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На основание чл. 58 във вр. чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и приетата годишна програма за провеждане на планови
проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата,
прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2022 г. и
Заповед № ПП-22-63/17.10.2022 г. на главния инспектор на Инспектората
към Висшия съдебен съвет,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – град
Дулово с обхват от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. и задачи:

- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела,
срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията,
определенията и на мотивите към постановените присъди.

- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и спрени
наказателни дела.

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално
просрочване.

- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия;
оправдателни присъди.

- общ контрол – извършени ревизии от Окръжен съд; предложения за
изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение
текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.

- заповедни книги.

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА на Районен съд град Дулово с обхват от
30.06.2021 г. до 30.06.2022 г. и следната задача:

- относно образуваните в ЕИСС след 30.06.2021 г. наказателни дела в
техния хартиен еквивалент, която да установи съдържа ли се на хартиен
носител издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид.

СРОК за извършване на проверката от 26.10.2022 г. до 28.10.2022 г.
С ПРОВЕРЯВАЩИ:
ИНСПЕКТОР: ЮРИЙ КРЪСТЕВ
ЕКСПЕРТИ: НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ и ДИЛЯНА КАРАСТОЯНОВА

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:
- непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;
- анализ на документация ;
- индивидуални беседи и разговори;
- изискване на статистическа информация от ръководителя на

съответния съд, която се съдържа в Приложение № 1, справка № 2-13,
отчетни доклади за 2020 г. и 2021 г. за дейността на Районен съд – Дулово,
които са предоставени от проверявания съд, оригиналите от които се
намират в него, а копия от тях са неразделна част от настоящия акт.
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Районен съд – Дулово е един от трите районни съдилища в района на
ОС – Силистра, който обхваща също РС-Силистра и РС-Тутракан.

Сградата на съда е с административен адрес – гр. Дулово, ул. Васил
Левски № 12, в нея се помещават ТО-Дулово към РП-Силистра, Служба по
вписванията и Районно звено „Охрана” към Областно звено „Охрана“ – гр.
Силистра. Съдиите работят по един в кабинет, условията са много добри за
осъществяване на работа им.

Съдът е обезпечен с необходимата техника и разполага с две съдебни
зали, оборудвана със система за звукозапис на съдебните заседания.
Наличният брой съдебни зали с оглед постъпилите дела през проверявания
период и броя на съдиите е достатъчен за безпрепятствено правораздаване
на съдебните състави при РС-Дулово. Всеки от съдиите има по два
заседателни дни седмично и по един резервен за извънредни заседания.

Положени са усилия за подобряване  на общественото доверие в съда
чрез предоставяне на компетентни и бързи услуги на гражданите и
улесняване на достъпа им до съда, което  е приоритет за ръководството на
РС – Дулово. Дейностите в тази насока са следните:
- Поставени са  указателни табели и табла непосредствено до входа на
съда, с изчерпателна информация за предлаганите административни услуги
за гражданите, както и за местонахождението на работните помещения.
- Работното време на отделните звена, обслужващи граждани е
непрекъснато. Съдебните служители носят табелки с имената си за
улеснение в комуникацията с гражданите.
- Интернет страницата на съда поддържа данни за структурата и
службите в съда; банкова информация; публикувани съдебни актове;
актуален календар на заседанията; обявления за публични продажби;
различни утвърдени образци на бланки за предоставяне на
административни услуги и друга полезна информация.
- На входа е поставена информационна табло, на което се предоставя
информация за делата в конкретния ден.
- Регистратурите на РС – Дулово са в едно помещение, чрез което се
осигурява достъп на гражданите и се намира на първия етаж.
- В сградата на съда е налично едно ПОС-терминално устройство, което
е допълнително удобство за гражданите и бързина на услугите,
предоставяни от съда.
- Адвокатска стая за справки по дела, намира се между двете
деловодства.

І. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

През 2020 г. изпълняващ функции административен ръководител –
председател на РС–Дулово е съдия Николай Кънчев с ранг „съдия в АС“ ,
избран с Протокол № 9/28.02.2017 г. на ВСС. Определен е с  решение по
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Протокол № 14/23.04.2019 г. на СК на ВСС и е встъпил в длъжност на
15.05.2019 г., която е заемал до 05.01.2021 г., когато като председател на
съда е встъпил съдия Емил Николаев с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, избран
по Протокол № 43/08.12.2020 г. на СК на ВСС.

Заместник-председател на съда е съдия В. Димитров, встъпил на
17.07.2007 г. и заемал длъжността до смъртта си на 28.05.2020 г.

В РС–Дулово няма обособени наказателно и гражданско отделение.
Общият брой на съдиите по щат е трима – до 18.06.2020 г., а след тази с
решение  на Пленума на ВСС по Протокол № 14/18.06.2020 г. е съкратена
една длъжност и до края на проверявания период са работили двама
магистрати, както следва:
Ø съдебен състав – съдия Н. Кънчев;
Ø съдебен състав – съдия Е. Николаев.
През проверявания период няма поощрения и налагани наказания на

магистрати, разглеждащи наказателни дела и служители.

Съдът работи по “Стратегически план за развитие на РС– Дулово, 2019
- 2022 г.”. Предвидените в него стратегически и оперативни цели във връзка
с управлението на съда, организация на съдебната администрация, развитие
на човешките и материалните ресурси, подобряване качеството на
правораздавателната дейност, обществено доверие и повишаване правната
култура на гражданите се изпълняват чрез текущи контролни дейности,
определяне на срокове и отговорници.

За подобряване на квалификацията си през 2020 г. и 2021 г. съдиите от
РС-Дулово са участвали в следните семинари и обучения:

1. 2020 г.:
- Съдия Е. Николаев е участвал на 20.02.2020 г. в гр. Силистра в

обучение в Областна администрация организирано от Фондация „
Асоциация Анимус“ на тема: „Активни срещу насилието над жени“
с цел подобряване на мерки за подкрепа на жертвите на домашно
насилие и работа по превенция“.

- Съдия Е. Николаев е участвал на 05.08.2020 г. в гр. Силистра в
обучение за работа с Единната информационна система на
съдилищата преди внедряването й в РС–Дулово по проект
„Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на
българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“.

-  съдебен деловодител в регистратурата на съда е преминал обучение
на 05.08.2020 г. в „Информационно обслужване“ АД – гр. Силистра за
работа с ЕИСС й в РС–Дулово.

2. 2021 г.:
Ø в периода 13-14.05.2021 г. съдия Н. Кънчев  е участвал в семинар

на тема: „Преодоляване на отчуждението: подкрепа на деца на
родители, лишени от свобода в условията на пандемия“ за съдии от
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района на АС-Варна, организирано от фондация „Отворено
общество“.

Ø в периода от 08-09.06.2021 г. съдия Е. Николаев е участвал в
обучeние в гр. Силистра в Център за обществена подкрепа,
управляван от Женско сдружение „Ек. Каравелова“ на тема:
„Интегриран и мултидисциплинарен подход към децата, жертви
или свидетели на домашно насилие, центриран към техните нужди
и най-добър интерес“.

Ø на 21.10.2020 г. съдия Н. Кънчев е участвал в обучение в гр. Варна
на тема „Работа с ЕИСС“, ОПДУ, Проект „ Правосъдие през 21 век
– развитие на професионалната компетентност и интегритет на
магистратите и съдебните служители“.

Ø на 19.11.2020 г. съдия Е. Николаев е участвал в обучение в НИП –
София на тема: „Предизвикателствата при прилагането на ЗУЕС.
Анализ на съдебна практика„.

През 2021 г. съдебни служители от съда не са преминавали обучения.

В щатното разписание на РС–Дулово има 13 щатни бройки за съдебни
служители, от тях 2 щ. бр. в общата администрация и 11 щ. бр. в
специализираната администрация.

Общата администрация се състои от:
- административен секретар – 1 бр.;
- главен счетоводител – 1 бр.;

Специализираната администрация е организирана в служби: „Съдебно
деловодство“, „Съдебни секретари“ и самостоятелни длъжности.

Разпределени са както следва:
Ø съдебен деловодител „СИС“ – 1 бр.;
Ø регистратура – 1 бр.;
Ø съдебен деловодител – 3 бр.;
Ø съдебен секретар – 3 бр., един съвместява и служител „РКИ“;
Ø архив – 1 бр., съвместява и „Бюро съдимост“;
Ø призовкар – 1 бр.;

Разпределението на делата в РС–Дулово се извършва при спазване на
изискването на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ – на принципа на случайния
подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на
постъпването им. Първоначално е използван  програмният продукт Law
Choice, а от 01.10.2015 г. се използва софтуер „Централизирана система за
разпределение на делата“, разработен от „Смарт Системс 2010 “ ЕООД.
След 18.08.2020 г. чрез Единната информационна система, внедрена по
изпълнение на дейност 3.3 „Внедряване на ЕИСС“ по Договор № ВСС-
495/16.01.2019 г. (ПО-16-8/16.01.2019 г. на „Информационно обслужване“
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АД). Текущо, само по дела образувани в САС „Съдебно деловодство“, при
преразпределянето им, се използва ЦСРД.

Делата се образуват своевременно в деня на постъпване на книжата в
съда или на следващия ден. Разпределението на делата се извършва от
председателя на съда, а в негово отсъствие от заместник-председателя (до
28.05.2020 г.) или от съдия с възложени функции на административен
ръководител при отсъствие за определения период. Разпределението на
делата се извършва на принципа на случайния подбор, чрез електронно
разпределение съобразно поредността на постъпването. Новопостъпилите
книжа, по които се образуват дела, се предават най-късно на следващия ден
от постъпването им на административния ръководител на съда, който
образува делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определя
вида му и съдията докладчик на принципа на случайния подбор,
използвайки програмата за случайно разпределение на делата. В съда
действат „Вътрешни правила за образуване и разпределение на делата“,
утвърдени от административния ръководител, в сила от 01.10.2015 г. От
26.07.2021 г. действат Вътрешни правила за образуване и разпределение на
делата в РС-Дулово, утвърдени от административния ръководител със
Заповед № РД-12-199 от същата дата.

През проверявания период (01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.) стриктно се е
спазвала разпоредбата на чл. 80 от ПАС при образуването на наказателните
дела в РС–Дулово.

Съгласно утвърдените Вътрешни правила за разпределение на делата в
РС – Дулово и утвърдени със заповеди графици по време на дежурство се
гледат следните видове дела:

Ø ЧНД - искания за първоначално вземане на мярка за
неотклонение по чл. 64, ал. 1 от НПК;

Ø Наказателни дела по искане за провеждане на разпити на
обвиняеми и свидетели пред съдия в досъдебното производство;

Ø по искане за разкриване на банкова тайна;
Ø ЧНД - претърсвания и изземвания - чл. 161 и сл. от НПК,

освидетелстване - чл. 158 от НПК;
Ø всички искания от наказателно - правен характер, налагащи

произнасяне на съда в деня на постъпването им (вкл. и до 24 часа
от постъпването им);

Ø АНД по Указа за борба с дребното хулиганство или Закона за
опазване на обществения ред при провеждане на спортни
мероприятия.

През 2020 г. съгласно параграф 14 от Заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
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събрание от 13.03.2020 г. разпоредбата на чл. 329, ал.1 от ЗСВ не е
прилаган. Организацията на работата на съда за разглеждане на дела и за
периода от 15.07.2020 г. до 01.09.2020 г. е била в условия на извънредна
епидемична обстановка.

През 2021 г. няма издадена нарочна заповед съгласно чл. 329 от ЗСВ,
организацията на работата на съда за разглеждане на дела и за периода от
15.07.2021 г. до 01.09.2021 г. е била в условия на извънредна епидемична
обстановка.

Съдиите, които разглеждат наказателни дела през 2020 г., са работили
при натоварване, както следва:

-  и.ф. председател на съда Н. Кънчев е участвал при разглеждане на
наказателни дела до 01.06.2020 г. с 90 % натоварване по всички
наказателни дела с изключение на образувани НОХД внесени от РП
в съда със споразумения по чл. 382 НПК и разглеждане на дела по
дежурство, при които е със 100 % натоварване. След 01.06.2020 г.
съдия Н. Кънчев разглежда наказателни дела със 100% натоварване.

- заместник–председател В. Димитров е участвал със 100 %
натовареност до 28.05.2020 г.

- съдия Е. Николаев е разглеждал наказателни дела през 2020 г. при
100 % натовареност.

През 2021 г. съгласно Заповед № РД-12-123/01.06.2020 г., съдиите,
които са разглеждали наказателни дела, са работили при 100 % натоварване.

Други заповеди имащи отношение към администрирането на съда са:
Заповед № РД-12-225/03.12.2014 г., с която са определени процентите
натовареност на съдиите, считано от 05.01.2015 г.; Заповед № РД-12-
35/01.03.2016 г., с която е определена натовареността на съдия Николаев,
считано от 01.03.2016 г.; Заповед № РД-12-123/01.06.2020 г., с която е
изключен от системата за случайно разпределение на делата съдия
Димитров; Заповед № РД-12-124/01.06.2020 г., с която са преразпределени
несвършените дела; Заповед № РД-12-199/26.07.2021 г., с която са
утвърдени изменени Вътрешни правила за случайно разпределение на
делата;  Заповед № РД-12-293/16.12.2020 г. за извършване на
инвентаризация на ВД; Заповед № РД-12-330/29.12.2021 г. за извършване на
инвентаризация на ВД; Заповед № РД-12-144/22.06.2020 г. относно
определяне на седмичен график за ползване на съдебните зали за о.с.з.;
заповеди относно отчитането на работата на съда за шестмесечни и
годишни периоди; Заповед № РД-12-5/12.01.2021 г., с която са определени
лимити на служебните телефони; Заповеди относно работата на съда в
извънредно положение и епидемична обстановка; Заповед № РД-12-
6/12.01.2021 г., с която е определен съдия, който да контролира работата на
Бюро съдимост; Заповед № РД-12-36/10.02.2021 г., с която е определен
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начина на изпращане на призовки и съобщения с ТО-Дулово, РП-Силистра;
Заповед № РД-12-38/10.02.2021 г., с която е определен начина на изпращане
на призовки и съобщения с ДСИ;Заповед № РД-12-175/18.06.2021 г. за
осигуряване на достъп до ЕИСС за съдебните заседатели и закупуването на
КЕП в тази връзка;  Заповед № РД-12-108/20.04.2021 г., с която на
съответните съдебни служители е предоставен достъп и права в ЕИСС до
съответните модули и функционалности; Заповед № РД-12-138/18.05.2021 г.,
с която е утвърден реда за архивиране на делата в съда; Заповед № РД-12-
218/04.08.2021 г., с която е внедрена актуализирана номенклатура на делата
в съда; Заповед № РД-12-322/15.12.2021 г., с която е определена комисия,
която да извърши инвентаризация на наказателните делата в съда;
ежемесечни заповеди с които са утвърдени графици за дежурства на съдиите
и видовете дела, които се разглеждат по дежурство, с изключение на
Заповед № РД-12-171/2020 г., изменена със Заповед № РД-12-203/2020 г., с
която е утвърден графика за дежурства за м.  август 2020 г.; Заповед № РД-
12-46/23.02.2021 г., с която е утвърден графика за дежурства за м. март 2021
г.; Заповед № РД-12-146/26.05.2021 г., с която е утвърден графика за
дежурства за м. юни 2021 г.  и други.

Съдиите от РС-Дулово са провеждали общи събрания със съдиите от
РС-Тутракан. През 2020 г. е проведено едно общо събрание, на което е била
разгледана кандидатурата на съдия Николаев за административен
ръководител на съда и др. въпроси. През 2021 г. е проведено едно общо
събрание, на което е била разгледана кандидатурата на съдия Кънчев за
заместник на административния ръководител на съда и др. въпроси.

През проверявания период ОС–Силистра е извършил следните
проверки на РС–Дулово:

Със Заповед № 32/01.02.2021 г. на административния ръководител на
ОС-Силистра на основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗСВ е извършена
неприсъствена проверка на организацията и дейността на съдиите от РС–
Дулово за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Със Заповед № 60/08.02.2022 г. на административния ръководител на
ОС-Силистра на основание чл. 86, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗСВ е извършена
неприсъствена проверка на организацията и дейността на съдиите от РС–
Дулово за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Изводите от направените проверки показват, че организацията на
работата на съда е на много добро ниво и въпреки трудните години, във
връзка с работата на съдилищата с оглед ситуацията с Ковид-19 и
въвеждането на ЕИСС, са дадени две препоръки в доклада за 2021 г. – да се
спазват сроковете по чл. 247б, ал. 1 от НПК и да се подобри
постановяването на актове по АНдела.

ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
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В Районен съд–Дулово, съдебните служители са структурирани
съобразно чл. 14 от ПАС на обща и специализирана администрация и към
01.01.2020 г. е била 13 щатни бройки.

Общата администрация се състои от 2 щ. бр., както следва:
- главен счетоводител – 1 бр.;
- административен секретар – 1 бр.;
Относима за настоящата проверка е работата на част от

специализираната администрация, в която влизат следните служби:
„Съдебно деловодство“ и „Съдебни секретари“.

Служителите са общо 11 и са разпределени както следва:
Ø съдебен деловодител „СИС“ – 1 бр.;
Ø регистратура – 1 бр.;
Ø съдебен деловодител – 3 бр.;
Ø съдебен секретар – 3 бр., един съвместява и служител „РКИ“;
Ø архив – 1 бр., съвместява и „Бюро съдимост“;
Ø призовкар – 1 бр.;

Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 1/6.5.

В съда има обособена регистратура за класифицирана информация
(РКИ). Тя се намира на 2 етаж. Помещението е разделено на Зона 1 и Зона 2,
защитено е с врата с метална решетка и СОТ. Документите се изготвят на
преносим компютър (не е сертифициран за работа с КИ), който не е в
мрежа, с оглед защита на информацията или на пишеща машина и се
съхраняват в една метална каса. Водят се всички регистри изисквани по
закон.

В съда се водят следните книги:
- на електронен носител: описна книга на призовкаря и регистър на

всички издадени изпълнителни листове от ЕИСС;
- на хартиен носител: регистър на издадените изпълнителни листове;

регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК; книга за приемане
и отказ от наследство; описни книги, книги за открити заседания, книга за
веществените доказателства, разносна книга; регистър на заявленията за
ДОИ; регистър на изпратените съобщения за прекратен граждански брак;

- на хартиен и електронен носител: книга за закрити и разпоредителни
заседания, регистър на отводите и самоотводите, азбучници, книга за
изпълнение на влезли в сила присъди и определения; регистър по ЗЗДН;
архивни книги; книга за връчените призовки и съобщения;

Всички деловодните книги и регистри на хартиен носител се водят
редовно за календарната година. На електронен носител данните за 2020 г.
са непълни поради въвеждане на новата деловодна програма ЕИСС и
преустановяване въвеждане на нови дела в САС от 18.08.2020 г.
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Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок до 3 дни.
При извършената проверка не се констатира неспазване на тези срокове.

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

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок до 7 дни. Не са
констатирани случаи, в които този срок не е спазен.

Изпращането на преписи от решенията или от жалби по
административно-наказателни дела се извършва в срок до 3 дни или най-
късно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството.
Няма наказателни дела, по които този срок не е спазен.

Изпращането на делата на по-горна инстанция става от 3 до 5 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест. Няма
наказателни дела, по които този срок не е спазен.

При проверката се установи, че върху проверените дела за 2020 г. и
2021 г. се поставят жълти етикети само върху папките на делата „Бързо
производство по гл. 24“, а не по всички бързи производства, съгласно
изискванията на чл. 82, ал. 5 ПАС.

При проверката се установи следната практика по получаването,
съхраняването и предаването на веществени доказателства (ВД), които се
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС. Съдебната
деловодителка приема постъпилите в съда веществени доказателства, като
съставя протокол с подробно описание на същите в два екземпляра,
подписан от приемащия и предаващия служител.

Веществените доказателства се приемат в съда, опаковани съобразно
естеството им и по подходящ за съхранение начин. Върху опаковката на
веществените доказателства се поставя стикер с означение на номера и
годината на делото. Веществените доказателства, с изключение на парите и
другите ценности, се съхраняват подредени, опаковани и надписани.
Съдебният служител, отговарящ за съхранение на веществените
доказателства осигурява представянето им в съдебно заседание, като
същите се получават от съдебния секретар при предявяване по реда на НПК
и се връщат в склада след приключване на съдебното заседание.  Когато
делото се предава от един орган на друг, веществените доказателства се
предават заедно с него.
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Ежегодно се проверяват от комисия, назначена със заповед на
административния ръководител. Комисията проверява налице ли са всички
ВД, правилно ли се съхраняват и има ли доказателства, по отношение на
които не е направено разпореждане на съда или разпореждането не е
изпълнено, както и налице ли са веществени доказателства, за които са
налице условията по чл. 132, ал. 2 от ПАС. Комисията изготвя протокол за
проверката, който се съхранява в папка, н книгата за „Веществени
доказателства“.

Тези ВД, за които е разпоредено връщане на собственика или
предоставяне на друга институция, се предават с протокол, съдържащ:
точно описание на предмета, номерата на досъдебното производство и
съдебното дело, номера на присъдата или определението, отнасящи се до
веществените доказателства, датата на предаването и подписите на
приемащото и предаващото лице.

За унищожаването на веществените доказателства, за които е
постановено това, както и тези, които са без стойност и подлежат на
унищожаване, се съставя протокол от комисия, определена със заповед на
председателя на съда.

Веществените доказателства, с изключение на парите и другите
ценности, се съхраняват в шкаф, намиращ се в наказателно деловодство, на
първия етаж на сградата. Защитен е с дървена врата с ключалка,
помещението е сухо и топло. ВД са подредени, опаковани и надписани по
дела. Не се съхраняват ценности, наркотични вещества и оръжия.

За проверявания период бяха проверени на място водените книги в
деловодството на РС–Дулово, както следва:

1. Описна книга за 2020 г. – наказателни дела,  прошнурована,
прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на съдебен деловодител,
книгата съдържа 102 л., започната е на 07.01.2020 г. и е приключена на
31.12.2020 г. по установения ред.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
2. Описна книга за 2021 г. – наказателни дела,  прошнурована,

прономерована, подлепена, подпечатана, с подпис на съдебен деловодител,
книгата съдържа 106 л., започната е на 04.01.2021 г. и е приключена на
31.12.2021 г. по установения ред.

Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.
3. Книга за закрити заседания – наказателни дела за 2020 г., книгата

представлява разпечатка от деловодната програма на делата подредени по
хронологичен ред. Прошнурована, прономерована, подлепена, подпечатана,
с подпис на съдебен деловодител, съдържа 111 л., започната е на 01.01.2019
г. и е приключена на 31.12.2020 г. по установения ред. Всяка календарна
година е отделена с разделител. За 2020 г. са описани общо 300 бр. дела - в
САС 203 бр. и в ЕИСС – 97 бр.
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4. Книга за закрити заседания – наказателни дела за 2021 г., книгата
представлява разпечатка от деловодната програма на делата подредени по
хронологичен ред. Прошнурована, подлепена, подпечатана, с подпис на
съдебен деловодител, започната е на 01.01.2021 г. и се води и към момента
на проверката. Календарната 2021 г. е приключена по установения ред и в
нея са описани 28 л. Всяка календарна година е отделена с разделител.

5. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения.
Книгата е започната на 05.01.2019 г. и се води и към момента на проверката.
Прошнурована, подлепена, прономерована, подпечатана, с подпис на
съдебен деловодител, съдържа 103 л. Всяка календарна година е отделена с
разделител При проверката се установи, че има регулярни (ежемесечни)
проверки, като в отделна папка има и съставени изрични протоколи от
извършените проверки и е приключена по установения ред - с отбелязване
на последното дело, с дата и с подписи на проверяващите лица. Всички
графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

6. Книга за веществени доказателства. Книгата е започната на
21.02.2005 г. и се води и към момента на проверката. Същата е
прономерованa, прошнурованa, подлепенa, подпечатанa, с подпис на
съдебен деловодител, съдържа 91 л. В отделни папки са поставени
протоколи от извършени инвентаризации на ВД и тяхното унищожаване,
като в тях е посочен конкретния начин/метод/способ за това. За всяка от
проверените години има отделни папки, в които са поставени в
хронологичен ред протоколи за приемане/предаване/връщане на ВД.

7. Азбучник по наказателни дела започнат от 01.01.2020 г. до
31.12.2020 г. Прошнурован, прономерован, подлепен, подпечатан, съдържа
33 л. Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

8. Азбучник по наказателни дела започнат от 01.01.2021 г. до
31.12.2021 г. Прошнурован, прономерован, подлепен, подпечатан, съдържа
79 л. Всички графи са попълнени коректно и са водени по определения ред.

9. Заповедна книга. В нея са описани по хронологичен ред издадените
през годината заповеди на председателя на съда, съдържа 104 л. В отделни
графи са посочени датата на издаване на заповедта, номерът й и
основанието за издаването й. Започната е на 03.01.2017 г. и приключена
30.12.2020 г. Всяка календарна година е отделена с разделител. За 2020 г.
има отбелязани 297 заповеди на председателя с кратки анотации на
съдържанието им.

10. Заповедна книга за 2021 г. В папка с ПВЦ корици са разпечатани
по хронологичен ред издадените през годината заповеди на председателя на
съда. 2021 г. е започната със Заповед № 1 от 05.01.2021 г. и приключена със
Заповед № 331 от 29.12.2021 г.

11. Срочна книга за 2020 г. открити заседания по наказателни дела –
прономерована, прошнурована, подлепена, съдържа 102 л., подпечатана с
подпис на съдебен секретар. Започната на 03.01.2020 г., приключена на
31.12.2020 по установения ред. Всички графи са попълнени коректно.
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12. Срочна книга за 2021 г. открити заседания по наказателни дела –
прономерована, прошнурована, подлепена, съдържа 102 л., подпечатана с
подпис на съдебен секретар. Започната на 14.01.2021 г., приключена на
23.12.2021 г. по установения ред. Всички графи са попълнени коректно.

В хода на проверката не бяха констатирани пропуски при попълване на
проверените книги.

Като добра практика в РС–Дулово, следва да се отбележи, че се водят
следните допълнителни книги:

1. Разносна книга за наказателни дела, започната на 07.01. 2005 г. до
17.11.2020 г. Подпечатана, прономерована, прошнурована и подлепена,
съдържа 99 л., с подпис на съдебен деловодител, всяка календарна година
отделена с разделител.

2.Разносна книга за наказателни дела, води се от 21.01. 2021 г. и към
момента на проверката. Подпечатана, прономерована, прошнурована и
подлепена, съдържа 102 л., с подпис на съдебен деловодител, всяка
календарна година отделена с разделител.

3.  Регистър по чл.  159а от НПК.   В регистъра са подредени по
хронологичен ред постъпилите искания за издаване на разрешение за
достъп до данни по чл. 159а от НПК. Започнат е на 13.01.2016 г. и се води и
към момента на проверката. За 2020 г. са постъпили 12 искания, 9 които са
уважени. За 2021 г. са постъпили 6 искания, всичките уважени.

4. Книга за обжалвани наказателни дела. Започната от 10.01.2005 г. и
се води и към момента на проверката. Всяка календарна година е отделена с
разделител, като в книгата са описани в хронологичен ред всички видове
дела (по ГПК и НПК), по които са постъпили жалби, кога и къде е
изпратено делото, кога е върнато, с резултат от обжалването.

5. Регистър на издадените изпълнителни листове по наказателни дела
– започнат е на 06.01.2021 г. и е приключен на 31.05.2022 г. В регистъра са
описани в хронологичен ред делата, по които са издадени изпълнителни
листове, длъжника, размера на задължението и дата на неговото погасяване,
ако е погасено. За 2021 г. има отбелязване 46 бр. дела.

ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Уеб-сайтът на РС–Дулово е https://dulovo-rs.justice.bg/. На страницата
ежедневно се публикуват постановените съдебни актове и всички по-важни
вътрешни правила и процедури, тарифи, бланки на документи, годишни
отчети, обявления на ДСИ и др. Информацията се актуализира всекидневно.

С цел оперативност и бързина във връзка с актуална информация
насочена към магистрати, ДСИ и/или съдебни служители, в съда се
поддържа вътрешно споделено пространство, където се качват постъпила
информация за служебно ползване: писма, заповеди, протоколи, доклади,
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справочна информация и други документи, с които следва да се запознаят
работещите в съда. Достъпът до тази информация е постоянен и се
осъществява само от вътрешната мрежа.

В РС–Дулово няма въведени писмени правила за управление на
информацията и ІТ технологиите за периода на проверката. Такива са
въведени през 2022 г. и утвърдени от председателя на съда със Заповед №
РД-12-50/16.03.2022 г.

В техническо отношение съда е добре оборудван и с добро програмно
обезпечение, което подпомага по-ефективната работа на магистратите и
служителите му.

Използва следните отдалечени (WEB-базирани) системи:
- Единен портал за електронно правосъдие ЕПЕП, който съдържа

новата Web страницата, както нейното настройва, също така и достъп до
движението на делата за адвокати и страни по тях и др.;

- Регистър на отводите;
- Система за сигурно електронно връчване ДАЕУ;
- Информационна система за управление на ресурсите ИСУР;
- Система за случайно разпределение на делата от ВСС (старо

разпределение със старата деловодна система);
- Счетоводна система Конто;
- ВСС електронно гласуване;
- и др.
Съдебно-изпълнителна служба на съда използва софтуер разработен

от „Темида 2000 – Еди Чакъров”, който автоматизира работата и позволява
изготвяне на бързи справки по изпълнителните дела.

За централизиране на счетоводството се използва продукт „Web Конто
66”. С цел намаляване на касовите плащания и разходите за такси на
гражданите в съда е инсталиран един ПОС терминал за безкасови плащания
на такси, глоби и гаранции.

 Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „ESET”,
предоставен от ВСС.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word,
Internet Explorer, браузърите: Internet Explorer, Edge, както и със софтуер за
сканиране и разпознаване на текст - Adobe Acrobat Reader. Работните места
са свързани с в локална компютърна мрежа, свързана с два сървъра – главен
и архивиращ. На трети сървър е програмата за свидетелства за съдимост.
Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и софтуерно състояние
и отговарят на съвременните изисквания: всяко работно място е оборудвано
с компютър, монитор и възможност за печат; деловодствата имат мрежови
скенер за сканиране на входящи документи; призовкаря има компютър и
таблет, с който прехвърля и отчита призовките от новата деловодна система
ЕИСС, както от съдът, така и от другите съдилища който работят с ЕИСС;
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на всеки етаж има копирна машина, която изпълнява като допълнителна
функция възможност за печат и сканиране от компютрите на етажа. Това
подпомага да не се преустановява работата на съдът в случай на свършване
на тонер или отказ на скенер; съдебните зали са оборудвани с компютър, 2
монитора – един за секретаря, който води протокола и втори монитор за
съдията, който следи воденето на протокола. Също така във всяка зала има
звукозаписна система, която записва заседанието, както и озвучителна
система за по- ясно чуване в залата. Има и система чрез, която съдията
може да извика свидетелите по микрофон от залата.

От 2008 г. е в експлоатация деловодната програма САС ”Съдебно
деловодство” на „Информационно обслужване"АД, а месец август 2020 г.
новият програмен продукт - ЕИСС. Към настоящият момент
специализираната администрация и магистратите, работят едновременно и с
двата  продукта за управление на делата. В нововъведената програма се
образуват всички дела, а в САС се довършват образуваните дела преди
горепосочената дата. Съдът  използва правно-информационните продукти
„Апис 7“ с модули „Право, „Евро-право, процедури и практика“. Правно-
информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от всички
работни места, актуализират се автоматично.

ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

А. за 2020 г.

По щат съдиите, които гледат наказателни дела са трима до 28.05.2020
г., след тази - двама, както следва:

1. Състав с председател съдия Н. Кънчев;
2. Състав с председател съдия Е. Николаев;
3. Състав с председател съдия В. Димитров – до 28.05.2020 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен
годишен отпуск от съдиите в РС–Дулово се разрешава от председателя на
съда.

Административният ръководител на РС–Дулово ползва отпуск след
депозиране на молба до председателя на ОС–Силистра, който разрешава
ползването на отпуска със заповед.

През 2020 г. съдиите са ползвали отпуск (платен и по болест) както
следва:

№ по
ред

Съдия Отпуск - общо

1.  Н. Кънчев 32 дни
2.  Е. Николаев 33 дни
3.  В. Димитров – до 28.05.2020 г. 13 дни
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През 2020 г. има направени 11 бр. отводи/самоотводи на съдия по
наказателни дела, както следва:

№ по
ред

Съдия Брой
отводи/самоотводи

1. Н. Кънчев 5
2. Е. Николаев 5
3. В. Димитров – до 28.05.2020 г. 1

При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2020 г.
следните дела:

1. ЧНД  № 56/2020 г. – образувано на 24.04.2020 г. по чл. 157 от
ЗЗ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописно
разпореждане на лист 1 от 24.04.2020 г. е насрочено за 30.04.2020 г.,
отложено за 13.05.2020 г., когато решение № 21 е уважено направеното
искане.

2.ЧНД  № 77/2020 г. – образувано на 25.06.2020 г. по чл. 157 от ЗЗ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописно
разпореждане на л. 1 от 25.06.2020 г. е насрочено за 07.07.2020 г., отложено
за 21.07.2020 г., когато с решение № 30 е уважено направеното
предложение.

3. ЧНД  № 81/2020 г. – образувано на 01.07.2020 г. по чл. 72 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение № 38
в ЗЗ от 02.07.20202 г. е оставено без уважение искането на РП-Силистра. По
въззивен частен протест е образувано ВЧНД № 166/2020 по описа на ОС-
Силистра и с определение №104 от 23.07.2020 г. е потвърдено
първоинстанционното определение.

4.ЧНД  № 85/2020 г. – образувано на 07.07.2020 г. по чл. 72 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение № 39
в ЗЗ от 10.07.20202 г. е оставено без уважение искането на РП-Силистра.

5. ЧНД  № 78/2020 г. – образувано на 25.06.2020 г. по чл. 62 от
ЗКИ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С решение №
25  от 29.06.20200 г. е уважено искането.

6. ЧНД  № 67/2020 г. – образувано на 10.06.2020 г. по чл. 62 от
ЗКИ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С решение №
22  от 10.06.20200 г. е уважено искането.

7. ЧНД  № 75/2020 г. – образувано на 22.06.2020 г. по чл. 62 от
ЗКИ, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С решение №
24  от 22.06.20200 г. е уважено искането.

8. ЧНД  № 57/2020 г. – образувано на 24.04.2020 г. по чл. 161, ал. 2 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. При завеждане
на искането в съда, е отбелязан часът на постъпване на материалите от ТО-
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Дулово при РП-Силистра. С определение № 25 от 24.04.2020 г. в ЗЗ е
уважено направеното искане.

9. ЧНД  № 72/2020 г. – образувано на 18.06.2020 г. по чл. 244, ал. 1 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 36 от 29.06.2020 г. в ЗЗ е потвърдено постановлението на РП - Силистра.

10. ЧНД  № 82/2020 г. – образувано на 06.07.2020 г. по чл. 244 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 47 от 12.08.2020 г. в ЗЗ е отменено постановлението на РП-Силистра и
делото е върнато за изпълнение на дадените указания.

11. АНД № 37/2020 г. – образувано на 10.03.2020 г. по жалба срещу
ел. фиш, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
ръкописно разпореждане на л. 2 от 10.03.2020 г. е насрочено за 07.04.2020
г., с ръкописно разпореждане на л. 4 от 13.03.2020 г. делото е пренасрочено
за 28.04.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение, свързано с
ограничаване на разпространението на КОВИД 19., с ръкописно
разпореждане на л. 6 от 10.04.2020 е пренасрочено за 26.05.2020 г. във
връзка с обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на
разпространението на КОВИД 19, отложено за 23.06.2020 г. Поради смърт
на съдията-докладчик, с протокол за избор от 02.06.2020 делото е
разпределено на съдия Николаев, който с ръкописно разпореждане на л. 19
е пренасрочил делото за 09.07.2020 г. С ръкописно разпореждане на лист 1,
без дата делото е насрочено за 06.08.2020 г., когато е приключено и с
Решение № 260003/10.02.2021 г. е отменен ел. фиш.

12. АНД № 95/2020 г. – образувано на 10.02.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописна
резолюция на лист 1 от 04.03.2020 г. е насрочено за 07.04.2020 г. С
разпореждане от 11.05.2020 г. е отсрочено за 25.06.2020 г. във връзка с
обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на
разпространението на КОВИД 19, когато делото е приключено и с Решение
№ 225/11.08.2020 г. е потвърдено НП.

18. АНД № 119/2020 г. – образувано на 06.08.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописно
разпореждане на л. 1 от 07.08.2020 г. са изискани доказателства за дата на
влизане в сила на НП, с разпореждане № 260000 от 26.08.2020 г. е
насрочено за 01.10.2020 г., отложено за 27.10.2020 когато делото е
приключено и с Решение № 260009/29.04.2021г. е отменено НП.

19. АНД № 128/2020 г. – образувано на 20.08.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 177 от 21.08.2020 г. е насрочено за 06.10.2020 г., отложено за 26.11.2020
г., когато делото е приключено и с Решение № 4/03.02.2021 г. е отменено
НП.

20. АНД № 90/2020 г. – образувано на 09.07.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописно
разпореждане от 14.07.2020 г. е насрочено за 02.09.2020 г., отложено за
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14.10.2020, когато делото е приключено и с Решение № 260005/26.11.2020 г.
е отменено НП.

21. АНД № 71/2020 г. – образувано на 17.06.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописно
разпореждане от 18.06.2020 г. е насрочено за 03.08.2020 г. С ръкописно
разпореждане на л. 10 по постъпила молба от административно наказващия
орган, делото е пренасрочено за 23.09.2020 г., отложено за 21.10.2020 г.,
когато  е приключено и с Решение № 260002/19.01.2021.05.2020 г. е
отменено НП. По касационна жалба е образувано КАНД № 17/2021 г. по
описа на АдмС-Силистра и с решение № 29/15.04.2021 г. е оставено в сила
решението на РС-Дулово.

22. АНД № 39/2020 г. – образувано на 11.03.2020 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописно
разпореждане от 16.03.2020 г. е насрочено за 13.05.2020 г., с ръкописно
разпореждане на л. 27 от 16.04.2020 г. е пренасрочено за 17.06.2020 г. във
връзка с обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на
разпространението на КОВИД 19. С ръкописно разпореждане на л. 37  по
постъпила молба от административно наказващия орган, делото е
пренасрочено за 20.07.2020 г.  когато е приключено и с Решение №
260009/23.12.2020 г. е отменено НП. По касационна жалба е образувано
КАНД № 9/2021 г. по описа на АдмС-Силистра и с решение №
25/23.04.2021 г. е оставено в сила решението на РС-Дулово.

23. АНД № 48/2020 г. – образувано на 09.04.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата.  С  разпореждане № 69  на  от 10.04.2020  г.  е
насрочено за 26.05.2020 г., поради смърт на съдия-докладчика с протокол за
избор на съдия-докладчик от 02.06.2020 г., делото е разпределено на съдия
Николаев, който с разпореждане от същата дата го е насрочил за 25.06.2020
г., когато делото е приключено и с Решение № 26 от същата дата
обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност
и му е наложено административно наказание – глоба.

24. АНД № 73/2020 г. – образувано на 22.06.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 130/22.06.2020 г. е насрочено
за 21.07.2020 г., с ръкописна резолюция на л. 1, делото е пренасрочено за
06.08.2020 г., когато е приключено и с Решение № 33 от същата дата
обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност
и му е наложено административно наказание – глоба.

25. АНД № 69/2020 г. – образувано на 11.06.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 191 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 127 от 18.06.2020 г. е
насрочено за 27.07.2020 г., когато делото е приключено и с Решение № 34
от 07.08.2020 г. обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
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наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба.

26. АНД № 89/2020 г. – образувано на 09.07.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 149 от 14.07.2020 г. е
насрочено за 31.08.2020 г., когато делото е приключено и с Решение №
260004  от 13.11.2020 г. обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба.

27.  АНД № 99/2020 г. – образувано на 17.07.2020 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 313 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 155 от 20.07.2020 г. е
насрочено за 21.09.2020 г., отложено за 26.10.2020 г., когато е приключено и
с Решение № 260006 от 25.11.2020 г. обвиняемият е признат за виновен,
освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание – глоба.

28. НЧХД № 103/2020 г. образувано на 23.07.2020 г. за престъпление
по чл. 146 от НК. С разпореждане № 158 от 24.07.2020 г. е насрочено за
23.09.2020 г., с определение № 260000 от 24.08.2020 г. е прекратено
наказателното производство по постъпила молба на основание чл. 24, ал. 5,
т. 3 и т. 4 от НПК.

29. НЧХД № 44/2020 г. образувано на 12.03.2020 г. за престъпление
по чл. 147 от НК. С разпореждане № 58 от 16.03.2020 г. е насрочено за
11.05.2020 г., с разпореждане от 16.04.2020 е пренасрочено за 15.06.2020 г.,
във връзка с обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на
разпространението на КОВИД 19, отложено за 27.07.2020 г., когато е
постановена оправдателна присъда № 11. Мотивите предадени в срок.

30.  НЧХД № 45/2020 г. образувано на 12.03.2020 г. за престъпление
по чл. 147 от НК. С разпореждане № 59 от 16.03.2020 г. е насрочено за
11.05.2020 г., с разпореждане от 16.04.2020 е пренасрочено за 15.06.2020 г.,
във връзка с обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на
разпространението на КОВИД 19, отложено за 03.08.2020 г., когато е
постановена оправдателна присъда № 14. Мотивите предадени в срок.

31.  НЧХД № 76/2020 г. образувано на 24.06.2020 г. за престъпление
по чл. 182 от НК. С разпореждане № 132 от 24.06.2020 г. е насрочено за
31.07.2020 г., отложено за 15.10.2020 г., когато е постановена осъдителна
присъда № 260001. Мотивите предадени в срок. По въззивна жалба
образувано ВНЧХД № 2/2021 г. по описа на ОС-Силистра и с решение №
260022/11.05.2021 г. е потвърдена първоинстанционната присъда.

32.  НЧХД № 104/2020 г. образувано на 24.07.2020 г. за
престъпление по чл. 130 от НК. С разпореждане № 161 от 27.07.2020 г. е
насрочено за 25.08.2020 г., отложено за 24.11.2020 г., отложено за
22.12.2020 г., отложено за 02.02.2021 г., отложено за 11.03.2021 г., отложено
за 27.04.2021 г., отложено за 27.05.2021 г., отложено за 08.07.2021 г.,
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отложено за 02.09.2021 г., когато с протоколно определение е прекратено
наказателното производство, поради оттегляне на тъжбата.

33.  НОХД  № 46/2020  г.  образувано на 13.03.2020  г.  по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 191 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 53 от
13.03.2020 г. е насрочено за 23.04.2020 г., с ръкописно разпореждане на л. 1
от 22.04.2020 г. делото е пренасрочено за 11.06.2020 г., във връзка с
обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на
разпространението на КОВИД 19, когато е одобрено внесеното
споразумение.

34.  НОХД  № 70/2020  г.  образувано на 15.06.2020  г.  по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 355 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 125 от
15.06.2020 г. е насрочено за 22.06.2020 г., когато е одобрено внесеното
споразумение.

35. НОХД  № 23/2020 г. образувано на 04.02.2020 г. по внесен
обвинителен акт (ОА) за извършено престъпление по чл. 343от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
25 от 04.02.2020 г. е насрочено за 11.02.2020 г., когато е одобрено
постигнато споразумение.

36.  НОХД  № 38/2020 г. образувано на 10.03.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343в, ал. 3 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 45 от 10.03.2020 г. е
насрочено за 17.03.2020 г., с ръкописно разпореждане на л. 1 от 22.03.2020
г. е пренасрочено за 18.06.2020, във връзка с обявеното извънредно
положение, свързано с ограничаване на разпространението на КОВИД 19,
когато е постановена осъдителна присъда № 5. Мотивите са предадени срок.

37. НОХД  № 28/2020 г. образувано на 11.02.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 32 от 11.02.2020 г.  е
насрочено за 10.03.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение
между страните.

38. НОХД  № 168/2020 г. образувано на 01.10.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 313 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 209 от 01.10.2020 г. е
насрочено в РЗ за 03.11.2020 г., насрочено за 25.11.2020 г., отложено за
21.01.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение между страните.

39. НОХД  № 16/2020 г. образувано на 29.01.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 24 от 31.01.2020 г. е
насрочено в РЗ за 16.03.2020 г., с ръкописна резолюция на л. 9 от 12.03.2020
г. пренасрочено 22.04.2020 г. във връзка с обявеното извънредно
положение, свързано с ограничаване на разпространението на КОВИД 19, с
ръкописна резолюция на л. 14 от 14.04.2020 г. пренасрочено 10.06.2020 г.
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във връзка с обявеното извънредно положение, свързано с ограничаване на
разпространението на КОВИД 19, отложено за 29.07.2020 г., когато е
постановена осъдителна присъда № 12. Мотивите са предадени на
31.08.2020 г.

40. НОХД  № 35/2020 г. образувано на 06.03.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 183 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане№ 49 от 11.03.2020 г. е насрочено
за 15.04.2020 г., с ръкописно определение на л. 9 от 13.04.2020 г. е
отсрочено за 08.06.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение,
свързано с ограничаване на разпространението на КОВИД 19, отложено за
13.07.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда № 10. Мотивите са
предадени в срок.

41. НОХД  № 206/2020 г. образувано на 08.12.2020 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 250 от 09.12.2020 г. е
насрочено за 24.02.2021 г. в РЗ, отложено за 26.04.2021 г., отложено за
07.06.2021 г. когато е постановена осъдителна присъда № 3. Мотивите са
предадени на 07.06.2021 г.

42. НОХД  № 52/2020 г. образувано на 09.04.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 71 от 17.04.2020 г. е
насрочено за 14.05.2020 г. в РЗ, когато е одобрено постигнато споразумение
между страните.

43. НОХД  № 108/2020 г. образувано на 29.07.2020 г. по ОА за
извършено престъпление по чл. 131, ал.1, т. 5а, вр. 130 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 163 от
29.07.2020 г. е насрочено за 05.10.2020 г. в РЗ, когато е постановена
осъдителна присъда № 260002. Мотивите са предадени в срок.

44. НОХД  № 59/2020 г. образувано на 11.05.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 206 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 102 от 15.05.2020 г. е
насрочено за 29.06.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда № 8.
Мотивите са предадени в срок.

45. НОХД  № 79/2020 г. образувано на 29.06.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343бот НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 139 от 29.06.2020 г. е
насрочено за 02.07.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение
между страните.

46. НОХД  № 19/2020 г. образувано на 31.01.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 23 от 31.01.2020 г. е
насрочено за 07.02.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение
между страните.
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47. НОХД  № 33/2020 г. образувано на 04.03.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 41 от 05.03.2020 г. е
насрочено за 10.03.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение
между страните.

48. НОХД  № 6/2020 г. образувано на 15.01.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 313 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 9 от 17.01.2020 г. е насрочено
за 04.02.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда № 1. Мотивите са
предадени в срок.

49. НОХД  № 50/2020 г. образувано на 09.04.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 70 от 10.04.2020 г. е
насрочено за 26.05.2020 г., когато е одобрено постигнато споразумение
между страните.

50. НОХД  № 90/2020 г. образувано на 13.07.2020 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 194 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 145 от 13.07.2020 г. е
насрочено за 06.08.2020 г., когато е постановена осъдителна присъда № 13.
Мотивите предадени на 09.11.2020 г.
        Проверката констатира, че всички наказателни дела се образуват с
бланка, върху която се отбелязва датата на образуване, видът на делото,
неговия номер и подпис на председателя на съда.

Върху всички дела има отбелязване с щемпел за датата на влизане в
сила на съдебния акт.

През месец юни 2020 г. е съкратен един съдийски щат., което е
затруднило правораздавателната дейност на съда, като е увеличило
натоварването на двамата действащи съдии. Обобщените годишни справки
за индивидуалната натовареност на съдиите през 2020 г. по данни на
Системата за изчисляване на натовареността на магистратите с включени
допълнителни дейности и от ЕИСС са:
Ø Съдия Н. Кънчев – 194.08 – свръх натоварен и
Ø Съдия Е. Николаев – 140.50 – високо натоварен.

Това е и обективната причина за допуснатите просрочия при
изготвянето на съдебните актове по АНдела и на мотиви към присъди, както
следва да се има предвид, че съгласно точка X от Протокол № 15/12.05.2020
г. на Съдийската колегия на ВСС, срокът считано от 13.03.2020 г. до
13.05.2020 г. не се счита за просрочен при изготвяне на съдебни актове и
при насрочване на делата, поради което констатираните просрочия при
образуването, насрочването, движението и приключването на дела през
календарната 2020 г., се считат за допуснати по обективни причини.
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През първата година на проверявания период съдиите са решавали
брой дела в заседателни дни месечно, както следва:

2020 г. Н. Кънчев В. Димитров Е. Николаев
Януари 7/4 1/1 6/3

Февруари 6/6 6/5 14/5
Март 5/3 1/1 2/2

Април 0 0 2/1
Май 5/3 4/2 4/2
Юни 9/6 - 13/7
Юли 11/9 - 9/5

Август 3/2 - 10/5
Септември 10/7 - 6/4
Октомври 13/6 - 17/10
Ноември 22/10 - 13/9
Декември 7/4 - 11/2

През 2020 г. в Районен съд-Дулово са поставени за разглеждане общо
241 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 23 бр. От тях
НОХД – 6 бр., ЧНД – 1 бр., НЧХД – 3 бр. и АНД – 13 бр.

Процентното съотношение на останалите несвършени от предходен
период, спрямо всички (241 бр.) поставени за разглеждане наказателни дела
е 9.54 %.

Новообразуваните наказателни дела са 218 бр. От тях НОХД – 48 бр.,
ЧНД – 80 бр., НЧХД – 14 бр. и АНД – 76 бр., като от тях не е имало с висок
обществен интерес.

№ СЪДИЯ
постъпили дела през 2020 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД ЧНД

Всичко дела 241 54 17 89 81
1 Н. Кънчев 110 27 9 42 32
2 В. Димитров 15 4 0 2 9
3 Е. Николаев 116 23 8 45 40

През 2020 г. съдиите са приключили 186 бр. наказателни дела, които по
брой и вид и състави са както следва:

№ СЪДИЯ Свършени дела през 2020 г.
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об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД ЧНД

Всичко дела 186 45 11 50 80
1 Н. Кънчев 80 21 8 20 31
2 В. Димитров 15 4 0 20 9
3 Е. Николаев 91 20 3 28 40

В края на 2020 г. са останали несвършени 55 бр. наказателни дела,
които по брой и вид и състави са както следва:

№ СЪДИЯ
Несвършени дела в края на 2020 г.

об
щ

о
де

ла
в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД ЧНД

Всичко дела 55 9 6 39 1
1 Н. Кънчев 30 6 5 22 1
2 Е. Николаев 25 3 1 17 0

През 2020 г. няма прекратени и върнати на прокурора дела за
отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание чл. 248а и чл. 248а,
ал. 2 от НПК, няма прекратени по давност дела, две дела са прекратени на
основание чл. 249 от НПК:

№ Съдия Вид
дело

Номер/
година

Причина

1 Е. Николаев НОХД 40/2020 чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал.
1, т. 3 от НПК

2 Е. Николаев НОХД 58/2020 чл. 249, ал. 4, т. 1 от НПК

Прекратени на други основания са следните дела:

№ по
ред

№ на делото Съдия
докладчик

основание

1. АНД № 180/2020 г. Е. Николаев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН
2. АНД № 177/2020 г. Е. Николаев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН

3. АНД № 178/2020 г. Е. Николаев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН

4. АНД № 181/2020 г. Е. Николаев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН
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5. АНД № 179/2020 г. Е. Николаев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН

6. АНД № 126/2020 г. Е. Николаев чл.59, ал.1 и чл.84 ЗАНН, вр.
чл.42, ал.2 НПК, изпратено
по подсъдност на РС–Русе.

7. АНД № 127/2020 г. Н. Кънчев съдът изпраща делото по
подсъдност на РС – Русе.

8. АНД № 124/2020 г. Е. Николаев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН
9. АНД 125/2020 г. Е. Николаев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН
10. АНД № 123/2020 г. Н. Кънчев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН
11. АНД № 116/2020 г. Е. Николаев чл.59, ал.1 и чл.84 ЗАНН, вр.

чл.42, ал.2 НПК, изпратено
по подсъдност РС–Елхово.

12. АНД № 63/2020 г. Е. Николаев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН
13. НЧХД № 12/2020г. Н. Кънчев изпраща делото на ВКС на

осн. чл. 43, т. 3 от НПК
14. НЧХД № 103/2020 Н.Кънчев чл. 24, ал. 5, т. 3, т. 4 от НПК
15. НЧХД № 115/2020 Н.Кънчев чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК
16. НЧХД № 167/2020 Е.Николаев чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК
17. НОХД №34/2020г. Н.Кънчев изпраща делото на ВКС на

осн. чл. 43, т. 3 от НПК
18. НОХД №65/2020г. Н.Кънчев изпраща делото на ВКС на

осн. чл. 43, т. 3 от НПК
19. НОХД №32/2020г. Н.Кънчев изпраща делото на ВКС на

осн. чл. 43, т. 3 от НПК
20. ЧНД №136/2020г. Н.Кънчев невъзможност да се изпълни

съдебната поръчка
21. ЧНД № 1/2020г. Н.Кънчев невъзможност да се изпълни

съдебната поръчка

През 2020 г. в РС–Дулово са постановени 16 бр. осъдителни присъди,
по съдии както следва:

Съдия Постановени осъдителни присъди
Н. Кънчев 9
Е. Николаев 6
В. Димитров 1
Общо 16

През 2020 г. в РС–Дулово с оправдателна присъда са приключили три
НЧХдела, като и трите са влезли в сила, както следва:

– НЧХД № 128/2019 г.: от събраните доказателства по делото, не
установява по безспорен и категоричен начин описаната фактическа
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обстановка в обвинителния акт, авторството на деянието и вината на
подсъдимия. Обвинението срещу подсъдимият не е доказано по безспорен
начин;

– НЧХД №44/2020г.: по делото не е установено подсъдимия да е
извършил престъпно деяние;

– НЧХД № 45/2020г.: не са налице съставомерните елементи  от
обективната страна на престъплението клевета. Частното обвинение не е
доказано, тъй като по делото не е безспорно установено разгласените
обстоятелства да са позорни.

През 2020 г. РС–Дулово е разгледал едно наказателно дело, по които
подсъдимия е бил непълнолетен – НОХД № 91/2020 г.

По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 27 бр. дела, от тях по реда на чл. 381 от НПК са 7 бр.

От тях 4 бр.  дела са насрочени в срока съгласно чл. 382, ал. 2 от НПК,
три дела са насрочени извън този срок:
Ø НОХД № 182/2019 г., съдия-докладчик Н. Кънчев, образувано на

30.11.2019 г., приключено на 03.01.2020 г.
Ø НОХД № 46/2020 г., съдия-докладчик Е. Николаев, образувано на

13.03.2020 г., насрочено  за 23.04.2020 г., приключено на 11.06.2020 г.
Ø НОХД № 146/2020 г., съдия-докладчик Н. Кънчев, образувано на

02.09.2020 г., приключено на 14.09.2020 г.
По реда на чл. 384 от НПК са решени 20 бр. дела.

По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 27 бр. дела.
Решенията по тях са изготвени: до един месец от датата на обявяване на
делото за решаване – 22 бр. (съдия Кънчев – 7 бр., съдия Димитров – 1 бр. и
съдия Николаев – 14 бр.); до три месеца от датата на обявяване на делото за
решаване – 2 бр. (съдия Кънчев – 2 бр.) и след изтичане на срока от три
месеца – 3 бр. (съдия Кънчев – 3 бр.).

Общо 12 бр. дела са насрочени в срок по-дълъг от 1 месец съгласно чл.
376, ал. 1 от НПК, както следва:

№
по
ре
д

АНД №
на дело

Съдия -
докладчик

Дата на
образуване

Дата на
насрочван
е,
първо
заседание

Дата на
обявяване
на делото
за
решаване

Дата на
съдебния
акт

1. 108/2019 Н.Кънчев 15.07.2019 14.10.2019 14.10.2019 27.02.2020
2.  41/2020 Н.Кънчев 11.03.2020 17.06.2020 17.06.2020 02.11.2020
3. 53/2020 Н.Кънчев 16.04.2020 24.06.2020 24.06.2020 18.12.2020
4.  48/2020 Е.Николаев 09.04.2020 25.06.2020 25.06.2020 25.06.2020
5. 73/2020 Е.Николаев 22.06.2020 06.08.2020 06.08.2020 06.08.2020
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6. 89/2020 Н.Кънчев 09.07.2020 31.08.2020 31.08.2020 13.11.2020
7. 100/2020 Н.Кънчев 22.07.2020 23.09.2020 23.09.2020 02.11.2020
8. 99/2020 Н.Кънчев 17.07.2020 26.10.2020 26.10.2020 25.11.2020
9. 160/2019 Н.Кънчев 31.10.2019 12.02.2020 12.02.2020 27.02.2020

10. 139/2020 Н.Кънчев 01.09.2020 19.10.2020 19.10.2020 02.11.2020
11. 140/2020 Н.Кънчев 01.09.2020 19.10.2020 19.10.2020 02.11.2020
12. 158/2020 Н.Кънчев 21.09.2020 18.11.2020 18.11.2020 03.12.2020

По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство
пред първата инстанция” са разгледани 6 бр. НОХдела (едно останало от
предишен период), както следва:

№
по
ред

Дело/
година

Съдия -
докладчик

Образувано Дата
присъда

Дата
мотиви

1 121/2019 Е. Николаев 15.08.2019 11.06.2020 15.06.2020
2 38/2020 Е. Николаев 10.03.2020 18.06.2020 22.06.2020
3 59/2020 Н. Кънчев 11.05.2020 29.06.2020 18.12.2020
4 35/2020 Н. Кънчев 06.03.2020 13.07.2020 21.07.2020
5 16/2020 Н. Кънчев 29.01.2020 29.07.2020 31.08.2020
6 91/2020 Е. Николаев 13.07.2020 06.08.2020 09.11.2020

През 2020 г. в РС–Дулово не са разглеждани дела по реда на гл. 26 от
НПК - „Ускоряване на наказателното производство“.

През 2020 г. в РС–Дулово са разгледани 10 бр. дела по реда на гл. 24,
НПК „Бързо производство. По всички дела е бил спазен срока по чл. 358, ал.
1, т. 4 от НПК и срока, посочен в чл. 359, ал. 1 от НПК.

През 2020 г. в РС–Дулово са образувани и разгледани две дела по реда
на гл. 34 от НПК, които са по реда на раздел I „Прилагане на принудителни
медицински мерки” и са насрочени в тридневен срок съгласно чл. 429, ал. 2
от НПК.

През 2020 г. в РС–Дулово няма дела, които да са разгледани по реда на
гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от НПК.

През 2020 г. в РС–Дулово няма върнати дела на прокурора за
отстраняване на очевидна фактическа грешка или прекратени производства
на основание чл. 248а от НПК и възобновени дела или дела с възобновено
съдебно следствие. По едно дело е постъпило искане за възобновяването му
– НОХД № 73/2018 г., но същото е оставено без уважение.
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За 2020 г. няма разгледани дела, образувано по искане за вземане на
мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК), няма дела
образувани по чл. 65 от НПК или по ЗЕЕЗА.

През проверяваната година в РС–Дулово са разгледани 81 бр. ЧНД. От
тях с правно основание по чл. 243 от НПК е 1 бр., като е спазен срока по чл.
243, ал. 5 от НПК. Две дела са образувани по чл. 244 от НПК.

По искане на органите на досъдебното производство са образувани
общо 39 бр.  дела,  от тях 21 бр.  ЧНД дела по чл.  222/чл.  223 от НПК;  6 бр.
ЧНД дела по чл. 161-165 от НПК; 12 бр. по чл. 159а от НПК.

По спазването на чл. 247а от НПК (до 29.06.2021 г.) и чл. 247б от
НПК (в сила от 30.06.2021 г.):

През 2020 г. всички дела са насрочени в двумесечен срок с изключение
на три дела, които са насрочени в тримесечен срок без разрешение на
председателя на съда:
Ø НОХД № 206/2020 г., съдия-докладчик Н. Кънчев;
Ø НОХД № 207/2020 г., съдия-докладчик Н. Кънчев;
Ø НОХД № 40/2020 г., съдия-докладчик Е. Николаев.

Няма дела, които да са насрочени в тримесечен срок с разрешение на
председателя на съда.

След тримесечния срок е насрочено едно дело – НОХД № 92/2020 г.,
съдия-докладчик Е. Николаев. Забавянето е по обективни причини -
изготвена е съдебна поръчка, тъй като пострадалият от престъплението е
турски гражданин.

По спазването на чл. 252, ал. 2 и ал. 4 от НПК:

През 2020 г. 4 бр. дела са насрочени в едномесечен срок от
разпоредителното заседание, а 15 бр. дела са насрочени след едномесечния
срок от разпоредителното заседание.

По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:

През 2020 г. по всички разгледани дела е спазен срока по чл. 271, ал. 10
от НПК, с изключение на НОХД № 92/2020 г., съдия-докладчик Е.
Николаев. Забавянето е по обективни причини - изготвена е съдебна
поръчка, тъй като пострадалият от престъплението е турски гражданин.

По спазването на чл. 308 от НПК:

По 5 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни.
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По 8 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 60 дни.
По 6 бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени след 60 дни,

както следва:

Вид и № дело Съдия-
докладчик

Дата присъда Дата мотиви Просрочие в
дни

НОХД №
176/2018

Н. Кънчев 24.06.2020 г. 23.12.2020 г. 121

НОХД №
59/2020

Н. Кънчев 29.06.2020 г. 18.12.2020 г. 111

НОХД №
10/2020

Е. Николаев 09.07.2020 г. 11.12.2020 г. 93

НОХД №
91/2020

Е. Николаев 06.08.2020 г. 09.11.2020 г. 34

НЧХД №
76/2020

Е. Николаев 15.10.2020 г. 29.12.2020 г. 14

НЧХД №
5/2020

Е. Николаев 22.10.2020 г. 01.02.2021 г. 41

През 2020 г. в РС–Дулово  решенията по АНД дела са изготвени:
Ø В срок до 30 дни – 35 бр.;
Ø  В срок до 60 дни – 8 бр.;
Ø В срок след 60 дни – 7 бр., както следва:

АНД Съдия-
докладчик

Обявено за
решаване

Дата на
съдеб. акт

Просрочие в
дни

153/2019 Е. Николаев 26.11.2019 17.02.2020 22
108/2019 Н. Кънчев 14.10.2019 27.02.2020 75
152/2019 Н. Кънчев 02.12.2019 10.04.2020 68
39/2020 Н. Кънчев 20.07.2020 23.12.2020 94
41/2020 Н. Кънчев 17.06.2020 02.11.2020 77
53/2020 Н. Кънчев 24.06.2020 18.12.2020 116
89/2020 Н. Кънчев 31.08.2020 13.11.2020 13

По спазването на чл. 416 от НПК:

По 29 бр. дела препис от присъдата или определението за изпълнение е
изпратен на съответния орган в 7-дневен срок от влизането й в сила. По 7
бр. дела, препис от присъдата е изпратен на съответния орган в срок по-
дълъг от 7 дни от влизането й в сила.



30

По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за
разглеждане и решаване на  делото:

От свършените 186 бр. наказателни дела, общо 156 бр. дела са
приключили в едно съдебно заседание, от тях в о.с.з. 90 бр. и в з.з. 66 бр.
Това е 83.87% от общо свършените през проверяваната година наказателни
дела.

От общо свършените 186 бр. наказателни дела, 23 бр. наказателни дела
са приключили до три съдебни заседания, от тях в о.с.з. 22 бр. и в з.з. 1 бр.
Това е 12.37 % от общо свършените през проверяваната година наказателни
дела.

Наказателните дела, приключили в повече от три съдебни заседания са 7
бр.

Това е 3.76 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три
съдебни заседание са: депозиране на молби за отлагане от страните и
процесуалните им защитници, поради ангажираност по други дела или
посочени други обективни причини; отлагане на заседания поради
въведеното извънредно положение в страната.

От общо свършените 186 бр. наказателни дела, по 156 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 83.87% . От тях 36 бр.
НОХД, 3 бр. НЧХД, 37 бр. АНД и 80 бр. ЧНД.

С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 18 бр. наказателни дела, т.
е. 9.68 %. От тях 5 бр. НОХД, 4 бр. НЧХД, 1 бр. ЧНД и 8 бр. АНД.

С обща продължителност от 6 до 9 месеца са 2 наказателни дела, т. е.
1.07 %. От тях 2 бр. АНД.

С продължителност повече от 9 месеца са 10 бр. наказателни дела, т. е.
5.38 %. – 4 бр. НОХД, 4 бр. НЧХД и 2 бр. АНД.

В РС–Дулово през 2020 г. няма изгубени и погасени по давност дела,
както и несвършени дела, образувани две и повече години преди периода на
проверката. Спряно е едно дело, както следва:

Вид
дело

Номер/
Година

образувано Съдия
докладчик

Дата Резултат При
чини

НОХД 58/
2020

28.04.2020 г. Н. Кънчев 09.12.2020
г.

Спряно ОДИ
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От приключилите през отчетния период 186 бр. наказателни дела
обжалвани са 20 бр., по съдии, както следва:

СЪДИЯ Вид
на

делото

Обжалвани дела през 2020 г.

Общо
Резултат

Отм. Потв. Изм. Прекр. Възобн.

Н.Кънчев
НОХД
НЧХД
АНД
ЧНД

1
3
3
2

0
2
3
0

1
0
0
2

0
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9 5 3 1 0 0 0

В.Димитров

НОХД
НЧХД
АНД
ЧНД

1
0
2
0

1
0
0
0

0
0
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3 1 2 0 0 0 0

Е.Николаев НОХД
НЧХД
АНД
ЧНД

3
3
3
0

2
0
1
0

1
3
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

8 3 5 0 0 0 0

Общо 20 9 10 1 0 0 0

Има резултат по 20  бр., от които:
а) потвърдени са 10 бр.;
б) отменени са 9 бр.;
- с връщане на делото за ново разглеждане – 6 бр., както следва:
Ø съдия Н. Кънчев – 3 бр.;
Ø съдия В. Димитров – 1 бр.;
Ø съдия Е. Николов – 2 бр.;

- с постановяване на нов съдебен акт – 2 бр., както следва:
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Ø АНД – 2 бр., съдия Н. Кънчев;
- за продължаване на съдопроизводствените действия – 1  бр.
в) изменени  - 1 бр. НЧХД № 118/2019 г., съдия-докладчик Н. Кънчев.

Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година,
съдиите от РС–Дулово са правораздавали в съответствие със закона и
добрите практики.

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през първата година от проверявания
период е 9.08 дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един
съдия през същата година са 7,75 дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през първата година
от проверявания период е 7.52 дела (изчислява се на база постъпили дела и
действително отработени човекомесеци на наказателните съдии),
средномесечно свършени дела от един наказателен съдия са 6,41 дела.

През първата година от проверявания период в РС–Дулово са
отработени 24 човекомесеци, като изчислението на показателя става при
съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените дела към тези
отработени човекомесеци. Средномесечно дела за разглеждане от един
съдия е 8.31 дела.

Натоварването на магистратите в Районен съд–Дулово е сравнително
равномерно, като разликата в броя на постъпилите дела се дължи на
разгледаните наказателни дела от съдията по дежурство, постъпили основно
през съдебната ваканция и ползването на годишен отпуск.

Б. за 2021 г.

По щат съдиите, които гледат наказателни дела са двама. Няма незаети
щатни бройки в НО. През втората година от проверявания период
наказателни дела са гледали съдиите Е. Николаев и Н. Кънчев,
разпределени в 2 бр. състави, както следва:
Ø Състав с председател съдия Е. Николаев;
Ø Състав с председател съдия Н. Кънчев;

Съгласно разпоредбата на чл. 338, т. 1 от ЗСВ, ползването на платен
годишен отпуск от съдиите в РС–Дулово се разрешава от председателя на
съда.

Административният ръководител на РС–Дулово ползва отпуск след
депозиране на молба до председателя на ОС–Добрич, който разрешава
ползването на отпуска със заповед.
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През 2021 г. съдиите са ползвали отпуск (платен и по болест) както
следва:

№ по ред Съдия Отпуск - общо
1.  Е. Николаев 36 дни
2.  Н. Кънчев 39 дни

През 2021 г. има направени 8 бр. отводи/самоотводи на съдии по
наказателни дела, както следва:

№ по ред Съдия Брой отводи/самоотводи
1. Е. Николаев 0
2. Н. Кънчев  8

Веществените доказателства се получават, съхраняват, предават,
проверяват и унищожават по описания в доклада за 2020 г. начин.

При проверката бяха проверени на случайния принцип за 2021 г.
следните дела:

1. ЧНД  № 44/2021 г. – образувано на 10.02.2021 г. по чл. 306 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
28 от 11.02.2021 г. е насрочено за 10.03.2021 г., когато с протоколно
определение № 11 е уважено направеното искане.

2. ЧНД  № 21/2021 г. – образувано на 26.01.2021 г. по чл. 64 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. Делото е разгледано
в същия ден и с определение № 8 е уважено направеното предложение.

3.  ЧНД  № 14/2021 г. – образувано на 13.01.2021 г. по чл. 72 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение № 5 в
ЗЗ от 13.01.20212 г. е оставено без уважение искането на РП-Силистра.

4. ЧНД  № 7/2021 г. – образувано на 11.01.2021 г. по чл. 62 от ЗКИ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С решение № 8  в ЗЗ
от 11.01.20210 г. е уважено искането.

5. ЧНД  № 19/2021 г. – образувано на 19.01.2021 г. по чл. 62 от ЗКИ,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С решение № 2  в ЗЗ
от 19.01.20210 г. е уважено искането.

6. ЧНД  № 10/2021 г. – образувано на 12.01.2021 г. по чл. 161, ал. 2 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. При завеждане
на искането в съда, е отбелязан часът на постъпване на материалите от ТО-
Дулово при РП-Силистра.  С определение № 1  от 12.01.2021  г.  в ЗЗ е
уважено направеното искане.

7. ЧНД  № 25/2021 г. – образувано на 27.01.2021 г. по чл. 161, ал. 1 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
№ 10 от 27.01.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.
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8. ЧНД  № 28/2021 г. – образувано на 29.01.2021 г. по чл. 243 от НПК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение № 12
от 29.01.2021 г. в ЗЗ делото е потвърдено постановлението на РП -
Силистра.

9. ЧНД  № 26/2021 г. – образувано на 27.01.2021 г. по чл. 159а от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 18 от 27.01.2021 г. в ЗЗ е уважено направеното искане.

10. ЧНД  № 29/2021 г. – образувано на 29.01.2021 г. по чл. 223 от
НПК, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописно
разпореждане на л. 1 от 29.01.2021 г. делото е насрочено за 03.02.2021 г.,
когато е проведено исканото съдебно-следствено действие.

11. АНД № 40/2021 г. – образувано на 04.02.2021 г. по жалба срещу
ел. фиш, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане № 35 от 17.02.2021 е насрочено за 18.03.2021 г. , когато
делото е приключено. С решение № 75 от 13.12.2021 г. е отменен ел. фиш.

12. АНД № 98/2021 г. – образувано на 13.05.2021 г. по жалба срещу
ел. фиш, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С
ръкописно разпореждане на л. 1 от 17.05.2021 е насрочено за 23.06.2021 г. ,
когато делото е приключено. С решение № 53 от 16.07.2021 г. е отменен ел.
фиш.

13. АНД № 33/2021 г. – образувано на 01.02.2021 г. по жалба срещу
наказателно постановление (НП), протокол за избор на съдия–докладчик от
същата дата. С ръкописно разпореждане на лист 1 от 09.02.2021 г. е
насрочено за 12.04.2021 г., когато делото е приключено и с Решение №
34/12.05.2021 г. е отменено НП.

14. АНД № 57/2021 г. – образувано на 23.02.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С ръкописно
разпореждане на л. 1 от 24.02.2021 г. делото е насрочено за 21.04.2021 г., с
ръкописно разпореждане на л. 30 от 25.03.2021 г., делото е пренасрочено за
31.05.2021 г. по постъпила молба от административно наказващия орган,
когато е приключено и с Решение № 50/08.07.2021г. е потвърдено НП.

15. АНД № 93/2021 г. – образувано на 23.04.2021 г. по жалба срещу
НП, протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане
№ 85 от 14.05.2021 г. е насрочено за 15.06.2021 г., когато делото е
приключено и с Решение № 54/19.07.2021 г. е отменено НП.

16. АНД № 3/2021 г. – образувано на 06.01.2021 г. по чл. 78а от НК за
извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С  разпореждане № 5 на  от 08.01.2021 г. е
насрочено за 11.02.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 10
от същата дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите предадени в срок.

17. АНД № 55/2021 г. – образувано на 22.02.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 191 от НК, протокол за избор на съдия–
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докладчик от същата дата. С разпореждане № 41/22.02.2021 г. е насрочено
за 21.04.2021 г.,  когато делото е приключено и с Решение № 44 от същата
дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна
отговорност и му е наложено административно наказание – глоба.

18. АНД № 60/2021 г. – образувано на 26.02.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 343 във връзка чл. 342 от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 64 от
06.04.2021 г. е насрочено за 27.04.2021 г., когато делото е приключено и с
Решение № 32 от 27.04.2021 г. обвиняемият е признат за виновен,
освободен е от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание – глоба. Мотивите са предадени в срок.

19. АНД № 91/2021 г. – образувано на 23.04.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 191 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 79 от 27.04.2021 г. е
насрочено за 23.06.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 52
от 13.07.2021 г. обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба.

20.  АНД № 148/2021 г. – образувано на 22.07.2021 г. по чл. 78а от НК
за извършено престъпление по чл. 345 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 143 от 23.07.2021 г. е
насрочено за 17.08.2021 г., когато делото е приключено и с Решение № 63
от 17.08.2021 г. обвиняемият е признат за виновен, освободен е от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание –
глоба. Мотивите са предадени в срок.

21.  НЧХД № 65/2021 г. образувано на 08.03.2021 г. за престъпление
по чл. 130 от НК протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С
разпореждане № 51 от 12.03.2021 г. е насрочено за 10.05.2021 г., отложено
по постъпила молба на защитника на подсъдимия делото е пренасрочено за
28.06.2021 г., отложено за 23.09.2021 година. С ръкописно разпореждане на
л. 30 върху молба от повереник по делото е прекратено наказателното
производство на основание чл. 24, ал. 5, т. 3 от НПК.

22. НОХД  № 146/2021 г. образувано на 20.07.2021 г. по внесено
споразумение за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за
избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 139 от
20.07.2021 г. е насрочено за 26.07.2021 г., когато е одобрено постигнатото
споразумение.

23.  НОХД  № 48/2021 г. образувано на 15.02.2021 г. по внесен
обвинителен акт (ОА) за извършено престъпление по чл. 343б от НК,
протокол за избор на съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане №
34 от 17.02.2021 г. е насрочено за 16.03.2021 г., когато е насрочено за
08.04.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение между страните.

24. НОХД  № 1/2021 г. образувано на 04.01.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 345от НК, протокол за избор на съдия–
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докладчик от същата дата. С разпореждане № 3 от 06.01.2021 г.  е насрочено
за 09.02.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение между
страните.

25. НОХД  № 154/2021 г. образувано на 10.08.2021 г. по внесен ОА
за извършено престъпление по чл. 343б от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 153 от 10.08.2021 г. е
насрочено в РЗ за 17.08.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение
между страните.

26. НОХД  № 90/2021 г. образувано на 23.04.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 78 от 27.04.2021 г. е
насрочено в РЗ за 21.06.2021 г., когато е одобрено постигнато споразумение
между страните.

27. НОХД  № 13/2021 г. образувано на 13.01.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 191 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 14 от 14.01.2021 г. е
насрочено за 10.03.2021 г., отложено за 19.04.2021 г., когато е одобрено
постигнато споразумение между страните.

28. НОХД  № 41/2021 г. образувано на 05.02.2021 г. по внесен ОА за
извършено престъпление по чл. 324 от НК, протокол за избор на съдия–
докладчик от същата дата. С разпореждане № 23 от 08.02.2021 г. е
насрочено за 29.03.2021 г., отложено за 30.03.2021 г., когато е одобрено
постигнато споразумение между страните.

29. НОХД  № 31/2021 г. образувано на 01.02.2021 г. по ОА за
извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК, протокол за избор на
съдия–докладчик от същата дата. С разпореждане № 22 от 03.02.2021 г. е
насрочено за 09.03.2021 г. в РЗ, насрочено за 18.03.2021 г., когато е
постановена осъдителна присъда № 1.Мотивите са предадени в срок.

Проверката констатира, че всички наказателни дела се образуват с
бланка, върху която се отбелязва датата на образуване, видът на делото,
неговия номер и подпис на председателя на съда.

Върху всички дела има отбелязване с щемпел за датата на влизане в
сила на съдебния акт.

През месец юни 2020 г. е съкратен един съдийски щат., което е
затруднило правораздавателната дейност на съда, като е увеличило
натоварването на двамата действащи съдии. Обобщените годишни справки
за индивидуалната натовареност на съдиите през 2021 г. по данни на
Системата за изчисляване на натовареността на магистратите с включени
допълнителни дейности и от ЕИСС са:
Ø Съдия Н. Кънчев – 143.43 – високо натоварен и
Ø Съдия Е. Николаев – 177.90 – високо натоварен.
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Това е и обективната причина за допуснатите просрочия при
изготвянето на съдебните актове по АНдела и на мотиви към присъди. През
2021 г. председателя на съда е направил искане до СК на ВСС за разкриване
на един съдийски щат, като на заседание на СК на ВСС по Протокол №
39/09.11.2021 г., разглеждането на въпроса е било отложено до вземане на
решение за обявяване на конкурс в районните съдилища в страната.

През втората година на проверявания период съдиите са решавали брой
дела в заседателни дни месечно, както следва:

2021г. Е. Николаев Н. Кънчев
Януари 10/4 11/5

Февруари 14/9 9/6
Март 9/10 22/10

Април 22/9 10/5
Май 7/4 6/5
Юни 20/8 7/4
Юли 6/4 13/6

Август 4/2 8/4
Септември 15/7 16/7
Октомври 7/3 11/6
Ноември 20/12 4/2
Декември 11/6 13/8

През 2021 г. в Районен съд-Дулово са поставени за разглеждане общо
320 бр. наказателни дела. Останали от предишен период са 55 бр., от които
НОХД – 9 бр., НЧХД – 6 бр., ЧНД – 1 бр. и АНД – 39 бр.

Новообразуваните наказателни дела са 265 бр. От тях НОХД – 58 бр.,
ЧНД – 116 бр., НЧХД – 4 бр. и АНД – 87 бр. Процентното съотношение на
останалите несвършени от предходен период, спрямо всички поставени за
разглеждане наказателни дела е 17.19 %.

№ СЪДИЯ
постъпили дела през 2021 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД ЧНД

Всичко дела 265 58 4 87 116
1 Е. Николаев 140 33 3 46 58
2 Н. Кънчев 125 25 1 41 58

През 2021 г. в съда не са разглеждани дела с висок обществен интерес.
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През 2021 г. съдиите са приключили 244 бр. наказателни дела, които по
брой и вид и състави са както следва:

№ СЪДИЯ
Свършени дела през 2021 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД ЧНД

Всичко дела 244 55 7 71 111
1 Е. Николаев 121 28 5 32 56
2 Н. Кънчев 123 27 2 39 55

В края на 2021 г. са останали несвършени 76 бр. наказателни дела,
които по брой и вид и състави са както следва:

№ СЪДИЯ
Несвършени дела в края на 2021 г.

об
щ

о
де

ла

в т.ч по видове дела.:

НОХД НЧХД АНД ЧНД

Всичко дела 76 12 3 55 6
1 Н. Кънчев 32 4 0 24 4
2 Е. Николаев 44 8 3 31 2

През 2021 г. в РС–Дулово са постановени 6 бр. осъдителни присъди, по
съдии както следва:

Съдия Постановени осъдителни присъди

Е. Николаев 5
Н. Кънчев 1

През 2021 г. няма прекратени и върнати на прокурора дела за
отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание чл. 248а и чл. 248а,
ал. 2 от НПК, няма прекратени по давност дела, едно дело е прекратено на
основание чл. 249 от НПК:

№  Съдия Вид
дело

Номер/
година

Причина

1 Е. Николаев НОХД 217/2020 чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал.
1, т. 3 от НПК

Прекратени на други основания са следните дела:
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№ № на делото Съдия
докладчик

Основание

1. ЧНД №
5/2021 г.

Е. Николаев чл.73, вр. чл.70 ЗАНН, изпратено по
подсъдност на АдмС- Силистра

2. ЧНД №
6/2021 г.

Е. Николаев чл.73, вр. чл.70 ЗАНН, изпратено по
подсъдност на АдмС- Силистра

3. ЧНД
№66/2021 г.

Н. Кънчев неизпълнение на съдебната поръчка.

4. ЧНД №
99/2021 г.

Н. Кънчев неизпълнение на съдебната поръчка.

5. ЧНД №
139/2021 г.

Е. Николаев неизпълнение на съдебната поръчка.

6. ЧНД
№140/2021

Е. Николаев неизпълнение на съдебната поръчка.

7. АНД №
182/2020 г.

Н. Кънчев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН

8. АНД №
32/2021 г.

Е. Николаев чл. 59, ал. 1 и чл. 84 от ЗАНН, вр. чл. 42,
ал.  2  от НПК,  делото е изпратено по
подсъдност на РС- Русе.

9. АНД №
115/2021 г.

Е. Николаев чл. 59, ал. 1 и чл. 84 от ЗАНН, вр. чл. 42,
ал. 2 от НПК, изпратено по подсъдност.

10. АНД №
129/2021 г.

Е. Николаев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН

11. АНД №
130/2021 г.

Е. Николаев чл. 63, ал. 2 от ЗАНН

12. АНД
№8/2021 Н.Кънчев

 чл. 36, ал. 1 от НПК, делото е изпратено
на РС- Тутракан.

13. АНД
№51/2021

Е. Николаев чл. 36, ал. 1 от НПК, делото е изпратено
на РС- Силистра.

13. НЧХД №
188/2020 г.

Н. Кънчев чл. 24, ал. 5, т. 3 и т. 4 от НПК

15. НЧХД №
189/2020

E.Николаев чл. 24, ал. 5, т. 5 от НПК

16. НЧХД №
65/2021 г

Н.Кънчев чл. 24, ал. 5, т. 3 от НПК

17. НЧХД №
132/2021 г.

Е.Николаев изпраща делото на ВКС на осн. чл. 43, т.
3 от НПК

18. НЧХД №
104/2020

Е.Николаев чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК
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През 2021 г. в РС–Дулово с оправдателни присъди е приключило едно
дело:

- НОХД № 159/2017г. – повдигнатото обвинение спрямо
подсъдимия не е доказано по безспорен и категоричен начин.
Присъдата е обжалвана и ОС – Силистра е върнал делото за ново
разглеждане от друг съдебен състав от фазата на разпоредителното
заседание.

През 2021 г. в съда е разгледано едно дело, по което подсъдимият е бил
непълнолетен – НОХД № 182/2021 г., съдия-докладчик Е. Николаев.

По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” са
решени 49 бр. дела, от тях по реда на чл. 381 от НПК са 6 бр.

Пет дела са насрочени в срока съгласно чл. 382, ал. 2 от НПК, НОХД №
256/2021 г., съдия-докладчик Е. Николаев, образувано 22.12.2021 г.,
насрочено за 04.01.2022 г. – просрочието е поради натрупване на почивни и
празнични дни, насрочено е в първия работен ден..

По реда на чл. 384 от НПК са решени 43 бр. дела.

По реда на гл. 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност
с налагане на административно наказание” са разгледани 20 бр. дела.
Решенията по тях са изготвени: до един месец от датата на обявяване на
делото за решаване – 16 бр. (съдия Кънчев – 5 бр. и съдия Николаев – 11
бр.); до три месеца от датата на обявяване на делото за решаване – 4 бр.
(съдия Кънчев – 4 бр.).

Общо 9 бр. дела са насрочени в срок по-дълъг от 1 месец съгласно чл.
376, ал. 1 от НПК, както следва:

№
по
ре
д

АНД №
на дело

Съдия -
докладчик

Дата на
образуване

Дата на
насрочван
е,
първо
заседание

Дата на
обявяване
на делото
за
решаване

Дата на
съдебния
акт

1. 215/2020 Н.Кънчев 29.12.2020 10.03.2021 10.03.2021 26.04.2021
2. 215/2020 Е.Николаев 30.12.2020 09.02.2021 08.04.2021 08.04.2021
3. 60/2021 Е.Николаев 26.02.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021
4.  91/2021 Н.Кънчев 23.04.2021 23.06.2021 23.06.2021 13.07.2021
5. 152/2021 Н.Кънчев 06.08.2021 04.10.2021 04.10.2021 14.10.2021
6. 155/2021 Н.Кънчев 13.08.2021 06.10.2021 06.10.2021 20.10.2021
7. 188/2021 Н.Кънчев 05.10.2021 06.12.2021 06.12.2021 29.12.2021
8. 55/2021 Н.Кънчев 22.02.2021 21.04.2021 21.04.2021 17.06.2021
9. 84/2021 E.Николаев 19.04.2021 25.05.2021 25.05.2021 25.05.2021
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По реда на гл. 27, НПК „Съкратено съдебно следствие в производство
пред първата инстанция” са разгледани 4 бр. НОХдела, както следва:

№
по
ред

Дело/
година

Съдия -
докладчик

Образувано Дата
присъда

Дата
мотиви

1 92/2020 Е. Николаев 14.07.2020 02.03.2021 28.04.2021
2 31/2021 Е. Николаев 01.02.2021 18.03.2021 17.05.2021
3 206/2021 Н. Кънчев 08.12.2020 07.06.2021 24.06.2021
4 141/2021 Е. Николаев 19.07.2021 16.12.2021 04.07.2022

През 2021 г. в РС–Дулово не са разглеждани дела по реда на гл.26 от
НПК - „Ускоряване на наказателното производство“.

През 2021 г. в РС–Дулово са разгледани 8 бр. дела по реда на гл. 24,
НПК „Бързо производство”. По всички дела е бил спазен срока по чл. 358,
ал. 1, т. 4 от НПК и срока, посочен в чл. 359, ал. 1 от НПК.

През 2021 г. в РС–Дулово е образувано и разгледано едно дело по реда
на гл. 34 от НПК, което е по реда на раздел II „Реабилитация”.

През 2021 г. в РС–Дулово няма дела, които да са разгледани по реда на
гл.35 „Производства във връзка с изпълнения на наказанията” от НПК.

През 2021 г. в РС–Дулово няма върнати дела на прокурора за
отстраняване на очевидна фактическа грешка или прекратени производства
на основание чл. 248а от НПК или дела с възобновено съдебно следствие.
Едно дело е възобновено –  НОХД № 4/2021  г.  и върнато за ново
разглеждане от друг състав.

За 2021 г. са разгледани три дела, образувани по искане за вземане на
мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК) или нейното
изменение по чл. 65 от НПК.

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК съдът
е постановил определението си в дена на образуването по 2 бр. дела,
образувани по чл. 64 от НПК.

Няма ЧНдела с правно основание чл. 64 и чл. 65 от НПК, по които
съдът да е постановил определението си в 3 дневен срок от деня на
образуването или по-дълъг от 3 дни.

През проверяваната година в РС–Дулово са разгледани 117 бр. ЧНД.
От тях с правно основание по чл.  243  от НПК са 3  бр.,  като по всички е
спазен срока по чл. 243, ал. 5 от НПК. Две дела са образувани по чл. 244 от
НПК.
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По искане на органите на досъдебното производство са образувани
общо 56 бр. дела, от тях 27 бр. ЧНД дела по чл. 222/чл. 223 от НПК; 23 бр.
ЧНД дела по чл. 161-165 от НПК; 6 бр. по чл. 159а от НПК.

По спазването на чл. 247а от НПК (до 29.06.2021 г.) и чл. 247б от
НПК (в сила от 30.06.2021 г.):

През 2021 г. няма дела, които да са насрочени в тримесечен срок с
разрешение на председателя на съда или насрочени след изтичане на три
месеца от образуването им.

През проверяваната година десет дела са насрочени в тримесечен срок
без разрешение на председателя на съд – 7 бр. съдия Н. Кънчев и 3 бр. съдия
Е. Николаев.

По спазването на чл. 252, ал. 2 и ал. 4 от НПК:

През 2021 г. 4 бр. дела са насрочени в едномесечен срок от
разпоредителното заседание, а 12 бр. дела са насрочени след едномесечния
срок от разпоредителното заседание.

По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК:

През 2021 г. по всички разгледани дела е спазен срока по чл. 271, ал. 10
от НПК, с изключение на пет дела – 1 бр. НОХД, 1 бр. ЧНД и 3 бр. АНД.

По спазването на чл. 308 от НПК:

По 1 бр. НОХ дело мотивите на присъдата са изготвени до 15 дни, по 3
бр. НОХ дела мотивите на присъдата са изготвени до 60 дни, по 3 бр. НОХ
дела мотивите на присъдата са изготвени след 60 дни:

Вид и № дело Съдия-
докладчик

Дата присъда Дата мотиви Просрочие
в дни

НЧХД № 51/2020 Е. Николаев 02.02.2021 г. 07.05.2021 г. 35
НЧХД № 147/2020 Е. Николаев 20.04.2020 г. 07.07.2021 г. 17
НОХД № 141/2020 Е. Николаев 16.12.2021 г. 04.07.2022 г. 138

През 2021 г. в РС–Дулово  решенията по АНД дела са изготвени:
Ø В срок до 30 дни – 35 бр.;
Ø  В срок до 60 дни – 13 бр.;
Ø В срок след 60 дни – 23 бр., както следва:

Номер/
Година

Съдия-
докладчик

Обявено за
решаване

Дата на
съдебен акт

Просрочие в
дни
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209/2020 Е. Николаев 28.01.2021 25.06.2021 89
194/2020 Е. Николаев 26.01.2021 10.05.2021 45
40/2021 Е. Николаев 18.03.2021 13.12.2021 209
77/2021 Е. Николаев 05.04.2021 19.07.2021 44
197/2020 Е. Николаев 29.12.2020 05.04.2021 35
193/2020 Е. Николаев 29.12.2020 19.03.2021 18
142/2020 Е. Николаев 10.12.2020 05.04.2021 54
179/2020 Е. Николаев 26.11.2020 08.02.2021 13
128/2020 Е. Николаев 26.11.2020 03.02.2021 8
101/2020 Е. Николаев 12.11.2020 05.02.2021 24
119/2020 Е. Николаев 27.10.2020 29.10.2021 306
105/2020 Е. Николаев 01.10.2020 01.03.2021 90
80/2020 Е. Николаев 18.08.2020 26.02.2021 131
37/2020 Е. Николаев 06.08.2020 10.02.2021 127
198/2020 Н. Кънчев 15.02.2021 23.06.2021 69
47/2021 Н. Кънчев 21.04.2021 30.06.2021 9
208/2020 Н. Кънчев 26.04.2021 06.07.2021 10
190/2020 Н. Кънчев 07.06.2021 16.08.2021 9
75/2021 Н. Кънчев 09.06.2021 12.08.2021 3
164/2020 Н. Кънчев 27.09.2021 31.12.2021 34
128/2021 Н. Кънчев 04.10.2021 29.12.2021 25
156/2020 Н. Кънчев 16.11.2020 23.06.2021 158
71/2020 Н. Кънчев 21.10.2020 19.01.2021 29

По спазването на чл. 416 от НПК:

По 34 бр. дела препис от присъдата или определението за изпълнение е
изпратен на съответния орган в 7-дневен срок от влизането й в сила. По 18
бр. дела препис от присъдата да е  изпратен на съответния орган в срок по-
дълъг от 7 дни от влизането й в сила.

По спазването на чл. 22 от НПК относно общия срок за
разглеждане и решаване на  делото:

От свършените 244 бр. наказателни дела, общо 194 бр. дела са
приключили в едно съдебно заседание, от тях в о.с.з. 114 бр. и в з.з. 80 бр.
Това е 79.51% от общо свършените през проверяваната година наказателни
дела.
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От общо свършените 244 бр. наказателни дела, 42 бр. наказателни дела
са приключили до три съдебни заседания, от тях в о.с.з. 42 бр. Това е 17.21
% от общо свършените през проверяваната година наказателни дела.

Наказателните дела, приключили в повече от три съдебни заседания са 8
бр.

Това е 3.28 % от общо свършените през проверяваната година
наказателни дела.

Причините за отлагане на делата и разглеждането им в повече от три
съдебни заседание са: депозиране на молби за отлагане от страните и
процесуалните им защитници, поради ангажираност по други дела или
посочени други обективни причини; отлагане на заседания поради
въведеното извънредно положение в страната.

От общо свършените 244 бр. наказателни дела, по 176 бр. наказателни
дела разглеждането е било в срок до 3 месеца, т.е. 72.12% . От тях 42 бр.
НОХД, 1 бр. НЧХД, 23 бр. АНД и 110 бр. ЧНД.

С обща продължителност от 3 до 6 месеца са 41 бр. наказателни дела, т.
е. 16.80 %. От тях 10 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, 1 бр. ЧНД и 28 бр. АНД.

С обща продължителност от 6 до 9 месеца са 15 бр. наказателни дела, т.
е. 6.15 %. От тях 13 бр. АНД, 1 бр. НОХД и 1бр. НЧХД.

С продължителност повече от 9 месеца са 12 бр. наказателни дела, т. е.
4.92 %. – 2 бр. НОХД, 3 бр. НЧХД и 7 бр. АНД.

В РС–Дулово през 2021 г. няма изгубени и погасени по давност дела,
както и несвършени дела, образувани две и повече години преди периода на
проверката. Спряно е едно дело, както следва:

Вид
дело

Номер/
Година

Съдия
докладчик

Резултат Причини

НЧХД 102/2021 Е.Николаев Спряно Неприключило дело пред
КЗД от значение за
производството

От приключилите през отчетния период 244 бр. наказателни дела
обжалвани са 27 бр.

СЪДИЯ Вид
на

делото

Обжалвани дела през 2021 г.

Общо
Резултат

Отм. Потв. Изм. Прекр. Възобн.
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Николай
Кънчев

НОХД
НЧХД
АНД
ЧНД

2
0
13
0

1
0
8
0

1
0
5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

15 9 6 0 0 0

Емил
Николаев

НОХД
НЧХД
АНД
ЧНД

2
5
5
0

1
1
5
0

0
2
0
0

0
1
0
0

0
0
0
0

1
1
0
0

12 7 2 1 0 2

ВСИЧКО 27 16 8 1 0 2

Има резултат по 27  бр., от които:
а) потвърдени са 8 бр.;
б) отменени са 16 бр.;
- с връщане на делото за ново разглеждане – 11 бр., както следва:
Ø съдия Н. Кънчев – 8 бр.;
Ø съдия Е. Николов – 3 бр.;

- с постановяване на нов съдебен акт – 3 бр., както следва:
Ø АНД – 1 бр., съдия Н. Кънчев;
Ø АНД – 2 бр., съдия Е. Николаев;

- за продължаване на съдопроизводствените действия – 2  бр.
в) изменени  - 1 бр. НЧХД № 147/2020 г., съдия-докладчик Е.

Николаев.

Горните показатели обуславят извода, че пред проверяваната година,
съдиите от РС–Дулово са правораздавали в съответствие със закона и
добрите практики.

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА

При извършената тематична проверка на образуваните в ЕИСС
наказателни дела, за периода от 30.06.2021 г. до 30.06.2022 година, се
устави, че във всички се съдържа на хартиен носител издадения в
електронна форма акт на съда, със саморъчен подпис на съдията, който го е
постановил.
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В случай на жалба и/или протест, делата се изпращат на ОС-Силистра в
електронен и хартиен вид, като обжалвания съдебен акт е приложен в
хартиеното дело със саморъчен подпис на съдията, който го е постановил.

В РС-Дулово за периода на проверката са образувани в ЕИСС
наказателни дела, както следва:

- За 2021 г. - 139 бр. наказателни дела, както следва:

Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД
139 32 2 50 55

- За 2022 г. - 114 бр. наказателни дела, както следва:

Общо дела НОХД НЧХД АНД ЧНД
114 37 3 37 37

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база утвърденото щатно разписание през втората година от проверявания
период е 11,04 дела, а средномесечно свършените наказателни дела от един
съдия през същата година са 10,17 дела.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един
наказателен съдия на база действителна натовареност през втората година
от проверявания период е 11,04 дела (изчислява се на база постъпили дела и
действително отработени човекомесеци на наказателните съдии),
средномесечно свършени дела от един наказателен съдия са 10,17 дела.

През втората година от проверявания период в РС–Дулово са
отработени 24 човекомесеци, като изчислението на показателя става при
съотнасяне на постъпилите дела и съответно решените дела към тези
отработени човекомесеци. Средномесечно дела за разглеждане от един
съдия е 13.75 дела.

Натоварването на магистратите в Районен съд–Дулово е сравнително
равномерно, като разликата в броя на постъпилите дела се дължи на
разгледаните наказателни дела от съдията по дежурство, постъпили основно
през съдебната ваканция и ползването на годишен отпуск.

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ

ИЗВОДИ:

1. Организацията и осъществяването на правораздавателната
дейност в РС–Дулово е на много добро ниво.  Това позволява да се
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получават своевременно данни за дейността на съда по определени
направления и относно количеството, качеството и сроковете на
свършената работа от всеки съдия.

2. Съдиите са разглеждали наказателни дела, по всички видове
производства от подсъдните на съда. Разпределението им и
натовареността на съдиите е равномерно през проверявания период, като
разликата в натовареността се дължи на разгледаните наказателни дела от
съдията по дежурство, постъпили основно през съдебната ваканция и
ползването на годишен отпуск.

3. Председателят вижда ясно проблемите на съда и успява да вземе
незабавни мерки за насочване на организацията и дейността в
необходимата и правилна насока. В техническо отношение РС–Дулово е
добре оборудван и с добро програмно обезпечение, което подпомага по-
ефективната работа на магистратите и служителите му.

4. Съдиите полагат усилия при проучването, разглеждането,
решаването и написването на съдебните актове в законните срокове. От
проверените дела не се установи противоречива съдебна практика,
предвид факта че повече от оспорваните актове са потвърдени от въззивната
инстанция.

5. В повечето случаи, делата се образуват, разпределят, насрочват,
отлагат и приключват съгласно изискванията на закона. В част от делата
се констатира неспазване на сроковете при насрочването им по чл. 247б,
и по чл.  308  и чл.  340  от НПК.  Отлагането и насрочването им за
следващите съдебни заседания е съобразено със сроковете, предвидени в
чл. 271, ал. 10 НПК.

6.  От проверката се установи добра практика по получаването,
съхраняването и предаването на веществени доказателства, които се
извършват съгласно Глава 12 от НПК и Глава 19 от ПАС. В актовете за
унищожаване на ВД е посочен конкретният метод/начин/способ за това.

7. През проверявания период са извършени неприсъствени
проверки от ОС–Силистра по отношение на съдиите, разглеждащи
наказателни дела.

8. От извършената проверка се установи, че се спазват законовите
срокове при администриране на постъпилите жалби, протести и
възражения, които се изпращат на въззивна инстанция съгласно срокът
посочен в чл. 319, ал. 1 от НПК.

9. В хода на проверката, не бяха констатирани недостатъци при
попълване на проверените книги, които се водят в съответствие с
изискванията на ПАС. Слагат се жълти етикети само върху папките на
делата „Бързо производство по гл. 24“, а не по всички бързи производства,
съгласно изискванията на чл. 82, ал. 5 ПАС. Също така през проверявания
период (01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.) стриктно се е спазвала разпоредбата
на чл. 80 от ПАС при образуването на наказателните дела в съда.



10. Brs Bpb3Ka c [poBeAeHara TeMarr{rrHa [poBepKa, ce KoHcrarupa, qe
B XAPTI,IEHU{ CKBI,IBAJICHT HA O6PA:YNAHIITE B EI,,]CC CNCA 30.06.202I r.
HaKa3arenHl{ Aena, e [pI,IJrox(eH r,r3AaAeHufl B eneKTpoHHa $oprnra aKT Ha cbAa
cT)c caMopbrreH lroArrr,rc Ha c.b AuflTa-AoKJra.{rrHK.

Brs ocHoBa Ha HanpaBeH[Te KoHcrararlur{ H Ha ocHonaHr{e u;r. 58, at.2
or 3arcoHa sa crAe6Hara BJracr, Hncuexroparbr r(bM Bucrulrq crAe6eH
cbBer AaBa gIIenHHTe

II. TIPETIOPbKII:

1. CrAume cneABa Aa rrono)Kur ycvilLrn
pa3nopeA6ara Ha rrrr. 2476, qn. 308 pr qrr.

2. ila ce o6oguaqanar cbc )KbJrrLr

u Aa crra3BaT cpoKoBeTe Brr3rrpaHH B

340 or H[IK.
err{Kerrr Bcr{rrKH AeJra 6rpso

lporr3BoAcrBo, cbrJracHo rr3trcKBarrraHa.ur. 82. an. 5 or fIAC.

Ha ocH. 'ur. 58, a-rr. 3 or 3CB eK3eMrrJurp or Hacro{rqrr Arr aa ce r{3rrparlr
Ha rlpeAceAareJlfl na PC-,.{yJIoBo, rofiro B eAHoMecerreH cpoK or rron)HaBauero
My Aa 3alo3Hae c Hero cbArI[Te u crAe6Hr{Te cnyx(HTeJrrr. flpegce4arenxr rra
PC-[ynoBo Aa yBeAoMH rJraBHr{fl HHcneKTop Ha I4Hcnercropara runa BCC sa
H3nbJlHeHrrero Ha ToBa cBoe 3aAbJr)KeHlre. Br:paxeHrrr Morar Aa ce HaqpaBrrr B

7 - AHeneH cpoK oT rloJr)ruaBaHero My rpeA rJraBHrrfi rrHcrrercrop Ha HBCC.
B eAHoceAMI{tIeH cpoK oT r{3TnrraHe Ha cpoKa 3a u3rrbJrHeHl{e Ha

rrperopsKvrre..Ha ocHoBaHr{e rrJr. 58, al. 2,zrn Bp.c al.4 3CB, [peAceAareJrrr
ua PC-AyJroBo Aa yBeAoMrI uraBHn-{ uncrrercrop na HncueKTopara rcrrvr BCC ga

rlpeAnpr.reTr{Te MepKH B rr3rrbJrHeHue Ha rrpe[opbKHTe.
Cre,q rrc-Tr{rraHe Ha cpoKa rro rrJr. 58, an. 3, usp. 2 - po 3CB - rpr{ Jrr{[ca Ha

rIocrbrII.{IrH Bb3pzDKeHvrfl, a npu nocrbrrr{Jlll TaKI,IBa - cJreA rrpoH3HaorHer0 Ha
rJraBHurI [Hc[eKTop Ha I,BCC rro rrx, Korrue or aKTa, BeAHo c Bb3paKenwrra vr

peIrreHHrITa rlo Tf,x Ha rJraBHvtfl LrHcrreKrop (np" nocrbrrr{Iur Bb3pa)Kerulx) Ha
eJreKTpoHeH HocHTeJr Aa ce r,r3rrparflT Ha npeAceAareJrfl Ha Oxprxeu cbA-
Cunncrpa u Ha rrpeAcraBJurBarrlurr CrAuficxara KoJrerrrf, KbM crae6en
cbBeT.

I,IHCIIEKTOP: .. 
Io
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