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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. и Заповед № ПП- 22-17/10.05.2022 г. на
главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, в
съответствие с Методиката за провеждане на проверки на органите на
съдебната власт от екипи на ИВСС, приета с Решение по Протокол
№10/08.03.2016 г.,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Военен съд – Пловдив с
обхват на проверката от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. и задачи на проверката:
- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, срочност
на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията, определенията и
на мотивите към постановените присъди.
- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и спрени
наказателни дела.
- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално просрочване.
- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; оправдателни
присъди.
- общ контрол - извършени ревизии от Военно апелативен съд; предложения
за изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение
текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.

СРОК за извършване на проверката от 16.05.2022 г. до 20.05.2022 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.



3

I.  УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

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

Председател на съда е полковник Асен Найденов Шопов. Общият брой
на съдиите по щат е 4 (четири). През проверявания период действително са
работили 4 (четири) съдии:

Във Военен съд – Пловдив няма обособени отделения, или колегии.
       Съгласно утвърдените щатни разписания, за периода от 01.01.2020 г. до
31.12.2021 г., числеността на служителите в съда е 11 човека.

Във Военен съд – Пловдив  съдебните служители са разпределени
съобразно чл. 14 от ПАС, в обща и специализирана администрация.

Ръководните длъжности са две - административен секретар и главен
счетоводител.

В специализираната администрация на  Военен съд – Пловдив  влизат
следните служби: Регистратура за класифицирана информация;
Регистратура; Деловодство; Съдебни секретари; Архив; Служба по връчване
на призовките.

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

От месец април 1992 г. Военен съд и Военно-окръжна прокуратура –
Пловдив, са настанени на първия и втория етаж в сграда, находяща се в
гр. Пловдив, ул. “Д-р Г. М. Димитров" № 28, собственост на Министерство на
отбраната.

С Решение № 345 от 30.05.2008 г. на Министерския съвет, първият и
вторият етаж от горната сграда са безвъзмездно предоставени за управление
от Министерство на отбраната на Министерство на правосъдието - за
нуждите на Военен съд и Военно-окръжна прокуратура Пловдив.

С Актове № 8073 от 17.12.2012 г. и № 8074 от 17.12.2012 г. за
публична държавна собственост на Областния управител - гр. Пловдив,
имотът е актуван като публична държавна собственост, с предоставени права
за управление на Министерство на правосъдието, за нуждите на Военен съд и
Военно-окръжна прокуратура - Пловдив.

С протокол № 14 от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет,
проведено на 17 май 2018 г., е възложено правото на стопанисване на
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Административния ръководител – председател на Военен съд – Пловдив на
недвижимия имот, намиращ се в гр. Пловдив, ул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 28.

В сградата на Военен съд – Пловдив са изградени: две съдебни зали,
оборудвани със звукозапис, централна климатизация, СОТ-система за охрана
на сградата, пожароизвестителна система и телефонна централа. Фоайето на
сградата е оборудвано, в услуга на гражданите и страните по делата, с
електронно-информационно табло и wi-fi мрежа.

В края на 2021 година, съвместно с ръководството на „РД Охрана –
Пловдив“, е реализиран проект (изграждане и оборудване на помещение за
задържани лица), в сградата на Военен съд – Пловдив. Проектът изцяло е
финансиран със средства от Министерството на правосъдието.

През 2020 г. във Военен съд – Пловдив е подновена и инсталирана нова
телефонната централа с модерни  IP апарати.

Военен съд – Пловдив предоставя на гражданите следните
информационни услуги: указателни табели, интернет-страница на съда,
информационно табло в регистратурата на съда и информационно електронно
табло във фоайето на съда.

Ежегодно председателят на съда отдава „Заповед  № 1“, която
представлява оперативен годишен план. Със заповедта се залагат
оперативните цели на съда за предстоящата година, назначават се комисии за
проверка и контрол на дейностите, зачислява се служебния автомобил на съда
и др.

Военен съд – Пловдив  има  набелязани стратегически цели и
приоритети. Всички съдии и съдебни служители са запознати с вътрешно
нормативния документ и следят за изпълнението на заложените цели и
приоритети.

   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.

Военен съд - Пловдив има въведени писмени правила за управление на
информацията и ІТ технологиите, утвърдени със заповед № 28/28.01.2020 г.
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, Outlook Express, а служителите, изпълняващи функции на
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деловодители и Adobe Acrobat Reader.  Всички работни места са оборудвани с
компютърна техника и са свързани в локална компютърна мрежа с 1(един) бр.
сървър. Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и софтуерно
състояние и отговарят на съвременните изисквания.

 Съдът използва правно - информационните продукти „Апис“  с всички
модули. Правно - информационните продукти са мрежови вариант и са
достъпни от всички работни места.

 Web - сайтът на Военен съд – Пловдив се поддържа ежедневно в
актуално състояние.

Военен съд – Пловдив, в основната си част, е технически добре
оборудван. Всички магистрати и съдебни служители от общата и
специализираната администрация разполагат с компютърни конфигурации,
които са свързани в мрежа.

Компютрите са инсталирани с операционни системи и офис пакети на
Майкрософт – Уиндоус 10 и Уиндоус 7. Сървър 2016 и Офис 2010.
Деловодната система САС „Съдебно Деловодство“е разработена от
„Информационно обслужване“ АД - клон Пловдив и от 01.01.2021 е внедрена
„Единна информационна система на съдилищата“ – ЕИСС, Счетоводният
програмен продукт „Уеб - Конто 66“ е  базиран и е доставен от ВСС. За
обработка на заплатите, личен състав, отпуски се използва приложениято
„Аладин“ на фирма „МикроКомплекс“. Автоматизирането на дейностите по
следене и отчитане на касата и банката в съда,  се извършва чрез уеб
базирания инструмент на Информационно обслужване АД - клон Пловдив.

Интернет страницата на съда е унифицирана и предоставена от
ВСС.Администрирането й се извършва от системния администратор на съда.

Военен съд – Пловдив има осигурен достъп до интернет, като е
обезпечен от 2 доставчика – основен и резервен.

Във Военен съд – Пловдив е разработена и функционира вътрешна
информационна страница, в която се публикуват заповеди на председателя на
съда, утвърдените графици за дежурствата на съдиите, графика за
насрочените дела, доклади и материали от преминати обучения на съдии и
съдебни служители, както и други материали от нормативен или
информационен характер.

Нормативната рамка на електронното правосъдие е регламентирана в
разпоредбите на Глава 18а от Закона за съдебната власт (обн. ДВ бр. 62 от
09.08.2016 г.). След 01.07.2021 г. в обективното право действа в пълна степен
правната регламентация на посочените по-горе норми, предвиждащи
изготвянето на съдебните актове в електронна форма. Упражняването на
процесуалните права от страните и действията на съда в електронна форма са
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в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ № 910/2014 и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За да се осигури на страните по делата, разглеждани във Военен съд –
Пловдив, както и на гражданите и юридическите лица дължимия достъп до
бързо и равнопоставено правосъдие, както и с оглед спазване принципа за
гарантиране на справедлив процес от независим и безпристрастен съд,
съгласно чл. 6 параграф 1 от Европейската конвенция за правата на човека и
основните свободи, както и на основание чл. 99, вр. чл. 86, ал. 1 и ал. 2,
чл. 360ж, ал. 3, чл. 360з, ал. 7 и 8 от ЗСВ и на основание чл. 247а, ал. 4 и 5
НПК, със заповед № 150/13.08.2021 г. на председателя - Административен
ръководител на Военен съд – Пловдив, е създадена необходимата
организация на работа .

 Началото на въвеждането на ЕИСС е поставено на основание чл. 360б
от ЗСВ, с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 14 от 18.06.2020 г. С
решение по Протокол № 19 от 23.07.2020 г. Пленумът на ВСС е приел график
за внедряването на ЕИСС, с указания за прилагане на чл. 8, 9 и следващите от
Правилника за вътрешния ред за използване на електронен подпис и
електронна идентификация от органите на съдебната власт (обн. ДВ бр. 32 от
21.04.2017 г.). В резултат на взетите административно- управленски решения
на ВСС, системата е внедрена в 153 съдилища, в т.ч. и във Военен съд –
Пловдив, считано от 01.09.2020 г.

2. 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.

Разпределението на делата се извършва от Председателя на съда, или
от съдията, който го замества.

Пловдивският военен съд прилага принципа за случайния подбо, чрез
електронно разпределение на делата, от м. октомври 2015 г. до 01.09.2020 г.
чрез „Система за случайно разпределение на делата, „ разработена от фирма
Смарт Систем и приета от ВСС.

   Във Военен съд – Пловдив, по време на проверявания период, са в сила
Вътрешни правила, утвърдени със Заповед № 295 от 22.11.2017 г. на
Председателя на съда, а от 01.01.2022 г. са в сила Вътрешни правила за
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образуване и разпределение на делата, утвърдени от административния
ръководител със Заповед № 41 от 01.03.2022 г.

Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 100%
натоварване. Председателят на съда участва при натовареност 70 %.

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се
изготвя от Председателя на съда, съгласно утвърдени Вътрешни правила за
разпределение на делата във Военен съд – Пловдив.

За осигуряване на всички искания от органите на досъдебното
производство по този ред, при необходимост от това и по изключение ad hoc,
Председателят на съда, със своя заповед, определя заместващ съдия по
дежурство.

 Съгласно утвърдените вътрешни правила за разпределение на делата във
Военен съд – Пловдив, по време на дежурство се разглеждат следните видове
дела:

1.НОХД, образувани по реда на бързото производство -
чл. 358 НПК; Искания, изискващи незабавно произнасяне в деня на
постъпване на делото;

2.ЧНД в досъдебно производство - мерки за неотклонение - чл. 64
НПК и чл. 65 НПК, други мерки за процесуална принуда;

3.ЧНД по чл. 67 НПК - разглеждане на предложение на прокурора
със съгласието на пострадалия, или по искане на последния за издаване на
забрана за доближаване на пострадалото лице от обвиняемия, както и по
искане на пострадалия за отмяна на забраната;

4.ЧНД по чл. 70 НПК - при постъпило искане за настаняване на
обвиняемия за изследване в психиатрично заведение;

5.ЧНД по чл. 72 НПК – при постъпило искане за вземане мерки за
обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на
държавата по реда на ГПК;

6.ЧНД по чл. 73 НПК – при постъпило искане за вземане мерки за
обезпечаване на бъдещ иск по реда на ГПК;

7.ЧНД по чл. 73а НПК – при постъпило искане за вземане мерки по
реда на ГПК за обезпечаване на направени и присъдени разноски по делото;

8.ЧНД по чл. 111, ал. 3 НПК – по постъпила жалба против отказа на
прокурора за връщане на веществени доказателства;

9.ЧНД по чл. 120 НПК – по постъпила жалба от свидетел против
наложената му глоба от орган на досъдебното производство;

10.ЧНД по чл. 133 НПК – по постъпила жалба от съответно
длъжностно лице, което не е снабдило заинтересованото лице с необходимите
документи, в рамките на неговата компетентност, против наложената му
глоба от орган на досъдебното производство;
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11.ЧНД по чл. 149 НПК – по постъпила жалба от вещо лице против
наложената му глоба от орган на досъдебното производство;

12.ЧНД, образувани по реда на чл. 158 НПК;
13.ЧНД, образувани по реда на чл. 159а НПК;
14.ЧНД по чл. 161 НПК - при постъпило искане за даване

разрешение или последващо одобрение на извършено претърсване и
изземване на органите на досъдебното производство, искания за одобрение
или разрешение по чл. 164  НПК при извършен обиск и чл. 165 НПК;

15.ЧНД по чл. 182 НПК – по постъпила жалба от длъжностно лице,
което е нарушило задълженията си по връчването против наложената му
глоба от орган на досъдебното производство;

16.ЧНД - образувани по реда на чл. 222 - 223 от НПК.
17.ЧНД - образувани във връзка с изпълнение на наказанията – чл.

437 и следващи от НПК. Датата на съдебните заседания в тези случаи се
съгласува предварително с ръководството на съответния затвор, с оглед
възможността за конвоиране и наличие на свободни съдебни зали;

18.ЧНД - по предложения по делегация на български и
чуждестранни съдилища по наказателни дела, по молби по чл. 474, ал. 3 от
НПК, по молби за разкриване на банкова тайна по ЗКИ;

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

С оглед на усъвършенстване организацията на работата, ритмичното
насрочване  и приключването на всички видове дела в разумен срок, на
основание чл. 329 ал. 3 т. 8 от ЗСВ, през съдебната ваканция във Военен съд –
Пловдив се разглеждат всички видове  постъпили и образувани дела.
Ползването на отпуск от съдиите става по предварително съгласуван с
административния ръководител график, като в съда се осигурява
присъствието на 50 % от съдиите, т. е. двама човека във всеки един момент.
За обезпечаване на всички искания от органите на досъдебното производство
към съда, ежемесечно/ в това число и периода на съдебната ваканция/, се
утвърждава график от административния ръководител за дежурен съдебен
състав от съдия и съдебен секретар, както е посочено по-горе.

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

В съда се водят следните книги:
5.1. на електронен носител:
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В деловодната програма „САС“ и „ЕИСС“ на съдилищата се  водят
всички книги и регистри, касаещи разглеждането на съдебни дела.

5.2. на хартиен носител:
1. Входящ дневник;
2. Изходящ дневник;
3. Разносна книга;
4. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
5. Азбучен указател за образуваните наказателни дела;
6. Описна книга;
7. Книга за открити заседания;
8. Книга за закрити и разпоредителни заседания;
9. Книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и

определения по глава ХХІХ от НПК;
10. Книга за веществените доказателства;
11. Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа;
12. Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и

суми присъдени в полза на съдебната власт.
13. Архивна книга.
14. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
15. Регистър по чл.159а, ал. 1 от НПК;
16. Регистър за ползване на документи в учрежденския архив на

Военен съд – Пловдив;
17. Дневник за издаване на трудови книжки;
18. Регистър на издадени служебни карти;
19.  Касова книга „Бюджет“;
20. Регистър на предоставените документи при осигурителя за

изчисляване и изплащане на парични обезщетения по ДОО;
21. Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа – начален

инструктаж;
22. Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа –

Инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден
инструктаж;

23. Ревизионна книга;
24. Публичен регистър  на декларациите за несъвместимост за лицата

по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ във Военен съд – Пловдив;
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25. Публичен регистър  на декларациите за промяна на декларирани
обстоятелства в декларациите за лицата по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ във
Военен съд – Пловдив.

За регистриране и отчет на материалите, съдържащи класифицирана
информация, в регистратурата за класифицирана информация се водят
специални регистри и отчетни документи, съгласно ЗЗКИ и подзаконовите
актове по прилагането му.

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание, се извършва в срок от 1 до 3
дни. За проверявания период по едно дело № 101/2020 г. призовките са
изготвени извън този срок.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок до 3 дни след
съдебното заседание. По 9 бр. наказателни дела този срок не е спазен.
Причините за това са: хронична и дългогодишна кадрова необезпеченост на
Военен съд – Пловдив със съдебни секретари и пълната липса на
деловодители. При четирима съдии по щат има двама съдебни секретари.
Същите обезпечават съдебните заседания на двата състава, които работят,
както и работата на дежурния по график съдебен състав. Поради липсата на
съдебни деловодители, съдебните секретари изпълняват и техните
задължения. Тези дела са били с фактическа и правна сложност, като
съдебните заседания са били насрочени и проведени в няколко поредни дни и
протоколите в тях са в обем няколко десетки страници. Връчването на
призовки, съобщения или преписи от жалба на участвали в производството
страни се извършва до 14 дни. Няма 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.

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
размяната на книжата между страните.

6. Веществени доказателства.

Постъпилите в съда веществени доказателства се приемат и се
регистрират в книгата за веществени доказателства от съдебния деловодител.
Приемането се извършва по данните в обвинителния акт и се удостоверява с
протокол, подписан от предаващия и приемащия служител. В случай на
установени разминавания с описаното в обвинителния акт, констатациите се
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отразяват задължително в протокола и се докладват на съдията-докладчик.
Протокола се прилага към делото.

Веществените доказателства се описват подробно в книгата, като се
означават: вида, марката, фабричния номер, броят, метражът, теглото и
степента на износеност, когато това е от значение.

Веществените доказателства се приемат в съда, опаковани съобразно
естеството им и по подходящ за съхранение начин. Върху опаковката на
веществените доказателства се поставя етикет с означение на номера и
годината на делото и номера, под който се вписва в книгата за веществени
доказателства. Съхраняват се в специално обособено и оборудвано
помещение, както и в метален сейф-каса. Помещението е с контролиран
достъп.

Съдебните секретари получават веществените доказателства от
съдебния служител, изпълняващ функциите на съдебен деловодител, след
датиране и подписване от тяхна страна в книгата за веществени
доказателство, като незабавно след приключване на съдебното заседание се
връщат в помещението за съхранение на веществени доказателства.

Когато делото се предава на друг орган, веществените доказателства се
предават единствено при поискване от другия орган.

Във Военен съд – Пловдив ежегодно се извършва проверка на
веществените доказателства от комисия, назначена със заповед на
Административния ръководител – председател на Военен съд – Пловдив.
Комисията изготвя протокол за извършената проверка, който се съхранява в
съдебното деловодство, като приложение към книгата за веществени
доказателства .

Веществените доказателства, за които е разпоредено връщане на
собственика, или представяне на друга институция, се предават с приемо-
предавателен протокол, като тези действия се описват в книгата за
веществени доказателства и в деловодните системи.

За унищожаване на веществените доказателства, за които е постановено
това, както и тези, които са без стойност и подлежат на унищожаване, се
съставя протокол и се прави отбелязване в книгата за веществените
доказателства.

Всички действия на съда, по отношение на веществените доказателства,
се вписват както в книгата за веществени доказателства, така и в деловодните
системи на съда /САС и ЕИСС/.

През 2020 г. и 2021 г. за веществените доказателства са отговаряли
съдебните служители, работещи в служба „Регистратура и деловодство“ .
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7. Заповеди и разпореждания на административния ръководител по
организацията и дейността на проверявания орган. Поощрения и
наложени наказания.

За проверявания период цялостната организация и дейността на Военен
съд – Пловдив, ежегодно се осъществяват със Заповед № 1/06.01.2020 г. и
Заповед № 1/04.01.2021 г.

Периодът на проверката съвпада с периода на усложненaта епидемична
обстановка на територията на цялата страна. През 2020 г. и 2021 г. и в
изпълнение на съответните заповеди на Министъра на здравеопазването и
решенията на съдийската колегия на ВСС, ръководството на съда е
предприело действия по превенция на разпространението на Ковид-19,
посредством въвеждане на работа на магистрати и съдебни служители по
утвърдени графици. Били са обособени две присъствени групи за работа на
съдиите и съдебните служители. В работните помещения се допускани да
работят 50 % от магистратите и служителите, които да обезпечат работата на
съда, без да се създават рискове за здравето им. Организация на работа е била
създадена със Заповеди на Административния ръководител на Военен съд –
Пловдив, както следва: Заповед № 68/16.03.2020 г.; Заповед
№ 81/10.04.2020г.; Заповед № 101/14.05.2020 г.

    През 2021 г., във Военен съд – Пловдив са актуализирани следните
вътрешни правила:

· Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация –
утвърдени със заповед № 218/10.11.2021 г. на Административния
ръководител – председател.

· Вътрешни правила за отпускане на служебен аванс – утвърдени със
заповед № 116/01.07.2021 г. на Административния ръководител –
председател.

· Вътрешни правила за прилагане системата на двоен подпис – утвърдени
със заповед № 93/09.06.2021 г. на Административния ръководител –
председател.

· Вътрешни правила за организация дейността на съдебните заседатели
във Военен съд – Пловдив – утвърдени със заповед № 89/08.06.2021 г.
на Административния ръководител – председател.

· Със Заповед № 36//05.02.2020 г. с оглед намаляване на бюджетните
разходи в съда и ефективното им разходване са определени лимити за
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разход на телефонни услуги и разход на гориво за  служебния лек
автомобил.

· Със Заповед № 31/19.02.2021 г. с оглед намаляване на бюджетните
разходи в съда и ефективното им разходване са определени лимити за
разход на телефонни услуги и разход на гориво за  служебния лек
автомобил.

· Със Заповед № 237/03.11.2020 г. са утвърдени правила и норми за
пожарна безопасност в сградата на Военен съд – Пловдив.

· Със Заповед № 226/15.11.2021 г. са утвърдени правила и норми за
пожарна безопасност в сградата на Военен съд – Пловдив.

    Създадени и утвърдени са нови вътрешни правила:
·  Вътрешни правила за работа с ПОС терминални устройства –

утвърдени със заповед № 88/08.06.2021 г. на Административния
ръководител – председател.

· Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси
– утвърдени със заповед № 117/01.07.2021 г. на Административния
ръководител – председател.

· Вътрешни правила за набиране, използване и отчитане на чуждите
средства от набирателната сметка на Военен съд – Пловдив – утвърдени
със заповед № 91/09.06.2021 г. на Административния ръководител –
председател.

· Вътрешни правила за съхранение и работа с КЕП – съдебни заседатели
– утвърдени със заповед № 118/06.07.2021 г. на Административния
ръководител – председател.

Със заповед № 56/16.04.2021 г. на Административния ръководител –
председател на Военен съд – Пловдив, по повод 16 април – Ден на
Конституцията и професионален празник на българските юристи и съдебните
служители, съдиите и съдебните служители от Пловдивския военен съд са
наградени с книги. Наложени наказания няма .

8. Извършени проверки.

Поради  въведеното извънредно положение в страната, във връзка със
създадената в страната епидемична обстановка с цел превенция на
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заболяването и намаляване на риска от възникване нови случаи на грип, остри
респираторни заболявания и на коронавирусна инфекция (COVID-19), през
проверявания период -2020 г. и 2021 г. няма извършени проверки от Военно-
апелативен съд – София.

В изпълнение на задачата по чл. 34б, ал. 1 от ЗСРС и на основание чл.
34е, ал. 1 и ал. 4 от ЗСРС, с решение  от 08.10.2020 г. на Националното бюро
за контрол на специалните разузнавателни средства, е била извършена
комплексна проверка на дейността по ЗСРС на 13.10.2020 г. Комисията,
извършила проверката е констатирала много добра организация на работата,
няма допуснати слабости или нарушения.

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.

През проверявания период са изготвяни годишни доклади за дейността
на съда.

През 2020 г. и 2021 г., поради посочените вече по-горе ограничения,
въведени във връзка с извънредното положение и усложнената епидемична
обстановка в страната, дейността на общото събрание на съдиите при Военен
съд – Пловдив е било силно редуцирана, само до обсъждането на следните
въпроси:

- Изслушване на полковник Асен Шопов – кандидат за
заемане на длъжността „Административен ръководител –
председател“ на Военен съд – Пловдив (27.02.2020 г.);

- Изслушване на полковник Георги Панев Георгиев –
кандидат за заемане на длъжността „Административен ръководител
– председател“ на Военен съд – Сливен (09.03.2020 г.);

- Обсъждане на проект на становище относно оптимизиране
на броя и структурата на военните съдилища (22.05.2020 г.);

- Изслушване на полковник Асен Шопов – кандидат за
заемане на длъжността „Административен ръководител –
председател“ на Военен съд – Пловдив (24.06.2020 г.);

- Обсъждане на писмо изх. № ВСС-1714/11.05.2021 г. от
членове на Висшия съдебен съвет и членове на работната група,
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която има за предмет да изготви и представи на съдилищата списък
на т.нар. „актове с ограничен достъп“.

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

През 2020 година съдиите от Военен съд – Пловдив не са участвали в
семинари и обучения в присъствена и/или електронна дистанционна форма.

През 2020 година съдебните служители от Военен съд – Пловдив са
участвали в следните присъствени и дистанционни форми на обучения:

1. Ж. П.                     
- присъствено обучение на тема: “Управление и развитие на екипи,

екипна работа и ефективност“, за времето от 09.03.2020 г. до 13.03.2020 г. в
гр. София, организирано от Националния институт на правосъдието.

2. С. И.                    
- електронно дистанционно обучение на тема: „Вербална/невербална

комуникация“, за времето от 16.03.2020 г. до 25.03.2020 г., организирано от
Националния институт на правосъдието.

- електронно дистанционно обучение на тема: „Изграждане на
ефективни умения за оценка и професионално поведение на съдебната
администрация“, за времето от 20.05.2020 г. до 10.06.2020 г., организирано от
Националния институт на правосъдието.

- присъствено и електронно дистанционно обучение на тема: „Единна
информационна система на съдилищата“, за времето от 03.08.2020 г. до
05.08.2020 г., организирано от „Информационно обслужване“ АД.

3. В. В.                  
- присъствено и електронно дистанционно обучение на тема: „Единна

информационна система на съдилищата“, за времето от 03.08.2020 г. до
05.08.2020 г., организирано от „Информационно обслужване“ АД.

4. Т.Ц.                 



16

- електронно дистанционно обучение на тема: „Изкуственият интелект в
правораздаването“,  на 13.03.2020 г.,  организирано от Националния институт
на правосъдието.

- електронно дистанционно обучение на тема: „Работа с текстове в
съдебната система“,  за времето от 27.04.2020 г. до 26.05.2020 г.,
организирано от Националния институт на правосъдието.

- електронно дистанционно обучение на тема: „Мениджмънт
предизвикателства в съдебната власт“,  за времето от 16.11.2020 г. до
26.11.2020 г.,  организирано от Националния институт на правосъдието.

5. З.М.                  
- първоначално обучение за работа с класифицирана информация в

областта на защитата на класифицираната информация за времето от
04.02.2020 г. до 06.02.2020 г. организирано от служителя по сигурността на
информацията при Военен съд – Пловдив.

- електронно дистанционно обучение на тема: „Работа в служба
„Архив“,  за времето от 12.05.2020 г. до 03.06.2020 г.,  организирано от
Националния институт на правосъдието.

- електронно дистанционно обучение на тема: „Въвеждащо обучение на
новоназначени съдебни служители“, за времето от 23.09.2020 г. до 21.10.2020
г.,  организирано от Националния институт на правосъдието.

През 2021 година съдиите от Военен съд – Пловдив не са участвали в
семинари и обучения в присъствена и/или електронна дистанционна форма.

През 2021 година съдебни служители от Военен съд – Пловдив са
участвали в следните дистанционни форми на обучения:

1. С. И.                   
- електронно дистанционно обучение на тема: „Етично поведение на

съдебния служител“, за времето от 10.02.2021 г. до 08.03.2021 г.,
организирано от Националния институт на правосъдието.

2. Т.Ц.                  
- електронно дистанционно обучение на тема: „Съдебни секретари“,  за

времето от 06.04.2021 г. до 28.04.2021 г.,  организирано от Националния
институт на правосъдието.
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3. З.М.                   
- електронно дистанционно обучение на тема: „Съдебни секретари“,  за

времето от 06.04.2021 г. до 28.04.2021 г.,  организирано от Националния
институт на правосъдието.

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

Образуването на всички видове наказателни дела във Военен съд –
Пловдив става в деня на постъпването им, или най-късно на следващия ден.
Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на изискванията на
чл.9 от ЗСВ.

От 01.01.2020г. до 31.12.2020г., наказателни дела във Военен
съд – Пловдив са разглеждали съдиите : полковник Асен Шопов, полковник
Стойко Спасов, подполковник Величка Иванова- Влашева  и майор Даниел
Луков.

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

II.2.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателните дела за
съответната година, общо за съда и по видове.

 През 2020г. съдиите при Военен съд- Пловдив са разгледали общо 168
броя наказателни дела, от които : НОХД – 30 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД –
129 броя; НАХД  - 6 броя.

  От тях образувани през годината са общо 149 броя наказателни дела,
разпределени по следния начин : НОХД – 17 броя; НЧХД- 2 бр.; ЧНД – 124
бр.; НАХД  - 6 броя.

 Останали несвършени дела в началото на проверявания период са били
19  броя дела, от които : НОХД – 13 броя; НЧХД – 1  бр.; ЧНД – 5 бр.;

II.2.2. Първоинстанционно разглеждане на наказателните дела за
съответната година, за всеки състав /съдия/ и по видове.
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Съдия  Асен Шопов е разгледал  общо 23 броя дела, от които : НОХД –
6 броя, НЧХД – 1 бр.; ЧНД – 14 броя, НАХД  - 2 броя.

Новопостъпилите наказателни дела са 20 броя, от които: НОХД – 3
броя, НЧХД –  1 брой, ЧНД – 14 броя, НАХД  - 2 броя .

Останали от предходната година 3 броя дела, от които : НОХД – 3 бр.;

Съдия Стойко Спасов е разгледал  общо 43 броя дела, от които: НОХД
– 11 броя, НЧХД – 1 бр., ЧНД – 30 броя, НАХД  - 1 бр.;

Новопостъпилите наказателни дела са 37 броя, от които: НОХД - 5
броя, НЧХД – 1 бр., ЧНД – 30 броя, НАХД  - 1 бр.;

Останали от предходната година 6 броя дела, от които :  НОХД- 6 бр.;

Съдия  Величка Влашева е разгледала  общо 60 броя дела, от които :
НОХД – 9 броя, НЧХД – 1 бр.; ЧНД – 48 броя, НАХД  - 2 броя;

Новопостъпилите наказателни дела са 50 броя, от които: НОХД – 5
броя, НЧХД –  0 бр.; ЧНД – 43 броя, НАХД  - 2 броя .

Останали от предходната година 10 броя дела, от които : НОХД – 4 бр.,
НЧХД –  1 бр., ЧНД – 5 бр.;

Съдия   Даниел Луков е разгледал  общо 42  броя дела, от които: НОХД
– 4 броя, НЧХД – 0 бр., ЧНД – 37 броя, НАХД  - 1 бр.;

Новопостъпилите наказателни дела са 42 броя, от които: НОХД - 4
броя, НЧХД – 0 бр., ЧНД – 37 броя, НАХД  - 1 бр.;

Съдия Луков няма останали от предходната година дела;

II.2.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ в
обвинителния акт, на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК – посочване на
номер на делото и съдия.

През проверявания период няма такива дела.

II.2.3.1. Прекратени съдебни производства на основание чл. 248а,
ал. 2 от НПК.
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Във Военен съд- Пловдив през 2020г. няма прекратени съдебни
производство на основание чл. 248а, ал. 2 от НПК.

II.2.4. Срокове при насрочване на делото :

II.2.4.1. Спазване на срока по чл. 247а, ал. 2, т. 1 от НПК по видове и по
състави /съдии/.

- Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в тримесечен срок с
разрешение на председателя на съда.

Във Военен съд- Пловдив за 2020г. няма такива дела.

- Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в тримесечен срок
без разрешение на председателя на съда.

Във Военен съд- Пловдив за 2020г. няма такива дела.

- Извън срока – брой и номер на делата.

Във Военен  съд- Пловдив за 2020г. няма такива дела.

II.2.4.2. Спазване на срока по чл. 252, ал. 2 и ал. 4 от НПК

- насрочени заседания в едномесечен срок от разпоредителното
заседание

През 2020г. във Военен съд- Пловдив наказателните дела са насрочвани
в едномесечен срок от проведеното разпоредително заседание.

          - насрочени заседания извън едномесечния срок от разпоредителното
заседание.

През 2020г. във Военен съд- Пловдив няма такива дела.

II.2.5. Спазване на срока по чл. 271, ал. 10 от НПК по видове и по
състави /съдии/ - над три месеца: брой и номер на делата.

През 2020г. във Военен съд- Пловдив няма отложени дела в срок по-
дълъг от три месеца.

II.2.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.
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През 2020г. във Военен съд- Пловдив са свършени общо 161 броя дела,
от които : НОХД –  26 броя, НЧХД –  2 бр., ЧНД – 129 броя, НАХД  - 4 броя.

Съдия Шопов  е свършил общо 23 броя дела, от които: НОХД – 6 броя,
НЧХД –  1 броя, ЧНД – 14 броя, НАХД  - 2 броя;

Съдия  Спасов е свършил общо 42 броя дела, от които : НОХД – 11
броя, НЧХД- 0 бр., ЧНД – 30 броя, НАХД  - 1 бр.;

Съдия Влашева  е свършила общо 55 броя дела, от които: НОХД – 6
броя, НЧХД –  1 бр., ЧНД – 48 броя;

Съдия  Луков е свършил общо 41 броя дела, от които : НОХД – 3 броя,
НЧХД- 0 бр., ЧНД – 37 броя, НАХД  - 1 бр.;

II.2.7. Останали несвършени дела в края на годината по видове, общо за
съда и за всеки съдия. Съпоставка спрямо свършените в относителен дял по
видове и по състави.

В края на 2020г. във Военен съд- Пловдив са останали несвършени
общо 7  броя дела, от които: НОХД – 4 бр., НЧХД- 1 бр.; НАХД – 2 бр.;

Съдия Шопов няма останали несвършени дела; съдия Спасов има
останало несвършено едно НЧХД; съдия Влашева има 5 бр. дела останали
несвършени, като от тях 3 бр. НОХД и 2 бр. НАХД и съдия Луков има
останало несвършено едно НОХД.

II.2.8. Дела, решени в едно съдебно заседание – по видове и за всеки
съдия.

Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание са общо 147
броя, от които : НОХД – 13 броя; НЧХД – 1 бр.; ЧНД – 129 броя; НАХД – 4
броя.

Съдия Шопов е решил в едно съдебно заседание общо 18 броя дела, от
които : НОХД – 1 броя, НЧХД – 1 бр., ЧНД – 14 брой, НАХД  – 2 бр.;

Съдия Спасов е решил в едно съдебно заседание общо 36 броя дела, от
които : НОХД – 5 броя, НЧХД – 0 бр., ЧНД – 30 броя, НАХД – 1 броя;
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Съдия Влашева  е решила в едно съдебно заседание общо 52 броя
дела, от които : НОХД – 4 броя, НЧХД – 0 бр., ЧНД – 48 брой;

Съдия Луков е решил в едно съдебно заседание общо 41 броя дела, от
които : НОХД – 3 броя, НЧХД – 0 бр., ЧНД – 37 броя, НАХД – 1 бр;

II.2.8.1. Дела, решени в три съдебни заседания – по видове и за всеки
съдия.

През 2020г. общо решените в три съдебни заседания дела са 7 бр.
НОХД, като съдия Шопов има 4 бр. НОХД; съдия Спасов има едно НОХД и
съдия Влашева има едно НОХД.

II.2.8.2. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по видове,
съдии и брой на съдебните заседания;

Общо решените наказателни дела в повече от три съдебни заседания, са
6 бр.НОХД, като съдия Шопов има едно дело, съдия Спасов има четири броя
дела и съдия Влашева има едно дело;

II.2.8.3. Отложени дела над три пъти – с посочване на вида, номера на
делото и съдията-докладчик; причини за отлагането.

№ по
ред

Вид и
номер на
делото

Съдия-
докладчик

Причини за отлагане

1. НОХД №
16/2019 г.

Полк. Спасов 1. Нови доказателства
2. Други причини

2. НОХД №
40/2019 г.

Подп. Влашева 1. Нови доказателства
2. Неявяване на подсъдим

3. НОХД №
47/2019 г.

Полк. Спасов 1. Нови доказателства
2. Други причини

4. НЧХД №
77/2019 г.

Подп. Влашева 1. Нови доказателства
2. Други причини

5. НОХД №
100/2019 г.

Полк. Спасов 1. Нови доказателства
2. Други причини

6. НОХД №
134/2019 г.

Полк. Шопов 1. Нови доказателства
2. Неявяване на адвокат
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II.2.8.4. Срочност на разглеждане на наказателните дела – с посочване
на периода, вида и съдията-докладчик.

- Разгледани дела в едномесечен срок- общо 137 бр.дела, като от тях :
НОХД- 10 бр.; НАХД- 4 бр.; ЧНД-123 бр.:

Съдия  Шопов е разгледал общо 16 бр. дела, като от тях : НОХД-1 бр.;
НАХД- 2 бр. и ЧНД- 13бр.
Съдия Спасов е разгледал общо 35  бр. дела, като от тях : НОХД- 4 бр.;
НАХД- 1 бр.; ЧНД-30 бр.;
Съдия Влашева е разгледала общо 46  бр.  дела,  като от тях :  НОХД-  3
бр.; ЧНД- 43бр.
Съдия Луков е разгледал общо 40 бр. дела, като от тях : НОХД- 2 бр.;
НАХД- 1 бр.; ЧНД-37 бр.;

- Разгледани дела в срок до три месеца- общо 17 бр. дела, като от тях:
НОХД-10 бр.; НЧХД- 1 бр.; ЧНД-6 бр.;

Съдия  Шопов е разгледал 6 бр. дела, като от тях : НОХД- 4 бр.; ЧНД- 1
бр.; НЧХД- 1 бр.; Съдия Спасов е разгледал 3 бр. НОХД; Съдия
Влашева е разгледала 7 бр. дела, като от тях : НОХД- 2 бр.; ЧНД- 5 бр.;
Съдия Луков е разгледал  1 бр. НОХД;

- Разгледани дела до една година- НОХД- 3 бр. и НЧХД- 1 бр.: съдия
Шопов-НОХД- 1 бр.;  съдия Спасов- НОХД- 2 бр.; Съдия Влашева-
1 бр. НЧХД.

- Разгледани дела над една година- 3 бр.,като съдия Спасов има 2 бр.
НОХД и съдия Влашева- 1 бр. НЧХД;

- II.2.9. Брой на съдебните заседания месечно – за всеки съдия :

Съдия Брой заседателни дни месечно
2020 г. 2021 г.

Полк. Шопов 2 1
Полк. Спасов 3 2
Подп. Влашева 2 2
М-р Луков 2 2
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II.2.10. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и съдията-
докладчик, причини за спиране.

За 2020 г. няма спрени наказателни дела.

II.2.11. Прекратени наказателни производства.

а/ по давност (посочва се вида на делото и съдията-докладчик):
През проверявания период няма прекратени наказателни производства

по давност.

б/ по чл.288, ал.1 НПК:
През проверявания период в съда няма прекратени наказателни

производства по чл. 288, ал. 1 от НПК.

в/ по чл.289 НПК:
През проверявания период в съда няма прекратени наказателни

производства по чл. 289 от НПК.
          г/ неправилно образувани и прекратени наказателни дела:

През проверявания период в съда няма прекратени наказателни дела,
поради неправилно образуване.

д/ други причини: Няма такива дела.

II.2.12. Брой дела, върнати на прокурора от разпоредително
заседание с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство - с посочване на номера на делото и на съдията.

НОХД № 146/2019 г. – Подп. Влашева
НОХД № 59/2020 г. – Майор Луков
НОХД № 73/2020 г. – Полк. Спасов
НОХД № 100/2020 г. – Майор Луков

II.2.13. Възобновени наказателни производства - брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

За 2020г. във Военен съд- Пловдив няма възобновени наказателни
производства.

II.2.14. Дела с възобновено съдебно следствие - брой и номер на делата
по видове и за всеки съдия;
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За 2020г. във Военен съд- Пловдив няма наказателни дела с
възобновено съдебно следствие.

II.3.  Осъдителни присъди за годината по Глава XX от НПК -  общо
за съда и за всеки съдия.

През 2020г. във Военен съд- Пловдив са постановени общо 11 бр.
осъдителни присъди по наказателни дела, от които : съдия Шопов – 3 бр.;
съдия Спасов – 5 бр.; съдия Влашева - 3бр.;

II.3.1.Оправдателни присъди по Глава XX от НПК - общо за съда и за
всеки съдия.

Постановени са две оправдателна присъди по НОХД – по всички
обвинения/частично: НОХД №16/2019г. и НОХД № 155/2019г., като и двете
на съдия Спасов:

 Съдия докладчик по НОХД № 16/2019 г. е полк. Стойко Спасов. Делото
е с двама подсъдими. На единия от тях е повдигнато едно обвинение. Тъй
като по делото не са се установили безспорни фактически доказателства за
това обвинение, съдът признава подсъдимия за невинен и го оправдава по
него. Вторият подсъдим е с две обвинения и е осъден;

Съдия докладчик по НОХД № 155/2019 г. е полк. Стойко Спасов.
Делото е с един подсъдим, на когото е повдигнато едно обвинение. Прието е,
че деянието макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в
закона престъпление, то неговата обществена опасност е явно незначителна,
поради което и на основание чл. 304 от НПК, във вр. с чл. 9, ал. 2, пр. 2 от НК,
съдът е оправдавал подсъдимия по повдигнатото му обвинение.

II.3.2.Влезли в сила оправдателни присъди - общо за съда и за всеки
съдия.

Влезли са в сила две оправдателни присъди- по една на съдия Спасов и
съдия Катрев.

          II.4. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.

Във военен съд- Пловдив няма такива дела.
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II. 5. Дела, образувани на основание чл. 64 и чл. 65 НПК.

През 2020г. във Военен съд- Пловдив е разгледано едно дело от съдия
Спасов. Образувано и приключено в срок.

II.6. Дела, образувани на основание чл. 243 и чл. 244 НПК.

Образувани и разгледани са общо 5 бр. дела по чл.243 от НПК: съдия
Шопов-1 бр.; съдия Спасов1 бр.; съдия Влашева-2 бр. и съдия Луков-1
бр.;

По чл.244 от НПК- 1 бр. на съдия Луков.

II.7. ЧНД в ДП образувани по искане на органите на ДП :

Съдия Чл. 72
НПК

Чл. 159а
НПК

Чл. 161
НПК

Чл. 164
НПК

Чл. 222 и
чл. 223
НПК

Чл. 12
ЗСРС

Полк.
Шопов

0 0 1 0 9 3

Полк.
Спасов

0 0 6 1 21 0

Подп.
Влашева

0 0 2 1 43 0

М-р Луков 2 1 2 0 30 0
Общо: 2 1 11 2 103 3

II.8.Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:

-Дела по „Бързо производство“- общ брой,насрочване, разглеждане,
изготвяне на мотивите извън срок;

През проверявания период няма образувани дела по реда на бързото
производство;

           - Дела по Глава XXVI от НПК „Ускоряване на наказателното
производство" - резултати от съдебното разглеждане на делата и посочване на
съдията-докладчик;

През проверявания период няма образувани дела по този ред;
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 - Дела по Глава XXVII от НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция" - за всеки съдия;

Разгледани два бр. НОХД – съдия Спасов.

-Дела по Глава XXVIII от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание" - за всеки съдия;

Разгледани са общо 4 бр. дела, като 2 бр. са на съдия Шопов; едно дело
на съдия Спасов; едно дело на съдия Луков.

-Дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със споразумение" -
за всеки съдия; насрочване и одобряване на споразумението;

Съдия НОХД
№

Дата на
образуване

Насрочено
за

Одобряване на
споразумението

Полк.
Шопов

Чл. 381
НПК

113/2020 19.10.2020 22.10.2020 22.10.2020

Чл. 384
НПК

123/2019 30.10.2019 09.12.2019 09.01.2020

Полк.
Спасов

Чл. 381
НПК

26/2020 15.4.2020 14.5.2020 14.5.2020

40/2020 15.6.2020 22.6.2020 23.6.2020

137/2020 26.11.2020 3.12.2020 3.12.2020

148/2020 10.12.2020 15.12.2020 15.12.2020

Чл. 384
НПК

0 0 0 0

Подп.
Влашева

Чл. 381
НПК

23/2020 10.3.2020 13.3.2020 13.3.2020

28/2020 7.5.2020 14.5.2020 14.5.2020

149/2020 10.12.2020 14.12.2020 14.12.2020

Чл. 384
НПК

0 0 0 0

М-р
Луков

Чл. 381
НПК

0 0 0 0

Чл. 384 33/2020 18.05.2020 19.06.2020 19.06.2020
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НПК

-Дела по Глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки.Реабилитация.

- Няма такива дела.

II.9. Несвършени дела, образувани две и повече години преди
момента на проверката - с посочване на вида, съдията-докладчик и
причините.

Във Военен съд – Пловдив е образувано НОХД № 79/2019 г., което е
разпределено на подп. Влашева. След проведени няколко заседания, на
03.08.2021 г., на основание чл. 29, ал. 2 от НПК, председателя на състава се
самоотвел от разглеждане на НОХД № 79/2019 г по описа на Военен –
Пловдив. На 04.08.2021 г. е разпределено за разглеждане на съдия  Луков.
Към настоящия момент НОХД № 79/2019 г. е на производство.

II.10. Натовареност на съдиите от наказателните отделения.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия, на
база утвърденото щатно разписание, е 3,5 дела, а средномесечно свършените
наказателни дела от един съдия през същата година, са 3,35 дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия, на
база действителна натовареност през 2020 г. от проверявания период, е 3,57
дела, а средномесечно свършените дела от един съдия, който разглежда
наказателни дела, са 3,43 дела.

През годината в наказателното отделение са отработени 47
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 3,57.

II.11. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за съответната година - общ брой обжалвани и протестирани
съдебни актове:
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Съдия

Дела с обжалвани и
протестирани съдебни

актове

Дела, върнати от
инстанционен контрол

НОХД НЧХД АНД ЧНД Общо НОХД НЧХД АНД ЧНД Общо

Полк. Шопов 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Полк. Спасов 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2
Подп. Влашева 2 1 0 1 4 1 1 0 1 3
М-р Луков 1 0 1 2 4 1 0 0 2 3
Полк. Катрев 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Общо: 6 1 1 4 12 5 1 0 4 10

II.11.1. Потвърдени съдебни актове за съответната година - общо за
съда и за всеки съдия:

През 2020 г. от инстанционен контрол са върнати потвърдени общо
седем съдебни акта, като от тях, три акта са на съдия Луков, два акта на съдия
Влашева и по един акт на съдия Шопов и съдия Спасов.

II.11.2. Отменени съдебни актове за съответната година - общо за съда
и за всеки съдия.

   Общо за съда 2 бр. – съдия Спасов - 1 бр.  ; съдия Влашева - 1 бр., като и
двата акта са отменени и делата са върнати за ново разглеждане;

- отменени с постановяване на нова присъда - общо за съда и за всеки
съдия по години от периода;

Няма такива дела;

- отменени с прекратяване на наказателното производство - общо за
съда и за всеки съдия по години от периода;

Няма такива дела.

II.11.3.Изменени съдебни актове за съответната година - общо за съда
и за всеки съдия.
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Няма такива дела.

II.12. Изгубени дела - по видове /с посочване на номера/ и за всеки
съдия.

През 2020 г. във Военен съд- Пловдив няма такива дела.

II.13. Приключване на делата в установените срокове.

II.13.1. Спазване на срока по чл. 308/340 от НПК:

Съдия 2020 г.
До 15 дни До 60 дни Над 60 дни

Полк. Шопов 5 1 0
Полк. Спасов 3 1 2
Подп. Влашева 3 1 0
М-р Луков 0 1 0

Общо: 11 4 2
• Изготвяне на решения по НАХД:

Съдия 2020 г.
До 30 дни До 60 дни След 60 дни

Полк. Шопов 2 0 0
Полк. Спасов 1 0 0
Подп. Влашева 0 0 0
М-р Луков 1 0 0

Общо: 4 0 0

II.13.2.Спазване на срока по чл. 382, ал. 2 от НПК:

- дела, насрочени след 7-дневния срок по чл.382, ал.2 НПК - номер на
делото, дата на образуване, дата на насрочване, съдия-докладчик.
НОХД № 26/2020г. на съдия Спасов-образувано е на 15.04.20г.,като е
насрочено за 14.05.20г.;

II.13.3.Спазване на срока по чл. 376, ал. 1 от НПК

-дела, насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК-номер
на делото и съдия-докладчик.
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НАХД № 89/2020г. на съдия Влашева. Делото е образувано на
18.08.20г.,като е насрочено за 13.10.20г.;

II.13.4.Спазване на срока по чл.243, ал. 5 НПК:

ЧНД № 24/2020г. на съдия Шопов. Делото е образувано на
15.04.20г.,като е приключено на 03.06.20г.

II.13.5.Спазване на срока по чл.64 и чл. 65, ал. 3 от  НПК.

- брой, номер на делата, насрочени в срок, по-дълъг от срока по чл. 65,
ал.З НПК, съдия - докладчик, брой заседания, дата на образуване, дата на
произнасяне,

През 2020г. във Военен съд - Пловдив няма такива дела.

II.13.6.Спазване на срока по чл. 416 от НПК - изпращане на препис от
присъдата или определението за изпълнение:

Не се констатираха нарушения на срока за изпращане на съдебните
актове за изпълнение.

II.14. Във Военен съд- Пловдив стриктно се спазва разпоредбата на
чл. 80 от ПАС при образуването на наказателните дела.

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

Образуването на всички видове наказателни дела във Военен съд –
Пловдив става в деня на постъпването им, или най-късно на следващия ден.
Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на изискванията на
чл.9 от ЗСВ.

От 01.01.2021г. до 31.12.2021г., наказателни дела във Военен
съд – Пловдив са разглеждали съдиите : полковник Асен Шопов, полковник
Стойко Спасов, подполковник Величка Иванова- Влашева  и майор Даниел
Луков.

Представените от Военен съд – Пловдив статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:
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III.2.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателните дела за
съответната година общо за съда и по видове.

                През 2021г. съдиите при Военен съд- Пловдив са разгледали общо
170 броя наказателни дела, от които : НОХД – 23 броя; НЧХД – 2 бр.; ЧНД –
132 броя; НАХД  - 13 броя.

               От тях, образувани през годината са общо 163 броя наказателни дела,
разпределени по следния начин : НОХД – 19 броя; НЧХД- 1 бр.; ЧНД – 132
бр.; НАХД  -  11 броя.

               Останали несвършени дела в началото на проверявания период, са
били 7 броя дела, от които : НОХД – 4 броя; НЧХД – 1 бр.; НАХД  - 2 броя.

III.2.2. Първоинстанционно разглеждане на наказателните дела за
съответната година за всеки състав /съдия/ и по видове

Съдия  Асен Шопов е разгледал  общо 42 броя дела, от които : НОХД –
3 броя; ЧНД – 36 броя, НАХД  - 3 броя;

Новопостъпилите наказателни дела са 42 броя, от които: НОХД – 3
броя;  ЧНД – 36 броя, НАХД  - 3 броя .

Останали от предходната година – няма дела;

Съдия  Стойко Спасов е разгледал  общо 58 броя дела, от които: НОХД
– 2 броя, НЧХД – 1 бр., ЧНД – 54 броя, НАХД  - 1 бр.;

Новопостъпилите наказателни дела - са 57 броя, от които: НОХД - 2
броя, НЧХД – 0 бр., ЧНД – 54 броя, НАХД  - 1 бр.;

Останали от предходната година 1 броя НЧХД;

Съдия  Величка Влашева е разгледала  общо 34 броя дела, от които :
НОХД – 8 броя; ЧНД – 22 броя; НАХД  - 4 броя;

Новопостъпилите наказателни дела са 30 броя, от които: НОХД – 6
броя; ЧНД – 22 броя, НАХД  - 2 броя;

Останали от предходната година 4 броя дела, от които : НОХД – 2 бр.;
НАХД  - 2 бр.
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Съдия  Даниел Луков е разгледал  общо 36 броя дела, от които: НОХД
– 10 броя, НЧХД – 1 бр., ЧНД – 20 броя, НАХД  - 5 броя;

Новопостъпилите наказателни дела са 34 броя, от които: НОХД - 8
броя, НЧХД – 1 бр., ЧНД – 20 броя, НАХД  - 5 броя;

Останали от предходната година 2 броя дела, от които :  НОХД- 2 бр.;

III.2.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ в
обвинителния акт на основание чл. 248а, ал. 1 от НПК – посочване на номер
на делото и съдия.

Няма такива дела.

III.2.3.1. Прекратени съдебни производства на основание чл. 248а, ал. 2
от НПК.

В Военен съд- Пловдив през 2021г. няма прекратени съдебни
производство на основание чл. 248а, ал. 2 от НПК.

III.2.4. Срокове при насрочване на делото

III.2.4.1. Спазване на срока по чл. 247а, ал. 2, т. 1 от НПК по видове и
по състави /съдии/

- Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в тримесечен срок с
разрешение на председателя на съда.

Във Военен съд- Пловдив за 2021г. няма такива дела.

- Брой дела, насрочени в разпоредително заседание в тримесечен срок
без разрешение на председателя на съда.

Във Военен съд- Пловдив за 2021г. няма такива дела.

- Извън срока – брой и номер на делата.

Във Военен  съд- Пловдив за 2021г. няма такива дела.

III.2.4.2. Спазване на срока по чл. 252, ал. 2 и ал. 4 от НПК
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- насрочени заседания в едномесечен срок от разпоредителното
заседание

През 2021г. във Военен съд- Пловдив наказателните дела са насрочвани
в едномесечен срок от проведеното разпоредително заседание.

           - насрочени заседания извън едномесечния срок от разпоредителното
заседание.

През 2021г. във Военен съд- Пловдив има три такива дела:

НОХД № 48/2021г. на съдия Шопов- поради ангажираност на страните;

НОХД № 108/2021г. на съдия Шопов- ангажираност на страните и
обжалване на определението от разпоредително заседание;

НОХД № 63/2021г. на съдия Луков- поради ангажираност на страните;

III.2.5. Спазване на срока по чл. 271, ал. 10 от НПК по видове и по
състави /съдии/ - над три месеца: брой и номер на делата.

През 2021г. във Военен съд- Пловдив няма отложени дела в срок по-
дълъг от три месеца.

III.2.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.

През 2021г. във Военен съд- Пловдив са свършени общо 160 броя дела,
от които : НОХД – 15 броя, НЧХД – 2 бр., ЧНД – 131 броя, НАХД  - 12 броя.

Съдия  Шопов е свършил общо 39 броя дела, от които: ЧНД – 36 броя,
НАХД  - 3 броя.

Съдия  Спасов е свършил общо 56 броя дела, от които : НОХД – 1 бр.,
ЧНД – 53 броя, НАХД  - 1 бр., НЧХД-1 бр.;

Съдия Влашева е свършила общо 31 броя дела, от които: НОХД – 6
броя, ЧНД – 22 броя, НАХД  - 3 броя;

Съдия  Луков е свършил общо 34 броя дела, от които : НОХД – 8 броя,
НЧХД- 1 бр.,ЧНД – 20 броя, НАХД  - 5 броя;
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III.2.7. Останали несвършени дела в края на годината по видове, общо
за съда и за всеки съдия. Съпоставка спрямо свършените в относителен дял
по видове и по състави.

В края на 2021г. във Военен съд- Пловдив са останали несвършени
общо 10 броя дела, от които: НОХД - 8 броя, НАХД – 1 бр. и ЧНД- 1 бр.;

Съдия Шопов има останали в края на годината едно 3 бр. НОХД ;

Съдия Спасов има останали в края на годината общо 2 броя
несвършени дела, от които: НОХД – 1 броя и ЧНД- 1бр.;

Съдия Влашева има три останали дела- НОХД-2 бр. и НАХД- 1 бр.;

Съдия Луков и останали две НОХД;

III.2.8. Дела, решени в едно съдебно заседание – по видове и за всеки
съдия.

Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание са общо 149
броя, от които : НОХД – 8 броя; ЧНД – 130 броя; НАХД – 11 броя.

Съдия  Шопов е решил в едно съдебно заседание общо 39 броя дела, от
които : НОХД – 0 броя, ЧНД – 36 брой, НАХД  – 3 бр.;

Съдия  Спасов е решил в едно съдебно заседание общо  броя дела, от
които : НОХД – 1 броя, ЧНД – 52 броя, НАХД – 1 броя.

Съдия   Влашева е решила в едно съдебно заседание общо 27 броя
дела, от които : НОХД – 3 броя, ЧНД – 22 броя, НАХД – 2 броя.

Съдия   Луков е решил в едно съдебно заседание общо 29 броя дела, от
които : НОХД – 4 броя, ЧНД – 20 броя, НАХД – 5 броя.

III.2.8.1. Дела, решени в три съдебни заседания – по видове и за всеки
съдия.

През 2021г. общо решените в три съдебни заседания дела са 7 броя, от
които, НОХД - 5 бр. и НЧХД- 1 бр. и ЧНД - 1 бр.
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Съдия Луков има 4 бр. НОХД и 1 бр. НЧХД или общо пет броя дела;
Съдия Влашева има едно НОХД;

III.2.8.2. 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
4 броя, като и три са на съдия Вашева- 2 бр. НОХД и 1 бр. НАХД. Съдия
Спасов има едно НЧХД;

III.2.8.3. Отложени дела над три пъти – с посочване на вида, номера на
делото и съдията-докладчик; причини за отлагането.

През 2021г. има три такива дела:

НАХД № 36/2020г. на съдия Влашева . Делото е отлагано за събиране
на доказателства; неявяване на страни;

НОХД № 33/2021г. на съдия Влашева. За събиране на нови
доказателства; неявяване на свидетел;

НЧХД № 118/2020г. на съдия Спасов. Делото е отлагано за събиране на
доказателства;неявяване на свидетел; неявяване на вещо лице;

III.2.8.4. Срочност на разглеждане на наказателните дела – с посочване
на периода, вида и съдията-докладчик.

Съдия До 1 месец До 3 месеца До 6 месеца
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Полк. Шопов 0 0 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Полк. Спасов 1 0 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0
Подп. Влашева 2 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0
М-р Луков 3 0 5 20 4 1 0 0 1 0 0 0

Общо: 6 0 9 129 4 1 0 0 1 0 0 0

- Разгледани дела в срок до една година- няма такива дела;
- Разгледани дела над една година- няма такива;
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III.2.9. Брой на съдебните заседания месечно – за всеки съдия;

Съдия Шопов- по едно съдебно заседание; съдия Спасов по три съдебни
заседания; съдия Влашева и съдия Луков по три съдебно заседания;

III.2.10. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и
съдията-докладчик, причини за спиране.

За 2021 г. няма спрени наказателни дела.

III.2.11. Прекратени наказателни производства:

а/ по давност (посочва се вида на делото и съдията-докладчик):
През проверявания период няма прекратени наказателни производства

по давност.

б/ по чл.288, ал.1 НПК:
През проверявания период в съда няма прекратени наказателни

производства по чл. 288, ал. 1 от НПК.

в/ по чл.289 НПК:
През проверявания период в съда няма прекратени наказателни

производства по чл. 289 от НПК.
          г/ неправилно образувани и прекратени наказателни дела:

През проверявания период в съда няма прекратени наказателни дела,
поради неправилно образуване.

д/ други причини:
През проверявания период в съда няма прекратени наказателни дела по

други причини.

III.2.12.Брой дела, върнати на прокурора от разпоредително заседание с
указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното
производство - с посочване на номера на делото и на съдията.

През 2021 г. са върнати на прокурора две дела от разпоредително
заседание, както следва:

- НОХД № 93/2020 г. е върнато от съдия Влашева от разпоредително
заседание за отстраняване на съществени процесуални нарушения на
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процесуалните правила, допуснати на досъдебното производство, довели до
нарушаване правото на защита на подсъдимия.

- НОХД № 80/2021 г. е върнато от съдия Луков от разпоредително
заседание за отстраняване на съществени процесуални нарушения на
процесуалните правила, допуснати на досъдебното производство, довели до
нарушаване правото на защита на подсъдимите.

III.2.13. Възобновени наказателни производства - брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

За 2021г. във Военен съд- Пловдив няма възобновени наказателни
производства.

III.2.14. Дела с възобновено съдебно следствие - брой и номер на делата
по видове и за всеки съдия;

За 2021г. във Военен съд- Пловдив няма наказателни дела с
възобновено съдебно следствие.

III.3.Осъдителни присъди за годината по Глава XX от НПК - общо
за съда и за всеки съдия:

През 2021 г. във Военен съд- Пловдив са постановени общо 4 бр.
осъдителни присъди по наказателни дела, от които : Съдия Влашева – 2 бр.;
Съдия Луков – 2 бр.

III.3.1.Оправдателни присъди по Глава XX от НПК - общо за съда и
всеки съдия.

Постановени са три оправдателни присъди:

1.Съдия докладчик по НОХД № 63/2021 г. е майор Даниел Луков.
Делото е с двама подсъдими. На единия от тях са повдигнати 2 обвинения,
като по едното от тях съдът го оправдава. Предвид специфичната обществена
опасност на извършеното от подсъдимия конкретно деяние е пренебрежимо
ниска, поради което и са налице условията по чл. 9, ал. 2 от НК и деецът е
признат за невинен и оправдан по първоначално повдигнатото му обвинение.
По второто обвинение подсъдимият е освободен от наказателна отговорност
и му е наложено административно наказание.
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2.Съдия докладчик по НОХД № 101/2021 г. е подп. Величка Влашева.
Делото е с двама подсъдими. При обсъждане на  всички доказателства по
делото, както гласни, писмени и веществени такива, съдът счита, че деянието,
за което са предадени на съд не съставлява престъпление и не следва същите
да носят наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 304,
предл. 4 от НПК са признати за невинни и са оправдани по обвинението.

3.Съдия докладчик по НЧХД 118/2020 г. е полк. Стойко Спасов. Делото
е с един подсъдим, който е оправдан, тъй като е прието, че деянието не
съставлява престъпление.

III.3.2.Влезли в сила оправдателни присъди - общо за съда и за всеки
съдия.

През проверявания период е влязла в сила една оправдателна присъда.

          III.4. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.

Във военен съд- Пловдив няма такива дела.

III. 5. Дела, образувани на основание чл. 64 и чл. 65 НПК.

През 2021г. във Военен съд- Пловдив е разгледано едно такова дело.
Образувано и приключено в срок.

III.6. Дела, образувани на основание чл. 243 и чл. 244 НПК.

По чл.243 от НПК- Образувани и разгледани са четири дела, като съдия
Шопов и съдия Луков имат по едно дело, а съдия Влашева има два бр.дела;

По чл.244 от НПК- няма образувани дела.

III.7. ЧНД в ДП образувани по искане на органите на ДП - общо по
видове и съдии.

Съдия Чл. 72
НПК

Чл. 159а
НПК

Чл. 161
НПК

Чл. 164
НПК

Чл. 222 и
чл. 223
НПК

Чл. 12
ЗСРС

Полк.
Шопов

3 7 3 0 20 2

Полк.
Спасов

0 0 7 0 46 0
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Подп.
Влашева

3 1 4 0 10 0

М-р Луков 2 1 0 0 16 0
Общо: 8 9 14 0 92 2

III.8.Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта.

-Дела по „Бързо производство“- общ брой,насрочване, разглеждане,
изготвяне на мотивите извън срок;

През проверявания период няма образувани дела по реда на бързото
производство;

- Дела по Глава XXVI от НПК „Ускоряване на наказателното
производство" - резултати от съдебното разглеждане на делата и посочване на
съдията-докладчик;

През проверявания период няма образувани дела по реда на бързото
производство;

- Дела по Глава XXVII от НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция" - за всеки съдия;

Разгледано е едно НОХД-  съдия Луков.

- Дела по Глава XXVIII от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание" - за всеки съдия;

Разгледани са общо 12 бр. наказателни дела, като 3 бр. дела са на съдия
Шопов; едно дело на съдия Спасов; три бр. дела на съдия Влашева и 5 бр.
дела на съдия Луков.

-Дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със споразумение" -
за всеки съдия; насрочване и одобряване на споразумението;

- решени дела със споразумение по чл. 381 НПК през 2021 г.:
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Съдия НОХД
№

Дата на
образуване

Насрочено
за

Одобряване на
споразумението

Полк.
Шопов

Чл. 381
НПК

0 0 0 0

Чл. 384
НПК

0 0 0 0

Полк.
Спасов

Чл. 381
НПК

8/2021 21.01.2021 26.01.2021 26.01.2021

Чл. 384
НПК

0 0 0 0

Подп.
Влашева

Чл. 381
НПК

120/2021 28.10.2021 01.11.2021 01.11.2021

Чл. 384
НПК

46/2021 20.04.2021 17.05.2021 17.05.2021

М-р
Луков

Чл. 381
НПК

42/2021 31.3.2021 6.4.2021 6.4.2021

154/2021 26.11.2021 3.12.2021 3.12.2021

161/2021 13.12.2021 15.12.2021 15.12.2021

Чл. 384
НПК

76/2021 25.06.2021 02.08.2021 25.08.2021

-Дела по Глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки.

- Няма такива дела.

- „Реабилитация" – няма такива дела.

III.9. Несвършени дела, образувани две и повече години преди
момента на проверката - с посочване на вида, съдията-докладчик и
причините.

Във Военен съд – Пловдив е образувано НОХД № 79/2019 г., което е
разпределено на подп. Влашева. След проведени няколко заседания, на
03.08.2021 г., на основание чл. 29, ал. 2 от НПК, председателя на състава се
самоотвежда от разглеждане на НОХД № 79/2019 г по описа на Военен –
Пловдив.
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На 04.08.2021 г. е разпределен за съдия докладчик по делото майор
Луков. Към настоящия момент НОХД № 79/2019 г. не приключено.

III.10.Натовареност на съдиите от наказателните отделения.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание е 3,54 броя дела, а средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия през същата година са 3,33 броя
дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителна натовареност през годината от проверявания период е 3,70
броя дела, /изчислява се на база постъпили дела и действително отработени
човекомесеци в наказателното отделение/, средномесечно свършени дела от
един съдия, който разглежда наказателни дела, са 3,48 броя дела.

Във Военен съд – Сливен са отработени 46 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 3,70 броя дела.

III.11. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за съответната година - общ брой обжалвани и протестирани
съдебни актове(общо за съда и съдията-докладчик, видове).

Съдия

Дела с обжалвани и
протестирани съдебни

актове

Дела, върнати от
инстанционен контрол

НОХД НЧХД АНД ЧНД Общо НОХД НЧХД АНД ЧНД Общо

Полк. Шопов 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2
Полк. Спасов 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Подп. Влашева 0 0 1 5 6 1 0 1 5 7
М-р Луков 0 0 0 2 2 0 0 1 2 3
Полк. Катрев 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Общо: 0 0 1 8 9 7 0 2 8 17
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III.11.1. Потвърдени съдебни актове за съответната година - общо за
съда и за всеки съдия.

През 2021г. от инстанционен контрол са върнати потвърдени общо
девет акта, като от тях : по НОХД- 2 бр.; по НАХД- 1 бр.; по ЧНД- 6 бр.

По съдии: съдия Шопов- 1 бр. по ЧНД; съдия Спасов- 1 бр. по НОХД;
Съдия Влашева по чети бр. ЧНД и съдия Луков- 1 бр. по НОХД.

III.11.2. Отменени съдебни актове за съответната година - общо за съда
и за всеки съдия.

Съдия

Отменени съдебни актове с
връщане на делото за ново

разглеждане

Отменени съдебни актове с
постановяване на нова

присъда

НОХД НЧХД АНД ЧНД Общо НОХД НЧХД АНД ЧНД Общо

Полк. Шопов 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Полк. Спасов 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Подп. Влашева 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
М-р Луков 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Полк. Катрев 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Общо: 2 0 0 0 2 2 0 1 2 5

Във Военен съд – Пловдив за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. няма
отменени съдебни актове с прекратяване на наказателното производство.

III.11.3.Изменени съдебни актове за съответната година - общо за съда
и за всеки съдия.

По едно дело на съдия Влашева присъдата е изменена.

III.12.Изгубени дела - по видове /с посочване на номера/ и за всеки
съдия.

През 2021 г. във Военен съд- Пловдив няма такива дела.

III.13. Приключване на делата в установените срокове.
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III.13.1. Спазване на срока по чл. 308/340 от НПК:

- до 15 дни - общо 10 бр. и за всеки съдия:

Съдия Шопов  по 3 бр. дела; съдия Спасов-няма; съдия Влашева по 4
бр. дела и съдия Луков по 3 бр. дела;

- до 60 дни –  по шест броя НОХД : съдия Шопов-1 бр. НОХД; съдия
Луков по четири бр. НОХД и съдия Влашева по 1 бр. НОХД;

- след 60 дни – едно дело на съдия Спасов.

• Изготвяне на решения по НАХД:

- до 30 дни- 12 бр. дела;
- до 60 дни от обявяване на делото за решаване – няма такива дела;
- над 60 дни – няма такива дела;

III.13.2.Спазване на срока по чл. 382, ал. 2 от НПК:

- дела, насрочени след 7-дневния срок по чл.382, ал.2 НПК - номер на
делото, дата на образуване, дата на насрочване, съдия-докладчик.
Няма такива дела.

III.13.3.Спазване на срока по чл. 376, ал. 1 от НПК

-дела, насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал.1 от НПК-номер
на делото и съдия-докладчик.

Няма дела насрочени извън едномесечния срок.

III.13.4.Спазване на срока по чл.243, ал. 5 НПК:

- брой на делата по чл.243 от НПК и брой на делата, разгледани извън
срока по чл. 243, ал. 5 от НПК с посочване на номера, съдията -докладчик,
дата на образуване, дата на разглеждане и дата на постановяване на съдебния
акт.

- ЧНД № 132/2021г. на съдия Спасов. Делото е образувано на
10.11.2021г., като е приключено на 14.01.2022г.;

III.13.5.Спазване на срока по чл.64 и чл. 65, ал. 3 от  НПК.
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- брой, номер на делата, насрочени в срок, по-дълъг от срока по чл. 65,
ал.З НПК, съдия - докладчик, брой заседания, дата на образуване, дата на
произнасяне,

През 2021г. във Военен съд - Пловдив няма такива дела.

III.13.6.Спазване на срока по чл. 416 от НПК - изпращане на препис от
присъдата или определението за изпълнение:

Не се констатираха нарушения на срока за изпращане на съдебните
актове за изпълнение.

III.14. Във Военен съд- Пловдив стриктно се спазва разпоредбата на
чл. 80 от ПАС при образуването на наказателните дела.

                         П   Р   О   В   Е   Р   Е   Н   И     Д   Е   Л   А

                      ДЕЛА НА СЪДИЯ АСЕН ШОПОВ

НОХД № 123/2019 г. е образувано на 30.10.2019 г. по внесен
обвинителен акт на ВОП – Пловдив срещу едно лице за престъпление по   чл.
343б, ал. 3 от НК. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 11.11.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 09.12.2019 г. В това съдебно заседание  е даден
ход и делото е насрочено за разглеждане за 09.01.2020 г. Тогава е внесено
споразумение, подписано от прокуратурата и подсъдимия, даден е ход на
делото и същото е приключило с определение, влязло в сила веднага.
Мотивите са предадени на 09.09.2020 г.

НОХД № 131/2019 г. е образувано на 14.11.2019 г. по внесен
обвинителен акт на ВОП – Пловдив срещу едно лице за престъпление по   чл.
212, ал. 1 от НК. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 26.11.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 12.12.2019 г. В това съдебно заседание  е даден
ход и делото е насрочено за разглеждане за 13.01.2020 г. Тогава е даден ход
на делото и на съдебната прения, като същото е приключило с присъда.
Мотивите са предадени на 21.01.2020 г.
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НОХД № 134/2019 г. е образувано на 26.11.2019 г. по внесен
обвинителен акт на ВОП – Пловдив срещу едно лице за престъпление по   чл.
316 от НК. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 20.12.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 20.01.2020 г. В това съдебно заседание  е даден
ход и делото е насрочено за разглеждане по общия ред за       17.02.2020 г. В
това заседание не е даден ход на делото, поради заболяване на защитник, като
делото е пренасрочено за 16.03.2020 г. На основание  обявеното в страната
извънредно положение, във връзка с епидемиологичната обстановка в
страната, делото е пренасрочено за 18.05.2020 г. Тогава е даден ход на
разпоредителното заседание и делото е насрочено за разглеждане за
09.06.2020 г. На тази дата е даден ход и следва отлагане за събиране на
доказателства – за 06.07.2020 г. Даден е ход и следва ново отлагане за
събиране на доказателства – за 21.09.2020 г. Даден е ход на съдебното
следствие и делото е приключило с присъда. Мотивите са предадени на
07.10.2020 г.

НОХД № 27/2020 г. е образувано на 15.04.2020 г. по внесен
обвинителен акт на ВОП – Пловдив срещу едно лице за престъпление по   чл.
212, ал. 1 от НК. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 18.05.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 12.06.2020 г. Тогава е даден ход на делото и е
насрочено за разглеждане по реда на чл. 371, т.2 НПК за 24.06.2020 г. На тази
дата е даден ход на делото и на съдебната прения, като същото е приключило
с присъда. Мотивите са предадени на 01.07.2020 г.

НОХД № 113/2020 г. е образувано на 19.10.2020 г. по внесено
споразумение за решаване на досъдебно производство, сключено между ВОП
- Пловдив и обвиняем за престъпление по  чл. 343, ал. 3 от НК. Протоколът за
избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от тази дата,  делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание  за 22.10.2020 г. В
това съдебно заседание  е даден ход и делото е приключило с определение,
влязло в сила веднага.
       ЧНД № 24 / 2020 г. е образувано на 15.04.2020 г. по жалба срещу
постановление на ВОП – Пловдив за прекратяване на досъдебно
производство. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
определение от 03.06.2020 г. делото е решено.
       ЧНД № 37 / 2020 г. е образувано на 10.06.2020 г. по искане за
разрешаване извършването на претърсване и изземване по досъдебно
производство от ВОП – Пловдив.  Протоколът за избор на докладчик е от
същата дата. С определение от 10.06.2020 г. делото е решено.
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       ЧНД № 103 / 2020 г. е образувано на 24.09.2020 г. по искане от военен
разследващ полицай при ВОП – Пловдив за разпит на свидетел пред съдия.
Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С протокол от 14.10.2020
г. делото е решено.

НЧХД № 88/2020 г. е образувано на 17.08.2020 г. по тъжба с правно
основание чл. 144 и чл. 148 от НК, срещу едно лице. Протоколът за избор на
докладчик е от същата дата. С определение от 12.11.2020 г. наказателното
производство е прекратено.

НАХД № 119 / 2020 г. е образувано на 03.11.2020 г. по предложение на
ВОП – Пловдив за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание по чл. 78 а от НК. Протоколът за избор на
докладчик е от същата дата. С разпореждане от тази дата делото е насрочено
за разглеждане за 30.11.2020 г. На тази дата делото е решено.
         НАХД № 120 / 2020 г. е образувано на 06.11.2020 г. по предложение на
ВОП – Пловдив за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание по чл. 78 а от НК. Протоколът за избор на
докладчик е от същата дата. С разпореждане от 10.11.2020 г. делото е
насрочено за разглеждане за 02.12.2020 г. На тази дата е даден ход на делото
и същото е  решено.

НАХД № 29 / 2021 г. е образувано на 26.02.2021 г. по предложение на
ВОП – Пловдив за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание по чл. 78 а от НК. Протоколът за избор на
докладчик е от същата дата. С разпореждане от тази дата делото е насрочено
за разглеждане за 15.03.2021 г. На тази дата делото е решено.

НАХД № 43 / 2021 г. е образувано на 31.03.2021 г. по предложение на
ВОП – Пловдив за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание по чл. 78 а от НК. Протоколът за избор на
докладчик е от същата дата. С разпореждане от тази дата делото е насрочено
за разглеждане за 14.04.2021 г., когато е решено.
         НАХД № 93 / 2021 г. е образувано на 31.08.2021 г. по предложение на
ВОП – Пловдив за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание по чл. 78 а от НК. Протоколът за избор на
докладчик е от същата дата. С разпореждане от 14.09.2021 г. делото е
насрочено за разглеждане за 12.10.2021 г. На тази дата делото е решено.

ЧНД № 27 / 2021 г. е образувано на 22.02.2021 г. по искане от ВОП –
Пловдив за вземане на мярка за обезпечаване на отнемане на вещ в полза на
държавата – чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК. Протоколът за избор на докладчик е от
същата дата. С определение от 24.02.2021 г. делото е решено.
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       ЧНД № 92 / 2021 г. е образувано на 24.08.2021 г. по искане от ВОП –
Пловдив за издаване на разпореждане за достъп на данни за трафика по реда
на 159а, ал. 1 от НПК.  Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
разпореждане  от тази дата, делото е решено.
       ЧНД № 146 / 2021 г. е образувано на 16.11.2021 г. по жалба срещу
постановление на ВОП – Пловдив за прекратяване на досъдебно
производство. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
определение от 24.11.2020 г. делото е решено.

ДЕЛА НА СЪДИЯ СТОЙКО СПАСОВ

НОХД № 100/2019 г. Делото е образувано на 04.09.2019 г. с внесен ОА
на ВОП – Пловдив срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.144, ал.3
във вр. с ал.1 във вр. с мл.26, ал.1 от НК. Протоколът за избор на съдия
докладчик е от същата дата. С разпореждане от 27.09.2019 г. делото е
насрочено в разпоредително заседание за 30.10.2019 г. На тази дата е даден
ход на разпоредителното заседание и същото е отложено за 12.11.2019 г.
Проведени са три съдебни заседания – 12.11.2019 г.; 16.01.2020 г. и
18.06.2020 г.,На 22.06.2020 г. е постановена присъда, а мотивите са предадени
на 03.08.2020 г. Делото е отлагано за пазпит на свидетели и изготвяне на
психиатричана експертиза. Две съдебни заседания са отменени поради
усложнената епидемична обстановка в страната и обявената пандемия.

НОХД № 147/2019 г. е образувано на 12.12.2019 г. с внесен ОА на ВОП
– Пловдив срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 212б,
ал.1, т.1, вр. чл.212, ал.1, алт.1, вр. чл.26, ал.1 от НК. Протоколът за избор на
съдия докладчик е от същата дата. С разпореждане от 13.12.2019 г. делото е
насрочено в разпоредително заседание на 21.01.2020 г. На тази дата ход на
разпоредителното заседание е даден и делото е насрочено за разглеждане по
общия ред за 20.02.2020 г. В това съдебно заседание делото е приключило с
обявяване на присъда.  Мотивите са предадени на 26.02.2020 г.

НОХД № 155/2019 г. е образувано на 27.12.2019 г. с внесен ОА на ВОП
– Пловдив срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 339. ал.1,
предл.2 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 30.12.2019 г. делото е насрочено за открито разпоредително
заседание на 04.02.2020 г. На тази дата ход на разпоредителното заседание е
даден и делото е отложено да се гледа по реда на особените правила на Глава
двадесет и седма от НПК - чл.371, ал.1 от НПК /съкратено съдебно
производство/ за 02.03.2020 г. На тази дата  даден ход на делото, като същото
е отложено за 23.03.2020 г. за събиране на доказателства. Със Заповед
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№68/16.03.2020 г. на председателя на съда във връзка с решение на ВСС
относно настъпилата пандемична обстановка в страната, се преустановява
разглеждането на всички насрочени дела за срок до 13.04.2020 г. и делото е
пренасрочено за 29.04.2020 г. Поради удължаване срока на извънредното
положение в страната и във връзка със съобщение на съдийската колегия на
ВСС публикувано в сайта на съвета, делото е пренасрочено за 28.05.2020 г.
Поради постъпила молба от прокурора по делото, за невъзможностт да се яви
на посочената дата в съдебно заседание, председателя на състава е отложил
делото с резолюция от 19.05.2020 г. за 26.06.2020 г. На тази дата е даден ход
на делото и същото е приключило, като съда е обявил, че ще се произнесе с
присъда съгласно чл.300 от НПК. Присъдата е от 29.06.2020 г. Мотивите към
присъдата са предадени на 10.07.2020 г.

НОХД № 26/2020 г. е образувано на 15.04.2020 г. по внесено
споразумение от Военно-окръжна прокуратура – Пловдив на основание
чл.381, ал.1 и сл. от НПК за извършено престъпление по чл.343б, ал.3, алт.1
от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същия ден. С
разпореждане от закрито заседание от същия ден делото е насрочено за
разглеждане за 14.05.2020 г. На тази дата е одобрено постигнатото
споразумение между страните.

НОХД № 73/2020 г. е образувано на 31.07.2020 г. с внесен ОА на ВОП
– Пловдив срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл. 122, ал.1
от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 02.09.2020 г. делото е насрочено за открито разпоредително
заседание на 24.09.2020 г. На тази дата ход на разпоредителното заседание не
е даден и делото е прекратено и върнато на ВОП – Пловдив за отстраняване
на посоченит в мотивната част на протоколното определение съществени
процесуални нарушения.

НОХД № 8/2021 г. е образувано на 21.01.2021 г. по внесено
споразумение от Военно-окръжна прокуратура – Пловдив на основание
чл.381, ал.1 и сл. от НПК за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.
Протоколът за избор на съдия докладчик е от същия ден. С разпореждане от
закрито заседание от 22.01.2021 г делото е насрочено за разглеждане за
26.01.2021 г. На тази дата е одобрено постигнатото споразумение между
страните.

НАХД № 25/2020 г. е образувано на 15.04.2020 г. по внесени материали
по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от Военно-окръжна
прокуратура – Пловдив по реда на чл.78а от НК, за извършени престъпления
по чл.212, ал.1 от НК и чл.316 вр. с чл.309, ал.1 от НК. Протоколът за избор
на съдия – докладчик е от същата дата. С разпореждане от 04.05.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 14.05.2020
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г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване. Решението е от
същия ден, а мотивите са изготвени на 28.05.2020 г.

НАХД № 153/2021 г. Делото е образувано на 24.11.2021 г. по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от
Военно-окръжна прокуратура – Пловдив по реда на чл.78а от НК, за
извършено престъпление по чл.308, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Протоколът за
избор на съдия – докладчик от 25.11.2021 г. С разпореждане от същия ден
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 17.12.2021
г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване. Решението е от
същия ден, а мотивите са изготвени на 20.01.2022 г.

ЧНД №18/2020 г.: Делото е образувано на 07.02.2020 г. по искане на
прокурор от ВОП – Пловдив на основание чл.161, ал.2 от НПК – претърсване
и изземване. Протокола за избор на съдия-докладчик е от същата дата. С
разпореждане в закрито заседание от същата дата делото е приключило, като
е одобрен протоколът за извършено процесуално следствено действие
„претърсване и изземване“.

ЧНД №20/2020 г.: Делото е образувано на 19.02.2020 г. по искане на
прокурор от ВОП – Пловдив за вземане на мярка за неотклонение на
основание чл.64, ал.1 от НПК. Протокола за избор на съдия-докладчик е от
20.02.2020 г. и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание за 21.02.2020 г. На тази дата делото е приключило с определение, с
коте е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“.

ЧНД №91/2020 г.: Делото е образувано на 18.08.2020 г. по жалба срещу
постановление за прекратяване на наказателно производство на прокурор от
ВОП – Пловдив, на основание чл.243, ал.4 от НПК. Протокола за избор на
съдия-докладчик е от същата дата. В закрито заседание от 04.09.2020 г.
делото е приключило с определение, което потвърждава постановлението за
прекратяване на наказателното производство.

ЧНД №10/2021 г.: Делото е образувано на 26.01.2021 г. по искане на
прокурор от ВОП – Пловдив на основание чл.161, ал.2 от НПК – претърсване
и изземване. Протокола за избор на съдия-докладчик е от същата дата. С
разпореждане в закрито заседание от същата дата делото е приключило, като
е одобрен протоколът за извършено процесуално следствено действие
„претърсване и изземване“.

ЧНД №70/2021 г.: Делото е образувано на 24.06.2021 г. по искане на
прокурор от ВОП – Пловдив на основание чл.161, ал.2 от НПК – претърсване
и изземване. Протокола за избор на съдия-докладчик е от същата дата. С
разпореждане в закрито заседание от същата дата делото е приключило, като
е одобрен протоколът за извършено процесуално следствено действие
„претърсване и изземване“.
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ЧНД №160/2021 г.: Делото е образувано на 09.12.2021 г. по искане за
разпит на основание чл.223, ал.1 от НПК. Протокола за избор на съдия-
докладчик е от същата дата. С протокол от открито съдебно заседание на
15.12.2021 г. разпитът е проведен.

                     ДЕЛА НА СЪДИЯ ВЕЛИЧКА ВЛАШЕВА

НОХД № 149/2020г. е образувано на 10.12.2020г. с внесено готово
споразумение. Касае се за престъпление по чл.343Б,ал.3, пр.1 от НК. С
разпореждане от 11.12.2020г. делото е насрочено за разглеждане на
14.12.2020г.,когато споразумението е одобрено и делото е приключено;

НОХД № 146/2019г. е образувано на 11.12.2019г. по внесен
обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по
чл.195,ал.1,т. 4 и т.6,вр. с чл.194,ал.1,вр. с чл.26,ал.1 от НК.С разпореждане от
ЗСЗ проведено на 17.12.2019г. делото е насрочено за разглеждане в открито
разпоредително заседание на 28.01.2020г.В това заседание делото е
прекратено и върнато на Военна прокуратура- Пловдив за отстраняване на
допуснати отстраними процесуални нарушения. По протест на прокуратурата
е образувано производство пред Военно- Апелативен съд- София.
Определението за прекратяване е потвърдено;

НОХД №40/2019г. е образувано на 25.04.2019г. по внесен обвинителен
акт срещу едно лице за извършено престъпление по чл.343Б,ал.1 от НК. С
разпореждане от 25.04.2019г. делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 20.05.2019г. По искане на защитника на подсъдимия
разпоредителното заседание е отложено за друга дата – 06.06.2019г.,когато е
даден ход на делото. За разглеждане на делото по общия ред същото е
насрочено за 09.07.2019г.,когато е даден ход на делото. За събиране на
доказателства делото е отложено за 28.08.2019г.,когато отново е даден ход на
делото. За събиране на доказателства е отложено за 02.10.2019г.,когато
отново е даден ход на делото. Впоследствие са проведени още три съдебни
заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10. от НПК. В съдебно
заседание на 02.06.2020г.е постановена присъда.Мотивите са изготвени и
предадени на 11.06.2020г.;

НАХД № 36/2020г. е образувано на 09.06.2020г. Производството е
образувано по реда на чл.375 и сл. от НПК-  за извършено престъпление по
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чл.318 от НК. С разпореждане от 11.06.2020г. делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 30.06.2020г. По делото са проведени пет
съдебни заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК.
Производството по делото е приключено на 23.03.2021г.,като решението е
обявено 26.03.2021г.;

ЧНД № 14/2020г. е образувано на 04.02.2020г. по реда на чл.161,ал.2 от
НПК. Делото е приключено същият ден;

ЧНД № 35/2020г. е образувано на 03.06.2020г. по реда на чл.161,ал.2 от
НПК. Делото е приключено същият ден;

ЧНД № 87/2020г. е образувано на 12.08.2020г. по реда на чл.243 от
НПК. Производството по делото е приключено с определение постановено на
17.08.2020г.;

НОХД № 37/2021г. е образувано на 22.03.2021г. по внесен обвинителен
акт срещу едно лице за извършено престъпление по чл.203, чл.206,ал.4,
чл.219 и чл.220 от НК. С разпореждане от 07.05.2021г. делото е насрочено за
разглеждане в открито разпоредително заседание на 21.05.2021г. В това
заседание ход на делото не е даден поради пропуск от страна на съда във
връзка с определяне на съдебни заседатели. Следващото ОРЗ е проведено на
17.06.2021г.,когато е даден ход на делото. За разглеждане на делото по реда
на съкратеното съдебно следствие следващото съдебно заседание е насрочено
за 13.07.2021г. В това съдебно заседание е даден ход на делото, ход на
съдебното следствие, ход на съдебните прения и е постановена присъдата.
Мотивите са изготвени и обявено на 14.07.2021г.;

НОХД № 46/2021г. е образувано на 20.04.2021г. по внесен обвинителен
акт срещу едно лице за извършена престъпление по чл.343Б,ал.1 от НК. С
разпореждане от закрито разпоредително заседание проведено на 23.04.2021г.
делото е насрочено за разглеждане в открито разпоредително заседание на
17.05.2021г. В това съдебно заседание е даден ход на разпоредителното
заседание. Страните за заявили намерение за сключване на споразумение.
Съдът е предоставил възможност на страните за изготвяне на споразумение,
като е отложил делото за 17.05.2021г., когато същото е одобрено и делото е
приключено;

НОХД № 120/2021г. е образувано на 28.10.2021г. с внесено готово
споразумение. Касае се за извършено престъпление по чл.330,ал.1 от НК  от
едно лице. С разпореждане от ЗРЗ проведено на 29.10.2021г. делото е
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насрочено за 01.11.2021г. В това съдебно заседание, съдът е одобрил
представеното споразумение и е приключил делото;

НАХД № 89/2020г. е образувано на 18.08.2020г. Производството е
образувано по реда на чл.375 и сл. от НПК-  за извършено престъпление от
три лица по чл.131,ал.1,т.12, вр. с чл.130,ал.1,вр. с чл.20,ал.2 от НК. С
разпореждане от 19.08.2020г. делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 12.10.2020г. По делото са проведени две съдебни заседания при
спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. Производството по делото е
приключено на 21.01.2021г.,като решението е изготвено и обявено на
24.03.2021г.;

НАХД № 118/2021г. е образувано на 26.10.2021г. по реда на чл.375 и
сл. от НПК. С разпореждане от 27.10.2021г. делото е насрочено за
11.11.2021г.На тази дата е даден ход на делото,ход на съдебното следствие и
на съдебните прения.Решението е изготвено и обявено същият ден-
11.11.2021г.;

ЧНД № 78/2021г. е образувано на 30.06.2021г. по реда на чл.64 от
НПК. Делото е разгледано същият ден, когато е постановено и определението
на съда;

ЧНД № 82/2021г. е образувано на 28.07.2021г. по реда на 72,ал.1 от
НПК.Производството по делото е приключено същият ден;

ЧНД № 84/2021г. е образувано на 28.07.2021г. по реда на чл.72,ал.1 от
НПК. Производството по делото е приключено същият ден;

ДЕЛА НА СЪДИЯ ДАНИЕЛ ЛУКОВ

НОХД № 33/2020 г. Делото е образувано на 18.05.2020 г. с внесен ОА
на ВОП – Пловдив срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.343б, ал.3
от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 27.05.2020 г. делото е насрочено в разпоредително заседание
за 19.06.2020 г. На тази дата делото е приключило със споразумение на
основание чл.384 от НПК.

НОХД № 59/2020 г. е образувано на 13.07.2020 г. във връзка с решение
по ВНОХД №9/2020 г. по описа на военно-апелативен съд, което отменя
присъда 12/24.09.2019 г. по НОХД №96/2018 г. на ВОС – Пловдив и връща
делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Делото
първоначално е било образувано по ОА на ВОП – Пловдив срещу един
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подсъдим за извършено престъпление по чл. 387, ал.3 във вр. с ал.1, във вр. с
чл.26, ал.1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата.
С разпореждане от 27.07.2020 г. делото е насрочено в разпоредително
заседание на 13.08.2020 г. На тази дата ход на разпоредителното заседание е
даден и делото е прекратено и върнато на ВОП – Пловдив за отстраняване на
допуснатите отстраними съществени нарушения на процесуалните правила
по смисъла на чл.249, ал.3, вр. с ал.2, вр. ал.1 от НПК.

НОХД № 140/2020 г. е образувано на 04.12.2020 г. с внесен ОА на ВОП
– Пловдив срещу един подсъдим за извършени престъпления по чл. 311, ал.1,
от НК и чл.372, ал.1, пр.1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от
същата дата. С разпореждане от 18.12.2020 г. делото е насрочено за открито
разпоредително заседание на 26.01.2021 г. На тази дата ход на
разпоредителното заседание е даден и делото е отложено да се гледа по реда
на особените правила на Глава двадесет и седма от НПК - чл.371, ал.1 от НПК
/съкратено съдебно производство/ и делото е насрочено за 19.02.2021 г. На
тази дата делото е приключило с постановяване на присъда. Мотивите към
присъдата са предадени на 19.03.2021 г.

НАХД № 25/2020 г. е образувано на 15.04.2020 г. по внесени материали
по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от Военно-окръжна
прокуратура – Пловдив по реда на чл.78а от НК, за извършени престъпления
по чл.212, ал.1 от НК и чл.316 вр. с чл.309, ал.1 от НК. Протоколът за избор
на съдия – докладчик е от същата дата. С разпореждане от 04.05.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 14.05.2020
г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване. Решението е от
същия ден, а мотивите са изготвени на 28.05.2020 г.

НАХД № 105/2020 г. Делото е образувано на 29.09.2020 г. по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от
Военно-окръжна прокуратура – Пловдив по реда на чл.78а от НК, за
извършено престъпление по чл.389, ал.2, вр. ал.1, алт.1 от НК. Протоколът за
избор на съдия – докладчик е от същия ден. С разпореждане от 30.09.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 19.10.2020
г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване. Решението е от
същия ден, а мотивите са изготвени на 05.11.2020 г.

НОХД № 63/2021 г. е образувано на 01.06.2021 г., във връзка с решение
на ВАпС от 20.05.2021 г., с което е отменена присъда № 7 / 17.06.2020 г.,
постановена по НОХД № 16 / 2019 г. по описа на ВОС – Пловдив.
Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от
09.06.2021 г. делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание
за 06.07.2021 г. В това съдебно заседание  е даден ход и делото е насрочено за
разглеждане за 29, 30.09. и 01.10.2021 г.  С разпореждане делото е
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пренасрочено за 04.10.2021 г., поради заболяване на защитник. Тогава е даден
ход на делото и на съдебното следствие. Определено е делото да продължи на
05.10.2021 г. На тази дата е даден ход на делото и на съдебното следствие.
Определено е делото да продължи на следващия ден. Тогава е даден ход на
съдебната прения и делото е приключило с присъда. Мотивите са предадени
на 25.11.2021 г.

НОХД № 106/2021 г. е образувано на 24.09.2021 г., във връзка с
решение на ВАпС от 09.09.2021 г., с което е отменена присъда № 260002 /
18.12.2020 г., постановена по НОХД № 47 / 2019 г. по описа на ВОС –
Пловдив. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 13.10.2021 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 16.11.2021 г. В това съдебно заседание  не е
даден ход и делото е насрочено за 13.12.2021 г. На тази дата е даден ход на
разпоредителното заседание и наказателното производство е прекратено с
определение.

НОХД № 161/2021 г. е образувано на 13.12.2021 г. по внесено
споразумение за решаване на досъдебно производство, сключено между ВОП
- Пловдив и обвиняем за престъпление по  чл. 343б, ал. 1 от НК. Протоколът
за избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от тази дата,  делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание  за 15.12.2021 г.

НАХД № 44/2021 г. Делото е образувано на 02.04.2021 г. по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от
Военно-окръжна прокуратура – Пловдив по реда на чл.78а от НК, за
извършено престъпление по чл.389, ал.1, алт.1, пр.3 от НК. Протоколът за
избор на съдия – докладчик е от същия ден. С разпореждане от   06.04.2021 г.
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 20.04.2021
г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване. Решението е от
същия ден, а мотивите са изготвени на 10.05.2021 г.

НАХД № 64/2021 г. Делото е образувано на 03.06.2021 г. по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от
Военно-окръжна прокуратура – Пловдив по реда на чл.78а от НК, за
извършено престъпление по чл.309, ал.1 от НК. Протоколът за избор на съдия
– докладчик е от същия ден. С разпореждане от същата дата делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 01.07.2021 г. В това
съдебно заседание делото е обявено за решаване. Решението е от същия ден, а
мотивите са изготвени на 05.07.2021 г.

НАХД № 79/2021 г. Делото е образувано на 13.06.2021 г. по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от
Военно-окръжна прокуратура – Пловдив по реда на чл.78а от НК, за
извършено престъпление по чл.345, ал.2, вр. с ал.1 от НК. Протоколът за



55

избор на съдия – докладчик е от същия ден. С разпореждане от 14.07.2021 г.
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 02.08.2021
г. В това съдебно заседание делото е обявено за решаване. Решението е от
същия ден, а мотивите са изготвени на 05.08.2021 г.

ЧНД №18/2020 г.: Делото е образувано на 07.02.2020 г. по искане на
прокурор от ВОП – Пловдив на основание чл.161, ал.2 от НПК – претърсване
и изземване. Протокола за избор на съдия-докладчик е от същата дата. С
разпореждане в закрито заседание от същата дата делото е приключило, като
е одобрен протоколът за извършено процесуално следствено действие
„претърсване и изземване“.

ЧНД №92/2020 г.: Делото е образувано на 27.08.2020 г. по искане на
прокурор от ВОП – Пловдив на основание чл.72, ал.1 от НПК – вземане на
мярка за обезпечаване на отнемане на вещ в полза на държавата. за вземане
на мярка за неотклонение на основание чл.64, ал.1 от НПК. Протокола за
избор на съдия-докладчик е от 27.08.2020 г. С определение от закрито
заседание от 27.08.2020 г. делото е приключило, като е оставено без уважение
искането.

ЧНД №114/2020 г.: Делото е образувано на 22.10.2020 г. по искане за
издаване на разпореждане за достъп до данни за трафика по реда на чл.159а,
ал.1 от НПК, на прокурор от ВОП – Пловдив. Протокола за избор на съдия-
докладчик е от същата дата. В закрито заседание от 22.10.2020 г. делото е
приключило с разпореждане, с което е дадено исканият достъп.

ЧНД №139/2020 г.: Делото е образувано на 02.12.2020 г. по жалба
срещу постановление за спиране на наказателно производство на ВОП–
Пловдив. Протокола за избор на съдия-докладчик е от същата дата. С
определение в закрито заседание от 08.12.2020 г. делото е приключило, като е
оставена без разглеждане постъпилата жалба.

ЧНД №14/2021 г.: Делото е образувано на 29.01.2021 г. по искане на
прокурор от ВОП – Пловдив на основание чл.72, ал.1 от НПК – вземане на
мярка за обезпечаване на отнемане на вещ в полза на държавата. Протокола
за избор на съдия-докладчик е от същия ден. С определение от закрито
заседание от 29.01.2021 г. делото е приключило, като е оставено без уважение
искането.

ЧНД №28/2021 г.: Делото е образувано на 22.02.2021 г. по искане на
прокурор от ВОП – Пловдив на основание чл.72, ал.1 от НПК – вземане на
обезпечителна мярка на глоба. Протокола за избор на съдия-докладчик е от
същия ден. С определение от закрито заседание от 23.02.2021 г. делото е
приключило, като е допуснато обезпечението.

ЧНД №109/2021 г.: Делото е образувано на 11.10.2021 г. по искане за
разпит на основание чл.223, ал.1 от НПК. Протокола за избор на съдия-
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докладчик е от същата дата. С протокол от открито съдебно заседание
проведено на 13.10.2021 г. разпитът е проведен.

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. Във Военен съд – Пловдив  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. Военен съд– Пловдив предоставя следните
информационни услуги: унифицирани наказателни табла, табели, брошури и
др. Правят се устни справки по делата. Съдът разполага със собствен сайт,
поддържан в актуално състояние, на който могат да се правят справки за
съдебния район, структурата на съда, деловодства, отчет за дейността му.
Предоставя се информация за насрочените съдебни заседания и ежедневно се
публикуват съдебните актове по делата.

 2. По показател „организация на деловодната дейност”:
2.1. Деловодните книги по наказателните дела за 2020 г. и 2021 г. са по

утвърден образец и водени съгласно изискванията на ПАС. Не бяха
установени пропуски при попълването на срочните книги и книгата за
веществените доказателства, описани в обстоятелствената част на акта.
Постъпващите в съда книжа по наказателни дела се вписват, обработват,
подготвят за доклад и се докладват своевременно. Книжата по които се
образуват наказателни дела се докладват в срока по чл. 35 ал.4 от ПАС.
Спазва се изискването за прилагане на протокол от проведеното
разпределение по делата. Съдебните протоколи отговарят на изискванията на
чл.311 от НПК. С малки изключения съдебните протоколи по делата се
изготвят в срок от 3 дни след съдебното заседание.

2.2. Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок от 3 дни. Няма
наказателни дела, при които този срок не е спазен.
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          Изпращането на преписи от решенията на страните се извършва най-
късно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството.
Във ВС – Пловдив няма административно-наказателни дела, по които този
срок не е спазен. Изпращането на преписи от протести или жалби на страните
се извършва, най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията.
Няма дела, по които този срок не е спазен. Изпращането на делата на по-
горна инстанция става до 3 дни след изтичане на срока за възражения по
подадена жалба, или протест. Няма наказателни дела, по които този срок  не е
спазен.

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

2.4. Веществените доказателства се съхраняват в отделно помещение

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

и приключване на делата е много добра.
3.1. Във Военен съд – Пловдив за 2020 г. и 2021 г. няма дела върнати на

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

3.2. Във Военен съд – Пловдив за 2020г. и 2021г. няма прекратени
съдебни производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

3.3. Подготвителните действия за разглеждането на делото в съдебно
заседание, съответно разпоредително заседание, се извършват от
определените докладчици с необходимата задълбоченост. Произнасянето на
съдиите по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК и по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК, във
връзка с насрочването и разглеждането на делата в разпоредително
заседание, съответно в открито съдебно заседание е ставало своевременно.

3.4. При отлагане на дела във Военен съд – Пловдив насрочването е
ставало в рамките на срока, предвиден в чл.271, ал.10 от НПК.

3.5. По проверените дела не се констатира безпричинно отлагане и
забавяне на производството. Най-често срещаната причина за отлагане на
делата е свързано с назначаване на експертизи, разпит на повече свидетели,
събиране на доказателства, отсъствия от съдебната зала на страните по делото
и техните защитници /предимно по уважителни причини – заболяване,
спешна служебна ангажираност и др./.

3.6. През проверявания период няма прекратени дела поради изтекла
давност и изгубени наказателни дела.
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  3.7. Във Военен съд – Пловдив за двете години има шест дела върнати
на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство.
  3.8. През проверявания период няма дела с възобновено наказателно
производство и възобновено съдебно следствие.

3.9. През проверявания период  има едно дело, образувано през 2019г.
което е неприключено, като няма дела образувани две и повече години преди
момента на проверката.

3.10. Постигнатото съотношение между постъпили и свършени дела,
през всяка от проверените години, е много добро.

3.11. Няма нарушения на сроковете, предвидени по чл.65, ал.3 от НПК.
          3.12. Няма нарушения на сроковете, предвидени по чл.243, ал.5 от НПК.

3.13. Няма нарушения на сроковете по глава ХХІV от НПК „Бързо
производство“.

3.14. Има едно дело по което е нарушен срока по глава ХХVIII от НПК
„ Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание“.

3.15. Няма нарушения на сроковете по глава XXIX от НПК „Решаване
на делото със споразумение”.

3.16. Организацията по привеждане в изпълнение на влезлите в сила
присъди и определения, както и резултатите от същата, са много добри.

4. По показател „срочност на изготвяне на съдебните актове”.
4.1. Във Военен съд- Пловдив за проверявания период делата са

приключвали в рамките на сроковете по чл.308 и чл.340 от НПК. Има две
дела по които срока не  спазен.

5. По показател „качество на съдебните актове” :

Резултатите за 2020г. и 2021г. водят до извода, че качеството на
съдебните актове е на много добро ниво.

6. При извършената проверка на конкретни дела /подробно описани в
акта/, приключили с влязъл в сила съдебен акт, не бяха констатирани
допуснати от магистратите нарушения на материалния и процесуалния закон,
както и отклонения от тълкувателната практика на ВКС.

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

Въз основа на направените изводи и изцяло положителната оценка
за работата на съда, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет не следва
да дава препоръки.



Ha ocHonaHvre ul. 58, an. 3 3axona sa crAe6Hara Bnacr, eK3eMrrrrf,p or
Hacrotlqut aKT Aa ce lt3rlparlr ua AArvrzHrrcrparuBnnfl pbKoBoArlTeJr Ha Boeneu
crA- fInoBAtIB, rofiro B eAHoMecetreH cpoK or rronlqaBaHero N{y Aa 3arro3Hae c
Hero cb4nure u cr4e6rture cny)KrTerrv.

flpe4ce4areJltr Ha Boeneu cr4- fInoBAr4B Aa yBeAoMrr rJraBHvrfl, LrHcrrerrrop

Ha HHcneKTopara rrvr BCC 3a Lr3rrbJrHeHrrero Ha roBa cBoe 3aAbJrxeHue.
Brspaxenr{.f, Morar Aa ce [paBrr B ceAeMAHeBeH cpoK or lonyqaBaHero My,

[peA HIaBHI4I I,IHcrIeKTop Ha IrLrcuexropara KbM BCC, cbrJracHo un.58, an.3 or
3arona ga crAe6nara BJracr.

CneA n3TVqaHe Ha cpoKa rro qir. 58, ar. 3, uzp.2-po or 3axoua sa clAe6Hara
BJIaCT- tIpI4 nI4IICa Ha nOCTbfIWIt4 Bb3paxeHutfl., A UpU IIOcTbtrr4rrI{ TaKr,rBa - CJreA

npor,I3Hac.rrHero Ha rJraBHr{r rrHcrreKTop Ha I4BCC rro rrx, Korrue or aKTa, BeAHo c

Bb3paxeHLrflTa H perueHr4flTa rro rflx Ha rJraBHlas. vrncfieKTop /upz uocrbrrwlu
naspaxeHr,rrl, Ha eJreKTpoHeH HocureJr Aa ce lr3rlpar{T Ha rlpeAceAarent Ha

BoenHo arreJraruBeH cbA- Co$ux.

Ha ocnonanve qn.54, il.1, r.5 or 3aroHa sa cr4e6Hara BJIacr, aKTbr Aa ce

u3rrparlr Ha rrpeAceAarencrBarlufl cr4uftcrara x
cbBeT.

I,IHCTIEKTOP:

npu Bucrrurfl, crre6eH

  S
itffiffiEw
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