифицирана
информация“, а двама от секретарите са заместник - завеждащ служба
„Регистратура класифицирана информация“.

I.2. Материална база, техническа обезпеченост, информационно
обслужване и информационни технологии:

Съдът се помещава в сградата на Съдебната палата в гр.Радомир,
съвместно с ТО на РП – Перник и Агенция по вписванията към
Министерство на правосъдието на обща разгъна застроена площ от 1
798.208 кв.м. Разполага с 3 броя съдебни зали. Предоставя на гражданите
следните информационни услуги:

· ежедневно актуализирана интернет страница на съда;
· информационни табла с видеодисплеи пред съдебните зали,

показващи информация за разглежданите дела - номер, час, съдебен
състав;

· електронно информационно табло на входа на Съдебната палата,
показващо обобщена информация за всички провеждащи се
заседания в съдебните зали за текущата дата;

· информационно табло, находящо се на партерния етаж, за
предоставяните услуги в регистратурата на съда;

· указателно табло с местоположението на канцелариите и услугите,
които могат да получат гражданите;
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· информационно табло, находящо се непосредствено след входа на
сградата, за обяви и съобщения на съда и Държавен съдебен
изпълнител;

· информационно табло, находящо се непосредствено след входа на
сградата, за обяви и съобщения на частни съдебни изпълнители;

· информационни брошури, предоставени по Образователната
програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури“.

Съдът работи по утвърден “Стратегически план 2020 – 2023 г.” Въз
основа на него са разработени и утвърдени годишни оперативни планове,
при които поставените цели са почти изцяло изпълнени.

Техническата обезпеченост на съдиите за бърз и лесен достъп до
актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-
бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии
позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват
гражданите при упражняване на правото за достъп до информация.

Районен съд - Радомир има въведени писмени правила за използване на
информацията и компютърното оборудване, съгласно заповед
№322/12.11.2018г. на Председателя на съда. Сигурността на информацията
в локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен
лицензиран програмен продукт „ESET ENDPOINT ANTIVIRUS”,
предоставен от Висш съдебен съвет.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word,
Internet Explorer и GOOGLE CHROME. Всички работни места са
оборудвани с компютърна техника и са свързани в локална компютърна
мрежа с 1 сървър. Компютрите и скенерите се поддържат в добро
хардуерно и софтуерно състояние, но не всички от тях отговарят на
съвременните изисквания. През проверявания период е в експлоатация
Единната информационна система на съдилищата и САС „Съдебно
деловодство“, която е внедрена 2008 г., като и двете продължават в
момента да се използват от специализираната администрация на съда и
съдиите за управление на делата. Съдът използва правно -
информационните продукти „АЛИС”. Правно - информационните
продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички работни места.

Районен съд - Радомир разполага с уеб-страница, която осигурява
официална информация на обществото чрез интернет без
посредничеството на медиите. От нея могат да правят справки и
журналистите. Тя се поддържа ежедневно в актуално състояние, като се
извършва автоматична актуализация.

Гражданите, ползващи този метод за извършване на справки, могат да
се информират за:

• услугите, които предоставя Районен съд Радомир;
• календар на насрочените за месеца заседания;
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• информация за свършените и влезли в сила съдебни актове
• списък на съдиите;
• телефони за контакт и указание за местоположението на

канцелариите в съда;
• телефонен указател и банкова информация;
• данни за населените места в съдебния район;
• информация за процедурите за подбор и наемане на служители при

обявяване на свободни работни места;
• тарифа за държавните такси;
• примерни съдебни бланки;
Съдиите и съдебните служители ползват две правно - информационни

системи - „Алис”. Главният счетоводител работи със счетоводна програма
на „Поликонт”. На същата фирма е софтуерът и за програма „Труд и
работна заплата „ . Използваната антивирусна програма е „ESET Endpoint
Antivirus ” с изключително високо ниво на защита.

Считано от 26.04.2021 г. е внедрена в съда Единната информационна
система на съдилищата /ЕИСС/, с която се осигурява възможност за
качествено управление на делата по електронен път и продължаване на
стъпките към реализацията на ефективно електронно правосъдие.

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.

Проведено е Общо събрание на съдиите, на което са приети вътрешни
правила, утвърдени със Заповед № 23/20.01.2017 г. на председателят на
Районен съд - Радомир, която е допълвана и изменяна няколко пъти, като
последното изменение е със Заповед № 152/01.06.2018 г. Въз основа на
тези правила и на нарочно издадена за това заповед на Административния
ръководител на съда, делата в Районен съд - Радомир се разпределят на
случаен принцип. В заповедтта е определен и индивидуалният процент на
натовареност на Административния ръководител на съда и на останалите
магистрати по съответните видове дела.

Въпреки, че съдийските щатни бройки в съда са четири, от месец
октомври 2019 г., както и през 2020 г. и 2021 г. в съда са правораздавали
реално трима магистрати. Предвид наличие на проблеми с кадровата
обезпеченост на ОС – Перник и РС – Перник и след съгласуване с общото
събрание на РС – Радомир и Административния ръководител на съда, със
Заповед №423/30.09.2019 г. на Административния ръководител -
председателя на ОС – Перник, съдия Антон Игнатов е командирован в
Районен съд – Перник, считано от 02.10.2019 г. до 02.01.2020 г.
включително. Със Заповед №К-922/02.10.2019 г. на Административния
ръководител - председател на Апелативен съд – София, считано от
03.10.2019 г. до 02.01.2020 г. включително, съдия Антон Игнатов е
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командирован ежедневно за 4 работни часа в Районен съд – Перник и за 4
работни часа в Окръжен съд – Перник. Със Заповед №К-1094/18.11.2019 г.
на Административния ръководител - председател на Апелативен съд –
София, съдия Игнатов, считано от 03.01.2020 г. до 02.07.2020 г. е
командирован в „гражданско отделение“ на ПкОС. С нова Заповед №К-
423/26.06.2020 г. на Административния ръководител-председател на
Апелативен съд – София, съдия Игнатов, считано от 03.07.2020 г. до
04.01.2021 г. е командирован в „гражданско отделение“ на ПкОС на 4
часов работен ден, като в заповедта е посочено, че през другата половина
от работния ден изпълнява задълженията си на съдия в РС – Радомир при
100% натовареност.

Впоследствие, предвид продължаващия кадрови проблем в Окръжен
съд – Перник, съдия Татяна Тодорова е командирована в Окръжен съд –
Перник със Заповед №К-897/05.10.2020 г. на Административния
ръководител - председател на Апелативен съд – София, считано от
06.10.2020 г. до 06.10.2021 г. включително, а от 07.10.2021 г. до
07.10.2022 г. включително, със заповед на Председателя на Окръжен съд –
Перник, същата е командирована като съдия в Районен съд – Перник.

След командироването на съдия Антон Игнатов в Районен и Окръжен
съд – Перник, а впоследствие и на съдия Татяна Тодорова, обособяването
на наказателни и граждански състави е счетено за нецелесъобразно, с
оглед принципа на случайно разпределение на дела и с решение от
Общото събрание на съда от 30.09.2019 г., и заповед № 256 от
01.10.2019 г. на Председателя на РдРС, е направена реорганизация на
работата, като е преустановена специализацията по материя на
разглежданите дела до завръщането на командированите магистрати.

Във връзка с командироването на съдия Татяна Тодорова в ОС –
Перник и предотвратяване на неравномерното натоварване на съдиите, на
29.01.2021 г. е проведено Общо събрание на магистратите, на което е взето
решение, считано от 01.03.2021 г. в началната информация на
Централизирана система за случайно разпределение на делата към ВСС
/ЦССРД/, да бъдат включени по всички групи наказателни дела съдиите
Антон Игнатов и Росен Александров със 45% натовареност, а съдия Ивета
Павлова със 100% натовареност по всички групи наказателни дела.

Във връзка с подновяване на работата по ЕИСС в PC – Радомир, на
20.04.2021 г. е проведено Общо събрание на магистратите, на което са
обсъдени слабостите и трудностите при работа с програма и е взето
решение да се поднови работа с програмата. На същото събрание, във
връзка със Заповед №К-897/05.10.2020 г. на председателя на АС-София за
командироване на съдия Татяна Тодорова в ОС – Перник, както и с цел
предотвратяване неравномерното натоварване на съдиите в Районен съд -
Радомир, е взето решение, считано от 26.04.2021 г. в началната
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информация на Централизираната Системата за случайно разпределение
на делата към ВСС /ЦССРД/ да се включат по всички групи наказателни
дела съдиите Антон Игнатов и Росен Александров с 55% натовареност, а
съдия Ивета Павлова с 90% натовареност по всички групи наказателни
дела и със 100% натовареност по следните групи дела:

1.Заповедни производства по чл.410 ГПК и чл.417 ГПК;
2.Частни наказателни дела по дежурство;
3.Частни граждански дела по дежурство;
4.Частни наказателни дела по искания по ЗЕС и искания по чл.159 от

НПК;
5.Частни наказателни дела по чл.65 от НПК;
6.Административни дела по чл.72, ал.4 ЗМВР;

     Съгласно утвърдени Вътрешни правила за случайно разпределение на
делата в PC – Радомир, утвърдени със Заповед № 23/20.01.2017 г. на
Административен ръководител- Председател на Районен съд - Радомир,
доп. със Заповед №48/23.02.2017 г., изм. със Заповед №50/23.02.2017 г.,
изм. със Заповед № 70/15.03.2017 г., изм. със Заповед №168/19.06.2017 г.,
изм. със Заповед № 283/03.10.2017 г., изм. със Заповед №152/01.06.2018 г.
е актуализирани предвид изменение на НПК в ДВ бр. 63 04.08.2017 г., в
сила от 05.11.2017 г. и ПАС, обн. в ДВ бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от
22.08.2017 г., по време на дежурство се разглеждат следните видове дела:

Частни наказателни дела по искания по ЗЕС и по искания по чл. 159а от
НПК

 Частни наказателни дела по дежурство:
частните наказателни дела, образувани по искане за разрешение,

респективно одобрение на протоколи за извършени процесуално-
следствени действия в хода на досъдебното производство

частни наказателни дела за извършване на разпит пред съдия в хода на
досъдебното производство

частни наказателни дела, образувани по искания по чл. 146, ал. 3 от
НПК за принудително изземване на образци за сравнително изследване

 частни наказателни дела, образувани по искане за вземане или
изменение на мерки за неотклонение в досъдебното производство

частни наказателни дела по искане на прокурора за разкриване на
банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции /ЗКИ/,
Закона за публичното предлагане на ценни книжа /3111ШК/ и Закона за
пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/

частни наказателни дела по Наредбата за реда за извършване и снемане
на полицейска регистраци

частни наказателни дела, образувани по жалба срещу отказ на
прокурора по чл. 111, ал.З НПК.

Със оглед осигуряване бързина на разпределението, предвид големия
брой ежедневни постъпления на частни граждански дела по чл.410 ГПК,
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със заповед №278 от 16.10.2019г. на Адм.ръководител - Председател на
Районен съд – Радомир на системният администратор в РдРС е възложена
дейността по случайното разпределение на делата чрез ЦССРД към ВСС,
при спазване на Вътрешните правила за случайно разпределение на делата
в Радомирски районен съд, с изключение на постъпващите дела с гриф за
сигурност, като при негово отсъствие делата се разпределят от
Председателя на съда.

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

Със Заповед № 146/23.06.2020 г. и Заповед №174/29.07.2020 г. са
регламентирани дежурствта на магистрати и съдебни служители през
съдебната ваканця през 2020 г. Във връзка с ползване на платените
годишни отпуски и организацията на дейността на съда през съдебната
ваканция за 2021 г. е издадена Заповед №174/09.07.2021 г., с която също
така се указва и реда за администриране на докладите на отсъстващите
магистрати.

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

В районен съд – Радомир се водят всички изискващите се и
изброени в ПАС и действащото законодателство деловодни книги и
регистри. В съда се водят следните книги:

на хартиен носител:
· азбучен указател по граждански дела;
· азбучен указател по наказателни дела;
· описна книга по граждански дела;
· описна книга по наказателни дела;
· книга за открити заседания по граждански дела;
· книга за открити заседания по наказателни дела;
· книга за закрити и разпоредителни заседания по граждански дела;
· книга за закрити и разпоредителни заседания по наказателни дела;
· книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения;
· книга за приемане и отказ от наследство;
· книга за веществените доказателства;
· книга за движението на получени и върнати призовки и съдебни

книжа;
·  регистър на издадените изпълнителни листове в полза на съдебната

власт;
·  регистър на съдебните решения;
· входящ дневник „Регистратура“;
· изходящ дневник „Регистратура“;
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· входящ регистър „Бюро съдимост“ /бюлетини/.

на хартиен и електронен носител са:
· входящ регистър;
· изходящ регистър;
· азбучник;
· регистър на отводите и самоотводите;
· книга за веществени доказателства;
· книга глоби и присъдени на държавата суми;
· разносна книга;
· книга за закрити и разпоредителни заседания;
· срочна книга;
· книга за изпълнение на присъдите;
· описна книга първоинстанционния;
· регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 ГПК;
· книга за приемане и отказ от наследство;
· регистър по чл.Ю, ал.2 от ЗЗДН;
· регистър на изготвените съобщения за прекратен граждански брак;
· регистър на издадените европейски удостоверения за наследство;
· архивна книга;
· регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
· регистър на изпълнителните листове;
· описна книга на призовкар;
· книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа.
Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след

образуване на делото и след съдебно заседание, се извършва
своевременно. Няма наказателни дела със закъсняло изготвяне на
призовки и съобщения.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след
съдебното заседание. Няма наказателни дела, по които този срок не е
спазен.

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни, се извършва при спазване на
законоустановените срокове. Няма наказателни дела, по които този срок
не е спазен.

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по
тях, се извършва най-късно на следващия ден след предаване на решеното
дело в деловодството. Няма административно-наказателни дела, по които
този срок не е спазен.
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Изпращането на преписи от протести или жалби на страните по тях, се
извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията.
Няма дела, по които този срок не е спазен.

Изпращането на делата на по - горна инстанция става до 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба, или протест. 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 – Радомир 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. Със Заповед №262/
13.09.2017  г.  на Адм.ръководител -  Председател на РС –  Радомир,  е
определен съдебен служител - ЗС „Съдебно деловодство“, който е
отговорен за приемането и регистрирането на веществените доказателства
в книгата за веществени доказателства, както и за тяхното съхранение.

За проверяваният период са издадени съответно: Заповед
№286/04.11.2020 г. и Заповед №359/15.12.2021 г. С тях са назначени
комисии, които да извършат инвентаризация на веществените
доказателства и протоколите се пазят като приложение към книгата за
веществени доказателства.

Със Заповед №47/18.02.2020 г. и Заповедп №23/02.02.2021 г. са
назначени комисии, които да опишат веществените доказателства, за
които е постановено унищожаване, както и тези, които са без стойност и
подлежат на унищожаване. Извършените действия са описани в протоколи
и същите се пазят като приложение към книгата за веществени
доказателства.

Със Ззаповед №60/28.02.2020 г. и Заповед №3 8/18.02.2021 г. са
назначени комисии, които да осъществят физическото унищожаване на
веществени доказателства, описани в протоколите от годишните
инвентаризации, като протоколите се пазят във вид на приложение към
книгата за веществени доказателства.

За проверявания период приемо-предаването на веществените
доказателства е документирано в следните протоколи:

За 2020 г: от дати - 09.01, 21.01, 23.01, 10.02, 24.02, 14.04, 28.04,
13.05, 15.06, 18.06, 23.06, 23.06, 15.07, 28.07, 10.08, 24.08, 28.09. и 26.10.

За 2021 г: от дати - 25.01, 01.02, 15.04, 20.04, 13.05, 25.05, 27.05,
07.06, 02.08, 02.09, 18.10, 02.12, 20.12. и 23.12.

I.7. Заповеди и разпореждания на административния
ръководител по организацията и дейността на проверявания орган.
Поощрения и наложени наказания.
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Във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 44, т.4.4 от
заседание, проведено на 15.12.2020 г. относно Анализ на констатираните
от Инспектората на ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и
решаване на делата в разумен срок, е издадена Заповед №358/21.12.2020 г,
с която се предприемат действия за недопускане на забавяне в сроковете
по делата, а със Заповед №362/23.12.2020 г. се указва на Антон Рангелов
Игнатов - съдия в РС – Радомир, да предприеме незабавни действия за
приключване на делата в разумни срокове, както и за срочното
постановяване на съдебните актове и мотиви към присъдите по изброени
видове дела.

Във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№44, т.2 от заседание, проведено на 07.12.2021 г. относно Анализ на
констатираните от Инспектората на ВСС случаи на нарушаване правото на
разглеждане и решаване на делата в разумен срок е издадена Заповед
№364/16.12.2021 г, с която се предприети действия за недопускане на
забавяне в сроковете по делата и се указва на магистратите, във връзка с
работата в ЕИСС, че следва всички актове по насрочване на граждански и
наказателни дела, и администриране на жалби и молби, постъпили по
същите, да бъдат изготвяни на компютър, не ръкописно, с оглед
прикачването им в електронното досие на делото и пълнотата на същото.

Пез 2020 г. и 2021 г. са издадени редица заповеди и във връзка с
утвръждаване график за дежурства, за почивните дни и през съдебната
ваканция, във връзка с пандемията COVID- 19 и други.
          В съда няма поощрения и наложени наказания през 2020 г. и 2021 г.

I.8. Извършени проверки
През 2021 г. е извършена една проверка, съгласно заповед

№531/22.11.2019 г на Административния ръководител - председател на ОС
- Перник, допълнена със заповед №545/29.11.2019 г., за проверка по
организацията на дейността на съдиите, разглеждащи наказателни дела и
обхваща периода 01.11.2018г. - 30.11.2019 г. Проверката е забавена във
времето, поради усложнената епидемиологична обстанвока в страната във
връзка със започналата пандемия от COVID - 19 през 2020 г. В доклада от
проверката са направени констатации, че делата в Районен съд -Радомир
се образуват в деня на постъпването им, или най-късно на другия ден,
докладват се своевременно и са насрочвани също своевременно, в разумен
срок. По делата се вземат мерки за дисциплиниране на участниците в
наказателния процес, мотивите и решенията се пишат в срок, с
пренебрежимо малки изключения. Липсват случаи на необосновано
отлагане на делата. По отношение на водените деловодни книги по
наказателни дела е констатирано, че се водят надлежно, прономеровани,
прошнуровани и с периодични проверки от административен секретар и
административен ръководител.
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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.

Съгласно заповеди №№30 и 31 от 19.01.2017 г. на административния
ръководител - Председател на Окръжен съд гр.Перник, съдиите от
Районен съд гр.Трън и Районен съд гр.Брезник участват във Общото
събрание на Районен съд гр.Радомир, на основание 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 съдилище в Радомир, Брезник и Трън в проведените общи
събрания, а именно:
- 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
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Протоколите от общите събрания на съдилищата се съхраняват в районен
съд – Радомир.;

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

На всеки един магистрат и съдебен служител е предоставена
възможността да се самоусъвършенства, чрез участие в различни
семинарни обучения, организирани от НИП или други професионални
организации. Поради ограниченията, наложени от COVID - 19 през
проверявания период, част от обученията на магистратите са организирани
от ръководството на Окръжен съд - Перник и продведени на местно ниво,
с лектори от НИП. Част от служителите са се включили в някои от
потвърдените обучения за 2021 г. в НИП: „Ковид - 19 - проблеми и
решения в работата на съдебната администрация“; „Основни принципи и
актуални моменти при прилагане на Закона за обществени поръчки в
съдебната система“ и „Финанси и бюджетиране, дигитализиране, контрола
и управлението на разходи“ - уеббинар; „Въвеждащо обучение на
новоназначени съдебни служители“. На всички магистрати и съдебни
служители е осигурено вътрешно обучение, във връзка с работа в ЕИСС.

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

 Образуването на всички видове наказателни дела в Районен съд –
Радомир 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 – Радомир 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 –
Радомир са разглеждали– съдия Ивета Павлова, съдия Росен Александров,
съдия Татяна Тодорова,съдия Антон Игнатов. Съдия Тодорова от юни
месец 2020 г. е излязла в продължителен болничен и без реално да се
връща в РС –Радомир, със Заповед №К-897/05.10.2020 г. на
Административния ръководител - председател на Апелативен съд –
София, считано от 06.10.2020 г. до 06.10.2021 г. включително е
командирована като съдия в Районен съд – Перни. Съдия Антон Игнатов
реално е работил в РС – Радомир от 03.07.2020 г. на 4 часов работен ден до
края на календарната година. Преди този период от 03.01.2020 г. до
02.07.2020 г. съгласно Заповед №К-1094/18.11.2019 г. на председателя на
ОС– Перник е командирован в „гражданско отделение“ на ПкОС. С нова
Заповед №К-423/26.06.2020 г. на Административния ръководител-



15

председател на Апелативен съд – София, съдия Игнатов, считано от
03.07.2020 г. до 04.01.2021 г. е командирован в „гражданско отделение“ на
ПкОС на 4 часов работен ден, като в заповедта е посочено, че през другата
половина от работния ден изпълнява задълженията си на съдия в РС –
Радомир при 100% натовареност.

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

През 2020 г. в РС – Радомир са разгледани общо 416 броя
наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД – 103 броя;
НЧХД – 10 броя; ЧНД – 174 броя; АНД – 118 броя и по чл.78а от НК – 11
броя.

От тях образувани през текущата година са 384 броя: НОХД – 97
броя; НЧХД–7 броя; ЧНД – 172 броя; АНД – 97 броя и по чл.78а от НК –
11 броя.

Останали несвършени дела в началото на отчетния период са 32
броя дела: НОХД – 6 броя; НЧХД –3 няма; ЧНД – 2 броя; АНД – 21 броя и
по чл.78а от НК – няма.

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

Съдия Ивета Павлова е разгледала 132 броя дела: НОХД – 37 броя;
НЧХД – 2 броя; ЧНД – 45 броя; АНД – 45 броя; и по чл.78а от НК – 3 броя
от тях:

Новопостъпили са 123 броя: НОХД – 36 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД
– 44 броя; АНД – 38 броя и по чл.78а от НК – 3 броя.

Останали от предходната година са 9 броя: НОХД – 1 брой; НЧХД –
няма; ЧНД – 1 брой; АНД – 7 броя и по чл.78а от НК – няма.

Съдия Росен Александров е разгледал 146 броя дела: НОХД – 31
броя; АНД – 4 броя; ЧНД – 72 броя; АНД – 35 броя; и по чл.78а от НК – 4
броя от тях:

Новопостъпили са 132 броя: НОХД – 28 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД
– 71 броя; АНД – 27 броя и по чл.78а от НК – 4 броя.

Останали от предходната година са 14 броя: НОХД – 3 броя; НЧХД
2 броя; ЧНД – 1 брой; АНД – 8 броя и по чл.78а от НК – няма.

Съдия Антон Игнатов е разгледал 96 броя дела:  НОХД – 27 броя;
НЧХД – 3 броя; ЧНД – 36 броя; АНД – 27 броя; и по чл.78а от НК – 3 брой
от тях:

Новопостъпили са 94 броя: НОХД – 26 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД –
36 броя; АНД – 27 броя и по чл.78а от НК – 3 броя.

Останали от предходната година са 2 броя: НОХД – 1 брой; НЧХД 1
брой; ЧНД – няма; АНД – няма и по чл.78а от НК – 1 няма.
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Съдия Татяна Тодорова е разгледала 42 броя дела: НОХД – 8 броя;
НЧХД – 1 брой; ЧНД – 21 броя; АНД – 11 броя; и по чл.78а от НК – 1 брой
от тях:

Новопостъпили са 35 броя: НОХД – 7 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД –
21 броя; АНД – 5 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Останали от предходната година са 7 броя: НОХД – 1 брой; НЧХД
няма; ЧНД – няма; АНД – 6 броя и по чл.78а от НК – няма.

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 – Радомир 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 – Радомир 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 – Радомир за 2020 г. няма дела насрочени в разпоредително

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

заседание в тримесечен срок без разрешение на председателя на
съда;

· В РС – Радомир за 2020 г. няма дела насрочени извън срока;

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

чл.252, ал.2 от НПК.
В РС – Радомир няма образувани наказателни дела от частен

характер за 2020 г.

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 – Радомир, 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.
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През 2020 г. в Районен съд – Радомир общо свършените дела за
годината са 358 броя, като от тях: НОХД – 87 броя; НЧХД – 6 броя; ЧНД –
206 броя; АНД – 83 броя и по чл.78а от НК – 10 броя.

Съдия Ивета Павлова е свършила общо 118 броя дела: НОХД – 34
броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 45 броя; АНД – 35 броя; и по чл.78а от НК –
3 броя;

Съдия Росен Александров е свършил общо 131 броя дела: НОХД –
27 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 72 броя; АНД – 26 броя; и по чл.78а от НК
– 3 броя;

Съдия Антон Игнатов е свършил общо 67 броя дела: НОХД – 18
броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 34 броя; АНД – 11 броя; и по чл.78а от НК –
3 броя;

Съдия Татяна Тодорова е разгледала 42 броя дела: НОХД – 8 броя;
НЧХД –  1  брой;  ЧНД –  21  броя;  АНД –  11  броя;  и по чл.78а от НК –  1
брой;

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 – Радомир общо несвършените дела в
края на годината са 58 броя, от тях:  НОХД – 16 броя; НЧХД – 4 броя;
ЧНД – 2 броя и АНД – 35 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия Ивета Павлова има несвършени 14 броя, от тях: НОХД – 3
броя;  НЧХД –  1 брой;  ЧНД –  няма;  АНД –  10 броя;  и по чл.78а от НК –
няма;

Съдия Росен Александров има несвършени общо 15 броя дела:
НОХД – 4 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – няма; АНД – 9 броя; и по чл.78а от
НК – 1 брой;

Съдия Антон Игнатов има несвършени общо 29 броя дела: НОХД
– 9 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 2 броя; АНД – 16 броя; и по чл.78а от НК
– няма;

Съдия Татяна Тодорова няма несвършени дела;

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

В Районен съд – Радомир за 2020 г. общо наказателните дела за
разглеждане са 416 броя, като от тях 358 броя са свършени и 58 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното:
относителния дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е
13.94% и съответно относителния дял на свършените дела спрямо
делата за разглеждане е 86.06%, което е показател за срочността и
бързината на приключване на съдебните производства.

II.5. Движение на наказателните дела.
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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 – Радомир са общо 123 броя, разпределени по следния начин:
НОХД – 60 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 32 броя; АНД – 21 броя и по 78а от
НК – 1 брой;.

Съдия Ивета Павлова е решила в едно съдебно заседание общо 42
броя дела, като от тях: НОХД – 27 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 5 броя;
АНД – 8 броя и по 78а от НК – 2 брой;.

Съдия Росен Александров е решил в едно съдебно заседание общо
45 броя дела, като от тях: НОХД – 16 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 16 броя;
АНД – 11 броя и по 78а от НК – 2 броя;.

Съдия Антон Игнатов е решил в едно съдебно заседание общо 25
броя дела, като от тях: НОХД – 13 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 6 броя;
АНД – 4 броя и по 78а от НК – 2 броя;.

Съдия Татяна Тодорова е решила в едно съдебно заседание общо
11 броя дела, като от тях: НОХД – 4 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 5 броя;
АНД – 2 броя и по 78а от НК –няма;.

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

Общо решените наказателни дела в три съдебни заседания са 17
броя, както следва /по видове/: НОХД – 3 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 4
броя; АНД – 8 броя и по чл.78а от НК – 1 брой;

Съдия Ивета Павлова е решила в три съдебни заседания 2 броя
АНД и 1 брой по чл.78а от НК;

Съдия Росен Александров е решил в три съдебни заседания общо 9
броя дела, като от тях: НОХД – 2 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 2 броя;
АНД – 4 броя и по 78а от НК – няма;.

Съдия Антон Игнатов е решил в три съдебни заседания 1 брой
НОХД и 1 брой ЧНД;

Съдия Татяна Тодорова е решила в три съдебни заседания 1 брой
ЧНД и 2 броя АНД;

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 19 броя, както следва /по видове/: НОХД – 6 броя; НЧХД – 4
броя; ЧНД – 1 брой и АНД – 13 броя;

Съдия Ивета Павлова е решила в повече от три съдебни заседания
общо 9 броя дела, от тях: 3 броя – НОХД; 1 брой – НЧХД и 5 броя – АНД;
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Съдия Росен Александров е решил в повече от три съдебни
заседания общо 9 броя дела, като от тях: НОХД – 1 брой; НЧХД – 2 броя;
ЧНД – 1 брой; АНД – 5 броя;

Съдия Антон Игнатов е решил в повече от три съдебни заседания
общо 6 броя дела, като от тях: НОХД – 2 броя; НЧХД – 1 брой и АНД – 3
броя;

Съдия Татяна Тодорова няма дела решени в повече от три съдебни
заседания;

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 – Радомир за
2020 г. са 34 броя, както следва /по видове/: НОХД – 11 броя; НЧХД – 2
броя; ЧНД – 1 брой и АНД – 19 броя:

Съдия Ивета Павлова има 14 броя дела отложени над три пъти,
като от тях :

НОХД –  5  броя,  а именно:  НОХД №206/20  г.-  4  пъти,  НОХД
№118/20 г.- 5 пъти, НОХД №41/20 г.- 5 пъти, НОХД №42/20 г.- 5 пъти,
НОХД №3/20 г.- 5 пъти;

НЧХД – 1 брой, а именно: НЧХД №151/20 г.- 4 пъти;
АНД – 8 броя, а именно: АНД №296/20 г.- 4 пъти, АНД №293/20 г.-

4 пъти, АНД №291/20 г.- 4 пъти, АНД №78/20 г.- 4 пъти, АНД №26/20 г.- 4
пъти,  АНД №56/20 г.-6 пъти, АНД №6/20 г. – 5 пъти, АНД №235/20 г. – 4
пъти;

Съдия Росен Александров има 14 броя дела отложени над три
пъти, като от тях :

НОХД – 3 броя, а именно: НОХД №323/20 г.- 4 пъти, НОХД №52/20
г.-  4 пъти, НОХД №76/20 г.- 4 пъти;

НЧХД – 2 броя, а именно: НЧХД №147/20 г.- 5 пъти и НЧХД
№286/20г.- 8 пъти;

АНД – 8 броя, а именно: АНД №376/20 г.- 4 пъти, АНД №214/20 г.-
8 пъти, АНД №266/20 г.- 5 пъти, АНД №288/20 г.- 5 пъти, АНД №158/20
г.- 5 пъти,  АНД №61/20 г. – 4 пъти, АНД №64/20 г.- 4 пъти, АНД №305/20
г.- 4 пъти;

ЧНД – 1 брой, а именно: ЧНД №302/20 г.- 6 пъти;

Съдия Антон Игнатов има 6 броя дела отложени над три пъти, като
от тях :

НОХД– 2 броя, а именно: НОХД №43/20 г.- 8 пъти, НОХД №287/20
г.- 8 пъти;

НЧХД – 1 брой, а именно: НЧХД №159/20 г.- 11 пъти;
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АНД – 3 броя, а именно: АНД №140/20 г.- 5 пъти, АНД №169/20 г.-
9 пъти, АНД №207/20 г.- 6 пъти;

Съдия Татяна Тодорова няма дела отложени в повече от три
съдебни заседания;

Делата, отлагани в повече от три съдебни заседания, са 35 броя,
което е 8.17 % от общия брой дела за разглеждане през 2020 г., който е
416 броя. По големия брой от делата са разгледани и решени в 4 и 5
съдебни заседания, а именно 73,53%, от тях 44,12% са решени в 4 съдебни
заседания и 29,41% в 5 съдебни заседания. Има 3 дела решени в 6 съдебни
заседания, 4 дела решени в 8 съдебни заседания и само две дела решени
съответно в 9 и 11 съдебни заседания.

Провеждането на повече от три съдебни заседания в повечето
случаи е било свързано със събиране на доказателства, или отсътвие от
съдебната зала на страните в процеса. В по-голяма част от случаите
това е било по уважителни причини – заболяване, служебна
ангажираност на адвокати и др. Има и случаи, при които не са
представени на съда обективни доказателства за отсътвието от зала
на страна в процеса или не са изпълнени дадените от съда указания и
това е забавило процеса, в тези случаи съда се е възползвал навременно и
адекватно от дадените му законови възможности за дисциплиниране на
участниците в процеса, като са налагани глоби на участницитие в
наказателното производство Основн фактор за отлагане на делата
повече от три пъти през 2020 г., е и обявеното през месец март 2020 г. в
страната извънредно положение, поради настъпващата пандемия от
коронавирусна инфекция и усложнена епидиемилогична обстановка. Това
е довело до отмяна на насрочени вече съдебни заседания и отлагането на
същите, за по -дълъг период от време. По здравословни причини много от
съдиите също са отсътвали продължително време и делата са били
отлагани.

    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.

Ивета Павлова 74 29 14 1

Росен Александров 91 29 10 0

Антон Игнатов 49 7 8 2 1

Татяна Тодорова 26 10 4 0

общ брой 240 75 36 3 1

Изложените по-горе данни показват, че приблизително 88.73% от
делата се насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок, а
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само около 11.27% се решават в срок до 1 година и има само едно дело с
продължителност на разглеждане над 1 година.

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 Ивета
Павлова

2 7 2 0 5 9 4 4 2 9 3 2

2 Росен
Александров

6 6 3 0 6 7 7 4 5 5 5 5

3 Антон
Игнатов

1 1 1 0 0 1 7 6 6 7 2 5

Татяна
Тодоров

5 9 5 0 4 2

Видно от така приложените таблици, броя на проведените заседателни дни
за 2020 г. са общо 170 като за всеки съдия е както следва:

Съдия Ивета Павлова е имала 49 заседателни дни;
Съдия Росен Александров е имал 59 заседателни дни;
Съдия Антон Игнатов е имал 37 заседателни дни;
Съдия Татяна Тодорова е имала 25 заседателни дни;

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

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

II.8. Прекратени наказателни производства.
· Прекратени дела по давност

В Районен съд – Радомир за 2020 г. няма прекратени наказателни
дела от общ характер по давност.

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

характер прекратени по чл.289 от НПК.
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· Прекратени дела по други причини след проведени три и повече
съдебни заседания
В Районен съд – Радомир 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 – Радомир за 2020 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 – Радомир за 2020 г. има две дела върнати на
прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство, а именно:

На съдия Ивета Павлова – НОХД №99/2020 г;
На съдия Татяна Тодорова – НОХД №36/2020 г.;

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

За 2020 г. в Районен съд – Радомир има едно възобновено дело по
реда на Глава 33 от НПК на съдия Антон Игнатов.

 НОХД №381/2020 г.: Делото е образувано на 18.12.2020 г. във
връзка с получено писмо от Апелативен съд – София, който връща НОХД
№175/2020 г. по описа на РС – Радомир заедно с Наказателно дело за
възобновяване №20201000601163/2020 г. по описа на САС за сведение и
изпълнение. Първоначално в РС – Радомир е образувано НОХД №175/ от
19.06.2020 г. във връзка с изпратена преписка от РП – Перник, ТО –
Радомир, ведно със Споразумение за прекратяване на наказателното
производство на основание чл.381 и сл. от НПК. Протоколът за избор на
съдия докладчик е от същата дата – съдия Александров. С разпореждане
от 22.06.2020 г. от закрито заседание делото е насрочено за 25.06.2020 г. В
това съдебно заседание е одобрено от съда постигнатото споразумение
между страните и производството по делото е прекратено. На 11.09.2020 г.
в РС – Радомир е постъпило Искане от Главния прокурор на РБългария за
възобновяване на наказателното дело до Апелативен съд – София, поради
нарушение на чл.42б, ал.1 от НК тъй като в одобреното от съда
споразумение не е определена периодичността на пробационната мярка по
чл.42а, ал.2, т.1 от НК. С решение от 15.12.2020 г. по Наказателно дело
№1163/2020 г. по описа на САС е възобновено производството по НОХД
№175/2020 г. по описа на РС – Радомир, като е отменено определението по
делото, с което е одобрено постигнатото споразумение и е прекратено
производството по делото и същото е върнато за ново  разглеждане от друг
състав на същия съд. На 18.12.2020 г. в РС – Радомир е образувано НОХД
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№381/2020 г., катос протокол от избор на съдия- докладчик от същия ден
делото е разпределено на съдия Игнатов. С разпореждане от 18.12.2020 г.
от закрито заседание делото е насрочено за 29.12.2020 г. В това съдебно
заседание е одобрено от съда постигнатото споразумение между страните
и производството по делото е прекратено.

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

В Районен съд – Радомир за 2020 г. има едно дело с възобновено
съдебно следствие на съдия Росен Александров.

АНД №144/2020 г.: Делото е образувано на 28.05.2020 г. по жалба на
ФЛ 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
29.05.2020 г. е насрочено за 22.06.2020 г. На тази дата е даден ход на
делото и същото е отложено за 20.07.2020 г. за доказателства. В това
съдебно заседание делото  приключило като съда е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. С определение от 05.08.2020 г. съдебното
следствие по делото е възобновено, тъй като съда е констатирал, че по
делото не са постъпили документи от значение за изясняване на
фактическата обстановка и същото е насрочено в открито съдебно
заседание за 02.09.2021 г. В това съдебно заседание ход на делото е даден
и същото е приключило като съда е обявил, че ще се произнесе с решение
в срок. Решението е от 02.09.2021 г.

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 – Радомир има постановени общо 14

осъдителните присъди по наказателни дела, както следва:
Съдия Ивета Павлова е постановила 5 броя осъдителни присъди;
Съдия Росен Александров е постановил 3 броя осъдителни присъди;
Съдия Антон Игнатов е постановил 6 броя осъдителни присъди;
II.12.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2020 г. в Районен съд – Радомир има постановена 1

оправдателна присъда на съдия Ивета Павлова.
НОХД №42/2020 г.:на основание чл.378, ал.4, т.2 от НПК, във вр. с

чл.9, ал.2, пр.2 от НК, съдът оправдава подсъдимият по повдигнатото
обвинение по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1, пр.1-во от НК.

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

През 2020 г. в Районен съд – Радомир е влязла в сила една
оправдателна присъда по НОХД №42/2020 г. на съдия Ивета Павлова.



24

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

подсъдимият е непълнолетен.

     II.14. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
В Районен съд – Радомир 2020 г. има 8 броя образувани дела, от тях

5 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 3 броя дела образувани по
искане за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража
(чл. 65 НПК ). За всеки съдия, както следва:

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 – Радомир през 2020 г. има образувани 8 броя

наказателни дела на основание чл.243 от НПК и 1 брой на основание
чл.244 от НПК.

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

В районен съд – Радомир за 2020 г. има разгледани 77 броя ЧНД
образувани по искане на органите на ДП, от тях:

Съдия Ивета Павлова има разгледани 25 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

Съдия Росен Александров има разгледани 25 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП.

Съдия Антон Игнатов има разгледани 19 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

Съдия Татяна Тодорова има разгледани 8 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.

По видове и съдии, делата се разпределят, както следва:

· производствата по чл.161, ал.1 от НПК са 3 броя:
Съдия Росен Александро е разгледал 1 дело;
Съдия Антон Игнатов е разгледал 2 дела;

· производствата по чл.161, ал.2 от НПК са 55 броя:
Съдия Ивета Павлова е разгледала 23 дела;
Съдия Росен Александро е разгледал 17 дела;
Съдия Антон Игнатов е разгледал 11 дела;
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Съдия Татяна Тодорова е разгледала 4 дела;

· производствата във връзка с разпити пред съдя /чл.222 и чл.223 от
НПК/  в ДП са 19 броя:

Съдия Ивета Павлова е разгледала 2 дела;
Съдия Росен Александров е разгледал 7 дела;
Съдия Антон Игнатов е разгледал 6 дела;
Съдия Татяна Тодорова е разгледала 4 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. има образувано и разгледано едно дело по реда на Глава
ХХІV от НПК „Бързо производство“.

Делото е насрочено, разгледано и приключило в 7 –мо дневния
законоустановен срок –чл.358, ал.1, т.4 от НПК.

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

     През 2020 г. в РС – Радомир 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 – Радомир 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 –  Радомир за 2020  г.  са образувани през текущата

година 11 броя дела по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание“, като
няма останали несвършени дела от предходна година. Свършените дела в
края на годината са 10 броя. По съдии тези дела са, както следва:

Съдия Ивета Павлова: 3 броя дела;
Съдия Росен Александров: 3 броя дела;
Съдия Антон Игнатов: 3 броя дела;
Съдия Татяна Тодорова: 1 брой дело;
Всички дела са насрочени в едномесечен срок, съгласно чл.376, ал.1

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

В Районен съд – Радомир за 2020 г. има общо 75 броя дела,
образувани и разгледани по Глава ХХІХ от НПК „Решаване на делото със
споразумение“, като 65 дела са по чл.381 от НПК и 10 дела са по чл.384 от
НПК.  По съдии тези дела са, както следва:

Съдия Ивета Павлова: 26 броя дела по чл.381 и 4 броя по чл.384 от
НПК;

Съдия Росен Александров: 6 броя дела по чл.381 и 5 броя по л.384
от НПК;

Съдия Антон Игнатов: 5 броя дела по чл.381 и 1 брой  по чл.384 от
НПК;

В РС – Радомир няма дела насрочени извън 7-мо дневният срок
определен в чл.382, ал.2 от НПК.

· 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 – Радомир за 2020 г. няма дела, образувани по Глава ХХХІV от
НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки”.

В РС – Радомир за 2020 г. има 7 броя дела, образувани по Глава
ХХХІV от НПК, раздел II „Реабилитация”, както следва:

Съдия Ивета Павлова: има разгледани 2 дела;
Съдия Росен Александров: има разгледани 3 дела;
Съдия Антон Игнатов  има разгледани 2 дела;

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

В Районен съд – Радомир 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 7.23 броя дела, а
средномесечно свършените наказателни дела от един съдия на база
утвърдно щатно разписание през същата година са 7.46 броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия
на база действителна натовареност през 2020 г. от проверявания период е
10.79 броя /изчислява се на база постъпили дела и действително
отработени човекомесеци в наказателното отделение/, средномесечно
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свършени дела от един съдия, на база действителна натовареност, който
разглежда наказателни дела е 11.13 дела.

През 2020 г. в наказателното отделение са отработени 32.17
човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне на
постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.
Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са 12.93 броя.

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 – Радомир през 2020 г. има общо 61 броя обжалвани и
протестирани съдебни актове.

По съдии са както следва:
Съдия Ивета Павлова има 28 броя обжалвани и протестирани

съдебни актове;
Съдия Росен Александров има 20 броя обжалвани и протестирани

съдебни актове;
Съдия Антон Игнатов има 3 броя обжалвани и протестирани

съдебни актове;
Съдия Татяна Тодорова има 10 броя обжалвани и протестирани

съдебни актове;

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 48
съдебни актове.
По съдии са както следва:

Съдия Ивета Павлова има 25 броя върнати от инстанционен
контрол и потвърдени съдебни актове, от тях: НОХД – 3 броя; ЧНД – 3
броя и АНД – 19 броя;

Съдия Росен Александров има 13 броя върнати от инстанционен
контрол и потвърдени съдебни актове, от тях: НОХД – 1 брой; НЧХД –1
брой; ЧНД – 3 броя и АНД – 8 броя;

Съдия Антон Игнатов има 4 броя върнати от инстанционен
контрол и потвърдени съдебни актове, от тях: НОХД – 1 брой и АНД – 3
броя;

Съдия Татяна Тодорова има 6 броя върнати от инстанционене
контрол и потвърдени съдебни актове, като всички са АНД;

III.20.2 Отменени съдебни актове за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.
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За 2020 г. върнати от инстанционен контрол и отменени с връщане
на делото за ново разглеждане са 2 броя съдебни актове:

Съдия Росен Александров– 1 брой АНД;
Съдия Антон Игнатов– 1 брой АНД;

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

За 2020 г. има 2 съдебни акта върнати от инстанционен контрол и
изменени:

Съдия Росен Александров – 1 брой АНД;
Съдия Ивета Павлова – 1брой АНД по 78а от НК;

II.21. Изгубени дела.
         За 2020 г. в Районен съд – Радомир, 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 – Радомир за 2020 г. по всички наказателни дела от

общ характер мотивите са изготвени в 15 дневен срок.

· Изготвяне на решения по АНД:
В Районен съд – Радомир за 2020 г. по 101 административно -

наказателни дела решенията са изготвени в сроковете предвидени в
чл.340 от НПК и само по 5 дела решенията са изготвени над 60 дни.

По съдии делата се разпределят, както следва:
Съдия Ивета Павлова има 40 дела, като по всички тях решенията са

изготвени в 30 дневен срок;
Съдия Росен Александров има 31 дела, като по всички тях

решенията са изготвени в 30 днвен срок.
Съдия Татяна Тодорова има 6 дела, като по всички тях решенията са

изготвени в 30 днвен срок.
Съдия Антон Игнатов има общо решени 29 дела,  като по 24 от тях

решенията са изготвени в 60 дневен и по 5 дела решенията са изготвени
извън законоустановения срок, а именно над 60 дни. Това са – АНД
№116/20 г.; АНД №171/20 г.; АНД №209/20 г.; АНД №212/20 г.; АНД
№213/20 г., като закъсненията са между 1 месец и 4 месеца. Тук трябва да
се съобрази 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
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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, както и факта, че съдия Игнатов през цялата календарна година
е бил командирован в ОС – Перник, като до края на юни месец е работил
на пълен работен ден в „гражданско отделение“ на ОС – Перник, а с нова
заповед от 03.07.2020 г. е работил на 4 часом работен ден отново в ОС –
Перник и останалите 4 часа в РС – Радомир.

II.22.2. Спазване на срока по чл.65, ал.3 НПК.
В Районен съд – Радомир 2020 г. има 8 броя образувани дела, от тях

5 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение
задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 3 броя дела образувани по
искане за изменение на мярката за неотклонение задържане под стража
(чл. 65 НПК). За всеки съдия, както следва:

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.22.3. Спазване на сроковете по чл. 243, ал.5 и чл.244, ал.5
НПК.

В Районен съд – Радомир през 2020 г. има образувани 8 броя
наказателни дела на основание чл.243 от НПК и 1 брой на основание
чл.244 от НПК.

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

Всички дела образувани на основание чл.244, ал.5 от НПК са
разгледани в предвидените срокове по чл.244, ал.5 от НПК, с изключение
на ЧНД №314/2020 г. на съдия Атон Игнатов. Делото е образувано на
23.10.2020 г. и е приключило на 05.02.2021 г., забавата се е получила по
обективни причини - неизпълнение на дадените указания от съда.

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

решени в срока по чл.382, ал.2 от НПК.

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 - Радомир,
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
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инстанция са изпращани своевременно след връщането си от
инстанционен контрол, в рамките на 7 дневния срок.
Изложеното показва, че:

По  1 частно наказателно дело предвидените срокове по чл.244,
ал.5 от НПК,не са спазени – ЧНД №314/2020 г. на съдия Атон Игнатов.
Делото е образувано на 23.10.2020 г. и е приключило на 05.02.2021 г.,
забавата се е получила по обективни причини - неизпълнение на
дадените указания от съда.

По 5 броя административно- наказателни дела / АНД №116/20 г.;
АНД №171/20 г.; АНД №209/20 г.; АНД №212/20 г.; АНД №213/20 г./, на
съдия Антон Игнатов не е спазен срока по чл.340 от НПК, за изготвяне
на решенията по тях, като закъсненията са между 1 месец и 4 месеца.
Тук трябва да се съобрази 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, както и факта, че съдия Игнатов
през цялата календарна година е бил командирован в ОС – Перник, като
до края на юни месец е работил на пълен работен ден в „гражданско
отделение“ на ОС – Перник, а с нова заповед от 03.07.2020 г. е работил
на 4 часом работен ден отново в ОС – Перник и останалите 4 часа в РС
– Радомир.

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

При образуването на наказателни дела за 2020 г в РС – Радомир 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 –
Радомир 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.
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Представените от Районен съд – Радомир статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:

    От 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., наказателни дела в Районен съд –
Радомир са разглеждали– съдия Ивета Павлова, съдия Росен Александров
и съдия Антон Игнатов.

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

През 2021 г. в РС – Радомир са разгледани общо 423 броя
наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД – 93 броя;
НЧХД – 11 броя; ЧНД – 124 броя; АНД – 172 броя и по чл.78а от НК – 23
броя.

От тях образувани през текущата година са 364 броя: НОХД – 77
броя; НЧХД–7 броя; ЧНД – 122 броя; АНД – 136 броя и по чл.78а от НК –
22 броя.

Останали несвършени дела в началото на отчетния период са 59
броя дела: НОХД – 16 броя; НЧХД –4; ЧНД – 2 броя; АНД – 36 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 Ивета Павлова е разгледала 159 броя дела: НОХД – 38 броя;
НЧХД – 4 броя; ЧНД – 35 броя; АНД – 72 броя; и по чл.78а от НК – 10
броя от тях:

Новопостъпили са 145 броя: НОХД – 35 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД
– 35 броя; АНД – 62 броя и по чл.78а от НК – 10 броя.

Останали от предходната година са 14 броя: НОХД – 3 броя; НЧХД
– 1 брой; ЧНД – няма; АНД – 10 броя и по чл.78а от НК – няма.

Съдия Росен Александров е разгледал 135 броя дела: НОХД – 26
броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 51 броя; НАХД – 48 броя; и по чл.78а от НК
– 8 броя от тях:

Новопостъпили са 119 броя: НОХД – 22 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД
– 51 броя; АНД – 37 броя и по чл.78а от НК – 7 броя.

Останали от предходната година са 16 броя: НОХД – 4 броя; НЧХД
1 брой; ЧНД – няма; АНД – 10 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия Антон Игнатов е разгледал 129 броя дела: НОХД – 29 броя;
НЧХД – 4 броя; ЧНД – 38 броя; АНД – 53 броя; и по чл.78а от НК – 5 броя
от тях:

Новопостъпили са 100 броя: НОХД – 20 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД
– 36 броя; АНД – 37 броя и по чл.78а от НК – 5 броя.

Останали от предходната година са 29 броя: НОХД – 9 броя; НЧХД
2 броя; ЧНД – 2 броя; НАХД – 16 броя и по чл.78а от НК – няма.
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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 – Радомир за 2021 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 – Радомир 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 – Радомир за 2021 г. няма дела насрочени в разпоредително

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

заседание в тримесечен срок без разрешение на председателя на
съда;

· В РС – Радомир за 2021 г. няма дела насрочени извън срока;

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

чл.252, ал.2 от НПК.
В РС – Радомир няма образувани наказателни дела от частен

характер за 2021 г.

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

През 2021 г. в Районен съд – Радомир, 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 2021 г. в Районен съд – Радомир общо свършените дела за

годината са 384 броя, като от тях: НОХД – 74 броя; НЧХД – 6 броя; ЧНД –
123 броя; АНД –158 броя и по чл.78а от НК – 23 броя.

Съдия Ивета Павлова е свършила общо 134 броя дела: НОХД – 29
броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 35 броя; АНД – 57 броя; и по чл.78а от НК –
10 броя;

Съдия Росен Александров е свършил общо 118 броя дела: НОХД –
23 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 51 броя; АНД –35 броя; и по чл.78а от НК
– 8 броя;
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Съдия Антон Игнатов е свършил общо 111 броя дела: НОХД – 22
броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 37 броя; АНД – 50 броя; и по чл.78а от НК –
5 броя;

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 2021 г. в Районен съд – Радомир общо несвършените дела в
края на годината са 43 броя, от тях:  НОХД – 19 броя; НЧХД – 5 броя;
ЧНД – 1 брой и АНД – 18 броя и по чл.78а от НК – няма.

Съдия Ивета Павлова има несвършени 18 броя, от тях: НОХД – 9
броя;  НЧХД –  1  брой;  ЧНД –  няма;  АНД –  8  броя;  и по чл.78а от НК –
няма;

Съдия Росен Александров има несвършени общо 11 броя дела:
НОХД –3 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – няма; АНД – 6 броя; и по чл.78а от
НК – няма;

Съдия Антон Игнатов има несвършени общо 14 броя дела: НОХД
– 7 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 1 брой, АНД – 4 броя; и по чл.78а от НК –
няма;

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

В Районен съд – Радомир за 2021 г. общо наказателните дела за
разглеждане са 423 броя, като от тях 384 броя са свършени и 43 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното:
относителния дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е
10.17% и съответно относителния дял на свършените дела спрямо
делата за разглеждане е 90.78%, което е показател за срочността и
бързината на приключване на съдебните производства. В сравнение с
предходната година, се забелязва оложителна тенденция на увеличение
на относителния дял на свършените дела спрямо делата за разглеждане
с около 4%.

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 – Радомир са общо 126 броя, разпределени по следния начин:
НОХД – 41 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 16 броя; АНД – 51 броя и по 78а
от НК – 17 броя;.

Съдия Ивета Павлова е решила в едно съдебно заседание общо 47
броя дела, като от тях: НОХД – 16 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 4 броя;
АНД – 18 броя и по 78а от НК – 9 броя;.
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Съдия Росен Александров е решил в едно съдебно заседание общо
39 броя дела, като от тях: НОХД – 15 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 6 броя;
АНД – 12 броя и по 78а от НК – 5 броя;.

Съдия Антон Игнатов е решил в едно съдебно заседание общо 40
броя дела, като от тях: НОХД – 10 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 6 броя;
АНД – 21 броя и по 78а от НК –3 броя;.

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

Общо решените наказателни дела в три съдебни заседания са 26
броя, както следва /по видове/: НОХД – 9 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 4
броя; АНД – 11 броя и по чл.78а от НК – 1 брой;

Съдия Ивета Павлова е решила в три съдебни заседания общо 12
броя дела, като от тях: НОХД – 4 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 2 броя; АНД
– 6 броя и по 78а от НК – няма;.

Съдия Росен Александров е решил в три съдебни заседания общо 8
броя дела, като от тях: НОХД – 3 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 1 брой; АНД
– 3 броя и по 78а от НК – 1 брой;.

Съдия Антон Игнатов е решил в три съдебни заседания 6 броя
дела, като от тях: НОХД – 2 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 1 брой; АНД – 2
броя и по 78а от НК – няма;

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 14 броя, както следва /по видове/: НОХД – 6 броя; НЧХД – 1
брой; ЧНД – няма; АНД – 6 броя и дела по 78а от НК – 1 брой;

Съдия Ивета Павлова е решила в повече от три съдебни заседания
общо 6 броя дела, от тях: 1 брой – НОХД; 1 брой – НЧХД; 4 броя – АНД и
дела по 78а от НК – няма;

Съдия Росен Александров е решил в повече от три съдебни
заседания общо 5 броя дела, като от тях: НОХД – 3 броя и АНД – 2 броя и
и дела по 78а от НК – няма;

Съдия Антон Игнатов е решил в повече от три съдебни заседания
общо 3 броя дела, като от тях: НОХД – 2 броя; АНД – няма и по 78а от НК
– 1 брой;

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 – Радомир за
2021 г. са 16 броя, както следва: НОХД – 8 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД –
няма и АНД – 7 броя:
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Съдия Ивета Павлова има 8 броя дела отложени над три пъти, като
от тях :

НОХД – 3 броя: НОХД №306/21 г. – 8 пъти, НОХД №77/21 г.- 5
пъти, НОХД №170/21 г.- 5 пъти;

НЧХД – 1 брой: НЧХД №69/21 г.- 6 пъти;
АНД – 4 броя: АНД №100/21 г.- 4 пъти, АНД №36/21 г.- 4 пъти,

АНД №12/21 г.- 8 пъти, АНД №155/21 г.- 4 пъти;
Съдия Росен Александров има 5 броя дела отложени над три пъти,

като от тях :
НОХД – 3 броя: НОХД №121/21 г.- 7 пъти, НОХД №150/21 г.- 6

пъти, НОХД №14/21 г.- 5 пъти;
АНД – 2 броя: АНД №30/21 г.- 8 пъти, АНД №162/21 г.- 4 пъти;
Съдия Антон Игнатов има 3 броя дела отложени над три пъти, като

от тях :
НОХД – 2 броя: НОХД №175/21 г.- 4 пъти, НОХД №223/21 г.- 4

пъти;
АНД – 1 брой: АНД №142/21 г.- 5 пъти;
Делата, отлагани в повече от три съдебни заседания, са 16 броя,

което е едва 3.78 % от общия брой дела за разглеждане през 2021 г.,
който е 423 броя. Видно от тези данни, за 2021 г. отлаганите дела в
повече от три съдебни засдания са с почти 5% по-малко от тези  за
2020 г. По големия брой от делата са разгледани и решени в 4 и 5 съдебни
заседания, а именно 56,25% /37,50% са решени в 4 съдебни заседания и
25%  в 5 съдебни заседания/. Има 2 дела решени в 6 съдебни заседания,
1дело решено в 7 съдебни заседания и 3 дела решени в 8 съдебни заседания.

Провеждането на повече от три съдебни заседания в повечето
случаи е било свързано със събиране на доказателства, или отсътвие от
съдебната зала на страните в процеса. В по-голяма част от случаите
това е било по уважителни причини – заболяване, служебна
ангажираност на адвокати и др. Има и случаи, при които не са
представени на съда обективни доказателства за отсътвието от зала
на страна в процеса или не са изпълнени дадените от съда указания и
това е забавило процеса, в тези случаи съда се е възползвал навременно и
адекватно от дадените му законови възможности за дисциплиниране на
участниците в процеса, като са налагани глоби на участницитие в
наказателното производство. Част от делата са отлагане и за дадена
възможност на страните за сключване на споразумение или помирение.
Част от причините довели до отлагане на делата повече от три пъти
през 2021 г. отнове е и обявеното през месец март 2020 г. в страната
извънредно положение, поради настъпващата пандемия от
коронавирусна инфекция и усложнена епидиемилогична обстановка. Това
е довело до отмяна на насрочени вече съдебни заседания и отлагането на
същите, за по -дълъг период от време.
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II.5.5 Срочност на разглеждане на наказателните дела за 2021 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.

Ивета Павлова 70 42 19 2 0

Росен Александров 72 30 11 6 0

Антон Игнатов 47 22 26 11 4

общ брой 189 94 56 19 4

Изложените по-горе данни показват, че приблизително 78.18% от
делата се насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок.
Делата разгледани в срок до 6  м.  са 15.47%, а до 1  г.  са 5.25% и само 4
дела са решени в срок по дълъг от 1 година. В сравнение с предходната
година се наблюдава леко намаление на делата разгледани и  решени в
срок до 3 м. с около 10%, не е е много и дела на делата решени над 1 г.,
само 4 броя.

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 Ивета
Павлова

6 4 5 10 6 9 7 3 5 5 8 4

2 Росен
Александров

8 5 7 7 9 6 7 5 5 5 6 8

3 Антон
Игнатов

7 8 5 9 6 10 4 2 7 9 12 4

          Видно от така приложените таблици, броя на проведените
заседателни дни за 2021 г. са общо 233 като за всеки съдия е както следва:

Съдия Ивета Павлова е имала 72 заседателни дни;
Съдия Росен Александров е имал 78 заседателни дни;
Съдия Антон Игнатов е имал 83 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 – Радомир, няма спрени наказателни дела.

II.8. Прекратени наказателни производства.
· Прекратени дела по давност
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В Районен съд – Радомир за 2021 г. няма прекратени наказателни
дела от общ характер по давност.

· Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК
В Районен съд – Радомир 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 – Радомир 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 – Радомир 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 – Радомир 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 – Радомир за 2021 г. няма дела върнати на прокурора
с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното
производство, а именно:

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

За 2021 г. в Районен съд – Радомир няма възобновени наказателни
производства по реда на Глава 33 от НПК на съдия Антон Игнатов.

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

В Районен съд – Радомир за 2021 г. има едно дело с възобновено
съдебно следствие на съдия Росен Александров.

АНД №35/2021 г.- Делото е образувано на 09.02.2021 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
09.02.2021 г. е насрочено за 15.03.2021 г. На тази дата е даден ход на
делото и същото е приключило, като съда е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. С определение от 23.03.2021 г. съдебното следствие по
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делото е възобновено, тъй като е допусната техническа грешка и не е
изискано конкретно доказателство от държавен орган, за изясняване
фактическата обстановка по делото и същото е насрочено в открито
съдебно заседание за 19.04.2021 г. В това съдебно заседание ход на делото
е даден и същото е отложено за 17.05.2021 г. за събиране на доказателства.
В това съдебно заседание делото  приключило като съда е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. Решението е от 19.05.2021 г.

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 – Радомир има постановени общо 5

осъдителните присъди по наказателни дела, както следва
Съдия Ивета Павлова е постановила 2 броя осъдителни присъди;
Съдия Росен Александров е постановил 2 броя осъдителни

присъди;
Съдия Антон Игнатов е постановил 1 брой осъдителна присъда;

II.12.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2021 г. в Районен съд – Радомир няма постановени

оправдателни присъди.

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

През 2021 г. в Районен съд – Радомир няма влезли в сила
оправдателни присъди.

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

подсъдимият е непълнолетен.

     II.14. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
В Районен съд – Радомир 2021 г. няма дела образувани по

искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража или за
нейното изменение / чл.64 и чл.65 от НПК/.

II.15. Дела, образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК.
В Районен съд – Радомир през 2021 г. има образувани 4 броя

наказателни дела на основание чл.243 от НПК и 3 броя на основание
чл.244 от НПК.
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II.16. ЧНД в ДП, образувани по искане на органите на ДП –
общо, по видове и съдии.

В районен съд – Радомир за 2021 г. има разгледани 46 броя ЧНД
образувани по искане на органите на ДП, от тях:

Съдия Ивета Павлова има разгледани 12 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

Съдия Росен Александров има разгледани 20 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП.

Съдия Антон Игнатов има разгледани 14 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

По видове и съдии, делата се разпределят, както следва:

· производствата по чл.161, ал.2 от НПК са 37 броя:
Съдия Ивета Павлова е разгледала 11 дела;
Съдия Росен Александро е разгледал 17 дела;
Съдия Антон Игнатов е разгледал 9 дела;

· производствата във връзка с разпити пред съдя /чл.222 и чл.223 от
НПК/  в ДП са 9 броя:

Съдия Ивета Павлова е разгледала 1 дела;
Съдия Росен Александров е разгледал 3 дела;
Съдия Антон Игнатов е разгледал 5 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. има образувани и разгледани 7 броя дела по реда на
Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“.

Делата са насрочени, разгледани и приключили в 7 –мо дневния
законоустановен срок –чл.358, ал.1, т.4 от НПК.

· 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 – Радомир 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 – Радомир през 2021 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.
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· дела по реда на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно
наказание“
В Районен съд –  Радомир за 2021  г.  по Глава ХХVІІІ от НПК

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание“ са образувани общо 22 броя дела и 1 дело е
останало несвършено от предходната година. Свършените дела в края на
годината са 23 броя. По съдии тези дела са, както следва:

Съдия Ивета Павлова: 10 броя дела;
Съдия Росен Александров: 8 броя дела;
Съдия Антон Игнатов: 5 броя дела;
Всички дела са насрочени в едномесечен срок, съгласно чл.376, ал.1

от НПК.

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

В Районен съд – Радомир за 2021 г. има общо 80 броя дела,
образувани и разгледани по Глава ХХІХ от НПК „Решаване на делото със
споразумение“, като 59 дела са по чл.381 от НПК и 21 дела са по чл.384 от
НПК.  По съдии тези дела са, както следва:

Съдия Ивета Павлова: 23 броя дела по чл.381 и 7 броя по чл.384 от
НПК;

Съдия Росен Александров: 20 броя дела по чл.381 и 7 броя по л.384
от НПК;

Съдия Антон Игнатов: 16 броя дела по чл.381 и 7 броя  по чл.384
от НПК;

В РС – Радомир няма дела насрочени извън 7-мо дневният срок
определен в чл.382, ал.2 от НПК.

· 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 – Радомир за 2021 г. няма дела, образувани по Глава ХХХІV от
НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки”.

В РС – Радомир за 2021 г. има 3 броя дела, образувани по Глава
ХХХІV от НПК, раздел II „Реабилитация”, както следва:

Съдия Росен Александров: има разгледано 1 дело;
Съдия Антон Игнатов  има разгледани 2 дела;

II.18. Несвършени дела, образувани две и повече години преди
момента на проверката – с посочване на вида, съдията – докладчик и
причините:
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В Районен съд – Радомир 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 2021 г. на база утвърденото щатно разписание е 8 броя дела, а
средномесечно свършените наказателни дела от един съдия на база
утвърдно щатно разписание през същата година са 7.54 броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия
на база действителна натовареност през 2021 г. от проверявания период е
10.67 броя /изчислява се на база постъпили дела и действително
отработени човекомесеци в наказателното отделение/, средномесечно
свършени дела от един съдия, на база действителна натовареност, който
разглежда наказателни дела е 10.06 дела.

През 2021 г. в наказателното отделение са отработени 36
човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне на
постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.
Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са 11.25 броя.

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 – Радомир през 2021 г. има общо 57 броя обжалвани и
протестирани съдебни актове.

По съдии са както следва:
Съдия Ивета Павлова има 21 броя обжалвани и протестирани

съдебни актове;
Съдия Росен Александров има 15 броя обжалвани и протестирани

съдебни актове;
Съдия Антон Игнатов има 21 броя обжалвани и протестирани

съдебни актове;

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 62
съдебни актове.
По съдии са както следва:

Съдия Ивета Павлова има 14 броя върнати от инстанционен
контрол и потвърдени съдебни актове, от тях: НОХД – 1 брой; ЧНД – 2
броя и АНД – 11 броя;
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Съдия Росен Александров има 7 броя върнати от инстанционен
контрол и потвърдени съдебни актове, от тях: НОХД – 2 броя; НЧХД –1
брой и АНД – 4 броя;

Съдия Антон Игнатов има 10 броя върнати от инстанционен
контрол и потвърдени съдебни актове, от тях: ЧНД – 3 броя и АНД – 8
броя ;

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

За 2021 г. върнати от инстанционен контрол и отменен е само 1
съдебен акт – АНД на съдия Росен Александров.

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

За 2021 г. върнати от инстанционен контрол и изменени са 3
съдебни актове.

По съдии ка както следва:
Съдия Ивета Павлова: НОХД – 1 брой и НЧХД – 1 брой;
Съдия Антон Игнатов : НОХД – 1 брой;

II.21. Изгубени дела.
         За 2021 г. в Районен съд – Радомир, 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 – Радомир за 2021 г. по всички наказателни дела от

общ характер мотивите са изготвени в 15 дневен срок.

· Изготвяне на решения по НАХД:
В Районен съд –  Радомир за 2021  г.  по Глава ХХVІІІ от НПК

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание“ са образувани общо 22 броя дела и 1 дело е
останало несвършено от предходната година. Свършените дела в края на
годината са 23 броя. По съдии тези дела са, както следва:

Съдия Ивета Павлова: 10 броя дела;
Съдия Росен Александров: 8 броя дела;
Съдия Антон Игнатов: 5 броя дела;
Всички дела са насрочени в едномесечен срок, съгласно чл.376, ал.1

от НПК и по всички приключили дела съдът се е произнесъл в срока по
чл.308 от НПК. С изключение на едно дело на съдия Антон Игнатов,
като закъснението е незначително от 14 дни – АНД №339/2020 г.
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II.22.2. Спазване на срока по чл.65, ал.3 НПК.
В Районен съд – Радомир 2021 г. няма дела, образувани по искане

за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража или за
нейното изменение / чл.64 и чл.65 от НПК/.

II.15. Дела, образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК.
В Районен съд – Радомир през 2021 г. има образувани 4 броя

наказателни дела на основание чл.243 от НПК и 3 броя на основание
чл.244 от НПК.

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

Всички дела образувани на основание чл.244, ал.5 от НПК са
разгледани 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 – Радомир за 2021 г. всички дела са насрочени и

решени в срока по чл.382, ал.2 от НПК.

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 2021 г. в Районен съд - Радомир,
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 1 брой АНД на съдия Антон
Игнатов, има закъснение при изготвяне на решението, като същото е
незначително - 14 дни.

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

При образуването на наказателни дела за 2021. в РС – Радомир се
спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед 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 ИВЕТА ПАВЛОВА

2020 г.
НОХД № 148/2020 г. е образувано на 02.06.2020 г. по внесен

обвинителен акт на РП – Перник срещу едно лице за престъпление по
чл. 343в, ал. 3 от НК. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата.
С разпореждане от този ден делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 16.06.2020 г. На тази дата не е даден ход на
делото, поради нередовно призоваване на подсъдимия. Пренасрочено е за
02.07.2020 г., когато е даден ход на делото и на съдебната прения, като
същото е приключило с присъда. Мотивите са предадени на 07.07.2020 г.

НОХД № 160/2020 г. е образувано на 08.06.2020 г. по внесено
споразумение между обвиняемия и  РП – Перник срещу едно лице за
престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Протоколът за избор на докладчик е
от същата дата. С разпореждане от този ден делото е насрочено за
разглеждане за 11.06.2020 г. На тази дата делото е отложено за
16.06.2020г., поради заболяване на защитата. В това съдебно заседание е
даден ход на делото и същото е приключило с определение за одобряване
на споразумението.

НОХД № 341/2020 г. е образувано на 12.11.2020 г. по внесен
обвинителен акт на РП – Перник срещу едно лице за престъпление по
чл. 354а, ал. 3 от НК. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата.
С разпореждане от 19.11.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 12.01.2021 г. В това съдебно заседание не е
даден ход и делото е пренасрочено за разглеждане за 28.01.2021 г., поради
заболяване на подсъдимия. Тогава е даден ход на разпоредителното
заседание. В това съдебно заседание е даден ход на делото и същото е
приключило с определение за одобряване на споразумението.

АНД № 23/2020 г. е образувано на 17.01.2020 г. . по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от РП
– Перник, ТО – Радомир по реда на чл.78а от НК - внесено постановление
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по отношение на подсъдимия. Протоколът за
избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от 27.01.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане за 13.02.2020 г. На тази дата делото е
решено.

АНД № 105/2020 г. е образувано на 28.04.2020 г. . по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от РП
– Перник, ТО – Радомир по реда на чл.78а от НК - внесено постановление
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
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административно наказание по отношение на подсъдимия. Протоколът за
избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от 04.05.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане за 27.05.2020 г. Проведени са три
съдебни заседания, съответно на 27.05, 02.6 и 18.06., като делото е
отлагано за събиране на доказателства. В последното съдебно заседание
делото е приключило, като съда е обявил, че ще с произнесе с решение

АНД № 107/2020 г. Делото е образувано на 04.05.2020 г. . по
внесени материали по досъдебно производство на основание чл.375 от
НПК от РП  –  Перник,  ТО –  Радомир по реда на чл.78а от НК -  внесено
постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по отношение на подсъдимия. Протоколът за
избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от 05.05.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане за 27.05.2020 г. На тази дата е даден
ход на делото и същото е приключило, като съда е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок.

АНД № 33/2020  г. е образувано на 22.01.2020 г. по жалба на едно
лице срещу НП на началник група към ОДМВР – Перник. Протоколът за
избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от 24.01.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане за 06.02.2020 г. На тази дата е даден
ход на делото, на съдебното следствие и съдебната прения и делото е
обявено за решаване. Решението е от 18.02.2020 г.

АНД № 120/2020 г. е образувано на 11.05.2020 г. по жалба на ФЛ
срещу издаден електронен фиш от ОДМВР – Перник за налагане на глоба.
Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от
13.05.2020 г. делото е насрочено за разглеждане за 11.06.2020 г., когато е
обявено за  решаване. Решението е от 19.06.2020 г.

АНД № 261/2020 г. е образувано на 03.09.2020 г. по жалба от МЗХГ
срещу НП на ДАМТН. Протоколът за избор на докладчик е от същата
дата. С разпореждане от 04.09.2020 г. делото е насрочено за разглеждане
за 01.10.2020 г. На тази дата е даден ход на делото и същото е отложено за
събиране на доказателства за 22.10.2020 г. Тогава отново е даден ход на
делото, на съдебното следствие и съдебната прения и делото е обявено за
решаване. Решението е от 19.11.2020 г.

ЧНД № 128/2020 г. е образувано на 14.05.2020 г. по искане за
извършване на принудителни действия по полицейска регистрация –
вземане на образци от ДНК профил, дактилоскопиране и фотографиране
на лице, от началника на РУ – Радомир. Протоколът за избор на докладчик
е от същата дата. С определение от същия ден делото е решено.

ЧНД № 249/2020 г. е образувано на 18.08.2020 г. по искане на РП –
Перник за вземане на мерки за обезпечаване на отнемането на вещи в
полза на държавата, на основание чл. 72, ал. 1 НПК. Протоколът за избор
на докладчик е от същата дата. С определение от този ден делото е
решено.
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ЧНД № 311/2020 г. е образувано на 11.10.2020 г. по искане на
разследващ полицай от РУ – Радомир за разпит на свидетел пред съдия.
Протоколът за избор на докладчик е от 15.11.2020 г.  С разпореждане от
тази дата делото е насрочено за разглеждане в същия ден, когато е
приключило.

2021 г.

НОХД № 1/2021  г. е образувано на 04.01.2021 г. по внесен
обвинителен акт на РП – Перник срещу едно лице за престъпление по
чл. 343б, ал. 1 от НК. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата.
С разпореждане от 07.01.2021 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 26.01.2021 г. На тази дата е внесено
споразумение за решаване на наказателното производство на съдебна
фаза. С определение от същата дата споразумението е одобрено и е влязло
в сила.

НОХД № 101/2021 г. е образувано на 16.04.2021 г. по внесено
споразумение между обвиняемия и РП – Перник срещу едно лице за
престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК. Протоколът за избор на докладчик е
от същата дата. С разпореждане от този ден делото е насрочено за
разглеждане за 22.04.2021 г. По искане на една от страните по делото,
същото е пренасрочено за 23.04.2021 г. В това съдебно заседание е даден
ход и делото е приключило с определение, с което е одобрено склченото
меужду страните споразумение.Същото е влязло в сила веднага.

НОХД № 114/2021 г. е образувано на 28.04.2021 г. по внесен
обвинителен акт на РП – Перник срещу едно лице за престъпление по
чл. 183, ал. 4 от НК. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 29.04.2021 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 15.06.2021 г. На тази дата не е даден ход на
делото и същото е пренасрочено за 15.07.2021 г. Тогава, поради неявяване
на адвоката на подсъдимия, по уважителни причини, делото е отложено за
28.09.2021 г. На тази дата е даден ход на делото, на съдебната прения и на
съдебното следствие и делото е приключило с присъда. Мотивите са
предадени на 14.10.2021 г.

НЧХД №69/2021 г. е образувано на 12.03.2021 г. по тъжба на
частния тъжител с правно основание чл. 146 и чл. 148 от НК. Протоколът
за избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от 16.03.2021 г.
делото е насрочено за разглеждане за 06.04.2021 г. На тази дата не е даден
ход на делото и същото е отложено, поради постъпила молба от защитата -
за 27.04.2021 г. В това съдебно заседание делото е отложено поради
искане на страните за постигане на помирение за 13.05.2021 г. На тази дата
е даден ход на делото и на съдебното следствие и делото е отложено за
събиране на доказателства за 13.07.2021 г. В две поредни съдебни
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заседания – 13.07 и 14.09 не е даван ход на делото и същото е отлагано
поради заболяване на защитник. В опследното съдебно заседание
проведено на 14.10.2021 г., делото е приключило с присъда. Мотивите са
предадени на 10.01.2021 г.

НЧХД № 213/2021 г. е образувано на 17.08.2021 г. по тъжба с
правно основание чл. 146 и чл. 147 от НК. Протоколът за избор на съдия
докладчик е от същата дата. С разпореждане от 20.08.2021 г.
производството е оставено без движение, поради констатирани
нередовности в тъжбата. С последващо разпореждане от 24.09.2021 г.
производството е прекратено, поради неизпълнение на  указанията дадени
от съда.

ЧНД №42/2021 г. е образувано на 12.02.2021 г. по искане на
разследващ полицай от РУ – Радомир за разпит на свидетел пред съдия.
Протоколът за избор на докладчик е от същата дата.  С разпореждане от
този ден делото е насрочено за разглеждане за 15.02.2021 г., когато е
приключило.

ЧНД № 68/2021 г. е образувано на 10.03.2021 г. по предложение от
РП – Перник за кумулация, на основание чл. 306, ал. 1 НПК. Протоколът
за избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от 11.03.2021 г.
делото е насрочено за разглеждане в публично заседание – за 30.03.2021 г.
На тази дата е даден ход на делото и същото е приключило с определение.

ЧНД № 157/2021 г. е образувано на 16.06.2021 г. по предложение от
РП – Перник за кумулация, на основание чл. 306, ал. 1 НПК. Протоколът
за избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от 18.06.2021 г.
делото е насрочено за разглеждане в публично заседание – за 08.07.2021 г.
На тази дата не е даден ход на делото, поради неявяване на осъдения по
уважителни причини и е отложено за 21.07.2021 г. Тогава същото е
приключило с определение.

ДЕЛА НА СЪДИЯ РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ

2020 г.

НОХД № 155/2020 г. Делото е образувано на 05.06.2020 г. с внесен
ОА на РП– Перник срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.234,
ал.1 от НК /бързо производство/. Протоколът за избор на съдия докладчик
е от същата дата. С разпореждане от 05.06.2020 г. делото е насрочено в
открито заседание за разглеждане по реда на Глава двадесет и четвърта от
НПК за 11.06.2020 г. На тази дата не е даден ход на делото и същото е
отложено за 23.06.2020 г., да се запознае адвоката на подсъдимия със
събраните материали от досъдебното производство. На тази дата е даден
ход по същество и делото е приключило с присъда. Мотивите са
предадени на 23.06.2020 г.
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НОХД № 76/2020 г. Делото е образувано на 09.03.2020 г. във връзка
с изпратена преписка от РП – Перник, ТО – Радомир, ведно със
Споразумение за прекратяване на наказателното производство на
основание чл.381 и сл. от НПК. Протоколът за избор на съдия докладчик е
от същата дата. С разпореждане от 09.03.2020 г. делото е насрочено в
открито съдебно заседание за 16.03.2020 г. С разпореждане от закрито
заседание от 16.03.2020 г. поради усложнената епидемиологична
обстановка в страната и заповед на председателя на съда делото е
пренасрочено за 22.04.2020 г. С разпореждане от закрито заседание от
10.04.2020 г. по същите причини изложени по – горе делото е
пренасрочено за 18.05.2020 г. В това съдебно заседание ход на делото не е
даден поради неявяване на обвиняемият по делото и същото е отложено за
26.05.2020 г. В това съдебно заседание е одобрено от съда постигнатото
споразумение между страните и производството по делото е прекратено.

НОХД № 10/2020 г. Делото е образувано на 14.01.2020 г. с внесен
ОА на РП– Перник срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.343б,
ал.1 от НК /бързо производство/.. Протоколът за избор на съдия докладчик
е от същата дата. С разпореждане от 14.01.2020 г. делото е насрочено
делото е насрочено в открито заседание за разглеждане по реда на Глава
двадесет и четвърта от НПК за 21.01.2020 г. На тази дата е даден ход на
делото и същото е отложено за 24.01.2020 г. поради предоставен срок на
страните за сключване на споразумение. В това съдебно заседание съда е
одобрил постигнатото споразумение между страните и делото е
прекратено.

НОХД № 373/2020 г. Делото е образувано на 01.06.2020 г. по тъжба
на М.В.Р срещу А.В.Р във връзка с извършено престъпление по чл. 130,
ал.1 и чл.146, ал.1 от НК. С разпореждане от закрито заседание от
02.06.2020 г. делото е насрочено за 25.06.200 г. На тази дата ход на делото
не е даден вършено престъпление по чл.325, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.
Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С разпореждане
от 15.12.2020 г. от закрито разпоредително заседание делото е насрочено в
разпоредително заседание за 12.01.2021 г. В това заседание ход на делото
не е даден поради нередовно призоваване на подсъдимия и делото е
отложено за 22.02.2021 г. В това съдебно заседание отново не е даден ход
на разпоредителното заседание поради нередовно призованите пострадали
лица и делото е насрочено за 29.03.2021 г. В това съдебно заседание е
даден ход на разпоредителното заседание и делото е отложено за
разглеждане по общия ред за 27.04.2021 г. В това съдебно заседание
делото е приключило с  присъда. Мотивите са предадени на 16.07.2021 г.

НЧХД №147/2020 г. Делото е образувано на 01.06.2020 г. по частна
тъжба от М.В.Р срещу А.В.Р за извършено престъпление по чл.130, ал.1 и
чл.146, ал.1 от НК. С разпореждане от 02.06.2020 г. от закрито заседание
делото е насрочено за 25.06.2020 г. В това съдебно заседание не е даден
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ход на делото като е даден срок за сключване на споразумение между
страните и същото е отложено за 29.07.2020 г. На тази дата отново не е
даден ход на делото поради постъпила молба от адвоката на една от
страните, който по уважителни причини не може да присъства в съдебното
заседание и същото е отложено за 02.09.2020 г. В това съдебно заседание
отново не е даден ход по делото, като изрично страните са помолили да им
се даде допълнителен срок за сключване на споразумение между страните
и същото е отложено за 02.11.2020 г. На тази дата отново не е даден ход на
делото поради неявяване на подсъдимия и неговия защитник редовно
призовани и делото е отложено за 11.11.2020 г. В това съдебно заседание
частния тъжител е оттеглил тъжбата си и с оглед наличните предпоставки
по чл.289, ал.1, вр. с чл.24, ал.5, т.4 от НПК производтвото по делото е
прекратено.

АНД№173/2020 г.- Делото е образувано на 15.06.2020 г. . по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от РП
– Перник, ТО – Радомир по реда на чл.78а от НК - внесено постановление
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по отношение на подсъдимия. за извършено
престъпление по чл.354а, ал.3 от НК.  Протоколът за избор на съдия –
докладчик от същия ден. С разпореждане от 15.06.2020 г. делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 08.07.2020 г. В
това съдебно заседание делото е обявено за решаване. Решението е от
същия ден. Мотивите са предадени на 24.07.2020 г.

АНД№181/2020 г.- Делото е образувано на 25.06.2020 г. . по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от РП
– Перник, ТО – Радомир по реда на чл.78а от НК - внесено постановление
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по отношение на подсъдимия, за извършено
престъпление по чл.345, ал.2 вр. с ал.1 от НК.  Протоколът за избор на
съдия – докладчик от същия ден. С разпореждане от 25.06.2020 г. делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 20.07.2020 г. В
това съдебно заседание делото е обявено за решаване. Решението е от
същия ден. Мотивите са предадени на 23.07.2020 г.

АНД №119/2020 г.- Делото е образувано на 11.05.2020 г. по жалба
на ФЛ срещу издаден електронен фиш 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
15.05.2020 г. е насрочено за 10.06.2020 г. На тази дата е даден ход на
делото и същото е приключило като съда е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. Решението е от 15.06.2020 г.

АНД №12/2020 г.- Делото е образувано на 15.01.2020 г. по жалба на
ЮЛ срещу издадено НП от Началник сектор „Оперативни дейности“ при
ЦУ на НАП – Сфоия. Още същия ден делото е разпределено на случаен
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принцип с протокол от избор на съдия докладчик. Делото с разпореждане
в закрито заседание от 15.01.2020 г. е насрочено за 10.02.2020 г. На тази
дата е даден ход на делото и същото е приключило като съда е обявил, че
ще се произнесе с решение в срок. Решението е от 27.02.2020 г.

АНД №61/2020 г.- Делото е образувано на 20.02.2020 г. по жалба на
ЮЛ срещу издадено НП от Кмета на община Ковачевци. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. Делото с разпореждане в закрито заседание от 21.02.20210 г. е
изискана да бъде изпратена в съда от административно наказващия орган
цялата преписка.С разпореждане от закрито заседание от 05.03.2020 г. са
допуснати до разпит двама свидетели и делото е насрочено за 30.03.2020 г.
Поради усложнената епидемиологична обстановка и издадена заповед на
председателя на съда делото е пренасрочено за 22.04.2020 г.Поради
същите причини описани по-горе делото отново е пренасрочено за
01.06.2020 г. В това съдебно заседание е даден ход на делото и същото е
отложено за събиране на доказателства за 01.07.2020 г. В това съдебно
заседание делото е приключило, като съда е обявил, че ще се произнесе с
решение. Решението е от 22.07.2020 г.

ЧНД № 79/2020 г. Делото е образувано на 12.03.2020 г. по искане за
предоставяне на данни от мобилен оператор на основание чл.159а от НПК,
вр. чл.251 от ЗЕС. Протокол за избор на съдия - докладчик от същия ден. С
разпореждане от 12.03.2020 г. делото е приключило, като е разпоредено да
се предостави изисканата справка.

ЧНД № 1/2020 г. Делото е образувано на 03.01.2020 г. по искане от
прокурор при РП – Перник за одобряване на протокол за извършен оглед
на местопроизшествие съгласно чл.161, ал.2, вр. чл.156 от НПК. Протокол
за избор на съдия - докладчик от същия ден. С определение от 03.01.2020
г. делото е приключило, като е одобрен протоколът за оглед на
местопроизшествие.

ЧНД № 11/2020 г. Делото е образувано на 15.01.2020 г. по искане от
осъденото лице за определяне на общо наказание по чл.23-27 от НК
/кумулация/. Протокол за избор на съдия - докладчик от същия ден. С
разпореждане от закрито заседание от 15.01.2020 г. делото е насрочено за
10.02.2020 г., на която дата с определени е оставено без уважение
искането.

2021 г.

НОХД № 21/2021 г. Делото е образувано на 25.01.2021 г. във връзка
с изпратена преписка от РП – Перник, ТО – Радомир, ведно със
Споразумение за прекратяване на наказателното производство на
основание чл.381 и сл. от НПК. Протоколът за избор на съдия докладчик е
от същата дата. С разпореждане от 25.01.2021 г. делото е насрочено в
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открито съдебно заседание за 29.01.2021 г. В това съдебно заседание е
одобрено от съда постигнатото споразумение между страните и
производството по делото е прекратено.

НОХД № 110/2021 г. Делото е образувано на 20.04.2021 г. във
връзка с изпратена преписка от РП – Перник, ТО – Радомир, ведно със
Споразумение за прекратяване на наказателното производство на
основание чл.381 и сл. от НПК. Протоколът за избор на съдия докладчик е
от същата дата. С разпореждане от 21.04.2021 г. делото е насрочено в
открито съдебно заседание за 26.04.2021 г. В това съдебно заседание е
одобрено от съда постигнатото споразумение между страните и
производството по делото е прекратено.

АНД№53/2021 г.- Делото е образувано на 23.02.2021 г. . по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от РП
– Перник, ТО – Радомир по реда на чл.78а от НК - внесено постановление
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по отношение на подсъдимия, за извършено
престъпление по чл.345, ал.2 от НК. Протоколът за избор на съдия –
докладчик от същия ден. С разпореждане от 24.02.2021 г. делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 22.03.2021 г. В
това съдебно заседание делото е обявено за решаване. Решението е от
същия ден. Мотивите са предадени на 29.03.2021 г.

АНД №107/2021 г.- Делото е образувано на 19.04.2021 г. по жалба
на ЮЛ срещу издадено НП от Директора на Регионална инспекция по
околта среда и водите - София. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. Делото с
разпореждане в закрито заседание от 19.04.20210 г. е насрочено за
17.05.2021 г. На тази дата не е даден ход на делото поради отсътвие от
залата на адвоката на жалбоподателя по уважителни причини и делото е
отложено за 14.06.2021 г. В това съдебно заседание е даден ход на делото
и същото е приключило като съда е обявил, че ще се произнесе с решение
в срок. Решението е от 07.07.2020 г.

АНД №10/2021 г.- Делото е образувано на 14.01.2021 г. по жалба на
ФЛ срещу издадено НП от Началник сектор „ПП“ към 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 14.01.20210 г. е насрочено за 15.02.2021 г. В това съдебно
заседание делото е приключило, като съда е обявил, че ще се произнесе с
решение. Решението е от 17.02.2021 г.

АНД №55/2021 г.- Делото е образувано на 24.02.2021 г. по жалба на
ЮЛ срещу издадено НП от Директора на 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
25.02.2021 г. е насрочено за 24.03.2021 г. В това съдебно заседание делото
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е приключило, като съда е обявил, че ще се произнесе с решение.
Решението е от 25.03.2021 г.

ЧНД № 3/2021 г. Делото е образувано на 07.01.2021 г. по молба за
реабилитация, производство по чл.323 от НПК. Протокол за избор на
съдия - докладчик от същия ден. С разпореждане от закрито заседание от
11.01.2021 г. делото е оставено без движение, като е указано на молителя в
7-мо дневен срок да отстрани нередовностите в молбата. С протокол от
открито съдебно заседание проведено на 24.03.2021 г. съда е прекратил
производството по делото поради оттеглена молба за реабилитация.

ЧНД № 63/2021 г. Делото е образувано на 04.03.2021 г. по искане за
предоставяне на данни от мобилен оператор на основание чл.159а от НПК,
вр. чл.251 от ЗЕС. Протокол за избор на съдия - докладчик от същия ден. С
разпореждане от 04.03.2020 г. делото е приключило, като е разпоредено да
се предостави изисканата справка.

ЧНД № 94/2021 г. Делото е образувано на 15.04.2021 г. по искане на
основание чл.72, ал.1 от НПК за вземане на мерки за обезпечаване на
отнемането на вещи в полза на държавата. Протокол за избор на съдия -
докладчик от същия ден. С определение от 15.04.2021 г. делото е
приключило, като е оставено без уважение искането за допускане на
обезпечението.

ДЕЛА НА СЪДИЯ АНТОН ИГНАТОВ

2020 г.

НОХД № 138/2020 г. е образувано на 20.05.2020 г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.325,ал.5,вр.с ал.1,вр. с
чл.29,ал.1,б.“б“ от НК. Първоначално съдия-докладчик е била съдия
Тодорова. С разпореждане от 21.05.2020 г. делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание за 15.07.2020г. На основание
заповед №152/03.07.2020г. на председателя на РС-Радомир е извършено
преразпределение на делото. С протокол за случайно разпределение на
делата от 03.07.2020г. за съдия-докладчик е определен съдия Игнатов. В
разпоредителното заседание проведено на 15.07.2020 г. е даден ход на
разпоредителното заседанието. За разглеждане на делото по реда на гл.20
от НПК, делото е насрочено на 28.07.2020 г. Проведени са две съдебни
заседания. Делото е приключено с присъда постановена в съдебно
заседание на 06.10.2020г. Мотивите са изготвени и предадени на
19.10.2020 г.;

НОХД № 201/2020 г. е образувано на 14.07.2020 г. по внесено
готово споразумение. Делото е разгледано на 20.07.2020 г., когато съдът е
приел и одобрил постигнатото между страните споразумение и е
прекратил производството;
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НЧХД № 159/2020 г. е образувано на 08.06.2020 г. по частна тъжба
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.130,ал.2 от НК.
Първоначално съдия- докладчик по делото е била съдия Павлова. С
разпореждане от 09.06.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 23.06.2020 г. Проведени са три съдебни заседания. С
определение от 24.08.2020 г. съдия Павлова се е отвела. С протокол за
избор на съдия- докладчик от 24.08.2020 г. е определен съдия Игнатов.
Проведени са седем съдебни заседания. Делото е приключено с присъда
постановена в съдебно заседание на 07.10.2021 г. Мотивите са изготвени и
предадени в срок до 26.10.2021г.;

АНД № 199/2020 г. е образувано на 14.07.2020 г. по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от РП
– Перник, ТО – Радомир по реда на чл.78а от НК - внесено постановление
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по отношение на подсъдимия. С
разпореждане от 21.07.2020г. делото е насрочено за разглеждане на
28.07.2020г. В това съдебно заседание е даден ход на делото, ход по
същество и ход на съдебните прения. Диспозитива на решението е обявен
в съдебното заседание. Мотивите към решението са изготвени в срок до
20.08.2020г.;

АНД № 312/2020г. е образувано на 16.10.2020г. . по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от РП
– Перник, ТО – Радомир по реда на чл.78а от НК - внесено постановление
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по отношение на подсъдимия. С
разпореждане от 21.10.2020 г. делото е насрочено за разглеждане на
10.11.2020 г. В това съдебно заседание е даден ход на делото, ход по
същество и ход на съдебните прения. Диспозитива на решението е обявен
в съдебното заседание. Мотивите към решението са изготвени в срок до
02.12.2020 г.;

АНД № 194/2020 г. е образувано на 09.07.2020 г. по жалба срещу
НП на ОД на МВР- Перник, сектор Пътна полиция. В съдебно заседание
на 16.09.2020 г. е даден ход на делото, ход на съдебното следствие и на
съдебните прения. Решението по делото е обявено в съдебно заседание на
16.09.2020 г. Мотивите към решението са изготвени и обявени на
20.11.2020 г.;

АНД № 169/2020 г. е образувано на 11.06.2020 г. след връщането му
от Административен съд- Перник и отмяна на решение на РС-Радомир по
НАХД № 380/2019 г. За съдия-докладчик по делото е определена съдия
Татяна Тодорова. С разпореждане от 11.06.2020 г. делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 06.07.2020 г. Във вр. със заповед №
152/03.07.2020 г. на председателя на РС- Радомир на 03.07.2020 г. делото е
преразпределено на съдия Антон Игнатов. Проведени са осем съдебни
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заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. Делото е
приключено в съдебно заседание на 04.11.2021 г. Решението ведно с
мотивите и изготвено и обявено на 01.12.2021 г.;

АНД № 140/2020 г. е образувано на 21.05.2020 г. срещу електронен
фиш издаден от органите на МВР- сектор Пътна полиция-Перник. С
разпореждане от 21.05.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 17.06.2020 г.,като в последствие е пренасрочено за
16.06.2020г., когато ход на делото не е даден поради нередовно
призоваване на страните. В последствие са проведени три съдебни
заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. Делото е
приключено в съдебно заседание на 23.09.2020 г.,когато е обявено за
решаване. Решението ведно с мотивите към него е изготвено и обявено на
28.10.2020 г.;

АНД № 168/2020 г. е образувано на 10.06.2020 г. по жалба срещу
НП на началника на РУ на МВР- Радомир при ОД на МВР- Перник.
Първоначално за съдия-докладчик е определена съдия Татяна Тодорова.
Във вр. със заповед № 152/03.07.2020 г. на председателя на РС-Радомир на
03.07.2020 г. делото е преразпределено на съдия Антон Игнатов. В
проведеното на 06.07.2020 г. съдебно заседание делото е обявено за
решаване. Решението е изготвено и обявено на 10.09.2020 г.;

ЧНД №197/2020 г. е образувано на 10.07.2020 г. по реда на
чл.161,ал.2, вр. с чл.156 от НПК. Делото е приключено същият ден с
определение;

ЧНД № 220/2020 г. е образувано на 28.07.2020 г.по реда на чл.159а
от НПК. Делото е приключено с определение същият ден;

ЧНД № 137/2020 г. е образувано на 20.05.2020 г. по молба за
реабилитация. С разпореждане от 02.06.2020 г. делото е насрочено за
20.07.2020 г. Проведени са три съдебни заседания. Делото е приключено с
определение постановено в съдебно заседание на 01.12.2020 г.;

2021 г.

НОХД № 318/2020 г. е образувано на 26.10.2020 г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.234в от НК. С
разпореждане от 30.10.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 15.12.2020 г. Във връзка с
епидемиологичната обстановка с разпореждане от 10.12.2020 г. делото е
пренасрочено за 23.02.2021 г., като тогава е даден ход на заседанието. За
разглеждане на делото по реда на гл.20 от НПК е насрочено за 23.03.2021г.
Във връзка с влошената епидемиологичната обстановка и заповед на
председателя на РС- Радомир делото е пренасрочено за 13.05.2021 г. В
това съдебно заседание делото е приключено с присъда. Мотивите са
изготвени и предадени на 19.05.2021 г.;
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НОХД № 353/2020г. е образувано на 25.11.2020 г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.343б,ал.1 от НК. С
разпореждане от 01.12.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 13.01.2021 г. В това съдебно заседание
делото е приключено, като съдът е приел и одобрил сключеното между
страните споразумение;

НОХД № 287/2020 г. е образувано на 04.10.2020 г. по внесен ОА
срещу три лица за извършено престъпление по чл.216,ал.1,пр.1,вр. с
чл.20,ал.2,вр. с ал.1 от НК. С разпореждане от 05.10.2020 г. делото е
насрочено за разглеждане в разпоредително заседание за 17.11.2020 г. С
разпореждане от 16.11.2020 г. във връзка с влошената епидемиологична
обстановка делото е отложено за 12.01.2021 г. Проведени са седем съдебни
заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. Делото е
приключено с присъда постановена в съдебно заседание на 09.12.2021 г.
Мотивите са изготвени и предадени в срок до 30.12.2021 г.;

АНД № 25/2021 г. е образувано на 28.01.2021 г. . . по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от РП
– Перник, ТО – Радомир по реда на чл.78а от НК - внесено постановление
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по отношение на подсъдимия. С
разпореждане от 01.02.2020 г. делото е насрочено за разглеждане на
23.02.2021 г.,като тогава не е даден ход на делото поради нередовно
призоваване на подсъдимия. Делото е насрочено за 30.03.2021г. В това
съдебно заседание е даден ход на делото, ход по същество и ход на
съдебните прения. Диспозитива на решението е обявен в съдебното
заседание. Мотивите към решението са изготвени в срок до 20.04.2021 г.;

АНД № 76/2021 г. е образувано на 25.03.2021 г. по жалба срещу НП
на началника на РСПБЗН. С разпореждане от 31.03.2021 г. делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 20.05.2021 г. ,като в това
съдебно заседание е даден ход на делото, ход на съдебното следствие и
съдебните прения. Решението е обявено в съдебно заседание. Мотивите
към решението са изготвени и обявени на 06.07.2021 г.;

АНД № 50/2021 г. е образувано на 19.02.2021 г. по жалба срещу НП
на началника на РДГ-Кюстендил. С разпореждане от 23.02.2021 г. делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 13.04.2021г. В това
съдебно заседание е даден ход на делото, ход на съдебното следствие и
ход на съдебните прения. Решението е обявено в съдебно заседание.
Мотивите към решението са изготвени и предадени на 13.05.2021 г.;

АНД № 4/2021 г. е образувано на 08.01.2021 г. по жалба срещу
издаден електронен фиш по КАТ. С разпореждане от 14.01.2021 г. делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 16.03.2021 г. Поради
влошената епидемиологична обстановка съгласно заповед № 59/15.03.2021
г. делото е пренасрочено за 05.05.2021 г. В това съдебно заседание е даден
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ход на делото, ход на съдебното следствие и на съдебните прения.
Решението е обявено в съдебно заседание. Мотивите към решението са
изготвени и обявени на 09.07.2021 г.;

ЧНД №88/2021 г. е образувано на 09.04.2021 г. по молба за
реабилитация. С разпореждане от 13.04.2021 г. делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 15.06.2021 г. Проведени са две
съдебни заседания- на 15.05.2021 г. и на 01.09.2021 г., когато делото е
приключено с определение постановено в съдебно заседание;

ЧНД № 49/2021  г.е образувано на 19.02.2021 г. по реда на чл.23-
чл.27 от НК. С разпореждане от 22.02.2021 г. делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 13.04.2021 г. В това съдебно
заседание делото е приключено с определение постановено в съдебно
заседание;

ЧНД № 6/2021 г. е образувано на 11.01.2021 г. по реда на чл.244 от
НПК. Делото е приключено с определение от 18.01.2021 г.;

ДЕЛА НА СЪДИЯ ТАТЯНА ТОДОРОВА

2020 г.

НОХД № 34/2020 г. Делото е образувано на 23.01.2020 г. във връзка
с изпратена преписка от РП – Перник, ТО – Радомир, ведно със
Споразумение за прекратяване на наказателното производство на
основание чл.381 и сл. от НПК. Протоколът за избор на съдия докладчик е
от същата дата. С разпореждане от 23.01.2020 г. делото е насрочено в
открито съдебно заседание за 29.01.2020 г. В това съдебно заседание е
одобрено от съда постигнатото споразумение между страните и
производството по делото е прекратено.

НОХД № 58/2020 г. Делото е образувано на 19.02.2020 г. във връзка
с изпратена преписка от РП – Перник, ТО – Радомир, ведно със
Споразумение за прекратяване на наказателното производство на
основание чл.381 и сл. от НПК. Протоколът за избор на съдия докладчик е
от същата дата. С разпореждане от 19.02.2020 г. делото е насрочено в
открито съдебно заседание за 24.02.2020 г. На тази дата не е даден ход на
съдебното заседание и делото е отложено за 25.02.2020 г. за доказателства.
В това съдебно заседание е одобрено от съда постигнатото споразумение
между страните и производството по делото е прекратено.

НОХД № 60/2020 г. Делото е образувано на 20.02.2020 г. във връзка
с изпратена преписка от РП – Перник, ТО – Радомир, ведно със
Споразумение за прекратяване на наказателното производство на
основание чл.381 и сл. от НПК. Протоколът за избор на съдия докладчик е
от същата дата. С разпореждане от 20.02.2020 г. делото е насрочено в
открито съдебно заседание за 24.02.2020 г. В това съдебно заседание е
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одобрено от съда постигнатото споразумение между страните и
производството по делото е прекратено.

НОХД № 53/2020 г. Делото е образувано на 12.02.2020 г. във връзка
с изпратена преписка от РП – Перник, ТО – Радомир, ведно със
Споразумение за прекратяване на наказателното производство на
основание чл.381 и сл. от НПК. Протоколът за избор на съдия докладчик е
от същата дата. С разпореждане от 12.02.2020 г. делото е насрочено в
открито съдебно заседание за 17.02.2020 г. В това съдебно заседание е
одобрено от съда постигнатото споразумение между страните и
производството по делото е прекратено.

АНД №32/2020 г.- Делото е образувано на 22.01.2020 г. по жалба на
ФЛ срещу НП издадено от Началник група към ОД на МВР – Перник, РУ
Радомир. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. Делото с разпореждане в закрито
заседание от 23.01.2020 г. е насрочено за 17.02.2020 г. На тази дата е даден
ход на делото и същото е приключило като съда е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. Решението е от 17.03.2020 г.

АНД№72/2020 г.- Делото е образувано на 05.03.2020 г. по жалба на
ФЛ срещу НП издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на
МВР - Перник. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип
с протокол от избор на съдия докладчик. Делото с разпореждане в закрито
заседание от 05.03.2020 г. е насрочено за 30.03.2020 г. С разпореждане от
закрито заседание от 12.03.2020 г. поради настъпилата усложнена
епидемиологична обстановка в страната и заповед на председателя на съда
делото е пренасрочено за 27.04.2020 г. С ново разпореждане от закрито
заседание от 09.04.2020 г. поради настъпилата усложнена
епидемиологична обстановка в страната и заповед на председателя на съда
делото е пренасрочено за 03.06.2020 г. На тази дата е даден ход на делото
и същото е приключило като съда е обявил, че ще се произнесе с решение
в срок. Решението е от 25.06.2020 г.

АНД №2/2020 г.- Делото е образувано на 07.01.2020 г. по жалба на
ФЛ срещу НП издадено от Началник ОО „АА“ - Перник. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. Делото с разпореждане в закрито заседание от 09.01.2020 г. е
насрочено за 05.02.2020 г. В това съдебно заседание е даден ход на делото
и същото е отложено за събиране на доказателства за 19.02.2020 г.На тази
дата е даден ход на делото и същото е приключило като съда е обявил, че
ще се произнесе с решение в срок. Решението е от 18.03.2020 г.

АНД№24/2020 г.- Делото е образувано на 17.01.2020 г. по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от РП
– Перник, ТО – Радомир по реда на чл.78а от НК, за извършено
престъпление по чл.296, ал.1, алт.2 от НК.  Протоколът за избор на съдия –
докладчик от същия ден. С разпореждане от 20.01.2020 г. делото е
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насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 27.02.2020 г. На
тази дата не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на
обвиняемия и делото е отложено за 11.03.2020 г. В това съдебно заседание
делото е обявено за решаване. Решението е от същия ден. Мотивите са
предадени на 30.03.2020 г.

ЧНД № 27/2020 г. Делото е образувано на 21.01.2020 г. по искане за
предоставяне на данни от мобилен оператор на основание чл.159а от НПК,
вр. чл.251 от ЗЕС. Протокол за избор на съдия - докладчик от същия ден. С
разпореждане от 21.01.2020 г. делото е приключило, като е разпоредено да
се предостави изисканата справка.

ЧНД № 67/2020 г. Делото е образувано на 28.02.2020 г. по искане от
прокурор при РП – Перник за одобряване на протокол за извършен оглед
на местопроизшествие съгласно чл.161, ал.2, вр. чл.156 от НПК. Протокол
за избор на съдия - докладчик от същия ден. С определение от 28.02.2020
г. делото е приключило, като е одобрен протоколът за оглед на
местопроизшествие.

ЧНД № 84/2020 г. Делото е образувано на 24.03.2020 г. по искане от
прокурор при РП – Перник за провеждане на разпит на свидетел пред
съдия. Протокол за избор на съдия - докладчик от същия ден. С
разпореждане от закрито заседание на 24.03.2020 г. делото е насрочено за
24.03.2020 г., на която дата с определени делото е приключило.

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. Съда 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 – Радомир 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.
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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-Радомир за периода на проверката /30.06.2021 г. – 30.04.2022 г./
са образувани в ЕИСС 291 наказателни  дела, както следва:

за 2021 г. – 186 броя, като от тях : НОХД – 40 броя; НЧХД – 3 броя;
НАХД – 69 броя и ЧНД – 74 броя;

за 2022 г. – 105 броя,  като от тях:  НОХД – 36 броя;  НЧХД – 2 броя;
НАХД – 52 броя и ЧНД – 15 броя;

В проверяваният период общият брой на обжалваните дела пред ОС –
Перник са 8 броя. От всички обжалвани наказателни дела няма
прекратени и върнати дела за администриране в РС – Радомир, поради
липса на оспорения съдебен акт на хартиен носител, или липса на
саморъчен подпис на съдията върху него.

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 – Радомир 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 3 броя съдебни зали.
Предоставя на гражданите следните информационни услуги: ежедневно
актуализирана интернет страница на съда; информационни табла с
видеодисплеи пред съдебните зали, показващи информация за
разглежданите дела; електронно информационно табло на входа на
Съдебната палата, показващо обобщена информация за всички
провеждащи се заседания в съдебните зали за текущата дата;
информационно табло, находящо се на партерния етаж, за предоставяните
услуги в регистратурата на съда; указателно табло с местоположението на
канцелариите и услугите, които могат да получат гражданите;
информационни табла, находящи се непосредствено след входа на
сградата - за обяви и съобщения на съда и Държавен съдебен изпълнител и
за обяви и съобщения на частни съдебни изпълнители;
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1.2 Районен съд – Радомир 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.

В РС – Радомир действат Вътрешни правила за случайно разпределение
на делата, утвърдени със Заповед № 23/20.01.2017 г. на Административен
ръководител-председател на Районен съд - Радомир, която е допълвана и
изменяна няколко пъти, като последното изменение е със Заповед
№ 152/01.06.2018 г. Въз основа на тези правила и нарочна заповед на
председателя на съда се разпределят на случаен принцип делата в Районен
съд - Радомир както и индивидуалният процент на натовареност на
магистратите по съответните видове дела и на Административния
ръководител на съда. Във връзка с подновяване на работата по ЕИСС в PC
– Радомир, на 20.04.2021 г. е проведено Общо събрание на магистратите,
на което са обсъдени слабостите и трудностите при работа с програмата и
е взето решение същата да бъде подновена, а считано от 26.04.2021 г. в
началната информация на Централизираната Системата за случайно
разпределение на делата към ВСС /ЦССРД/ да се включат по всички групи
наказателни дела съдиите Антон Игнатов и Росен Александров с 55%
натовареност, а съдия Ивета Павлова с 90% натовареност по всички групи
наказателни дела и със 100% натовареност по определени групи дела.

2. По показател „организация на деловодната дейност”:
2.1 В районен съд – Радомир за проверявания период се водят

всички изискващите се и изброени в ПАС и действащото законодателство
деловодни книги и регистри.

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.

2.2 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.
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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.

2.3 Делата се съхраняват в деловодството, а свършените дела се
предават в архив в определените за това срокове. Спазвани са всички
изисквания на гл.16 от ПАС.

2.4 Съгласно изискванията на Глава XIX от ПАС, постъпилите в
Районен съд – Радомир 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. Със Заповед
№262/13.09.2017г. на Адм.ръководител - Председател на РдРС е определен
съдебен служител - ЗС „Съдебно деловодство“, който е отговорен за
приемането и регистрирането на веществените доказателства в книгата за
веществени доказателства, както и за тяхното съхранение.

За проверяваният период са издадени съответните заповеди, с които
са назначени комисии: за извършване на инвентаризация на веществените
доказателства, за описване на веществените доказателства, за които е
постановено унищожаване, както и тези, които са без стойност и подлежат
на унищожаване, за осъществяване на физическото унищожаване на
веществени доказателства, описани в протоколите от годишните
инвентаризации. Всички издадени протокил се пазят във вид на
приложение към книгата за веществени доказателства.

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

движение и приключване на делата е много добра.
3.1. В Районен съд – Радомир 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 – Радомир за проверявания период няма
прекратени съдебни производства за 2020 г. на основание чл.248а, ал.2 от
НПК.
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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 – Радомир 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 – Радомир, насрочването е
ставало в рамките на срока предвиден в чл.271, ал.10 от НПК.

3.5. Не се констатира безпричинно отлагане и забавяне на
производството в проверените дела в РС – Радомир. 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 – Радомирн за проверявания период няма дела
прекратени по други причини.

3.7. За посочения период няма спрени дела.
3.8. В Районен съд – Радомир за проверяваният период има общо 3

дела върнати на прокурора с указания за отстраняване на нарушения,
допуснати на досъдебното производство, като всички са за 2020 г.

3.9. През проверявания период има само едно дело с възобновено
наказателно производство за 2020 г. и две дела с възобновено съдебно
следствие по едно за двете проверявани години.

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

3.11. В Районен съд – Радомир за 2020 г. общо наказателните дела за
разглеждане са 416  броя,  като от тях 358  броя са свършени и 58  броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното: относителния
дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е 13.94% и
съответно относителния дял на свършените дела спрямо делата за
разглеждане е 86.06%. За 2021 г. общо наказателните дела за разглеждане
са 423 броя, като от тях 384 броя са свършени и 43 броя са несвършените
дела. В проценти съотношението е следното: относителния дял на
несвършените дела спрямо делата за разглеждане е 10.17% и съответно
относителния дял на свършените дела спрямо делата за разглеждане е
90.78%. Наблюдава се повишаване на образуваните наказателни дела през
2021 г. в сравнение с предходната година, но въпреки този факт
относителния дял на свършените дела спрямо делата за разглеждане с
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около 4% по-висок в сравнение с предходната година. Това е показател за
срочността и бързината на приключване на съдебните производства.

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.  За 2020 г.  само по едно дело
на съдия Антон Игнатов не е спзен срокът по чл.244, ал.5 от НПК, като
забавата се е получила по обективни причини- неизпълнение в срок на
дадените указания от съда.

3.14. В РС – Радомир за проверяваният период има 8 дела
образувани по Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“. Делата са
насрочени, разгледани и приключили в 7 –мо дневния законоустановен
срок –чл.358, ал.1, т.4 от НПК.

3.15. По Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното
производство“ няма образувани дела за проверяваният период.

3.16. По Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в
производството пред първа инстанция “ за проверявания период няма
образувани дела.

3.17. По Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“ в Районен съд –
Радомир за 2020 г. са образувани през текущата година 11 броя дела, като
няма останали несвършени дела от предходна година. За 2021 г. са
образувани общо 22 броя дела и 1 дело е останало несвършено от
предходната година. Всички дела са насрочени в едномесечен срок,
съгласно чл.376, ал.1 от НПК.

 3.18. По Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със
споразумение” всички дела са насрочени в рамките на предвиденият срок
по чл.382, ал.2 от НПК.

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

3.20. 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 се установиха
просрочия при много малък брой дела, като същите са по настъпили
обективни причини.

4.1. В Районен съд – Радомир за 2020 г. 88.73% от делата се
насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок, 11.27% се
решават в срок до 1 година и има само едно дело с продължителност на
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разглеждане над 1 година. За 2021 г., 78.18% от делата се насрочват,
разглеждат и приключват в тримесечен срок. Делата разгледани в срок до
6 м. са 15.47%, а до 1 г. са 5.25% и само 4 дела са решени в срок по дълъг
от 1 година. В сравнение с предходната година се наблюдава леко
намаление на делата разгледани и решени в срок до 3 м. с около 10%.

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 – Радомир за проверяваният период по всички
административно - наказателни дела решенията са изготвени в
предвидените срокове по чл.340 от НПК. Изключение правят 6
административно наказателни дела на съдия Игнатов. За 2020 г. са пет
дела, като закъсненията при тях са от 1 м. до 4 м. и едно дело за 2021 г.,
където закъснението е незначително от 14 дни. За делата решени през
2020 г. трябва да се съобрази 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, както и факта, че съдия Игнатов през цялата
календарна година е бил командирован в ОС – Перник, като до края на
юни месец е работил на пълен работен ден в „гражданско отделение“ на
ОС – Перник, а с нова заповед от 03.07.2020 г. е работил на 4 часом
работен ден отново в ОС – Перник и останалите 4 часа в РС – Радомир.

5. По показател „качество на съдебните актове” :
5.1. През 2020 г. са обжалвани и протестирани общо 61 броя съдебни

актове, а върнати от инстанционен контрол са 52 съдебни актове.
Потвърдени са 48 съдебни актове, отменени са 2 съдебни актове и
изменени са 3 съдебни актове. През 2021 г.са обжалвани и протестирани
57 съдебни актове, а върнати от инстанционен контрол са 35 съдебни
актове. Потвърдени са 31 съдебни актове, отменен е 1 съдебен акт и
изменени са 3 съдебни актове. За 2020 г. от върнатите от инстанционен
контрол обжалвани и протестирани съдебни актове 92.31% са потвърдени,
3.85% са отменени и също толкова са изменени – 3.85%. За 2021 г.
потвърдените са 88.51%, отменените са 2.86% и изменените са 8.57%.
Видно от така представенето процентно съотношение за двете
проверявани години относно върнатите от инстанционен контрол
обжалвани и протестирани съдебни актове се запазва положителната
тенденция и за 2021 г., по отношние на високият процент потвърдени
съдебни актове. Също така е видно, че са намалели отменените съдебни
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