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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетата
годишна програма от Инспектората към Висшия съдебен съвет за
провеждане на комплексни и тематични планови проверки на
съдилищата, прокуратурите и следствените отдели в окръжните
прокуратури за 2022 г. и Заповед № ПП– 22 – 12 от 03.05.2022 г. на
главния инспектор на ИВСС

СЕ ИЗВЪРШИХА:

1. КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА на Районен съд –
Кюстендил – наказателни дела, за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2021
г. по въпросите:

- организация на административната дейност на съда;
- организацията по образуването на делата и спазването на чл. 80

от Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС);
- деловодни книги;
- образуване, движение и приключване на делата; срокове за

изготвяне на мотивите на присъдите, на решенията и на определенията;
- прекратени и върнати за допълнително разследване дела –

причини и основания; спрени наказателни дела;
- общи данни за постъпилите и решените дела от всеки съдия;

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове;
- оправдателни присъди;
- общ контрол – извършени проверки от Окръжен съд–

Кюстендил.

2. ТЕМАТИЧНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА на РС – Кюстендил
за образуваните в Единната информационна система на съдилищата
(ЕИСС) след 30.06.2021 г. и до 30.04.2022 г. наказателни дела по
въпроса в хартиения им еквивалент съдържа ли се на хартиен носител
издаденият в електронна форма акт на съда и в какъв вид.

ПЕРИОД за извършване: 09.05.2022 г.–13.05.2022 г.

СЪСТАВ НА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКИП:
ИНСПЕКТОР: Лидия Стоянова
ЕКСПЕРТИ: Николай Костадинов и Цветан Иванчовски

МЕТОД НА ПРОВЕРКИТЕ:
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- изискване на статистическа информация от административния
ръководител на съда;

- проверка на делата и на деловодните книги;
- анализ на предоставената документация;
- срещи със съдиите по въпроси от проверката.

I. Организационна и административна дейност:

1. Административно ръководство, вътрешна структура и щатна
осигуреност на РС – Кюстендил.

Административен ръководител – председател на съда, е Мая
Андонова Миленкова, заместник – председател е Николай Александров
Николов. Съгласно решение на Общото събрание на съдиите от РС –
Кюстендил от 30.01.2015 г. в съда са обособени гражданско и
наказателно отделение. Общият брой на съдиите по щат е 10. През
проверявания период са работили 8 съдии през 2020 г. и 9 съдии през
2021 г.

През 2020 г. и до 03.08.2021 г. в наказателното отделение са
работили четирима съдии: Мая Миленкова, Николай Николов,
Светослав Петров и Пламен Деянов. Считано от 03.08.2021 г. поради
навършване на 65 г. районният съдия Деянов е освободен на основание
чл. 160, вр. чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ от заеманата длъжност с решение от
29.07.2021 г. на съдийската колегия на ВСС съгласно протокол № 29

В съда работят 35 служители. По щат са разпределени, както
следва: съдебен администратор, съдебни помощници – 2, служител
„Човешки ресурси“, главен счетоводител, системен администратор,
съдебен секретар – 9, съдебен деловодител – 9, от които: съдебен
деловодител, той и съдебен статистик –1, деловодител в бюро съдимост,
деловодител съдебно–изпълнителна служба, съдебен архивар, касиер,
чистач–хигиенисти – 3 и  разносвачи на призовки и съдебни книжа – 4,
от които призовкар, той и работник поддръжка сгради – 1.

Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е
1:2,5 (съотношението е изчислено към брой съдии, съдии по вписвания
и държавни съдебни изпълнители).

Съдебните служители са разпределени съгласно чл. 14 от ПАС в
обща и специализирана администрация.

Общата администрация включва: „Финансова дейност и
снабдяване“, „Човешки ресурси“, „Информационно обслужване и
технологии“ и статистик.
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Специализираната администрация включва: служба „Съдебно
деловодство“, служба „Съдебни секретари“, Съдебни помощници,
слежба „Архив“, деловодство СИС, Бюро за съдимост и служба
„Връчване на призовки и съдебни книжа“.

 Съдебните служители, които работят в тях, са разпределени, както
следва: служба „Съдебно деловодство“ – Завеждащ служба, двама
съдебни деловодители – регистратура, от които един и съдебен
статистик, и 6 съдебни деловодители, служба „Съдебни секретари“ –
Завеждащ служба и 8 съдебни секретари, служба „Архив“ – съдебен
архивар, 2 съдебни помощници, деловодство СИС – съдебен
деловодител, служба „Бюро съдимост“ – съдебен деловодител, служба
„Връчване на призовки и съдебни книжа“ – 4 призовкари.

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

РС – Кюстендил се помещава в една сграда с ОС – Кюстендил,
находяща се на ул. „Гороцветна“ № 31. Разполага с 3 зали, като по
споразумение с ОС ползва и една от съдебните му зали на втория етаж.
На гражданите се предоставят следните информационни услуги:
унифицирани табла и указателни табели, образци на молби, които са
публикувани и на интернет страницата на съда, както и
информационно табло за провежданите за деня съдебни заседания по
зали, съдебни състави, вид, номер и година на делата.

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

Със Заповед № 230/01.10.2008 г. на председателя на съда са
утвърдени правила за управление на информацията и
информационните технологии.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS
Word, Internet Explorer, Outlook Express/, а деловодителите с Adobe
Acrobat Reader/. Всички работни места са оборудвани с компютърна
техника и са свързани в локална компютърна мрежа с  2 сървъра.
Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и софтуерно
състояние и отговарят на съвременните изисквания.
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В съда са въведени и се използват успешно различни програмни
продуки:

– Правно-информационна система - “Апис - Право” и “Апис –
Регистър +”;

– АИС „Съдебно деловодство” на „Информационно
обслужване” АД с допълнителен модул „Призовкар и призовки” -
деловодна система за цялостната работа на съда;

– Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС) -
внедрена на 14.08.2020г., временно спряна на 18.09.2020г., за
доработка, както и използването й, считано от 01.05.2021 г. и към
настоящия момент;

– Единен програмен продукт – АИС “Бюра съдимост“ за
автоматизация на работата на бюро „Съдимост“.

– Антивирусна система „ESET Endpoint Antivirus” с клиенти за
всички работни станции;

– Единна система за публикация на съдебните актове в интернет;
– Софтуерен продукт на „Информационно обслужване“ АД за

автоматизиран обмен на данни между АИС „Съдебно деловодство“ и
ядрото на ЕИСПП;

– Централизирана Система за случайно разпределение на делата.
Модулът за разпределение на делата е разработен с цел покриване на
изискванията към сигурността на използваните системи за случайно
разпределение на дела, специфицирани от работна група към ВСС,
създадена с протокол в изпълнение на решение на ВСС по протокол
№58/08.12.2014 г. до момента на внедряване на ЕИСС.

– Единна система за изчисляване натовареността на съдиите до
момента на въвеждане на ЕИСС и др.

Софтуерът за трансфер на данни от АИС „Съдебно деловодство“
към Единния портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/ е част от
реализацията на стратегията за електронно правосъдие. Този обмен ще
бъде използван докато се ползва АИС „Съдебно деловодство“. ЕИСС
осъществява същия обмен централизирано и не изисква поддръжка на
тази функционалност на местно ниво. Управлението на достъпа до
електронни дела, част от ЕПЕП, се извършва чрез съответните
функционалности на АИС и ЕИСС. Адвокати и страни по дела имат
възможност да подават заявления за достъп до портала и до конкретни
дела след получено надлежно разрешение от съдията–докладчик.
Осигурена е и възможност за електронно призоваване, чрез подаване на
заявления до ЕПЕП и разрешение от съдията–докладчик;
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От 1 декември 2019 г. работи обновеният сайт на съда –
https://kyustendil-rs.justice.bg/, който е част от новите централизирани
сайтове на съдилищата. Информацията е идентична във всички
съдилища с цел улесняване на адвокатите и гражданите при търсене на
информация. Публикуването на съдебните актове става автоматично
чрез трансферите на АИС и ЕИСС към ЕПЕП. Със заповед на
председателя на съда са утвърдени Вътрешни правила за организация
на публикуването  на съдебните актове,

3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор на
основание чл. 9, ал. 1 ЗСВ. Натовареност на съдиите. Дела,
разглеждани по време на дежурство, и графици за разпределяне на
дежурствата. Организация на работата за разглеждане на делата по
време на съдебната ваканция.

РС–Кюстендил прилага принципа на случайния подбор чрез
програмен продукт за случайно разпределение на делата
„Централизирана система за разпределение на делата“ от 01.10.2015 г.
до 14.08.2020 г. и от 18.09.2020 г. до 30.04.2020 г., а след въвеждането
на ЕИСС от 14.8.2020 г. до 18.09.2020 г., както и от 01.05.2020 г. до
момента. В съда се прилагат Вътрешни правила за образуване и
разпределение на делата, утвърдени от административния ръководител
със Заповед № РД-13-17/16.02.20217 г., допълнени със Заповед № РД-
13-49/09.08.2019 г., актуализирани през 2021 г. и утвърдени със
заповеди №№ РД-13-53/15.6.2021 г. и РД-13-95/19.10.2021 г.

Разпределението на делата се извършва от председателя на съда
или от зам. председателя. При отсъствието им разпределението на
делата се извършва от съдиите по реда на старшинството, съгласно чл.
168, ал. 7 ЗСВ. По изключение въз основа на Заповед № РД–13–
28/28.04.2021 г. за периода от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г.
разпределението на делата е възложено на съдебния администратор.
Разпределението на делата по ЗЕС, без внесените от РП – Кюстендил, се
разпределят въз основа на заповед № РД-13-54/ 10.10.2019 г.

Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при
100% натоварване. Председателят на съда и заместник – председателят
участват при натовареност 80% и съответно 90%, като
административният ръководител е със 100 % натовареност по следните
видове дела: НОХД (бързи производства и споразумения); АНД - чл.
78а НК;  АНД –  УБДХ;  ЧНД –  Закон за здравето;  ЧНД –  кумулации и
реабилитации.
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Съдиите дават дежурства съобразно ежемесечни графици, които се
утвърждават със заповеди на административния ръководител. Съгласно
утвърдените вътрешни правила за разпределение на делата,  на
дежурния съдия се докладват следните наказателени дела:

– ЧНД: по искания на органите на досъдебното производство за
разрешение или одобрение на процесуални действия, искания по чл. 159а,
ал.1 от ЗЕС, разпити пред съдия, производства по мерки за неотклонение,
по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за
кредитните институции (ЗКИ), Закона за публичното предлагане на ценни
книги (ЗППЦК) и Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ),
както и всички дела, по които Закон предвижда незабавно произнасяне;

– АНД: за дребно хулиганство по Указа за борба с дребното
хулиганство (УБДХ), по Закона за опазване на обществения ред при
провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), образувани по чл. 72,
ал. 1, т. 7 от ЗМВР и дела, по които се предвижда незабавно произнасяне.

По време на съдебната ваканция, само ако отсъстват всички съдии
от наказателното отделение, на дежурен съдия се разпределят следните
видове дела: ЧНД – искания за вземане на мярка за неотклонение по чл.
64 НПК и за изменение на мярка за неотклонение по чл. 65 от НПК; по
чл. 244 от НПК; производства по Закона за здравето  и дела, за които по
закон е предвиден кратък срок за произнасяне.

Във връзка с организиране работата на съда през съдебната
ваканция през 2021 г. е издадена Заповед № РД–13–55/23.06.2021 г.

За проверявания период в съда се прилагат още и следните
правила:

– „Вътрешни правила за  определяне на основни и резервни
съдебни заседатели по реда на чл. 72, ал. 2 ЗСВ в РС – Кюстендил“,
утвърдени със Заповед № РД–13/51/07.06.2021 г. Със същата заповед са
отменени утвърдените през 2017 г. „Вътрешни правила за работата на
съдебните заседатели в РС–Кюстендил“;

– „Вътрешни правила за архивиране на делата“, утвърдени със
Заповед № РД–13–14/28.02.2020 г. Със същата заповед е отменена
утвърдената през 2008 г. „Процедура за съхранение, използване и
архивиране на документите“.

4. Организация по образуването на делата и спазването на
изискванията на чл. 80 от ПАС.

За проверка на организацията по образуването на делата и
спазването на чл. 80 от ПАС беше изискана информация за всички
прекратени наказателни дела /по видове/ през проверявания период и
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правното основание, за да се установи дали има неправилно
образувани. От получените справки и от проверката на дела не се
констатира нарушение с цел повлияване върху натовареността и за
действителността на статистическите данни.

5. Организация на работата в деловодството и другите служби.

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица
след образуване на делото се изготвят от съдебните деловодители в
деня на предаване на делото от съдията–докладчик, а призовките след
съдебно заседание се изготвят от съдебните секретари в тридневен
срок.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок, предвиден в
НПК.

Призовки, съобщения или преписи от жалба на участвали в
производството страни се извършва до 7 дни след провеждането на с.з.,
съответно след получаването им в съда. Връчени или невръчени
призовки най-късно 7 дни преди съдебното заседание се връщат от
призовкарите в деловодството. Обявления и съобщения се връчват
най–късно в 14-дневен срок от получаването им. Изключение при
връчването може да се получи в случай че лицето е търсено и не е
намерено на адрес.

Преписи от решенията или жалби на страните се извършва най-
късно на следващия ден след предаване на решеното дело в
деловодството.

Преписи от протести и жалби се изпращат на страните най–късно
на следващия ден след разпореждането на съдията–докладчик.

Делата се изпращат на по–горната инстанция след връщане на
съобщенията за връчен препис от жалбата или протеста на следващия
ден след изтичане на срока за възражения и след разпореждането на
съдията–докладчик.

6. Деловодни книги и регистри по наказателни дела.

Админиситративният ръководител – председател на съда определя
кои книги и регистри да се водят само на хартиен носител и кои на
хартиен и електронен, както и служителите, които да водят всяка книга
или регистър.

Според предоставената информация в съда се водят всички книги
и регистри, посочени в чл. 39, ал. 1, т. 1–13 от ПАС.
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На електронен носител се водят: регистър на електронните
подписи; регистър на делата, отсрочени по обективни причини;

На хартиен носител се водят: книга за изпълнение на влезли в сила
присъди и определения; регистър на съдебните решения по граждански
дела; регистър на издадените изпълнителни листове; регистър по чл.
159а, ал. 1 от НК, регистър по чл. 251 , ал. 1 ЗЕС; разносна книга,
регистър за предоставяне на данни от НБДН, регистър за предоставяне
на данни от НАП, регистър на заявленията за достъп до обществена
информация, БС – азбучник.

На хартиен и електронен носител се водят: входящ и изходящ
дневник; книга за получени и върнати призовки и други съдебни
книжа; азбучен указател за образуваните наказателни и граждански
дела; описна книга за наказателни и граждански дела; книга за закрити
и разпоредителни заседания; книга за приемане и отказ наследство;
регистъра по Закона за защита от домашно насилие; книга за
веществените доказателства; книга за открити заседания по състави
(граждански и наказателни); регистър на подадени заявления за достъп
до ЕПЕП, регистър на отводите и самоотводите по НПК и ГПК; СИС -
архивна книга; азбучен указател, входящ дневник, изходящ дневник,
описна книга и регистър на запитванията до РБСС на БНБ; регистър на
издадените свидетелства за съдимост, регистър на издадените справки
за съдимост, регистър на въведените бюлетини.

Деловодните книги се приключват с изтичане на календарната
година. Тези, които се водят на електронен носител, се архивират
ежегодно.

Проверени книги и регистри:
Книга за откритите съдебни заседания за 2020 г. – представлява

електронна разпечатка на хартиен носител, съдържа 4 тома, започната
на 03.01.2020 г., последното вписване е на 31.12.2020 г., НОХД №
1532/2020 г. Прошнурована, прономерована. Приключена по
надлежния ред - с печат на съда и с подпис на председателя, с
отбелязване броя на листовете – том 1 – 285, том. 2 – 221, том 3 – 298 и
том 4 – 249.

Книга за откритите съдебни заседания за 2021 г. – представлява
електронна разпечатка на хартиен носител, съдържа 4 тома, започната е
на 05.01.2021 г., последното вписване е на 31.12.2021 г., ЧНД № 1535/
2021 г. Прошнурована, прономерована. Приключена по надлежния ред
– с печат на съда и с подпис на председателя, с отбелязване броя на
листовете: том 1 – 361, том. 2 – 332, том 3–330 и том 4 – 154.
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Описна книга наказателни дела първа инстанция за 2020 г. –
представлява електронна разпечатка на хартиен носител, започната на
02.01.2020 г., последното вписване за 2020 г. е на 31.12.2020 г., НОХД
№ 1537/2020 г. Прошнурована, прономерована. Приключена е по
надлежния ред – с печат на съда и с подпис на председателя, с
отбелязване броя на листовете – 158.

Описна книга наказателни дела първа инстанция за 2021 г. –
представлява електронна разпечатка на хартиен носител, започната на
04.01.2021 г., последното вписване е на 31.12.2021 г., ЧНД №
15407/2020 г. Прошнурована, прономерована. Приключена е по
надлежния ред - с печат на съда и с подпис на председателя, с
отбелязване броя на листовете – 158.

Книга за закритите и разпоредителните заседания за 2020 г. Води
се на електронен носител, с разпечатка на хартиен носител. Първото
вписване е на 01.01.2020 г., последното вписване на 31.12.2020 г., АНД
№1531/2020 г. Приключена по надлежния ред с подпис на председателя
и печат на съда, с отбелязване броя на листовете – 247.

Книга за закритите и разпоредителните заседания за 2021 г. Води
се на електронен носител, с разпечатка на хартиен носител. Първото
вписване е на 01.01.2021 г., последното вписване – на 31.12.2021 г.,
АНД № 1532/ 2021 г. г. Приключена по надлежния ред с подпис на
председателя и печат на съда, с отбелязване броя на листовете – 137.

Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения за
2020 г. Първото вписване е на 02.01.2020 г., АНД № 1445/2019 г., а
последното на 31.12.2020 г., ЧНД № 1193/2020 г. Прошнурована и
прономерована. Приключена по надлежния ред с подпис на
председателя и печат на съда и с отбелязване броя на листовете – 101.
Ежемесечно е извършвана проверка на книгата съгласно чл. 104 ПАС,
за което има съставени протоколи, приложени към книгата.

Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения за
2021 г. Първото вписване за 2021 г. е на 11.01.2020 г., НОХД №
1532/2020 г., последното на 22.12.2020 г., НОХД № 878/2021 г.
Прошнурована и прономерована. Приключена по надлежния ред с
подпис на председателя и печат на съда и с отбелязване броя на
листовете – 100. Ежемесечно е извършвана проверка на книгата
съгласно чл. 104 ПАС, за което има съставени протоколи, приложени
към книгата.

Азбучник наказателни дела за 2020 г. Води се на електронен
носител, с разпечатка на хартиен носител. Прономерован и
прошнурован. Приключен по надлежния ред – с подпис на
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председателя и печат на съда и с отбелязване броя на листовете – 38.
Всички графи са надлежно попълнени.

Азбучник наказателни дела за 2021 г. Води се на електронен
носител, с разпечатка на хартиен носител. Прономерован и
прошнурован. Приключен по надлежния ред – с подпис на
председателя и печат на съда и с отбелязване броя на листовете –  30.
Всички графи са надлежно попълнени.

Книга за веществени доказателства за 2020 г. Първото вписване е
на 02.01.2020 г., последното на 02.09.2020 г. Всички графи са надлежно
попълнени. Прошнурована, прономерована, заверена с печат на съда и
подпис на зав. административна служба, с отбелязване, че съдържа 15
листа. Към книгата е приложена картонена папка, съдържаща
протоколите за извършени проверка на ВД от 18.12.2020 г., преписи на
приемо–предавателните протоколи за ВД, протокол за предложение за
унищожаване на ВД и протокол за унищожаване от същата дата.

 Книга за веществени доказателства за 2021 г. Първото вписване
е на 05.01.2021 г., последното на 29.12.2021 г. Всички графи са
надлежно попълнени. Прошнурована, прономерована, заверена с печат
на съда и подпис на зав. административна служба, с отбелязване, че
съдържа 16 листа. Към книгата е приложена картонена папка,
съдържаща протоколите за извършени проверка на ВД от 20.12.2020 г.,
копия на приемо–предавателните протоколи за ВД, протокол за
предложение за унищожаване на ВД и протокол за унищожаване от
същата дата.

Архивна книга за наказателни дела за 2020 г. Първото вписване е
на 11.03.2020 г., последното на 22.10.2020 г. Съдържа информация за
архивираните дела – номер, година и вид, номер на връзката, дата и
година на внасяне на делото в служба „Архив“ и номенклатура.
Прономерована и прошнурована, заверена с печат на съда и с подпис
на съдебен архивар, с отбелязване броя на листовете – 34.

Архивна книга за наказателни дела за 2021 г. Първото вписване е
на 15.03.2021 г., последното на 15.10.2020 г. Съдържа информация за
архивираните дела - номер, година и вид, номер на връзката, дата и
година на внасяне на делото в служба „Архив“ и номенклатура.
Прономерована, прошнурована, заверена с печат на съда и с подпис на
съдебен архивар, с отбелязване броя на листовете – 46.

Регистър на отводите и самоотводите за 2020 г. и 2021 г.
Представена разпечатка от електронния регистър. През 2020 г. по 8
дела са направени мотивирани отводи на основание чл. 29, ал. 2 НПК и
по 11 дела самоотводи по чл. 31, ал. 1 НПК. През 2021 г. по 37 дела са
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направени мотивирани отводи на основание чл. 29, ал. 2 НПК и по 13
самоотоводи по чл 31, ал. 1 НПК.

Регистър по чл. 251г, ал. 4 ЗЕС– води се на хартиен носител от
2019 г. Първото вписване за 2020 г. е от 03.01.2020 г. Постъпили са 364
искания на прокурор – по 357 са издадени разрешения, а по 7 е
направен отказ. Първо вписване за 2021 г. е от 30.12.2020 г. Постъпили
са 303 искания на прокурор – по 298 са издадени разрешения, а по 5 е
направен отказ.

Регистър по чл. 159а, ал. 1 от НПК – води се на хартиен носител
за 2019 и 2020 г. Първото вписване е на 08.01.2019 г., последното на
18.12.2020 г. Прошнурована, прономерована, заверена с печат на съда и
подпис на зав. административна служба, с отбелязване броя на
листовете – 103.

Регистър по чл. 159а, ал. 1 от НПК за 2021 и 2022 г. Води се на
хартиен носител – първото вписване е на 04.01.2021 г., последното на
04.05.2022 г. Прошнурована, прономерована, заверена с печат на съда и
подпис на зав. административна служба, с отбелязване броя на
листовете – 103.

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация.
Води се на хартиен носител от 2018 г.  За 2020 г. са вписани 3 бр.
заявления. Първото вписване е от 23.01.2020 г. Всички графи са
попълнени надлежно – пореден номер, заявител, вх. № и дата на
заявлението, кратко описание на исканата информация, номер, дата и
съдържание на решението „предоставен достъп пълен, частичен или
отказ“. За 2021 г. е постъпило 1 искане на 03.02.2021 г. За всяка
календарна година е изготвен и приложен годишен отчет за
постъпилите заявления по  ЗДОИ и резултата от тяхното разглеждане.
Прономерована и прошнурована, заверена с печат на съда и с подпис
на председателя, с отбелязване броя на листовете – 100.

 8. Получаване, съхраняване, предаване и унищожаване на
веществени доказателства.

Постъпилите в съда веществени доказателства (ВД) се приемат
опаковани съобразно естеството им и по подходящ за съхранение
начин. Регистрират се в книгата за ВД от административния секретар, а
в негово отсъствие – от определен съдебен деловодител. Описват се
подробно, като се обозначават по вид, марка, брой, тегло и др. Върху
опаковката на всяко ВД съгласно чл. 126 от ПАС, е поставен стикер с
номера на делото, годината на образуване и номера, под който са
записани в книгата. Приемането им се извършва по данните в



13

обвинителния акт. Удостоверява се с протокол, подписан от
предаващия и приемащия, който се прилага по делото.

 По разпореждане на съдията– докладчик съдебният секретар
получава ВД за предявяване по реда на НПК и след приключване на
съдебното заседание незабавно го връща за съхранение на отговорното
длъжностно лице.

Когато от съда е постановено унищожаването или връщането на
веществени доказателства на собствениците, се съставят протоколи и
се извършва съответното отбелязване в книгата за веществени
доказателства. За отнетите в полза на държавата ВД се уведомява НАП
и органа, при когото се съхраняват.

 Веднъж годишно се извършва инвентаризация на ВД от комисия
със задачи, определени със заповед на председателя на съда, за което се
съставят съответните протоколи.

9. Заповеди, отнасящи се до организацията на административната
дейност на съда.

За организиране на дейността по разпределение на делата по време на
дежурства и утвърждаване на месечните графици за дежурните съдии през
проверявания период в РС – Кюстендил са издадени следните заповеди:

Заповед № РД–13–2/23.01.2020 г., изм. със Заповед № РД-13-5/
29.01.20 г., РД–13–12/25.02.20 г., РД–13–22/16.03.20 г., изм. със
заповеди №№ РД-13-32/03.04.20 г., РД-13-33/06.04.20 г., РД-13-
44/07.05.20 г., Заповед № РД-13-45/13.05.20 г., РД-13-46/08.06.20 г.,
изм. със Заповед № РД-13-49/24.06.20 г., № РД-13-55/27.07.20 г., изм.
със Заповед № РД-13-59/04.08.20 г., № РД-13-60/19.08.20 г., № РД-13-
65/ 24.09.20 г., изм. със Заповед № РД-13-67/19.10.2020 г., № РД-13-
71/27.10.20 г., изм. със заповед №№ РД-13-73/04.11.20 г., № РД–13-
81/20.11.20 г., изм. със Заповед № РД-13-83/04.12.20 г.; Заповед №№
РД–13–85/17.12.20 г., РД-13-3/27.01.21 г., изм. със Заповед № РД–13–
6/15.02.21 г. Заповеди №№ РД-13-8/ 18.02.21 г., РД-13-13/24.02.21 г.,
РД–13–27/26.04.21 г., изм. със Заповед №№ РД-13-37/18.05.2021 г., РД–
13–39/ 21.05.21 г., РД–13–54/22.06.2021 г., изм. със Заповед № РД–13–
60/06.07.21 г., РД–13–66/23.07.2021 г., изм. със Заповед № РД–13–
69/29.07.21 г., РД–13–76/26.08.2021 г., изм. със Заповед № РД-13–78/
07.09.21 г., Заповед № РД–13–79/13.09.21 г. и Заповед №№ РД–13–
82/21.09.21 г., РД–13–83/24.09.21 г., изм. със Заповед №№ РД-13-98/
20.10.21 г., РД–13–101/25.10.21 г., РД–13–106/29.11.21 г.
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– Заповед № РД–13–94/28.12.2018 г. за назначаване на комисия и
и извършване на инвентаризация на веществени доказателства;

– Заповед № РД–13–55/23.06.2021 г. за видовете дела, които да
се разглеждат през съдебната ваканция;

– Заповед № РД–13–14/28.02.2020 г. за утвърждаване на
„Вътрешни правила за архивиране на делата в РС – Кюстендил“;

– Заповед № РД–13–51/07.06.2021 г. за утвърждаване на
„Вътрешни правила за определяне на основни и резервни съдебни
заседатели по реда на чл. 72, ал. 2 ЗСВ“;

– Заповед № РД–13–29/16.03.2017 г. за утвърждаване на
„Вътрешни правила за работата на съдебни заседатели“;

– Заповед № РД–13–95/19.10.2021 г. за утвърждаване на
актуализирани „Вътрешни правила за случайно разпределение на
делата“(във връзка с въведената ЕИСС);

Във връзка с обявената в страната епидемична обстановка и
видовете дела, които ще се разглеждат, са издадени следните заповеди:

– РД–13–22/16.03.20 г., № РД-13-32/03.04.20 г., РД-13-
33/06.04.20 г., РД-13-44/07.05.20 г.

10. Извършени проверки в РС – Кюстендил.

Въз основа на Заповед № РД–13–756/10.11.2021 г. на
административния ръководител – председател на ОС – Кюстендил, е
извършена проверка на наказателните отделения в РС – Кюстендил и
РС – Дупница с обхват на проверката от 01.01.2020 г. до 30.11.2021 г. и
задачи:

– начин на насрочване и провеждане на разпоредителните
заседания по първоинстанционни наказателни дела от общ характер;

– проверка на допускането и разглеждането на граждански иск в
наказателния процес.

В акта за резултатите от проверката комисията е отчела, че през
проверявания период наказателните дела в РС – Кюстендил са
насрочвани за провеждане на разпоредителни заседания в кратки
срокове. Констатирано е, че при провеждането им съдиите по правило
обсъждат изчерпателно въпросите по чл. 248, ал. 1 НПК, с изключение
на делата с докладчик съдия Мая Миленкова, по които съдебните
състави след изслушване на страните не обсъждат служебно въпросите
по чл. 248, ал. 1, т. 3 НПК.

Установено е, че при разглеждането на НОХД съдебните състави
не постановяват отделни определения по чл. 248, ал. 1, т. 3 и т. 6 НПК,
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с изключение на случаите, когато са направени възражения за
допуснати на ДП отстраними нарушения на процесуалните правила
или постъпват искания за изменение на МНО и приемат за съвместно
разглеждане в производството предявените граждански искове.

В заключение комисията е приела, че е налице противоречива
практика относно начина на провеждане на разпоредителните
заседания и разглеждане на граждански иск в двете съдилища и е дала
препоръка  председателите да преценят дали следва да бъде обсъдена
по реда на чл. 79, ал. 2, т. 1 ЗСВ. С писмо от 22.02.2022 г. РС–
Кюстендил е уведомил окръжния съд за изпълнението.

11. Анализ на дейността, отчетена в годишните доклади на РС-
Кюстендил за 2020 г.  и 2021 г.

През 2020 г. общо наказателни дела за разглеждане – 1803, от
които останали несвършени от предходен период – 262 и образувани –
1541. Свършени са 1543 дела – 85,58%, от които 1214 дела в
тримесечен срок, което съставлява 78,68%. Със съдебен акт са
приключени 1280 дела – 82,96%, като в края на отчетния период са
останали несвършени 260 дела.

Разпределени по видове, както следва:
НОХД – общо дела за разглеждане – 321, от които останали

несвършени от предходен период – 72 и образувани – 249. Свършените
дела са 226, от които 143 са приключени в тримесечен срок.
Приключени със съдебен акт – 47; прекратени с одобрени
споразумения по чл. 382 и чл. 384 НПК – 171, прекратени и върнати за
доразследване – 2. Несвършени в края на отчетния период – 95. (2019 г.
– 72).

НЧХД – общо дела за разглеждане – 28, от които останали
несвършени от предходен период – 9 и образувани – 19. Свършени са
11 дела, от които само 1 в тримесечен срок. В края на отчетния период
са останали несвършени 17 дела.

АНД по чл. 78а НК – общо дела за разглеждане – 101, от които:
останали несвършени от предходен  период  – 30 и образувани – 71.
Свършени са 88, от които в тримесечен срок 55. В края на отчетния
период са останали несвършени 13.

АНД – общо дела за разглеждане – 428, от които: останали
несвършени от предходен период – 140 и новообразувани – 288.
Свършени са 310, от които в тримесечен срок 116. В края на отчетния
период са останали несвършени 118 дела.
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ЧНД – общо дела за разглеждане – 925, от които останали
несвършени от предходен период – 11 и  образувани – 914. Свършени
са 908, от които  в тримесечен срок 899. В края на отчетния период са
останали несвършени 17 дела.

През 2021 г. общо дела за разглеждане – 1797, от които оостанали
несвършени от предходен период – 260 и образувани – 1537. Свършени
са 1641 дела – 91,32%%, от които 1308 дела в тримесечен срок, което
съставлява 79,71%. Със съдебен акт са приключени 1331 дела – 81,11%,
като в края на отчетния период са останали несвършени 156 дела.
Разпределени по видове, както следва:

НОХД – общо дела за разглеждане – 318, от които останали
несвършени от предходен период – 95 и образувани – 223. Свършените
са 257, от които в тримесечен срок –170. Приключени със съдебен акт
са 54, прекратени с одобрени споразумения по чл. 382 и чл. 384 НПК са
общо 203, прекратени и върнати за доразследване – 4. В края на
отчетния период са останали несвършени 61 дела.

НЧХД – общо дела за разглеждане – 25, от които останали
несвършени от предходен период – 17 и образувани – 8. Свършени са
20 дела, от които 5 дела в тримесечен срок. В края на отчетния период
са останали несвършени 5 дела.

АНД по чл. 78а НК – общо дела за разглеждане – 53, от които
несвършени от предходен  период  – 13 и образувани – 40. Свършени са
48 дела, от тях 35 дела в тримесечен срок. В края на отчетния период са
останали несвършени 5 дела.

АНД – общо дела за разглеждане – 432, от които останали
несвършени от предходен период – 118 и новообразувани – 314.
Свършени са 350 дела, като от тях 142 дела в тримесечен срок. В края
на отчетния период са останали несвършени 82 дела.

ЧНД – общо дела за разглеждане – 969, от които останали
несвършени от предходен период – 17 и  новообразувани – 952.
Свършени са 966 дела, от които 956 в тримесечен срок. В края на
отчетния период са останали несвършени 3 дела.

От сраванителния анализ на статистистическите данни от
докладите може да се направи извод, че през проверявания период:

– запазен е общият брой на останалите несвършени дела, на
образуваните и на общия брой дела за разглеждане – с незначително
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увеличение на образуваните АНД и ЧНД и намаление при НОХД и
НЧХД.

– значително намалени са образуваните през 2021 г. АНД по чл.
78а НК, но е увеличен броят на приключените в тримесечен срок;

– увеличен е общият брой на свършените дела и на
приключените в срок до 3 месеца;

– намален е броят на останалите несвършени от всички видове
дела;

– висок е процента на решените със споразумения дела – средно
около 75 % от свършените;

12. Взаимодействие между административния ръководител и
общото събрание – разгледани въпроси и ролята на общото събрание за
уеднаквяване на съдебната практика по приложение на закона.

През периода не са провеждани общи събрания за решаване на
въпроси, свързани с уеднаквяване на съдебната практика, както и за
решаването на проблеми, пряко свързани с правораздавателната
дейност. Провеждани са работни срещи, на които са обсъждани казуси,
споделяни са проблеми и е довеждана до знанието на всички съдии
практиката на въззивните и касационните инстанции по различни
видове дела.

По въпроси, свързани с дейността на съда, са проведени следните
общи събрания:

– на 29.01.2020 г. – за обсъждане на отчетния доклад за
дейността на съда за 2019 г. и щатното разписание;

– на 28.01.2021 г. – за обсъждане на отчетния доклад за
дейността на съда за 2020 г;

– на 13.07.2021 г. – за определяне на вида дела, които ще се
разглеждат от съдия Калин Василев;

– на 15.10.2021 г. – за изменение на Вътрешните правила за
случайно разпределение на делата и допълване на същите относно
разпределение на приключени граждански и наказателни дела, по
които се изисква изготвяне на допълнителен съдебен акт, в случай че
съответният съдия–докладчик отсъства за продължителен период от
време или е напуснал съда.

13. Повишаване на правната подготовка и квалификацията на
съдиите и съдебните служители.
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През проверявания период съдиите са участвали в следните форми
на обучение:

– Прилагане на Закона за признаване, изпълнение и изпращане
на съдебните актове за налагане  наказания лишаване от свобода или на
мерки, включващи лишаване от свобода, в сила от 01.01.2020 г., НИП –
06.03.2020 г. Участници: съдия Миленкова, съдия Николов, съдия
Деянчева, съдия Петров;

– „Професионална компетентност за ефективно изпълнение на
професионалните задължения на магистратите и съдебните служители“,
НИП – 08 и 09.07.2020 г. – съдия Стоименова;

– „Съставомерно домашно насилие – понятие и съпоставки“,
НИП– 06.11.2020 г. Участници: съдия Миленкова, съдия Николов,
съдия Петров, съдебен помощник А        ;

– „Професионална компетентност за ефективно изпълнение на
професионалните задължения на магистратите и съдебните служители“,
НИП -08-09.7.2021 - съдии

Съдебните служители са участвали в следните форми на обучение:
– Обучение за работа с ЕИСС, Информационно обслужване АД,

04–05.08.2020 г. Участници: системен администратор и съдебен
администратор;

– Онлайн обучение за работа с ЕИСС, Информационно
обслужване АД, 14.11–04.12.2020 г.  Участници – съдии и съдебни
служители;

– „Професионална компетентност за ефективно изпълнение на
професионалните задължения на магистратите и съдебните служители“,
НИП – 08 и 09.07.2021 – съдебни служители.

II. Образуване, движение и приключване на делата.

Образуването на наказателните дела се извършва в деня на
постъпването на книжата. Разпределят се на съдиите при спазване на
изискванията, предвидени в чл. 9 от ЗСВ.

Предоставените от съда статистически данни за образуването,
движението и приключването на наказателните дела са следните:

За 2020  г.
Насрочването на делата в срока по чл. 247а, ал. 2, т. 1 от НПК/чл.

247б, ал. 2, т. 1, предишен чл. 247а, ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от
30.06.2021 г., е както следва:
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– насрочени в разпоредително заседание в тримесечен срок с
разрешение на председателя на съда – 4 НОХД: съдия–докладчик
Петров;

– насрочени в разпоредително заседание в тримесечен срок без
разрешение на председателя на съда – 10 НОХД, от които: на доклад на
съдия Миленкова – 3, на  съдия Деянов – 6 и на съдия Николов – 1;

– след тримесечен срок – няма.
Насрочените дела за с.з. в едномесечния срок по чл. 252, ал. 2 от

НПК от провеждане на разпоредителното заседание са 32. След този
срок са насрочени 21 дела.

След едномесечния срок по чл. 252, ал. 4 от НПК са насрочени
6 дела.

Насрочените дела след тримесечния срок по чл. 271, ал.10
НПК са 2: АНД № 103/2020 и АНД № 127/2020, съдия–докладчик
Петров.

Върнати дела на прокурор за отстраняване на очевидна
фактическа грешка в обвинителния акт на основание чл. 248а, ал. 1
НПК – 2 дела на доклад на съдия Петров:

НОХД № 347/2020 г. Върнато от р.з. на 27.07.2020 г. с указание в
седемдневен срок прокурорът да я отстрани. На 31.07.2020 г. е внесен
нов обвинителен акт и е постановена присъда;

НОХД № 10/2020 г. Върнато от р.з. на 02.03.2020 г. с указание в
седемдневен срок прокурорът да я отстрани. След внесен нов
обвинителен акт и пренасрочване на делото във връзка с епидемичната
обстановка в страната е постановена присъда.

Няма прекратени съдебни производства на основание чл. 248а,
ал.2 НПК.

През 2020 г. образувани, останали несвършени в началото на
отчетния период и общо за разглеждане наказателни дела за съда и по
видове, както следва:

Видове дела Образувани Останали
несвършени

Общо за
разглеждане

НОХД 249 72 321
НЧХД 19 9 28
Дела по чл.78 а НК 71 30 101
ЧНД 914 11 925
АНД 288 140 428
Общо дела 1541 262 1803
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Останалите несвършени дела в началото на отчетния период
съставляват 14.5% % от всички дела за разглеждане през годината, а
образуваните дела съответно 85.5%. Разпределени за всеки съдия и по
видове, както следва:

съдия Мая Миленкова
Видове дела Образувани Останали

несвършени
Общо за

разглеждане
НОХД 60 20 80
НЧХД 4 2 6
Дела по чл.78 а 20 8 28
ЧНД 351 5 356
АНД 64 31 95
Общо 499 66 565

съдия Николай Николов
Видове дела Образувани Останали

несвършени
Общо за

разглеждане
НОХД 59 12 71
НЧХД 4 2 6
Дела по чл.78 а 16 3 19
ЧНД 206 1 207
АНД 72 21 93
Общо 357 39 396

съдия Пламен Деянов
Видове дела Образувани Останали

несвършени
Общо за

разглеждане
НОХД 63 20 83
НЧХД 4 2 6
Дела по чл.78а НК 17 9 26
ЧНД 143 3 146
АНД 73 45 118
Общо 300 79 379

съдия Светослав Петров

Видове дела Образувани Останали
несвършени

Общо за
разглеждане

НОХД 65 19 84
НЧХД 5 3 8
Дела по чл.78а НК 18 10 28
ЧНД 121 2 123
АНД 74 43 117
Общо 283 77 360
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Дела, разгледани от съдии от ГО

Свършените през годината дела са 1543, съставляващи 86 % от
всички дела за разглеждане.(1803)

Разпределени за всеки съдия и по видове, както следва:
Съдия докладчик НОХД НЧХД чл. 78а

НК ЧНД АНД Общо

Мая Миленкова 54 3 20 351 66 494
Николай Николов 58 2 19 204 74 357
Пламен Деянов 54 1 25 141 78 299
Светослав Петров 57 3 24 119 87 290
Граждански съдии 3 2 93 5 103
Общо 226 11 88 908 310 1543

Свършените дела до 3 месеца са 1095, съставляващи 61% от
разгледаните.(1803) По видове се разпределят, както следва: НОХД –
140, НЧХД –1, АНД по чл. 78а НК–55, АНД– 113 и ЧНД – 786.

Свършените дела от 3 до 6 месеца са 200, съставляващи 11.1% от
разгледаните.(1803) По видове се разпределят, както следва: НОХД –
44, НЧХД –4, АНД по чл. 78а НК–22, АНД– 126 и ЧНД – 4.

Свършените дела от 6 м. до 1 г. са 105, съставляващи 5.8 % от
разгледаните.(1803) По видове се разпределят, както следва: НОХД –
24, НЧХД –4, АНД по чл. 78а НК–10, АНД– 62 и ЧНД – 5.

Свършените дела над 1 г. са 21, съставляващи 1.2 % от
разгледаните.(1803) от които: НОХД – 16, АНД по чл. 78а НК – 1 и
АНД – 4.

Разпределени за всеки съдия и по видове, както следва:
Съдия Миленкова

Вид дело до 3 м. от 3 до 6 м. от 6 м. до 1 г. над 1 г. Общо
НОХД 35 9 5 6 55
НЧХД 2 1 3
Чл. 78а НК 15 3 2 20
ЧНД 348 3 351
АНД 23 28 15 66
Общо 421 45 23 6 495

Видове дела Образувани Останали
несвършени

Общо за
разглеждане

НОХД 2 1 3
НЧХД 2 2
Дела по чл.78а НК
ЧНД 93 93
АНД 5 5
Общо 102 1 103
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Съдия Николов
Вид дело до 3 м. от 3 до 6 м. от 6 м. до 1 г. над 1 г. Общо

НОХД 37 12 8 1 58
НЧХД 2 2
Чл. 78а НК 16 2 1 19
ЧНД 203 1 204
АНД 49 23 2 74
Общо 305 38 13 1 357

Съдия Деянов
Вид дело до 3 м. от 3 до 6 м. от 6 м. до 1 г. над 1 г. Общо

НОХД 32 11 8 3 54
НЧХД 1 1
Чл. 78а НК 13 9 3 25
ЧНД 127 3 130
АНД 25 25 26 2 78
Общо 197 45 41 5 288

Съдия Петров
Вид дело до 3 м. от 3 до 6 м. от 6 м. до 1 г. над 1 г. Общо

НОХД 36 12 3 6 57
НЧХД 1 2 3
Чл. 78а НК 11 8 4 1 24
ЧНД 108 2 110
АНД 16 50 19 2 87
Общо 172 72 28 9 281

Делата, решени в 1 съдебно заседание, са 328, съставляващи
21.3% от свършените 1543.

Разпределени за всеки съдия и по видове, както следва:

Съдия докладчик НОХД АНД НЧХД ЧНД Общо
Мая Миленкова 29 33 0 14 76
Николай Николов 31 42 0 18 91
Пламен Деянов 26 34 0 11 71
Светослав Петров 32 45 0 13 90
Общо 118 154 0 56 328

Делата, решени в 3 съдебни заседания, са 104, съставляващи
6.7% от свършените 1543. Разпределени за всеки съдия и по видове,
както следва:

Съдия докладчик НОХД АНД НЧХД ЧНД Общо
Мая Миленкова 7 11 0 2 20
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Николай Николов 4 14 0 5 23
Пламен Деянов 11 22 0 7 40
Светослав Петров 5 11 0 5 21
Общо 27 58 0 19 104

Делата, решени в повече от три съдебни заседания са 40,
съставляващи 2.6 % от свършените 1543.

Разпределени за всеки съдия по видове, както следва:
Съдия докладчик НОХД АНД НЧХД ЧНД Общо
Мая Миленкова 4 4 1 3 12
Николай Николов 7 6 1 0 14
Пламен Деянов 3 2 0 2 7
Светослав Петров 3 3 0 1 7
Общо 17 15 2 6 40

Делата, отложени над три пъти са, 14. Разпределени за всеки
съдия по видове и номер на делото, както следва:

– Съдия Миленкова: НОХД №176/2020 г., НОХД № 314/2020 г.
и НОХД № 694/2020 г.;

– Съдия Николов: НОХД № 21/2020 г., НОХД № 1039/2020 г.,
НЧХД № 1057/2020 г., АНД № 536/2020; АНД № 1120/2020 г.; АНД №
1021/2020 г.;

– Съдия Деянов: НОХД № 1024/2020 г., ЧНД № 621/2020 г.;
– Съдия Петров: АНД № 6/2020 г., АНД № 103/2020 г. и АНД №

127/2020 г.
Причини за отлагане: за събиране на доказателства, за

назначаване и изготвяне на съдебни експертизи, неявяване на
подсъдим, свидетел, вещо лице, жалбоподател, защитник,
пълномощник, изискване на справки за адреси, по молба за отлагане и
други.

Брой съдебни заседания за всеки съдия по месеци през 2020 г.:

месец съдия
Миленкова Николов Деянов Петров

Януари 7 7 8 14
Февруари 7 7 9 9
Март 8 5 9 5
Април 5 2 1 2
Май 4 5 7 3
Юни 11 7 8 9
Юли 9 9 9 10
Август 9 4 0 3
Септември 8 11 6 12
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Октомври 7 8 9 10
Ноември 9 6 5 9
Декември 4 8 6 6
Общо 88 79 77 92

През 2020 г. няма спрени дела.
Прекратени наказателни производства:
– по давност– 2: съдия Петров - НОХД № 2267/2017 г.; съдия

Деянов – НОХД № 1533/2019 г.;
– по други причини – 1: съдия Петров – НЧХД № 801/2020 г. на

основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 5, т. 4 НПК;
– след три и повече съдебни заседания – 1: съдия Николов -

НОХД № 1087/2019 г. –  на основание чл. 289, ал. 1 и ал. 3, във връзка с
чл. 24, ал. 1 т. 5 от НПК;

Дела, върнати на прокурора от разпоредително заседание с
указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното
производство – 2: съдия Николов – НОХД № 191/2020, (преобр. №
1445/2020) и НОХД № 749/2021.

Дела с възобновено съдебно следствие – 2: съдия Миленкова –
АНД № 213/2020  и съдия Петров – АНД № 629/2020.

Няма неправилно образувани и прекратени наказателни дела.
Няма възобновени дела.
Останали несвършени дела в края на годината – 260,

съставляващи 14 % от всички 1803 дела за разглеждане.
 Разпределени за всеки съдия и по видове, както следва:
Съдия–докладчик НОХД НЧХД чл. 78а

НК ЧНД АНД Общо

Мая Миленкова 26 3 8 5 29 71
Николай Николов 13 4 3 19 39
Пламен Деянов 29 5 1 5 40 80
Светослав Петров 27 5 4 4 30 70
Общо 95 17 13 17 118 260

Постановените осъдителни присъди по глава 20 НПК са 36.
Разпределени за всеки съдия, както следва:

Съдия–докладчик брой дела
Мая Миленкова 10
Николай Николов 9
Пламен Деянов 7
Светослав Петров 10
Общо 36

Постановените оправдателни присъди по глава 20 НПК са 6.
Разпределени за всеки съдия, както следва:
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Постановените оправдателни присъди по глава 20 НПК са 6.
Разпределени за всеки съдия, както следва:

Съдия–докладчик брой дела
Мая Миленкова 2
Николай Николов 1
Пламен Деянов 1
Светослав Петров 2
Общо 6

Делата са срещу 1 подсъдим, като по 5 дела са внесени
обвинителни актове с обвинение за едно престъпление и по 1 дело – за
две престъпления.

За постановяването на оправдателните присъди съдът е приел че
обвинението не е доказано от обективна и субективна страна; наличие
на обстоятелства, приети в съдебната практика като изключващи
престъпния характер на деянието; липса на престъпен резултат и др.

Влезлите в сила оправдателни присъди са 5. Разпределени на
съдиите, както следва: съдия Миленкова –2, съдия Николов –1, съдия
Деянов–1 и съдия Петров –1.

За периода няма образувани дела с висок обществен интерес.
Няма дела, по които подсъдимият е непълнолетен.
Дела, образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение

задържане под стража (чл. 64 НПК) или за нейното изменение (чл. 65
НПК) – 26, от които: на доклад на съдия Миленкова – 5; на съдия
Николов – 6; на съдия Деянов – 7 и на съдия Петров – 8.

От общия брой ЧНД, образувани на основание чл. 64 и чл. 65
НПК, съдът е постановил определението си:

– в деня на образуването – 21 дела, от които 14 по чл. 64 НПК и
7 по чл. 65 НПК;

– в тридневен срок от деня на образуването – 4 дела по чл. 65
НПК;

– в срок по–дълъг от 3 дни  – 1 дело по чл. 65 НПК. Причините
за по-късно приключване са неизпратени материали от досъдебното
производство.

Дела, образувани на основание чл. 243 НПК – 20 и по чл. 244
НПК – 6.

По искане на орган на досъдебното производство са образувани
145 ЧНД, от които: по чл. 64 НПК – 15; по чл. 222 и 223 НПК – 23;  по
чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК – 83; чл. 72 НПК – 5 бр.;
други –  19.

Разпределени на всеки съдия, както следва:
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съдия Миленкова  –  чл. 64 НПК – 4; чл. 222 и 223 НПК – 5;
производства по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК – 27;

съдия Николов – чл. 64 НПК – 2; чл. 222 и 223 НПК – 10;
производства по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 от НПК – 26;
чл. 72 НПК – 1; други ЧНД – 5;

съдия Деянов –  чл. 64 НПК – 5; чл. 222 и 223 НПК – 4;
производства по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 от НПК – 19;
чл. 72 НПК – 2; други ЧНД – 6;

съдия Петров – чл. 64 НПК – 4; чл. 222 и 223 НПК – 4;
производства по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 от НПК – 11;
чл. 72 НПК – 2; други ЧНД –  8;

По реда на глава 24 НПК „Бързо производство” са разгледани 49
дела. По 13 дела не е спазен срока за насрочване и разглеждане по чл.
358, ал. 1, т. 4, а по 6 дела мотивите са изготвени след срока по чл. 359,
ал. 1 НПК. В срок до 3 месеца са решени 37 дела; от 3 до  6 м. – 6; от 6
м. до 1 г. – 5 и над 1 г. – 1.

По реда на глава 26 НПК „Ускоряване на наказателното
производство“– няма образувани дела;

По реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция” са разгледани 6 дела, от
които: съдия Миленкова – 1, съдия Николов – 3 и съдия Петров –  2.

По реда на глава 28 НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани
101 дела, от които: съдия Миленкова – 28, съдия Николов – 19, съдия
Деянов – 26 и съдия Петров – 28.

По реда на глава 29 НПК „Решаване на делото със споразумение”
са решени 169 дела, от които: образувани по чл. 381 НПК – 74 и
разгледани по реда на чл. 384 НПК  – 95. Разпределени на всеки съдия,
както следва:

– чл. 381 НПК: съдия Миленкова – 18, съдия Николов – 18;
съдия Деянов – 16 и съдия Петров – 22.

– чл. 384 НПК: съдия Миленкова  – 22, съдия Николов – 26,
съдия Деянов – 27 и съдия Петров  – 20.

По реда на глава 34 НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация” са разгледани общо 61 дела.

Разпределени по видове и на всеки съдия, както следва:
– по внесено предложение за прилагане на принудителни

медицински мерки на основание чл. 427 и следв. НПК – 54:
от съдия Миленкова – 12, от тях по 10 е постановена

принудителна медицинска мярка;
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от съдия Николов – 13. По 8 дела е  постановена принудителна
медицинска мярка.

от съдия Деянов – 16. По 10 дела е  постановена принудителна
медицинска мярка.

от съдия Петров – 13. По 12 дела е  постановена принудителна
медицинска мярка.

Всички дела са свършени в срок до 3 месеца.
– по молби за реабилитация по чл. 433 и следв. НПК – 7.
от съдия Миленкова – 2, свършени в срок до 3 месеца;
от съдия Николов – 1, свършено в срок до 6 месеца;
от съдия Деянов – 1, свършено в срок до 3 месеца;
от съдия Петров – 3, от които: 1 свършено в срок до 3 месеца и 2

до 6 месеца;
Делата, насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал. 1 НПК,

са 21 от общо разгледаните 101. Разпределени на всеки съдия, както
следва:

Съдия - докладчик № на дело Дата на
образуване

Дата на
насрочване

Дни след
срока

Мая Миленкова

33/2020 9.1.2020 18.2.2020 9
583/2020 12.5.2020 23.6.2020 11
981/2020 6.8.2020 29.9.2020 22
507/2020 14.4.2020 23.6.2020 39

1366/2020 16.11.2020 19.1.2021 33
1425/2020 2.12.2020 16.2.2021 43
1480/2020 15.12.2020 16.2.2021 30

Николай Николов 180/2020 31.1.2020 5.3.2020 31
476/2020 10.4.2020 9.6.2020 28

Пламен Деянов

72/2020 15.1.2020 13.3.2020 27
97/2020 20.1.2020 18.3.2020 25

106/2020 21.1.2020 18.3.2020 33
118/2020 23.1.2020 20.3.2020 25
374/2020 6.3.2020 29.4.2020 23
600/2020 13.5.2020 19.6.2020 6
886/2020 17.7.2020 16.9.2020 28
921/2020 24.7.2020 23.9.2020 28
421/2020 13.3.2020 20.5.2020 36
833/2020 6.7.2020 16.9.2020 39

1139/2020 17.9.2020 4.11.2020 16
Светослав Петров 349/2020 28.2.2020 6.7.2020 95

Делата, насрочени след седемдневния срок по чл. 382, ал. 2 от
НПК, са 3 от общо образуваните 169. Разпределени на всеки съдия,
както следва:
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Съдия - докладчик № на дело Дата на
образуване

Дата на
насрочване

Дни
след
срока

М. Миленкова 753/2020 18.6.2020 1.7.2020 6

Пл. Деянов 260/2020 17.2.2020 26.2.2020 2
690/2020 8.6.2020 17.6.2020 2

Делата, по които не е спазен едномесечния срок по чл. 243, ал.
5 НПК, са 5 от общо образуваните 20. Разпределени на всеки съдия
както следва:

Съдия–
докладчик № на дело Дата на

образуване
Дата на

постановяване
Дни след

срока

М. Миленкова

32/2020 9.1.2020 12.2.2020 3
1300/2020 27.10.2020 6.1.2021 39
1407/2020 26.11.2020 18.1.2021 22
1050/2020 24.8.2020 21.10.2020 27

Св.Петров 344/2020 28.2.2020 10.4.2020 10

Няма дела, по които не е спазен седемдневния срок по чл. 244, ал.
5 НПК.

Насрочени дела в срок, по–дълъг от предвидения в чл. 65, ал. 3
НПК – 1. Съдия–докладчик Петров: ЧНД № 449/2020 г. – образувано на
24.03.2020 г., дата на произнасяне – 01.04.2020 г. Причините за
нарушаване на срока са неизпратени материали от досъдебното
производство.

Няма изгубени наказателни дела.
Несвършени дела, образувани две и повече години преди

проверката – 4. Разпределени на всеки съдия, както следва:
– съдия Миленкова:
НОХД № 758/2018 – преразпределено на 06.08.2021 г., ново

разпоредително заседание, неявяване на защитник на подсъдимия
поради заболяване от Ковид 19, голям брой свидетели, за писмени
доказателства и др.

НОХД № 1408/2019 г. – преразпределено, ново разпоредително
заседание, насрочено за 03.02.2020 г. Делото е със 7 подсъдими и 50
свидетели, живущи основно в ромския квартал на града, и затруднения
за призоваване поради непостоянен адрес или отсъствие от страната,
много искания от подсъдимите за събиране на доказателства;
разглеждане на делото в период на обявената епидемична обстановка и
др.

– съдия Петров:
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НОХД № 1595/2019 г. – преразпределено, ново разпоредително
заседание, насрочено за 05.03.2020 г. По делото има около 50
свидетели, живущи основно в ромския квартал на града и затруднения
за призоваване поради непостоянен адрес или отсъствие от страната и
др.

НОХД № 1798/2019 г. – много допълнителни искания,
включително за експертизи, от страните по делото; ненавременно
изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза, довело до замяна на
вещото лице; починало вещо лице в хода на съдебното производство;
неявяване на защитник и искане на подсъдимия да го защитава; делото
се разглежда в период на обявената епидемичната обстановка и др.

Натовареност на съдиите от наказателното отделение:
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия

на база утвърденото щатно разписание е 30,05 бр., а средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия през същата година са
25,72 бр.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия
на база действителна натовареност през годината – 48 човекомесеца от
проверявания период, е 37,56 броя (изчислява се на база постъпили
дела и действително отработени човекомесеци) Средномесечно
свършени дела от един съдия, който разглежда наказателни дела –
32,15 бр.

В седемдневния срок по чл. 416, ал. 6 НПК/чл. 98 ПАС са
изпратени за изпълнение преписи от влезли в сила присъди и
определения на съда по 174 дела. От тях: разгледани от съдия
Миленкова – 40, от съдия Николов – 49, от съдия Деянов – 48 и от
съдия Петров – 37.

В срок, по–дълъг от 7 дни от влизане в сила, по 57 дела. От тях:
разгледани от съдия Миленкова – 16, от съдия Николов – 8, от съдия
Деянов -  13 и от съдия Петров – 20.

Срокове, в които са изготвени мотивите на присъдите:
Съдия - докладчик до 15 дни до 60 дни над 60 дни Общо дела
Мая Миленкова 3 5 7 15
Николай Николов 11 3 0 14
Пламен Деянов 0 7 3 10
Светослав Петров 3 10 0 13
Общо 17 25 10 52

Дела на всеки съдия, по които мотивите са изготвени в срок над 60 дни:

Съдия Миленкова:
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Вид и № на дело Обявяване
на присъдата

Постановяване
на мотивите Дни над 60

НОХД  704/2018 15.1.2020 24.3.2020   7
НОХД 1805/2019 19.5.2020 31.7.2020 12
НОХД 269/2020 16.6.2020 2.9.2020 16
НОХД 314/2020 5.11.2020 19.2.2021 44
НОХД 580/2020 4.8.2020 23.10.2020 18
НОХД 581/2018 17.12.2019 21.2.2020   4
НЧХД 1220/2019 12.3.2020 29.5.2020 16

Съдия Деянов:

Вид и № на дело Обявяване
на присъдата

Постановяване
на мотивите Дни над 60

НОХД 411/2019 14.10.2020 28.1.2021 43
НОХД 721/2019 9.10.2020 12.1.2021 32
НОХД 1130/2019 8.1.2020 23.3.2020 12

Срокове, в които са изготвени решенията по АНД.
Разпределени на всеки съдия, както следва:

Съдия - докладчик до 30 дни до 60 дни Над 60 дни Общо дела
Мая Миленкова 28 28 1 57
Николай Николов 56 0 0 56
Пламен Деянов 35 23 9 67
Светослав Петров 67 13 0 80
Общо 186 64 10 260

Дела на всеки съдия, по които решенията са изготвени в срок над
60 дни:

Съдия Миленкова:
Вид и № на дело Заседание  Решение Дни над 60
АНД 915/2020 27.10.2020 29.12.2020 2

Съдия Деянов:
Вид и № на дело Заседание  Решение Дни над 60
АНД 1508/2019 25.9.2022 3.12.2020 6
АНД 1740/2019 30.9.2020 8.12.2020 6
АНД 3/2020 25.9.2020 30.11.2020 4
АНД 4/2020 25.9.2020 30.11.2020 4
АНД 161/2020 25.9.2020 3.12.2020 6
АНД 554/2020 25.9.2020 1.12.2020 5
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АНД 593/2020 23.9.2020 18.12.2020 23
АНД 717/2020 23.9.2020 24.11.2020 1
АНД 731/2020 25.9.2020 3.12.2020 6

Качество на съдебните актове според данните в справките,
предоставени от съда:

През 2020 г. са обжалвани/протестирани съдебните актове по 210
дела. Разпределени за всеки съдия и видове дела, както следва:

Съдия–докладчик НОХД НЧХД чл. 78а
НК ЧНД АНД Общо

Мая Миленкова 11 4 1 5 30 51
Николай Николов 11 2 1 3 34 51
Пламен Деянов 7 2 9 31 49
Светослав Петров 13 2 3 6 31 55
Андрей Радев 2 2
Елисавета Деянчева 2 2
Общо 41 8 7 27 126 210

Забележка: включени са двама съдии от ГО, разгледали нак.дела по време на
дежурство.

– дела, върнати от инстанционен контрол:
Съдия–докладчик НОХД НЧХД чл. 78а

НК ЧНД АНД Общо

Мая Миленкова 6 1 1 3 34 45
Николай Николов 7 1 2 3 33 46
Пламен Деянов 10 1 10 35 56
Светослав Петров 10 1 1 5 26 43
Андрей Радев 2 2
Елисавета Деянчева 2 2
Общо 33 3 5 25 128 194

Забележка: включени двама съдии от ГО, разгледали нак. дела по време на
дежурство.

От тях:
– потвърдени съдебни актове:

Съдия–докладчик брой дела
Мая Миленкова 28
Николай Николов 37
Пламен Деянов 27
Светослав Петров 29
Андрей Радев 2
Елисавета Деянчева 1
Общо 124

– отменени съдебни актове:
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Съдия–докладчик брой дела
Мая Миленкова 14
Николай Николов 4
Пламен Деянов 22
Светослав Петров 5
Ел. Деянчева 1
Общо 46

От тях:

Съдия:
Дела, върнати

за ново
разглеждане

Постановена
нова присъда

Прекр. на
нак. пр-во общо

М. Миленкова 4 4
Н. Николов 2 2
Пл. Деянов 10 10
Св. Петров 1 1 2
Общо: 17 1 18

– изменени съдебни актове:

Съдия–докладчик брой дела
Мая Миленкова 2
Николай Николов 2
Пламен Деянов 7
Светослав Петров 4
Общо 15

Дела, образувани във ВКС по искане за възобновяване:
Възобновени дела – 2, по които са отменени съдебните актове и

делата са върнати за ново разглеждане и по 6 искането за
възобновяване е оставено без уважение.

За 2 0 2 1 г.

Насрочването на делата в срока по чл. 247а, ал. 2, т. 1 от НПК (нов
чл. 247б, ал. 2, т. 1 НПК, в сила от 30.06.2021 г.), както следва:

– насрочени в разпоредително заседание в тримесечен срок с
разрешение на председателя на съда – няма.

– насрочени в разпоредително заседание в тримесечен срок без
разрешение на председателя на съда – 4 НОХД, от които: на доклад на
съдия Миленкова – 2 и на съдия Николов – 2.;

– след тримесечен срок – няма.
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Насрочените дела за с.з. в едномесечния срок по чл. 252, ал. 2 от
НПК от провеждане на разпоредителното заседание са 13. След този
срок е насрочено 1 дело.

След едномесечния срок по чл. 252, ал. 4 от НПК е насрочено 1
дело.

Насрочените дела над тримесечен срок по чл. 271, ал. 10 НПК са
3: от съдия Николов – НОХД № 1077/2020 и от съдия Миленкова: АНД
№ 133/2021 и АНД № 547/2021.

Върнати дела на прокурор за отстраняване на очевидна
фактическа грешка в обвинителния акт на основание чл. 248а, ал. 1
НПК – няма.

Прекратени съдебни производства на основание чл.248а, ал. 2
НПК– няма.

През 2021 г. образуваните, останалите несвършени в началото на
отчетния период и общия брой за разглеждане наказателни дела – за
съда и по видове са, както следва:

Видове дела Образувани Останали
несвършени

Общо за
разглеждане

НОХД 223 95 318
НЧХД 8 17 25
АНД по чл.78а НК 40 13 53
ЧНД 952 17 969
АНД 314 118 432
Общо дела 1537 260 1797
Останалите несвършени дела в началото на отчетния период

съставляват 14.5 % от всички дела за разглеждане през годината, а
образуваните дела са 85.5 %.

Разпределени за всеки съдия и по видове, както следва:
съдия Мая Миленкова

Видове дела Образувани Останали
несвършени

Общо за
разглеждане

НОХД 65 28 93
НЧХД 1 4 5
Дела по чл.78 а 14 8 22
ЧНД 312 5 317
АНД 92 29 121
Общо 484 74 558

съдия Николай Николов
Видове дела Образувани Останали

несвършени
Общо за

разглеждане
НОХД 70 14 84
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НЧХД 2 4 6
Дела по чл.78 а 10 10
ЧНД 234 3 237
АНД 98 19 117
Общо 414 40 454

съдия Пламен Деянов
Видове дела Образувани Останали

несвършени
Общо за

разглеждане
НОХД 11 24 35
НЧХД 4 4
Дела по чл.78а НК 4 1 5
ЧНД 79 5 84
АНД 6 40 46
Общо 100 74 174

съдия Светослав Петров

Дела, разгледани от съдии от ГО

Свършените през 2021 г. дела са 1641, съставляващи 91.3 % от
всички дела за разглеждане.(1797)

Разпределени за всеки съдия и по видове, както следва:

Съдия докладчик НОХД НЧХД
чл. 78а
НК ЧНД АНД Общо

Мая Миленкова 73 4 20 316 97 510
Николай Николов 69 5 10 236 93 413

Видове дела Образувани Останали
несвършени

Общо за
разглеждане

НОХД 75 28 103
НЧХД 4 5 9
Дела по чл.78а НК 12 4 16
ЧНД 205 4 209
АНД 105 30 135
Общо 401 71 472

Видове дела Образувани Останали
несвършени

Общо за
разглеждане

НОХД 2 1 3
НЧХД 1 1
Дела по чл.78а НК
ЧНД 122 122
АНД 13 13
Общо 138 1 139
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Пламен Деянов 35 4 5 84 46 174
Светослав Петров 78 6 13 208 102 407
Граждански съдии 2 1 122 12 137
Общо 257 20 48 966 350 1641

Свършените дела до 3 месеца са 1211, съставляващи 67.4 % от
разгледаните.(1797) По видове се разпределят, както следва: НОХД –
168, НЧХД –44, АНД по чл. 78а НК–35, АНД– 130 и ЧНД – 834.

Свършените дела от 3 до 6 мeсеца са 188, съставляващи 10.5 % от
разгледаните.(1797) По видове се разпределят, както следва: НОХД –
46, НЧХД –10, АНД по чл. 78а НК–8, АНД– 119 и ЧНД – 5.

Свършените дела от 6 месеца до 1 година са 121, съставляващи
6.8 % от разгледаните.(1797) По видове се разпределят, както следва:
НОХД – 33, НЧХД –5, АНД по чл. 78а НК–2, АНД– 76 и ЧНД – 5.

Свършените дела над 1 година са 35, съставляващи 1.9 % от
разгледаните.( 1797) от които: НОХД – 19, АНД по чл. 78а НК – 3 и
АНД – 13.

Разпределени за всеки съдия и по видове, както следва:

Съдия Миленкова
Вид дело до 3 м. от 3 до 6 м. от 6 м. до 1 г. над 1 г. Общо

НОХД 49 9 9 6 73
НЧХД 42 2 44
Чл. 78а НК 11 6 2 1 20
ЧНД 314 1 1 316
АНД 36 34 22 5 97
Общо 452 52 34 12 550

Съдия Николов
Вид дело до 3 м. от 3 до 6 м. от 6 м. до 1 г. над 1 г. Общо

НОХД 53 23 3 1 80
НЧХД 1 2 2 5
Чл. 78а НК 9 1 10
ЧНД 235 1 236
АНД 354 26 12 1 93
Общо 352 53 17 2 424

Съдия Деянов
Вид дело до 3 м. от 3 до 6 м. от 6 м. до 1 г. над 1 г. Общо

НОХД 15 6 9 5 35
НЧХД 4 4
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Чл. 78а НК 3 1 1 5
ЧНД 82 1 1 84
АНД 5 14 21 6 46
Общо 105 26 31 12 174

Съдия Петров
Вид дело до 3 м. от 3 до 6 м. от 6 м. до 1 г. над 1 г. Общо

НОХД 51 8 12 7 78
НЧХД 1 2 3 6
Чл. 78а НК 12 1 13
ЧНД 203 2 3 208
АНД 35 45 21 1 102
Общо 302 57 39 9 407

Делата, решени в 1 съдебно заседание, са 316, съставляващи
19.3% от свършените 1641.

Разпределени за всеки съдия и по видове, както следва:
Съдия–докладчик НОХД АНД НЧХД ЧНД Общо
Мая Миленкова 41 45 12 98
Николай Николов 37 31 28 96
Пламен Деянов 10 10 5 25
Светослав Петров 40 39 18 97
Общо 128 125 63 316

Делата, решени в 3 съдебни заседания, са 166, съставляващи 10.1
% от свършените 1641.

Разпределени за всеки съдия и по видове, както следва:
Съдия–докладчик НОХД АНД НЧХД ЧНД Общо
Мая Миленкова 8 23 17 48
Николай Николов 14 22 1 5 42
Пламен Деянов 1 11 3 15
Светослав Петров 12 39 1 9 61
Общо 35 95 2 34 166

Делата, решени в повече от 3 съдебни заседания са 125,
съставляващи 7.6 % от свършените 1641.

Разпределени за всеки съдия и по видове, както следва:

Съдия–докладчик НОХД АНД НЧХД ЧНД Общо
Мая Миленкова 12 17 1 2 32
Николай Николов 10 24 2 2 38
Пламен Деянов 6 15 3 3 27
Светослав Петров 13 13 2 0 28
Общо 41 69 8 7 125
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Делата, отложени над три пъти, са 72. Причини: за събиране на
доказателства, за назначаване и изготвяне на съдебни експертизи,
неявяване на подсъдими, свидетели, вещи лица, жалбоподатели,
защитници, пълномощници, изискване на справки за адреси и др.

Разпределени за всеки съдия по видове и номер на делото, както
следва:

– Съдия Миленкова: НОХД №№: 293/2020, 522/2020, 821/2020,
902/2020, 1331/2020, 1340/2020, 1537/2020, 160/2021, 373/2021 г..
АНД № : 213/2020, 306/2020, 477/2020, 480/2020, 1301/2020, 133/2021,
1066/2021; НЧХД № 840/2020 г.

– Съдия Николов: НОХД №№: 870/2020, 949/2020, 1427/2020,
1510/2020, 207/2021, 521/2021; АНД № 163/2020, 606/2020, 916/2020,
1339/2020, 1441/2020, 128/2021,131/2021,135/2021, 195/2021, 418/2021,
599/2021, 661/2021; НЧХД № 634/2020; ЧНД № 770/2021 г.

–  Съдия Деянов: НОХД №№: 885/2020, 958/2020, 1158/2020,
1286/2020, 1529/2020; АНД № 166/2020, 282/2020, 356/2020, 357/2020,
380/2020, 498/2020, 960/2020,1342/2020; НЧХД № 637/2020,1288/2020;
ЧНД № 1389/2020, 169/2021, 1284/2020 г.

– Съдия Петров: НОХД №№ 252/2020, 346/2020, 347/2020,
651/2020, 877/2020, 901/2020, 1362/2020, 1436/2020, 193/2021, 399/2021,
624/2021; АНД № 73/2020, 333/2020, 629/2020, 967/2020 1346/2020,
1468/2020 г.

Брой съдебни заседания за всеки съдия по месеци през 2021 г.:

месец съдия
Миленкова Николов Деянов Петров

Януари 12 9 7 9
Февруари 7 5 9 8
Март 6 11 9 3
Април 9 8 8 11
Май 8 5 6 11
Юни 11 10 7 9
Юли 9 4 7 12
Август 4 3 – 1
Септември 9 9 – 11
Октомври 9 9 – 8
Ноември 10 10 – 5
Декември 6 10 – 9
Общо 100 93 53 97
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През 2021 г. е спряно 1 дело: съдия–докладчик Николов – НОХД
№ 870/2020 г., основание – чл. 25, ал. 1 т. 5 НПК.

Прекратени наказателни производства:
– по давност– няма;
– по други причини – 1: съдия Николов – НЧХД № 692/2021 г.

на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 5, т. 4 НПК;
– след три и повече съдебни заседания – 6: от които:
съдия Деянов – 5: НЧХД 486/2020 г. и НОХД № 173/2019 г. – на

основание чл. 24, ал. 1, т. 5 НПК; НЧХД № 637/2020 г. – на основание
чл. 24, ал. 5, т. 4 НПК и НЧХД № 511/2019 – съдът намира, че са
налице данни за извършено престъпление по чл. 144 НК и изпраща
делото на РП–Кюстендил;

съдия Петров: НОХД № 846/2021 г. – предложеното
споразумение противоречи на закона.

Няма неправилно образувани и прекратени наказателни дела.
Дела, върнати на прокурора от разпоредително заседание с

указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното
производство – 1: съдия Николов – НОХД № 1066/2021 г.

Дела с възобновено съдебно следствие – 2, от които: съдия
Миленкова – АНД № 387/2021 г.  и съдия Петров – АНД № 543/2021.

Възобновени дела – 1 (съдия Николов – НОХД № 870/2020 г.)

Несвършените дела в края на 2021 г. са 154, съставляващи  8.6 %
от всички разгледани 1797 дела.

Разпределени за всеки съдия и по видове, както следва:

Съдия докладчик НОХД НЧХД
чл. 78а
НК ЧНД АНД Общо

Мая Миленкова 20 1 2 1 24 48
Николай Николов 15 1 1 24 41
Пламен Деянов
Светослав Петров 25 3 3 1 33 65
Общо 60 5 5 3 81 154

Постановените осъдителни присъди по глава 20 НПК са 43.
Разпределени за всеки съдия, както следва;

Съдия–докладчик брой дела
Мая Миленкова 12
Николай Николов 5
Пламен Деянов 8
Светослав Петров 18
Общо 43
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Постановените оправдателни присъди по глава 20 НПК са 5.
Разпределени на всеки съдия, както следва:

Съдия–докладчик брой дела
Мая Миленкова 3
Пламен Деянов 1
Светослав Петров 1
Общо 5

Делата са с по 1 подсъдим, с внесени обвинителни актове с
обвинение за 1 престъпление.

Влезлите в сила оправдателни присъди са 4, от които:
постановени от съдия Миленкова –2, от съдия Деянов – 1 и от съдия
Петров –1.

За периода няма образувани дела с висок обществен интерес.
Дела, по които подсъдимият е непълнолетен – 1: на доклад на

съдия Николов – НОХД № 264/2021 г.
По искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под

стража или за нейното изменение са образувани 13 дела, от които: чл.
64 НПК – 8 и чл. 65 НПК – 5. Разпределени на всеки съдия, както
следва: съдия Миленкова – 1, съдия Николов – 3; съдия Деянов – 3 и
съдия Петров – 6.

От общия брой ЧНД, образувани на основание чл. 64 и чл. 65
НПК, съдът е постановил определението си:

–  в деня на образуването – по 6 дела, от които 5 по чл. 64 НПК
и 1 по чл. 65 НПК;

– в тридневен срок от деня на образуването – по 4 дела, всички
по чл. 65 от НПК.

Няма дела, по които съдът е постановил определението си в срок,
по–дълъг от 3 дни.

По реда на чл.243 НПК са образувани 34 дела, по чл.244 НПК – 9.
По искане на орган на досъдебното производство са образувани

172 ЧНД. Разпределени по видове, както следва: чл. 64 НПК – 13; чл.
65 НПК – 8; чл. 222 и 223 НПК – 24;  чл. 243 НПК – 17; чл. 244 НПК –
5; производства по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК – 87;
чл. 72 НПК – 1; други – 17.

Разпределени на всеки съдия, както следва:
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съдия Миленкова:  чл. 64 НПК – 2, чл. 222 и чл. 223 НПК –3; чл.
243 НПК – 5; чл. 244 НПК – 1; производства по чл. 146, чл. 158, чл. 161,
чл. 164, чл. 165 от НПК – 22;  други – 1.

съдия Николов: чл. 64 НПК – 5; чл. 65 НПК – 2; чл. 222 и чл. 223
НПК – 16;  чл. 243 НПК – 5; чл. 244 НПК – 4; производства по чл. 146,
чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК – 32; чл. 72 НПК – 1; други –7.

съдия Деянов:  чл. 64 НПК – 3; чл. 65 НПК – 1; чл. 222 и чл. 223
НПК – 1 бр.;  производства по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165
от НПК – 11; други –56.

съдия Петров: чл. 64 НПК – 3; чл. 65 НПК – 5; чл. 222 и чл. 223
НПК – 4;  чл. 243 НПК – 7; производства по чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл.
164, чл. 165 от НПК – 22; други –  4.

По реда на глава 24 НПК „Бързо производство” са разгледани 32
дела. По 7 дела не е спазен срока за насрочване и разглеждане по чл.
358, ал. 1, т. 4 НПК, а по 1 дело мотивите са изготвени след срока по
чл. 359, ал. 1 НПК. В срок до 3 месеца са решени 30 дела; от 3 до  6 м. –
1; от 6 м. до 1 г. – 1 и над 1 г. – няма.

По реда на глава 26 НПК „Ускоряване на наказателното
производство” няма образувани дела.

По реда на глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция” са разгледани 10 дела, от
които: съдия Миленкова – 5, съдия Николов – 1 и съдия Петров –  4.

По реда на глава 28 НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани
53 дела, от които: съдия Миленкова – 22; съдия Николов –10; съдия
Деянов – 5 и съдия Петров – 16.

По реда на глава 29 НПК „Решаване на делото със споразумение“
са решени 189 дела, от които: образувани по чл. 381 НПК – 91 и по
реда на чл. 384 НПК  – 98. Разпределени на всеки съдия, както следва:

– по чл. 381 НПК: съдия Миленкова – 28, съдия Николов – 27,
съдия Деянов – 6 и съдия Петров – 30.

– по чл. 384 НПК: съдия Миленкова  – 25, съдия Николов – 32;
съдия Деянов –18 и съдия Петров  – 23.

По реда на глава 34 НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация” са разгледани общо 58 дела, от
които:

– по внесено предложение за прилагане на принудителни
медицински мерки на основание чл. 427 и следв. НПК – 48.
Разпределени на всеки съдия, както следва:
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на съдия Миленкова – 16, от които по 9 е постановена
принудителна медицинска мярка;

на съдия Николов – 12, от които по 9 дела е  постановена
принудителна медицинска мярка.

на съдия Деянов – 3, от които по 1 дело е  постановена
принудителна медицинска мярка.

на съдия Петров – 17, от които по 11 дела е  постановена
принудителна медицинска мярка.

– по молби за реабилитация по чл. 433 и следв. НПК – 10.
Разпределени на всеки съдия, както следва: на съдия Миленкова – 4; на
съдия Николов – 3 и на съдия Петров – 3.

Всички дела са свършени в срок до 3 месеца.
Дела, насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал. 1 НПК,

както следва:

Съдия - докладчик № на дело Дата на
образуване

Дата на
насрочване

Дни след
срока

М. Миленкова

188/2021 12.2.2021 6.4.2021 21
222/2021 22.2.2021 6.4.2021 11
507/2021 27.4.2021 1.6.2021 4
946/2021 26.8.2021 12.10.2021 16

1362/2021 23.11.2021 18.1.2022 25
1434/2021 14.12.2021 25.1.2022 10
825/2021 22.7.2021 21.9.2021 28
881/2021 5.8.2021 5.10.2021 29

Св. Петров 733/2021 25.6.2021 30.7.2021 5

Дела, насрочени след седемдневния срок по чл. 382, ал. 2 НПК,
както следва:

съдия – докладчик № на дело Дата на
образуване

Дата на
насрочване

Дни след
срока

Мая Миленкова 360/2021 19.3.2021 30.3.2021 4
Пламен Деянов 266/2021 5.3.2021 17.3.2021 5

Срокът по чл. 243, ал. 5 НПК не е спазен по 1 дело – ЧНД № 614/
2021, образувано на 28.05.2021 г., определението е постановено на
13.07.2021 г. (15 дни след срока)

Срокът по чл. 244, ал 5 НПК е спазен по всички дела.
Няма дела, насрочени в срок, по–дълъг от предвидения в чл. 65,

ал. 3 от НПК.
Няма изгубени наказателни дела.
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Несвършени дела, образувани две и повече години преди
проверката – 4. Разпределени на всеки съдия, както следва:

– съдия Миленкова:
НОХД № 758/2018 – преразпределено на 06.08.2021 г., ново

разпоредително заседание, неявяване на защитника на подсъдимия
поради заболяване от Ковид 19, голям брой свидетели, за писмени
доказателства и др.

НОХД № 1408/2019 г. – преразпределено, ново разпоредително
заседание, насрочено за 03.02.2020 г. Делото е със 7 подсъдими и 50
свидетели, живущи основно в ромския квартал на града и затруднения
за призоваване поради непостоянен адрес или отсъствre от страната,
много искания от страните за събиране на доказателства; разглеждане
на делото в период на обявената епидемична обстановка и др.

– съдия Петров:
НОХД № 1595/2019 г. – преразпределено, ново разпоредително

заседание, насрочено за 05.03.2020 г. По делото има около 50
свидетели, живущи основно в ромския квартал на града, и затруднения
за призоваване поради непостоянен адрес или лицата са извън страната
и др.

НОХД № 1798/2019 г. – много допълнителни искания,
включително за експертизи, от страните по делото; ненавременно
изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза, довело до замяна на
вещото лице; починало вещо лице в хода на съдебното производство;
неявяване на защитник и искане на подсъдимия да го защитава; делото
се разглежда в период на обявената епидемичната обстановка и др.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия
на база утвърденото щатно разписание е 29,95 броя, а средномесечно
свършените наказателни дела от един съдия през същата година са
27,35 броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия
на база действителна натовареност през годината - отработени 43
човекомесеца от проверявания период е 41,79 броя /изчислява се на
база постъпили дела и действително отработени човекомесеци в
наказателното отделение/, средномесечно свършени дела от един
съдия, който разглежда наказателни дела, са 38,16 броя.

В седемдневния срок по чл. 416, ал. 6 НПК/чл. 98 ПАС са
изпратени за изпълнение преписи от влезли в сила присъди и
определения на съда по 236 дела. От тях: разгледани от съдия
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Миленкова – 60, от съдия Николов 79, от съдия Деянов – 33 и от съдия
Петров – 64.

В срок, по–дълъг от 7 дни от влизането им в сила по 59 дела. От
тях: разгледани от съдия Миленкова – 17, от съдия Николов – 7, от
съдия Деянов -  12 и от съдия Петров – 23.

Срокове, в които са изготвени мотивите на присъдите:

Съдия – докладчик до 15дни до 60 над 60 Общо дела
Мая Миленкова 1 8 11 20
Николай Николов 7 2 9
Пламен Деянов 2 5 5 12
Светослав Петров 8 18 0 26
Общо 18 33 16 67

Дела на всеки съдия, по които мотивите са изготвени в срок над
60 дни:

Съдия Миленкова:

Вид и № на дело Обявяване на
присъдата

Постановяване
на мотивите Дни над 60

НОХД 948/2019 30.3.2021 4.6.2021 3
НОХД 1401/2019 28.4.2021 22.7.2021 23
НОХД 1831/2019 14.1.2021 2.4.2021 14
НОХД 522/2020 20.10.2021 24.1.2022 32
НОХД 1331/2020 23.11.2021 10.2.2022 16
НОХД 1464/2020 12.2.2021 23.4.2021 10
НОХД 1537/2020 27.9.2021 3.12.2021 5
НОХД 95/2021 18.5.2021 5.8.2021 15
НОХД 160/2021 2.12.2021 23.2.2022 20
НЧХД 840/2020 24.3.2021 14.6.2021 19
НОХД  902/2020 23.6.2021 23.9.2021 29

Съдия Деянов:

Вид и № на дело Обявяване на
присъдата

Постановяване
на мотивите Дни над 60

НОХД 1440/2018 10.2.2021 3.6.2021 48
НОХД 4/2019 17.3.2021 17.6.2021 29
НОХД 195/2020 17.2.2021 23.6.2021 61
НОХД 533/2020 22.1.2021 23.6.2021 86
НОХД 1527/2020 7.4.2021 21.6.2021 13
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Срокове, в които са изготвени решенията по АНД:

Съдия– –докладчик до 30дни до 60 над 60 Общо дела
Мая Миленкова 40 42 2 84
Николай Николов 73 3 76
Пламен Деянов 15 20 9 44
Светослав Петров 89 0 0 89
Общо 217 65 11 293

Дела на всеки съдия, по които решенията са изготвени в срок над
60 дни:

Съдия Миленкова:
Вид  и № на дело Заседание Решение Дни над 60
АНД 1666/2019 15.12.2020 01.3.2021 13
АНД 213/2020 20.10.2020 11.1.2021 20

Съдия Деянов:
Вид  и № на дело Заседание Решение Дни над 60
АНД 358/2020 11.12.2020 22.2.2021 10
АНД 378/2020 2.12.2020 22.2.2020 18
АНД 912/2020 25.11.2020 22.2.2021 26
АНД 918/2020 15.1.2021 24.3.2021 10
АНД 1307/2020 12.3.2021 21.5.2021 7
АНД 1496/2020 5.2.2021 27.4.2021 19
АНД 1506/2020 31.3.2021 14.6.2021 12
АНД 1520/2020 24.2.2021 27.5.2021 31
АНД 25/2021 12.3.2021 25.5.2021 12

Качество на съдебните актове според данните в справките,
предоставени от съда:

През 2021 г. са обжалвани/протестирани актовете по 217 дела,
което съставлява 13,22% от свършените дела.

Разпределени  на всеки съдия и видове дела, както следва:

Съдия–докладчик НОХД НЧХД чл. 78а
НК ЧНД АНД Общо

Мая Миленкова 17 2 6 3 30 58
Николай Николов 4 3 1 2 37 47
Пламен Деянов 5 3 3 6 22 39
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Светослав Петров 12 4 1 6 40 63
Андрей Радев 3 3
Елисавета Деянчева 4 4
Калин Василев 3 3
Общо 38 12 11 27 129 217

Забележка: включени са 3-ма съдии от ГО, разгледали нак. дела по време на
дежурство.

Дела, върнати от инстанционен контрол:
Съдия–докладчик НОХД НЧХД чл. 78а

НК ЧНД АНД Общо

Мая Миленкова 17 3 5 4 27 56
Николай Николов 9 5 1 1 31 47
Пламен Деянов 7 1 2 5 30 45
Светослав Петров 8 3 1 8 43 63
Андрей Радев 1 1
Чавдар Тодоров 3 3
Калин Василев 2 2
Всичко дела 41 12 9 24 131 217

Забележка: включени са 3-ма съдии от ГО, разгледали нак. дела по време на
дежурство.

От тях:
– потвърдени съдебни актове:

Съдия–докладчик брой дела
Мая Миленкова 35
Николай Николов 40
Пламен Деянов 24
Светослав Петров 36
Андрей Радев 1
Елисавета
Деянчева 3
Калин Василев 1
Общо 141

– отменени съдебни актове:

Съдия–докладчик брой дела
Мая Миленкова 9
Николай Николов 4
Пламен Деянов 14
Светослав Петров 19
Общо 46
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 От тях:

Съдия
Върнати за

ново
разглеждане

С нова
присъда

Прекр. на
нак. пр-во Общо

М. Миленкова 1 1 1 3
Н. Николов 1 1 2
Пл. Деянов 3 3
Св. Петров 2 1 1 4
Общо 6 3 3 12

– изменени съдебни актове:

Съдия–докладчик брой
Мая Миленкова 7
Николай Николов 2
Пламен Деянов 6
Светослав Петров 4
Калин Василев 1
Общо 20

Дела, образувани във ВКС по искане за възобновяване:
Възобновени дела – 3, по които са отменени съдебните актове и

делата са върнати за ново разглеждане и по 4 искането за
възобновяване е оставено без уважение.

III. Проверка и анализ на дела, разгледани от съдиите в РС –
Кюстендил.

За всеки съдия (без делата, разглеждани от съдия Деянов, който
поради навършени 65 г. е освободен от заеманата длъжност съдия в РС
– Кюстендил с решение на ВСС на основание чл. 160, вр. чл. 165, ал. 1,
т. 1 ЗСВ, считано от 03.08.2021 г.) бяха изискани и проверени дела от
различни видове, както следва: НОХД: –разгледани по реда на глава 20
НПК; разгледани по реда на глава 27 НПК – „Съкратено съдебно
следствие в производството пред първата инстанция“; разгледани по
реда на глава 29 НПК – „Решаване на делото със споразумение“;
НЧХД, АНД – по чл. 78а от НК; АНД, образувани по жалби срещу
наказателни постановления; ЧНД – всички видове.

Дела, разгледани от съдия Мая Миленкова
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НОХД № 758/2018 г., образувано на 25.04.2018 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 131 от НК.
Протокол от избор на съдия Пламен Деянов за докладчик от същата
дата. Разпореждане от 30.05.2018 г. за насрочване и указания за
страните, включително за въпросите по чл. 248 НПК. Делото е отлагано
в периода 22.06.2019г. – 19.07.2021 г.  С протокол от избор от
06.08.2021 г. за съдия–докладчик е избрана съдия Мая Миленкова
поради пенсиониране на първоначално определения докладчик.

Насрочвани са общо 7 заседания. (за провеждане на р.з. и
съдебни заседания). Делото е отлагано при спазване на срока по чл.
271, ал. 10 НПК и при наличието на уважителни причини - неявяване
на защитник,справки в НБД за адреси на лица, преразпит на свидетели,
събиране на писмени доказателства.

Последното с.з. е насрочено за 31.05.2022 г. когато е постановена
оправдателна присъда.

………………………………………………………………..
НОХД № 160/2021г., образувано на 09.02.2021 г. по обвинителен

акт за престъпление по чл. 290, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Протокол от
избор на съдия–докладчик Николай Николов от същата дата, който с
определение от 10.02.2021 г. се е отвел от разглеждане на делото. С
протокол от избор от 11.02.20921 г. за докладчик е определена съдия
Мая Миленкова. Разпореждане от 26.02.2021 г. за насрочване и
указания, включително за въпросите по чл. 248 НПК. В заседанието на
06.04.2021 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на
защитника, уведомил съда с молба с приложено пълномощно за
участие в РИК. На 18.05.2021 г. е даден ход на р.з., обсъдени са
въпросите по чл. 248 НПК и делото е отложено за разглеждане при
условията на чл. 252, ал. 2 НПК с указания. На 22.06.2021 г. съдът не е
дал ход на делото поради неявяване на подсъдимия, уведомил съда с
молба и приложени медицински документи за заболяване. На
13.07.2021 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на
защитника. Съдът не е указал да представи доказателства за причините
за неявяването си. Не е приложен чл. 271, ал. 11 НПК по отношение на
него като единствена причина за отлагане на делото. В с.з. на
23.09.2021 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели и го е
отложил за разпит на свидетел, допуснат по искане на страна, и
неявяване на редовно призован с указание за налагане на глоба и
принудително довеждане. На 02.11.2021 г. съдът е дал ход на делото,
разпитал е свидетели и го е отложил за разпит на неявила се
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свидетелка. (Не е указано да се посочат доказателства за причините за
неявяване). В с.з. на 02.12.2021 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е
свидетели, приел е писмени доказателства и след изслушване на
съдебните прения е обявил на страните постановената присъда.
(Диспозитивът на присъдата е със съдържание, различно от
предвиденото в чл. 305, ал. 4 НПК, като са включени фактически
обстоятелства, задължителни само за мотивите. Протоколът не е
приключен със съдържанието, предвидено в чл. 311, ал.1, т. 7 НПК.
Определението за МНО е вписано в съдържанието на протокола –
вместо след приключването му с подписите на председател и секретар.
В мотивите при решаване на въпроса за наказанието, съдът не е
обсъдил индивидуализиращите обстоятелства за всеки от подсъдимите
поотделно съгласно изискването по чл. 301, ал. 2 НПК).

НОХД № 373/2021г., образувано на 22.03.2021 г. по обвинителен
акт за престъпление по чл. 183, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия–
докладчик от същата дата. Разпореждане от 31.03.2021 г. за насрочване
и указания, вкл. за въпросите по чл. 248 НПК. В заседанието на
18.05.2021 г. съдът не е дал ход на делото по искане на подсъдимия за
внасяне на сумата за неплатената издръжка. В заседанието на
13.07.2021 г. съдът е дал ход на делото и го е отложил за разпит на
свидетел по почин на съда. В заседанието на 21.09.2021 г. съдът не е
дал ход на делото и го е отложил поради неявяване на подсъдимия. (Не
е указано да представи доказателства за причините за неявяване, както
и за възможността по чл. 271, ал. 11 НПК за налагане на глоба). На
23.09.2021 г. съдът е дал ход на делото и е проведено р.з. Няма
становище на подсъдимия по чл. 248 НПК, не е мотивирано
определението за решението делото да се разгледа при условията на чл.
252, ал. 2 НПК при наличие на основанията по чл. 252, ал. 1 НПК –
незабавно след провеждане на р.з. На 28.09.2021 г. съдът е дал ход на
делото и след изслушване на съдебните прения е обявил постановената
присъда в присъствието на страните. Всички листове по делото са
номерирани и е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл.
60, ал. 4 от ПАС. Архивирано е на 09.03.2022 г.

НОХД № 1156/2021г., образувано на 05.10.2021 г. по
обвинителен акт за престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. второ, т. 1
НК. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата.
Разпореждане от 05.10.2021 г. за насрочване и указания, вкл. за
въпросите по чл. 248 НПК. В заседанието на 11.10.2021 г. съдът е дал
ход на делото. По искане на подсъдимия за назначаване на служебен
защитник делото е отложено за 18.10.2021 г. С разпореждане без
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мотиви от същата дата е пренасрочено за 20.10.2021 г. В с.з. на
20.10.2021 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е правата на страните
и е приел представеното споразумение за решаване на делото. (Според
съдържанието на протокола съдът не е разяснил въпросите по чл. 382,
ал. 4 НПК). Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението, признава
се за виновен, разбира последиците от споразумението и доброволно го
е подписал. На основание чл. 382, ал. 7 НПК съдът е одобрил
постигнатото между страните споразумение и е прекратил
производството по делото. С определение се е произнесъл по
въпросите по чл. 68, ал. 1 НК. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.

НОХД (БП) № 293/2021г., образувано на 09.03.2021 г. по
обвинителен акт за престъпление по чл. 279, ал. 2, вр. ал. 1 , предл. 1 и
предл. 2, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 28 НК, извършено от чужд гражданин.
(Няма поставен жълт етикет съгласно чл. 82, ал. 5 ПАС). Протокол от
избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 09.03.2021
г. за насрочване и указания. В с.з. на 09.03.2021 г. съдът е дал ход на
делото в присъствието на преводач и е приел представеното
споразумение. (Според съдържанието на протокола съдът не е разяснил
въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК). Обвиняемият е заявил, че разбира
обвинението, признава се за виновен, разбира последиците от
споразумението и доброволно го е подписал. На основание чл. 382, ал.
7 НПК съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение и е
прекратил производството по делото. (Според съдържанието на
протокола съдът е запознал допълнително подсъдимия със
съдържанието на споразумението след като вече го е одобрил и е
прекратил производството). С определение се е произнесъл по
въпросите по чл. 68, ал. 1 НК. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
09.03.2022 г.

НОХД № 506/2021г., образувано на 27.04.2021 г. по обвинителен
акт за престъпление по чл. 194, ал. 1, НК. Протокол от избор на съдия –
докладчик от същата дата. Разпореждане от 21.05.2021 г. за насрочване
и указания, вкл. за въпросите по чл. 248 НПК. С разпореждане от
02.06.2021 г. делото е пренасрочено за 06.07.2021 г. На 06.07.2021 г.
съдът е дал ход на делото и е разяснил правата на страните. Не са
обсъдени въпросите по чл. 248 НПК. Представено е споразумение за
решиаване на делото. Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението,
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признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и
доброволно го е подписал. На основание чл. 382, ал. 7 НПК съдът е
одобрил постигнатото споразумение и е прекратил производството по
делото. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Архивирано на 09.03.2022 г.

 НОХД № 216/2021г., образувано на 19.02.2021 г. по обвинителен
акт за престъпление по чл. 196, ал. 1 НК – двама подсъдими. Протокол
от избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от
26.02.2021 г. за насрочване и указания, вкл. за въпросите по чл. 248
НПК. На 13.04.2021 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване
на подсъдимия и го е отложил с указания за призоваване от затвора в
Бобов дол. На 27.04.2021 г. е дал ход на делото, разяснил е правата на
страните и е назначил служебни защитници. Не са обсъдени въпросите
по чл. 248 НПК. Съдът е приел представеното споразумение за
решаване на делото. Подсъдимият е заявил, че разбира обвинението,
признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и
доброволно го е подписал. На основание чл. 382, ал. 7 НПК съдът е
одобрил постигнатото споразумение и е прекратил производството по
делото. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Архивирано на 09.03.2022 г.

НОХД № 67/2021г., образувано на 19.01.2021 г. по обвинителен
акт за престъпление по чл. 183, ал. 4 НК. Протокол от избор на съдия –
докладчик от същата дата. Разпореждане от 26.02.2021 г. за насрочване
и указания, вкл. за въпросите по чл. 248 НПК. На 06.04.2021 г. съдът е
дал ход на делото за провеждане на р.з., разяснил е правата на страните
и са обсъдени въпросите по чл. 248 НПК. Делото е разгледано
незабавно след р.з. и след изслушване на съдебните прения, упражнено
право на лична защита и последна дума на подсъдимия съдът е обявил
постановената присъда. Разяснил е реда и срока за обжалване и
протестиране. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда.Архивирано на 22.02.2022 г.

НОХД № 552/2021 г., образувано на 17.05.2021 г. по обвинителен
акт на прокурор от РП – Кюстендил за престъпление по чл.354а, НК
след отмяна по реда на възобновяването на определението по чл. 382,
ал. 7 НПК по НОХД № 826/2020 г. на РС– Кюстендил. Протокол от
избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 23.05.2021
г. за насрочване и указания, вкл. за въпросите по чл. 248 НПК. Според



51

списъка на лицата за призоваване делото е пренасрочено  от 15.06.2021
г. за 06.07.2021 г., когато е даден ход за провеждане на р.з. и са
обсъдени всички въпроси от предвидените. С мотивирано определение
съдът е приел, че са налице основанията за разглеждане на делото
незабавно след провеждане на р.з. Приел е представеното
споразумение и го е одобрил на основание чл. 382, ал. 7 НПК.
Произнесъл се е с мотивирано определение по въпроса за мярката за
неотклонение. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 14.03.2022 г.

НОХД № 726/2020г., образувано на 15.06.2020 г. по обвинителен
акт за престъпление по чл.343, ал.3, НК. Протокол от избор на съдия –
докладчик от същата дата. Разпореждане от 22.06.2021 г. за насрочване
и указания, вкл. за въпросите по чл. 248 НПК. На 28.07.2020 г. съдът не
е дал ход на делото поради неявяване на подсъдимия. Не е указал да
представи доказателства за причините за неявяване. В заседанието на
15.09.2020 г. съдът не е дал ход на делото по искане на подсъдимия за
упълномощаване на друг защитник. На 20.10.2020 г. е дал ход за
провеждане на р.з., разяснил е правата на страните и е приел
представеното споразумение. След разясняване на въпросите по чл.
382, ал. 4 НПК подсъдимият е заявил, че разбира обвинението,
признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и
доброволно го е подписал. На основание чл. 382, ал. 6 НПК съдът е
вписал в протокола съдържанието на окончателното споразумение,
което е подписано от страните, и го е одобрил при условията по чл.
382, ал. 7 НПК. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 16.03.2022 г.

НОХД № 269/2020г., образувано на 18.02.2020 г. по обвинителен
акт за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия -
докладчик от същата дата. С разпореждане от 18.02.2020 г. за
насрочване и указания за призоваване делото е насрочено за 07.04.2020
г. С ръкописно безмотивно разпореждане от 15.04.2020 г. делото е
насрочено за 16.06.2020 г., когато съдът е дал ход на делото за
провеждане на р.з., обсъдени са въпросите по чл. 248 НПК и делото е
разгледано незабавно при условията на глава 27 – чл. 371 НПК. След
изслушване на съдебните прения съдът е обявил постановената
присъда. (Диспозитивът на присъдата не съответства по съдържание на
предвиденото в чл. 305, ал. 4 НПК – вписани са фактически
обстоятелства, предвидени само за мотивите. Според съдържанието на
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мотивите съдът не е обсъдил индивидуализиращите обстоятелства
поотделно за всеки подсъдим (чл. 301, ал. 2 НПК), а общо – едни и
същи за всички подсъдими). Всички листове по делото са номерирани.
Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от
ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 15.03.2021 г.

НОХД № 60/2021 г., образувано на 18.01.2021 г. по внесено
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по чл.
354а, НК. Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата.
Разпореждане от 20.01.2021 г. за насрочване и указания. С ръкописно
разпореждане делото е пренасрочено за 22.01.2021 г., когато е даден
ход. (Според съдържанието на протокола съдът не е разяснил правото
на страните по чл. 274, ал. 1 НПК, а на обвиняемия конкретно
предвидените и въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК). Обвиняемият е
заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен, разбира
последиците от споразумението и доброволно го е подписал. На
основание чл. 382, ал. 6 НПК съдът е вписал в протокола съдържанието
на окончателното споразумение, което е подписано от страните, и го е
одобрил при условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 09.03.2022 г.

НОХД № 360/2021 г., образувано на 19.03.2021 г. по внесено
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по чл.
343б НК. Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата.
Разпореждане от 23.03.2021 г. за насрочване и указания. В с.з. на
30.03.2021 г. съдът е дал ход на делото. (Според съдържанието на
протокола е разяснил правото на страните по чл. 274, ал. 1 НПК, а на
обвиняемия – конкретно предвидените и въпросите по чл. 382, ал. 4
НПК). Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, разбира последиците от споразумението и доброволно го е
подписал. На основание чл. 382, ал. 6 НПК съдът е вписал в протокола
съдържанието на окончателното споразумение, което е подписано от
страните, и го е одобрил при условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда. Архивирано на 09.03.2022 г.

НОХД № 80/2020г., образувано на 16.01.2020 г. по обвинителен
акт за престъпление по чл. 210, ал.1 НК. Протокол от избор на съдия –
докладчик от същата дата. С разпореждане от 22.01.2020 г. е насрочено
за 11.03.2020 г. С разпореждане от 06.03.2020 г. е пренасрочено за
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12.03.2020 г. поради служебен ангажимент на съдията–докладчик,
когато не е даден ход на делото по молбата на пострадалата с искане за
отлагане поради служебен ангажимент. С ръкописно безмотивно
разпореждане от 07.04.2020 г. делото е пренасрочено за 09.06.2020 г.,
когато съдът не е дал ход на делото поради неявяване на подсъдимата.
(уведомил съда с молба и приложени медицински документи). На
14.07.2020 г. съдът е дал ход на делото за провеждане на р.з., обсъдени
са въпросите по чл. 248 НПК и е насрочено за 23.09.2020 г. – след
съдебната ваканция. В с.з. на 23.09.2020 г. съдът е дал ход на делото,
разпитал е свидетели и го е отложил за разпит на свидетели с указания.
В с.з. на 10.11.2020 г. е дал ход на делото при условията на чл. 269, ал.
3, т. 3 НПК, разпитал е свидетели и го е отложил за разпит на неявили
се редовно призовани свидетели с указание, че при неявяване ще им
бъдат наложени глоби. (Не е указано на редовно призованите и неявили
се вещи лица да представят доказателства за причините за неявяване).
В с.з. на 19.01.2021 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели и
го е отложил за разпит на свидетели. Постановено е принудително
довеждане на редовно призована и неявила се за втори път свидетелка.
В с.з. на 16.03.2021 г. поради неявяване на защитника (поставен под
карантина) делото е отложено. В с.з. на 20.04.2021 г. съдът не е дал ход
и го е отложил по искане на защитник, който е уведомил съда за късъно
упълномощаване и за явяване по други дела. (Не е указано да
представи доказателства). В с.з. на 14.05.2021 г. е дал ход, разпитал е
свидетели, и го е отложил за разпит на свидетели с указания. В с.з. на
15.06.2021 г. съдът не е дал ход и отложил делото поради неявяване на
подсъдимата и свидетели по уважителни причини. В с.з. на 16.10.2021
г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на подсъдим и
защитник, уведомил съда за причините за неявяване – регистрация като
кандидат за народен представител. В с.з. на 23.11.2021 г. съдът не е дал
ход поради неявяване на защитника, уведомил съда за ангажимент по
друго дело, и е назначил резервен защитник. В с.з. на 07.12.2021 г.
съдът не е дал ход на делото поради неявяване на подсъдим и
защитник. Назначил е резервен защитник, наложил е глоба на
подсъдимата и е постановил принудително довеждане. В с.з. на
11.01.2022 г. съдът е дал ход на делото, приел е писмените
доказателства и след приключване на съдебните прения е обявил
постановената присъда в присъствието на страните. С безмотивно
определение се е произнесъл по въпроса за МНО, (в съдържанието на
протокола, вместо след приключването му му със  съдържанието,
предвидено в чл. 311, ал.1,  т. 7 НПК). Всички листове по делото са
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номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Делото не е
архивирано.

НОХД (БП) № 11/2020г., образувано на 02.01.2020 г. по
обвинителен акт за престъпление по чл. 354а, ал.3 НК. (Има поставен
жълт етикет съгласно чл. 82, ал. 5 ПАС). Протокол от избор на съдия–
докладчик от същата дата. Разпореждане от 02.01.2020 г. за насрочване
и указания. В с.з. на 07.01.2020  г. съдът е дал ход на делото и са
разяснени правата на страните. Приел е представеното споразумение за
решаване на делото. (Според съдържанието на протокола не е  разяснил
въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК). Обвиняемият е заявил, че разбира
обвинението, признава се за виновен, разбира последиците от
споразумението и доброволно го е подписал. На основание чл. 382, ал.
7 НПК съдът е одобрил постигнатото споразумение и е прекратил
производството по делото. Всички листове по делото са номерирани.
Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от
ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 15.03.2021 г.

НОХД № 580/2020 г., образувано на 12.05.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 209 НК. Протокол
от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане от
10.06.2021 г. за насрочване и указания. На 07.07.2020 г. съдът не е дал
ход на делото и го е отложил поради неявяване на подсъдимия по
уважителни причини (заповед на РЗИ– Кюстендил). На 04.08.2020 г. е
дал ход на делото за провеждане на р.з. След обсъждане на въпросите
по чл. 248 НПК го е разгледал незабавно при условията на глава 27– чл.
371, т. 2 НПК и е обявил постановената присъда. (В диспозитива на
присъдата са вписани двете наказания – определеното съгласно
разпоредбите на Общата част на НК, което е задължително за мотивите
и определеното при условията на чл. 58а НК, вместо само наказанието,
определено на основание чл. 58а НК). Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
16.03.2021г.

НОХД № 1408/2019 г., образувано на 10.10.2019 г. по внесен
обвинителен акт на прокурор от РП – Кюстендил за извършени
престъпления от 7 лица. След отвод на първоначално избрания съдия–
докладчик Пламен Деянов на основание чл. 29, ал. 2 НПК, делото е
разпределено на принципа на случайния подбор на съдия Мая
Миленкова. С разпореждане от 18.02.2020 г. делото е насрочено за
провеждане на р.з. и с указания– включително за въпросите по чл. 248
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НПК и за състав, който да разгледа делото. Проведени са общо 26
заседания. Отлагано е при спазване на срока, предвиден в чл. 271, ал.
10 НПК по причини, които не се дължат на бездействието на съдията –
докладчик или нарушаване на процесуалните задължения за
подготовка и провеждане на съдебните заседания, а на поведението на
страни, свидетели и вещи лица, както и пренасрочване въз основа на
заповеди във връзка с обявената в страната епидемична обстановка. В
съдебното заседание на 20.04.2022 г. са внесени споразумения от
прокурор и защитник за всеки един от подсъдимите, които с изрични
декларации са заявили, че ги подписват доброволно, разбират
последиците, приемат ги и се отказват от разглеждане на делото по
общия ред. Тези обстоятелства са потвърдили и в с.з. При условията на
чл. 382, ал. 7 НПК съдът ги е одобрил и е прекратил наказателното
производство. (Това определение съгласно чл. 382, ал. 9 НПК е
окончателно и неправилно съдът е обявил, че подлежи на обжалване и
протестиране).

НЧХД № 979/2020 г., образувано на 04.08.2020 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 146, ал. 1 НК. Протокол от избор на
съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 21.08.2020 г. за
насрочване и указания. С определение от 10.11.2020 г. съдът на
основание чл. 24, ал. 5 т. 4 от НПК е прекратил производството по
делото поради оттегляне на тъжбата. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
14.03.2021 г.

НЧХД № 840/2020 г., образувано на 06.07.2020 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 182, ал. 2 НК. Протокол от избор на
съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 09.07.2020 г. за
насрочване и указания. В с.з. на 17.08.2020 г. съдът не е дал ход на
делото и го е отложил по искане на подсъдимия, уведомил съда за
заболяване с молба и приложен болничен лист. В с.з. на 06.10.2020 г.
съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели и го е отложил за
разпит на свидетели по искане на страна. В с.з. на 24.11.2020 г. не е дал
ход на делото и го е отложил поради неявяване на подсъдимия и
защитника по уважителни причини. С ръкописно разпореждане от
12.01.2021 г. делото е пренасрочено за 11.02.2021 г. без посочване на
причините за отсъствието на съдията–докладчик. На 11.02.2021 г.
съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели и го е отложил за
събиране на доказателства. В с.з. на 24.03.2021 г. е дал ход на делото,
приел е заключението на вещото лице, изготвило СПЕ, и е обявил на
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страните постановената присъда. Всички листове по делото са
номерирани и е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл.
60, ал. 4 от ПАС. Архивирано на 14.03.2021 г.

АНД № 647/2021 г., образувано на 07.06.2021 г. по внесен акт за
дребно хулиганство на основание чл. 2 от УБДХ срещу един
нарушител. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата.
Разпореждане от същата дата за насрочване и указания за призоваване.
В с.з. на 08.06.2021 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е правата на
нарушителя, включително на адвокатска защита, изслушал е
обясненията му и показанията на свидетелите. След изслушване на
съдебните прения и последна дума на нарушителя, е обявил
постановеното решение, с което му е наложил административно
наказание задържане в структурно звено на МВР за срок от 5 дни.
Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред
въззивния съд. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда.

АНД № 217/2021 г., образувано на 19.02.2021 г. по внесен акт за
дребно хулиганство на основание чл. 2 от УБДХ срещу един
нарушител. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата.
Няма разпореждане за насрочване и указания. В с.з. на 19.02.2021 г.
съдът не  е дал ход на делото и го е отложил по искане на нарушителя
за назначаване на служебен защитник и за призоваване на свидетел. (В
определението за отлагане на делото няма указания за изпращане на
искане до АК за определяне на адвокат, който да бъде назначен за
служебен защитник). В с.з. от същата дата, в по-късен час, съдът е дал
ход на делото, назначил е служебен защитник, разпитал е свидетелите.
След изслушване на съдебните прения и последна дума на нарушителя,
съдът е обявил постановеното решение, с което му е наложил
административно наказание глоба. Разяснил е реда и срока за
обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.

АНД № 493/2021 г., образувано на 21.04.2021г. по жалба срещу
НП, издадено от РИОСВ–София. Протокол от избор на съдия–
докладчик от същата дата. Разпореждане от 29.04.2021 г. за насрочване
и указания. В с.з. на 25.05.2021 г. съдът не е дал ход на делото и го е
отложил по молба на процесуалния представител на АНО за отлагане с
приложени доказателства за наличие на уважителни причини. В с.з. на
06.07.2021 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели и след
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изслушване пренията на страните е обявил, че ще се произнесе с
решение в срок. С решение от 03.08.2021г. е потвърдил НП и е указал
реда и срока за обжалване. Всички листове по делото са номерирани и
е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от
ПАС. Архивирано е на 09.03.2022 г.

АНД № 372/2021 г., образувано на 22.03.2021 г. по жалба срещу
наказателно постановление, издадено от началник група към ОДМВР–
Кюстендил. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата.
Разпореждане от 31.03.2021 г. за насрочване и указания. В с.з. на
20.04.2021 г. съдът е дал ход на делото и след разпит на явилите се
свидетели го е отложил за разпит на свидетели, допуснати по искане на
страна. В с.з. на 25.05.2021 г. е дал ход на делото, разпитал е свидетел и
го е отложил за разпит на свидетели, допуснати по искане на страна. В
с.з. на 06.07.2021 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на
свидетелите и го е отложил по молба на страна за призоваването им. В
с.з. на 21.09.2021 г. са разпитани свидетелите и след изслушване
пренията на страните съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
срок. С решение от 30.10.2021 г. е потвърдил НП и е указал реда и
срока за обжалване. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 09.03.2022 г.

АНД № 666/2020 г., образувано на 02.06.2020 г. по жалба срещу
наказателно постановление, издадено от началника на РУ „Полиция“–
Кюстендил. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата.
Разпореждане от 03.07.2020 г. за насрочване и указания. В с.з. на
04.08.2020 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели и го е
отложил за разпит на свидетел по искане на страна. В с.з. на 29.09.2020
г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетеля и след изслушване
пренията на страните е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
решение от 04.11.2020г. е потвърдил НП и е указал реда и срока за
обжалване. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Архивирано е на 23.03.2022 г.

АНД № 467/2020 г., образувано на 06.04.2020 г. по внесен акт за
дребно хулиганство на основание чл. 2 от УБДХ срещу един
нарушител. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. В
с.з. на 06.04.2020 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е правата на
нарушителя, включително на адвокатска защита, изслушал е
обясненията му и е раазпитал свидетелите. След изслушване на
съдебните прения и последна дума на нарушителя е обявил
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постановеното решение, с което е признал нарушителя за невинен.
Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда.

АНД № 357/2021 г., образувано на 18.03.2021 г. по внесено
постановление на прокурор от РП – Кюстендил с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание на основание чл. 78а НК за извършено
престъпление по чл. 354а,  ал. 3 НК. Протокол от избор на съдия–
докладчик от същата дата. Разпореждане от 25.03.2021 г. за насрочване
и указания. В с.з. на 20.04.2021 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е
на страните правото им по чл. 274, ал.1 НПК, а на обвиняемия и
конкретно предвидените, приел е писмени доказателства. След
изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита и
последна дума на обвиняемия в присъствието на страните съдът е
обявил постановеното решение, с което е признал обвиняемия за
виновен по повдигнатото му обвинение, при условията по чл. 78а, ал.1
НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба. Разяснил е реда и срока за
обжалване и протестиране. При решаване на въпроса за наказанието
съдът е обсъдил установените по делото смекчаващи и отегчаващи
обстоятелства, включително и предвидените в чл. 27 от ЗАНН. Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда. Архивирано на 09.03.2022 г..

АНД № 188/2021 г., образувано на 12.02.2021 г. по внесено
постановление на прокурор от РП – Кюстендил с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание на осн. чл. 78а НК за извършено
престъпление по чл. 313,  ал.1, НК. Протокол от избор на съдия–
докладчик от същата дата. Разпореждане от 26.02.2021 г. за насрочване
и указания.. В с.з. на 06.04.2021 г. съдът не е дал ход на делото и го е
отложил за разпит на свидетел и вещо лице. В с.з. на 18.05.2021 г. е дал
ход на делото, разяснил е на страните правото им по чл. 274, ал.1 НПК,
а на обвиняемия и конкретно предвидените, разпитал е свидетели,
приел е писмени доказателства и го е отложил за разпит на неявило се
редовно призовано вещо лице с указание, че при неявяване без
уважителни причини ще му бъде наложена глоба. (Не е указал да
представи доказателства за причините за неявяване). В с.з. на
22.06.2021 г. е дал ход на делото, разпитал е вещото лице и е обявил на



59

страните постановеното решение, с което е признал обвиняемия за
невинен по повдигнатото му обвинение. Разяснил е реда и срока за
обжалване и протестиране. Всички листове по делото са номерирани.
Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от
ПАС, а е отразено върху печат на съда.  Архивирано на 09.03.2022 г.

АНД № 126/2020 г., образувано на 23.01.2020 г. по внесено
постановление на прокурор от РП – Кюстендил с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание на основание чл. 78а НК за извършено
престъпление по чл. 313,  ал. 1 НК. Протокол от избор на съдия–
докладчик от същата дата. Разпореждане от 28.01.2020 г. за насрочване
и указания. В с.з. на 25.02.2020 г. съдът е дал ход на делото,  разяснил е
на страните правото им по чл. 274, ал. 1 НПК, а на обвиняемия и
конкретно предвидените, приел е писмени доказателства. След
изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита и
последна дума на обвиняемия в присъствието на страните съдът е
обявил постановеното решение, с което е признал обвиняемия за
виновен по повдигнатото му обвинение, при условията по чл. 78а, ал.1
НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил
административно наказание глоба. (При решаване на въпроса за
наказанието съдът не е обсъдил никакви индивидуализиращи деянието
и личността обстоятелства, включително предвидените в чл. 27 от
ЗАНН). Разяснил е реда и срока за обжалване и протестиране. Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда.  Архивирано на 23.03.2021 г.

ЧНД № 1405/2020 г., образувано на 03.12.2020 г. по внесено
искане от осъден за произнасяне по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК
за определяне на общо наказание на основание чл. 25 НК, вр. чл 23 НК.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане
от 08.12.2020 г. за насрочване и указания за прилагане на
доказателства. В с.з. на 14.12.2020 г. съдът е дал ход на делото, приел е
писмените доказателства и е обявил постановеното определение.
Разяснил е реда и срока за обжалване и протестиране. Всички листове
по делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.

ЧНД № 880/2021 г., образувано на 05.08.2021, г. по искане на РУ
„Полиция“ – Кюстендил на основание чл. 68, ал. 5 ЗМВР. Протокол от
избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение от 06.08.2020
г. в з.з. съдът е разрешил извършване на принудителна полицейска
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регистрация. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Архивирано на 17.03. 2022 г.

ЧНД № 579/2021 г., образувано на 21.05.2021, г. по искане на
прокурор от РП – Кюстендил на основание чл. 62, ал. 6 Закона за
кредитните институции. Протокол от избор на съдия–докладчик от
същата дата. С Решение от 21.05.2020 г. в з.з. съдът е постановил
разкриване на банкова тайна. Всички листове по делото са номерирани.
Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от
ПАС, а е отразено върху печат на съда.  Архивирано на 16.03.2022 г.

ЧНД № 639/2021 г., образувано на 04.06.2021, г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 157 ЗЗ. Протокол от
избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 07.06.2021
г. с указания и определяне на вещо лице–психиатър. В с.з на 14.06.2021
г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели, назначил е СПЕ. В
с.з. на 24.06.2021 г. е разпитал вещото лице и е приел заключението. С
решение от същата дата съдът е оставил без уважение искането на РП–
Кюстендил. Разяснил е реда и срока за обжалване от заинтересованите
лица. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер
със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 ПАС, а е отразено върху
печат на съда. Архивирано на 16.03.2022 г.

ЧНД № 21/2021 г., образувано на 06.01.2021, г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 157 ЗЗ. Протокол от
избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 08.01.2021
г. за насрочване, указания и определяне на експерт–психиатър.
Допуснато е оказване на правна помощ. В с.з. на 18.01.2021 г. съдът е
дал ход на делото, разпитал е свидетели, назначил е СПЕ. В с.з. на
29.01.2021 г. е разпитал вещото лице и е приел заключението. С
решение от същата дата е постановил задължително настаняване и
лечение на лицето, за което е направено предложение. Разяснил е реда
и срока за обжалване от заинтересованите лица. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 10.03.2022 г.

ЧНД № 857/2021 г., образувано на 30.07.2021 г. по внесено
предложение на прокурор от РП–Кюстендил за произнасяне по реда на
чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК за определяне на общо наказание на
основание чл. 25 НК, вр. чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия –
докладчик от същата дата. Разпореждане от 27.09.2021 г. за насрочване
и указания за прилагане на доказателства. В с.з. на 01.10.2021 г. съдът е
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дал ход на делото, приел е писмените доказателства и е обявил
постановеното определение. Разяснил е реда и срока за обжалване и
протестиране. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда.

ЧНД № 983/2021 г., образувано на 08.09.2021 г. по жалба на
основание чл. 243, ал. 4 НПК срещу постановление на прокурор от РП
– Кюстендил, с което е прекратено наказателното производство по
досъдебно производство. Протокол от избор на съдия–докладчик от
същата дата. С определение от 01.10.2021 г. в з.з. съдът е потвърдил
постановлението и е указал реда и срока за обжалване и протестиране.
Съобщенията са изпратени на жалбоподателя и на РП–Кюстендил на
01.10.2021 г. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда.  Архивирано на 18.03.2022 г.

ЧНД № 811/2021 г., образувано на 16.07.2021 г. по жалба на
основание чл. 243, ал. 4 НПК срещу постановление на прокурор от РП
– Кюстендил, с което е прекратено наказателното производство по
досъдебно производство. Протокол от избор на съдия–докладчик от
същата дата. С определение от 28.07.2021 г. в з.з. съдът е потвърдил
постановлението и е указал реда и срока за обжалване и протестиране.
Съобщенията са изпратени на жалбоподателя и на РП – Кюстендил на
28.07.2021 г. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда.  Архивирано на 16.03.2022 г.

ЧНД № 1438/2021 г., образувано на 14.12.2021 г. по внесено в
10.40 ч. искане на прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 161, ал.
1 НПК. Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. С
определение от 14.12.2020 г. съдът е разрешил извършването на
процесуално–следствени действия по разследването–претърсване и
изземване. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Делото е архивирано на 18.03.2021 г.

ЧНД № 1287/2021 г., образувано на 01.11.2021 г. по внесено
искане на прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 164, ал. 3
НПК(не е отбелязан час на постъпване). Протокол от избор на съдия –
докладчик от същата дата. С определение от 01.11.2021 г. съдът е
одобрил извършените процесуално–следствено действия на 31.10.2021
г. за времето от 11.35 ч. до 11.53 ч. (вместо протокола за извършените
действия по разследването). Всички листове по делото са номерирани.
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Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от
ПАС, а е отразено върху печат на съда. Делото е архивирано на
18.03.2021 г.

ЧНД № 845/2021г., образувано на 27.07.2021 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 64, ал.1 НПК. Протокол
от избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от
27.07.2021 г. за насрочване и указания. В с.з. на 27.07.2021 г.
прокурорът е заявил, че не поддържа искането за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража и съдът е обявил на страните
постановеното определение, с което е прекратил производството по
делото. Разяснил е на страните правото на обжалване и протестиране и
е насрочил делото пред въззивния съд. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.  Архивирано на
17.03.2022 г.

ЧНД № 191/2021г., образувано на 14.02.2021 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 64, ал.1 НПК. Протокол
от избор на съдия–докладчик от същата дата. Няма разпореждане за
насрочване и указания. В с.з. на 14.02.2021 г. съдът е дал ход на делото
и е обявил постановеното определение, с което е взел МНО задържане
под стража. Разяснил е реда и срока за обжалване и е насрочил делото
пред въззивния съд. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда.  Архивирано на 17.03.2022 г.

ЧНД № 133/2020 г., образувано на 24.01.2020 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 157 ЗЗ. Протокол от
избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 28.01.2020
г. за насрочване и указания и определяне на вещо лице – психиатър. С
разпореждане от 29.01.2020 г. делото е пренасрочено за  10.02.2020 г.
поради отсъствие на съдията–докладчик. В с.з. на 10.02.2020 г. съдът е
дал ход на делото, разпитал е свидетели и е назначил СПЕ. В с.з. на
13.02.2020 г. е приел заключението на СПЕ и с решение от същата дата
е постановил задължително настаняване и лечение на лицето, за което е
направено предложение. Разяснил е реда и срока за обжалване от
заинтересованите лица. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда.  Архивирано на 17.03.2020 г.

ЧНД № 472/2020 г., образувано на 10.04.2020 г. по предложение
на РП–Кюстендил за произнасяне по реда на чл. 306, ал. 1, от НПК за
определяне на общо наказание на основание чл. 25, вр. чл. 23 НК.
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Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане
от 22.04.2020 г. за насрочване и указания. В с.з. на 23.06.2020 г. съдът е
дал ход на делото, приел е писмените доказателства и е обявил
постановеното определение. Разяснил е реда и срока за обжалване и
протестиране. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда.  Архивирано на17.03.2021 г.

ЧНД № 1369/2020 г., образувано на 17.11.2020 г. по предложение
на прокурор от  РП– Кюстендил за произнасяне по реда на чл. 306, ал.
1, от НПК за определяне на общо наказание на основание чл. 25, вр. чл.
23 НК. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата.
Разпореждане от 24.11.2020 г. за насрочване и указания. В с.з. на
15.12.2020 г. съдът е дал ход на делото, приел е писмените
доказателства и е обявил постановеното определение. Разяснил е реда и
срока за обжалване и протестиране. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. . Архивирано
на19.03.2021 г.

ЧНД № 804/2020 г., образувано на 29.06.2020 г. по жалба на
основание чл. 243, ал. 4 НПК срещу постановление на прокурор от РП
– Кюстендил, с което е прекратено наказателното производство по
досъдебно производство. Протокол от избор на съдия–докладчик от
същата дата. С определение от 27.07.2021 г. в з.з. съдът е отменил
постановлението. Указал е реда и срока за обжалване и протестиране.
Съобщенията са изпратени на жалбоподателя и на РП– Кюстендил на
27.07.2020 г. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда.  Архивирано на 18.03.2022 г.

ЧНД № 1407/2020 г., образувано на 26.11.2020 г. по жалба на
основание чл. 243, ал. 4 НПК срещу постановление на прокурор от РП
– Кюстендил, с което е прекратено наказателното производство по ДП.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
от 18.01.2021 г.(вместо в едномесечен срок) в з.з. съдът е отменил
постановлението. Указал е реда и срока за обжалване и протестиране.
Съобщенията са изпратени на жалбоподателя и на РП– Кюстендил на
20.01.2021 г. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда.  Архивирано на 13.10.2021 г.

ЧНД № 1048/2020 г., образувано на 20.08.2020 г. по внесено в
15.27 ч. искане на прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 161, ал.
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2 НПК. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С
определение от 21.08.2020 г. съдът е одобрил протокола за
извършеното следствено действие по разследването–претърсване и
изземване, на 20.08.2020 г. за времето от 09.40 ч. до10.07 ч. Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда.  Делото е архивирано на 13.10.2021 г.

ЧНД № 468/2020г., образувано на 07.04.2020 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 64, ал.1 НПК. Протокол
от избор на съдия–докладчик от същата дата. Няма разпореждане за
насрочване и указания. В с.з. на 07.04.2020 г. съдът е дал ход на делото,
приел е писмени доказателства и е обявил постановеното определение,
с което е взел МНО задържане под стража. Разяснил е реда и срока за
обжалване и протестиране и е насрочил делото пред въззивния съд.
Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда.  Архивирано на 18.03.2021 г.

ЧНД № 439/2020г., образувано на 20.03.2020 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 64, ал.1 НПК. Протокол
от избор на съдия докладчик от същата дата. Няма разпореждане за
насрочване и указания. В с.з. на 20.03.2020 г. съдът е дал ход на делото,
приел е писмени доказателства и е обявил постановеното определение,
с което е взел МНО задържане под стража. Разяснил е реда и срока за
обжалване и протестиране и е насрочил делото пред въззивния съд.
Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда.  Архивирано на 18.03.2021 г.

Дела, разгледани от съдия Николай Николов
НОХД № 613/2021 г., образувано на 28.05.2021 г. по внесен

обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 316 от НК.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане
от 31.05.2021 г. за насрочване и указания за страните, включително и за
въпросите по чл. 248 НПК. В р.з. на 22.06.2021 г. съдът е дал ход на
делото, обсъдени са всички въпроси от предвидените в НПК и го е
отложил на основанията по чл. 252, ал. 2 НПК. В с.з. на 01.07.2021 г.
съдът е дал ход на делото в отсъствие на подсъдимия, разпитал е
свидетели, приел е писмени доказателства и след изслушване на
съдебните прения е обявил постановената присъда. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,



65

предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. .
Архивирано на 14.03.2022 г.

НОХД № 878/2021 г., образувано на 04.08.2021 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 183, ал.1 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 20.08.2021 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 28.09.2021 г. съдът не е дал ход на
делото поради неявяване на подсъдимия. Допуснал е оказване на
правна помощ, с оглед възможността делото да се разгледа при
условията на чл. 269, ал. 3, т. 4 НПК предвид данните, че подсъдимият
се намира в чужбина и го е отложил на основанията по чл. 252, ал. 2
НПК. В р.з. на 28.10.2021 г. е назначил е служебен защитник, дал е ход
на делото и са обсъдени въпросите по чл. 248 НПК. Отложил го е и в
с.з. на 30.11.2021 г. е дал ход на делото в отсъствие на подсъдимия,
разпитал е свидетели, приел е писмени доказателства и след
изслушване на съдебните прения е обявил постановената присъда.
Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда. Архивирано на 17.03.2022 г.

НОХД № 618/2020 г., образувано на 19.05.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 206, ал.1 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 22.05.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително и за
въпросите по чл. 248 НПК. В заседанието на 23.06.2020 г. съдът не е
дал ход на делото поради неявяване на подсъдимия. (във връзка с
обявената епидемична обстановка). В с.з. на 21.07.2020 г. съдът не е
дал ход на делото и го е отложил по искане на подсъдимия да му бъде
назначен служебен защитник. В заседанието на 03.09.2020 г. съдът е
назначил служебен защитник, дал е ход на делото, проведел е р.з. и са
обсъдени въпросите по чл. 248 НПК. Отложено е при условията по чл.
252, ал. 2 НПК за 01.10.2020 г., когато съдът е дал ход на делото,
разгледал го е при условията на глава 27 – чл. 371, т. 2 НПК и е обявил
постановената присъда. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда.  Архивирано на 16.03.2021 г.

НОХД (БП) № 1165/2020г., образувано на 28.09.2020 г. по
обвинителен акт за престъпление по чл. 343б, НК. (Има поставен жълт
етикет съгласно чл. 82, ал. 5 ПАС). Протокол от избор на съдия–
докладчик от същата дата. Разпореждане от 28.09.2020 г. за насрочване
и указания. В с.з. на 08.10.2020 г. съдът е дал ход на делото и е
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разяснил правата на страните. Приел е представеното споразумение за
решаване на делото. (Според съдържанието на протокола не е разяснил
въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК). Обвиняемият е заявил, че разбира
обвинението, признава се за виновен, разбира последиците от
споразумението и доброволно го е подписал. На основание чл. 382, ал.
7 НПК съдът е одобрил постигнатото споразумение и е прекратил
производството по делото.  Всички листове по делото са номерирани.
Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от
ПАС, а е отразено върху печат на съда.  Архивирано е на 16.03.2021 г.

НОХД № 1321/2020 г., образувано на 30.10.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 354а от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 02.11.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. В заседанието на 05.11.2020 г. съдът не е
дал ход на делото и го е отложил по искане на подсъдимия за
назначаване на служебен защитник (допусната е правна помощ). В с.з.
на 19.11.2020 г. съдът е назначил е определения от АК адвокат за
служебен защитник, дал ход на делото, разяснил е правата на страните.
Приел е представеното споразумение за решаване на делото. (Според
съдържанието на протокола не е разяснил въпросите по чл. 382, ал. 4
НПК). На основание чл. 382, ал. 6 НПК е вписал в протокола
съдържанието на окончателното споразумение, което е подписано от
страните, и го е одобрил при условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда.  Архивирано на 16.03.2021 г..

НОХД № 160/2020 г., образувано на 30.01.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 31.01.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. В р.з. на 12.03.2020 г. съдът е дал ход на
делото, обсъдени са всички въпроси от предвидените. С безмотивно
определение е насрочил делото за 23.04.2020 г. (след предвидения
срок). С безмотивно ръкописно разпореждане от 16.04.2020 г. го е
пренасрочил за 21.05.2020 г. във връзка с обявеното извънредно
положение в страната. В с.з. на 21.05.2020 г. е дал ход на делото,
разпитал е свидетели и го е отложил за разпит на свидетели по искане
на прокурор. В с.з. на 25.06.2020 г. съдът е дал ход на делото, разпитал
е свидетели, изслушал е обясненията на подсъдимия, приел е писмени
доказателства и след изслушване на съдебните прения е обявил
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постановената присъда. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда.  Архивирано на 11.10.2021 г..

НОХД № 21/2020 г., образувано на 06.01.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 07.01.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 30.01.2020 г. съдът е дал ход на делото
за провеждане на р.з., обсъдени са всички въпроси от предвидените и
го е насрочил за 20.02.2020 г.(след предвидения срок). В с.з. на
20.02.2020 г. е дал ход на делото в отсъствие на подсъдимия, разпитал е
свидетели, приел е писмени доказателства и след изслушване на
съдебните прения е обявил постановената присъда.  Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 11.10.2021 г.

НОХД № 220/2020 г., образувано на 10.02.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 11.02.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително  за
въпросите по чл. 248 НПК. На 18.02.2020 г. съдът е отложил делото
поради неявяване на подсъдимия – представена епикриза за влошено
здравословно състояние. На 25.02.2020 г. е дал ход на делото, не е
провел р.з. и е приел представеното споразумение за решаване на
делото. На основание чл. 382, ал. 6 НПК е вписал в протокола
съдържанието на окончателното споразумение, което е подписано от
страните, и го е одобрил при условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда.  Архивирано на 11.10.2021 г.

НОХД № 264/2021 г., образувано на 05.03.2021 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 10.03.2021 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 08.04.2021 г. (не е проведено р.з. и не са
обсъдени въпросите по чл. 248 НПК), съдът е дал ход на делото и е
приел представеното споразумение за решаване на делото. На
основание чл. 382, ал. 6 НПК съдът е вписал в протокола съдържанието
на окончателното споразумение, което е подписано от страните, и го е
одобрил при условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички листове по
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делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 09.03.2021 г.

НОХД (БП)№ 300/2021 г., образувано на 10.03.2021 г. по
внесен обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 343б от НК.
(Поставен е жълт етикет съгласно чл. 82, ал. 5 ПАС). Протокол от
избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане от
10.03.2021 г. за насрочване и указания за страните. На 16.03.2021 г.
съдът не е дал ход на делото по искане на подсъдимия за назначаване
на служебен защитник и склюване на споразумение. Дал ход на делото
и е приел представеното споразумение за решаване на делото. На
основание чл. 382, ал. 6 НПК е вписал в протокола съдържанието на
окончателното споразумение, което е подписано от страните и го е
одобрил при условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Не е архивирано.

НОХД № 1458/2021 г., образувано на 23.12.2021 г. по внасен
обвинителен акт с отстранени процесуални нарушения при изготвянето
му, съгласно определение на съда, за извършено престъпление по чл.
343, ал. 3 НК. Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата.
Разпореждане от 04.01.2021 г. за насрочване и указания за страните,
включително за въпросите по чл. 248 НПК. В с.з. 25.01.2022 г. съдът не
е дал ход на делото и го е отложил по искане на подсъдимия за явяване
на друг упълномощен защитник. Съдът се е произнесъл и по състава,
който да разгледа делото поради пропуск при постановяване на
разпореждането и необходимост да участват съдебни заседатели
(обвинението е за извършено престъпление по отношение на
непълнолетен подсъдим). На 17.02.2022 г. съдът не е провел р.з. и не са
обсъдени въпросите по чл. 248 НПК. Дал е ход на делото и е приел
представеното споразумение за решаване на делото. На основание чл.
382, ал. 6 НПК е вписал в протокола съдържанието на окончателното
споразумение, което е подписано от страните, и го е одобрил при
условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.  Не е
архивирано.

НОХД № 870/2020 г., образувано на 15.07.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 325, ал. 2 НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
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от 22.07.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 01.09.2020 г. съдът не е дал ход на
делото поради неявяване на подсъдимия и защитника, уведомили съда
с молба с искане за отлагане поради здравословни причини, за което са
приложени доказателства. На 29.10.2020 г. съдът е провел р.з.,
обсъдени са предвидените въпроси и е разгледал делото незабавно на
оснжованиаята по глава 27 – чл. 371, т. 1 НПК.  Разпитал е свидетели и
го е отложил за разпит на свидетели и изискване на справка от РУ–
Кюстендил по искане на защитника. В с.з. на 01.12.2020 г. е дал ход на
делото, разпитал е свидетели и го е отложил за разпит на свидетели и
изискване на справка от ОД–МВР – Кюстендил по искане на
защитника. В с.з. на 12.01.2021 г. съдът е дал ход на делото, приел е
доказателства и го е отложил за изискване на справка от НАП, ОД–
МВР и РУ–МВР–Кюстендил. В с.з. на 09.02.2021 г. е дал ход на делото,
приел е справките и на основание чл. 25, ал. 1, т. 5 НПК е спрял
наказателното производство с указание прокурора в едномесечен срок
от спирането да направи предложение за възобновяване на АНП. С
определение от 20.05.2021 г. съдът е възобновил производството и е
насрочил делото. На 18.06.2021 г. е дал ход на делото, приел е
заключенията на вещите лица и след изслушване на съдебените прения
е обявил постановената присъда. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.  Архивирано на
09.03.2022 г.

НОХД № 40/2020 г., образувано на 10.01.2020г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 211 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 27.01.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 27.02.2020 г. съдът не е дал ход на
делото поради неявяване на пострадалата. С разпореждане от
17.03.2020 г. е пренасрочил делото за 28.04.2020 г. във връзка с
обявената епидемична обстановка в страната. С разпореждане от
28.04.2020 г. го е пренасрочил за 26.05.2020 г. на същото основание. На
26.05.2020 г. е дал ход на делото за провеждане на р.з., обсъдени са
въпросите по чл. 248 НПК и го е насрочил за 30.06.2020 г. на
основанията по чл. 252, ал. 2 НПК. В с.з. на 30.06.2020 г. е дал ход на
делото и го е разгледал по реда на глава 27 – чл. 371, т. 2 НПК. След
изслушване на съдебните прения и последна дума на подсъдимия е
обявил постановената присъда. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
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чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.  Архивирано на
11.10.2021 г.

НЧХД № 1161/2020 г., образувано на 25.09.2020 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 130 НК. Протокол от избор на съдия –
докладчик от същата дата. Разпореждане от 29.09.2020 г. за насрочване
и указания. В с.з. на 22.10.2020 г. съдът е отложил делото по искане на
подсъдимия за упълномощаване на защитник. В с.з. на 24.11.2020 г. е
дал ход на делото, разпитал е свидетели, назначил е СМЕ. В с.з. на
12.01.2021 г. го е отложил поради неявяване на повереника на частния
тъжител. (Не е указано за представи доказателства  за причините за
неявяване). На 16.02.2021 г. съдът е дал ход на делото, приел е
заключението на в.л., разпитал е свидетел, приел е писмени
доказателства и след изслушване на съдебните прения е обявил
постановената присъда. (При определяне размера на глобата не е
обсъдил обстоятелствата, предвидени в чл. 27 от ЗАНН). Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда.  Архивирано на 11.03.2022 г.

НЧХД № 692/2021 г. образувано на 17.06.2021 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 148 НК. Протокол от избор на съдия–
докладчик от същата дата. Разпореждане от 21.06.2021 г. за насрочване
и указания. В с.з. на 13.07.2021г. съдът не е дал ход на делото поради
неявяване на подсъдимия– редовно призован. В с.з. на 23.09.2021 г.
съдът не е дал ход на делото поради неявяване на частния тъжител и
повереника и на основание чл. 24, ал. 5 т. 5  НПК е прекратил
производството по делото. Всички листове по делото са номерирани.
Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от
ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 18.03.2022 г.

АНД № 256/2021 г., образувано на 02.03.2021 г. по внесено
постановление на прокурор от РП – Кюстендил с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание на осн. чл. 78а НК за извършено
престъпление по чл. 134   НК. Протокол от избор на съдия-докладчик
от същата дата. Разпореждане от 05.03.2021 г. за насрочване и
указания. В с.з. на 01.04.2021 г. съдът не е дал ход на делото поради
неявяване на защитника. (Не е указано да представи доказателства за
причините на неявяване). В с.з. на 29.04.2021 г. е дал ход на делото,
приел е писмени доказателства и е обявил постановеното  решение, с
което е признал обвиняемия за виновен по повдигнатото му обвинение,
на основание чл. 78а НК го е освободил от наказателна отговорност и
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му е наложил административно наказание глоба. Разяснил е реда и
срока за обжалване. Произнесъл се е с определение за мярката за
неотклонение. (Вписано е в съдържанието на протокола, вместо след
приключването му с подписите на съдия и секретар. При определяне
размера на глобата съдът е взел предвид обстоятелствата по чл. 27
ЗАНН). Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Архивирано на 09.03.2022 г.

АНД № 1105/2021 г., образувано на 04.10.2021г. по жалба
срещу наказателно постановление, издадено от РД „Автомобилна
администрация“ – София. Протокол от избор на съдия–докладчик от
същата дата. Разпореждане от 05.10.2021 г. за насрочване и указания. В
с.з. на 04.11.2021 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели и
го е отложил за разпит на неявилия се свидетел. ( Не е указал да
представи доказателства за причините за неявяване). В с.з. на
02.12.2021 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетел и след
изслушване на съдебните прения на страните е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. С решение от 13.12.2021 г. е отменил НП и
е указал реда и срока за обжалване. Всички листове по делото са
номерирани и е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл.
60, ал. 4 от ПАС. Архивирано е на 16.03.2022 г.

АНД № 12/2020 г., образувано на 02.01.2020 г. по внесено
постановление на прокурор от РП – Кюстендил с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание на осн. чл. 78а НК за извършено
престъпление по чл. 216,  ал. 4 НК. Протокол от избор на съдия–
докладчик от същата дата. Разпореждане от 06.01.2020 г. за насрочване
и указания. В с.з. на 23.01.2020 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е
на страните правото им по чл. 274, ал.1 НПК, а на обвиняемия и
конкретно предвидените, приел е писмени доказателства и след
изслушване на съдебните прения, упражнено право на лична защита и
последна дума на обвиняемия е обявил постановеното решение, с което
го е признал за виновен за извършено престъпление по чл. 216, ал. 4
НК, на основание чл. 78а, ал. 1 НК го е освободил от наказателна
отговорност и му е наложил административно наказание глоба. (При
определяне размера на глобата съдът е взел предвид обстоятелствата по
чл. 27 ЗАНН). Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Архивирано на 23.03.2021 г.
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АНД № 1344/2020 г., образувано на 05.11.2020 г. по жалба
срещу наказателно постановление, издадено от началника на
„Автомобилна администрация“– Кюстендил. Протокол от избор на
съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 16.12.2020 г. за
насрочване и указания. В с.з. на 05.01.2021 г. съдът не е дал ход на
делото поради неявяване на жалбоподателя, нередовно призован – не е
върната разписката за връчване на призовката. (Няма данни по делото
съдебният служител 10 дни преди с.з. да е докладвал на съдията–
докладчик, съгласно чл. 55, т. 9 ПАС). В с.з. на 04.02.2021 г. съдът е
дал ход на делото, разпитал е свидетели и след изслушване пренията на
страните е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от
04.03.2021 г. е потвърдил НП и е указал реда и срока за обжалване. Има
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС.
Архивирано на 03.10.2021 г.

АНД № 1211/2020 г., образувано на 09.10.2020 г. по жалба
срещу наказателно постановление, издадено от директора на Диреция
„Инспекция по труда“. Протокол от избор на съдия–докладчик от
същата дата. Разпореждане от 14.10.2020 г. за насрочване и указания. В
с.з. на 05.11.2020 г. съдът не е дал ход на делото и го е отложил по
искане на страна.(поради късното връчване на призовката). В с.з. на
09.02.2021 г. съдът е дал ход на делото и след изсушване на съдебните
прения е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от
11.03.2021 г. е потвърдил НП и е указал реда и срока за обжалване. Има
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС.
Архивирано на 13.10.2021.

ЧНД № 691/2021 г., образувано на 17.06.2021 г. след отмяна по
реда на възобновяване с решение по н.д. № 412/2021 г. на състав на
Софийския апелативен съд на определение, с което е одобрено
споразумение за решаване на делото по АНД № 1494/2020 г. в частта за
произнасяне по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК. Разпореждане от
21.06.2021 г. за насрочване и указания за прилагане на доказателства. В
с.з. на 01.07.2021 г. съдът е дал ход на делото, приел е писмените
доказателства и е обявил постановеното определение, с което е
приложил чл. 25, вр. чл. 23 НК. Разяснил е реда и срока за обжалване.
Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда.

ЧНД № 922/2020г., образувано на 24.07.2020 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 64, ал.1 НПК. Протокол
от избор на съдия–докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане
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от същата дата за насрочване и указания. (Написано върху протокола
от избор на съдия–докладчик, вместо подредено последователно по
делото). В с.з. на 24.07.2021 г. съдът е дал ход на делото и е обявил
постановеното определение, с което е оставил без уважение искането
на РП–Кюстендил. Разяснил е реда и срока за обжалване и
протестиране и е насрочил делото пред въззивния съд. Всички листове
по делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 19.03.2022 г.

ЧНД № 674/2020 г., образувано на 04.06.2020 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 64, ал.1 НПК. Протокол
от избор на съдия–докладчик от същата дата. Ръкописно разпореждане
за насрочване от същата дата, написано върху искането.(вместо
приложено последователно по делото) В с.з. на 04.06.2021 г. съдът е
дал ход на делото и е обявил постановеното определение, с което е взел
мярка за неотклонение задържане под стража. Разяснил е реда и срока
за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. Всички листове
по делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 18.03.2022 г.

ЧНД № 1408/2020 г., образувано на 26.11.2020 г. по жалба на
основание чл. 243, ал. 4 НПК срещу постановление на прокурор от РП
– Кюстендил, с което е прекратено наказателното производство по ДП.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
от 02.12.2020 г. в з.з. съдът е отменил постановлението. Разяснил е реда
и срока за обжалване и протестиране. Съобщенията са изпратени на
жалбоподателя и на РП– Кюстендил на 03.12.2020 г. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 19.03.2022 г.

ЧНД № 1112/2020 г., образувано на 09.09.2020 г. по внесено на
09.09.2020 г. (без посочен час) искане на основание чл. 161, ал. 2 НПК
на прокурор от РП–Кюстендил. Протокол от избор на съдия–докладчик
от същата дата. С определение от 09.09.2020 г. съдът е одобрил
протокола за извършеното действие по разследването – претърсване и
изземване, на 09.09.2020 г. за времето от 05.15 ч. до 05.45 ч. Има
приложен стикер със съдържанието по чл. 60, ал. 4 от ПАС. Делото е
архивирано на 13.10.2021 г.

ЧНД № 1250/2020 г., образувано на 14.10.2020 г. по жалба на
основание чл. 243, ал. 4 НПК срещу постановление на прокурор от РП
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– Кюстендил, с което е прекратено наказателното производство по ДП.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
от 21.10.2020 г. в з.з. съдът е отменил постановлението и е указал реда
и срока за обжалване и протестиране. Съобщенията са изпратени на
жалбоподателя и на РП– Кюстендил на 23.10.2020 г. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 19.03.2021 г.

ЧНД № 113/2020 г., образувано на 22.01.2020 г. по
предложение на РП–Кюстендил за произнасяне по реда на чл. 306, ал.
1, т. 1 НПК за определяне на общо наказание на основание чл. 25, вр.
чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата.
Разпореждане от 24.01.2020 г. за насрочване и указания. В с.з. на
20.02.2020 г. съдът е дал ход на делото, приел е писмените
доказателства и е обявил постановеното определение. Разяснил е реда и
срока за обжалване. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 17.03.2021 г.

ЧНД № 152/2020 г., образувано на 29.01.2020 г. по
предложение на РП– Кюстендил за произнасяне по реда на чл. 306, ал.
1, т. 1 от НПК за определяне на общо наказание на основание чл. 25, вр.
чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата.
Разпореждане от 31.01.2020 г. за насрочване и указания. В с.з. на
25.02.2020 г. съдът е дал ход на делото, приел е писмените
доказателства и е обявил постановеното определение. Разяснил е реда и
срока за обжалване. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда. . Архивирано на17.03.2021 г.

ЧНД № 1094/2020г., образувано на 03.09.2020, г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 157 ЗЗ. Протокол от
избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 03.09.2020
г. за насрочване и указания и за определяне на в.л. психиатър. В с.з. на
15.09.2020 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на
освидетелствания и е постановил да бъде доведен принудително. На
24.09.2020 г. е дал ход на делото, разпитал е свидетели и е назначил
СПЕ. В с.з. на 06.10.2020 г. е приел заключението на СПЕ и с решение
от същата дата е постановил задължително настаняване и лечение на
лицето, за което е направено предложение. Разяснил е реда и срока за
обжалване от заинтересованите лица. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
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чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
13.10.2021 г.

ЧНД № 1335/2020г., образувано е на 04.11.2020, г. по искане
на прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 157 ЗЗ. С протокол от
избор на съдия–докладчик от същата дата е определен съдия Светослав
Петров. Разпореждане от 06.11.2020 г. за насрочнане и указания и
определяне на в.л. В с.з. на 16.11.2020 г. съдът не е дал ход на делото
поради нередовно призоваване на вещо лице–психиатър. С протокол от
избор от 25.11.2020 г. за съдия –докладчик е определен съдия Николай
Николов. (Причина за преразпределение е отсъствие на съдия Петров
за по–дълъг срок и кратък срок за разглеждане на делото, на което
съдът не е дал ход на съдебното следствие). В с.з. 26.11.2020 г. съдът е
дал ход на делото, разпитал е свидетели и е назначил СПЕ. В с.з. на
03.12.2020 г. е приел заключението на СПЕ и с решение от същата дата
е постановил задължително настаняване и лечение на лицето, за което е
направено предложение. Разяснил е реда и срока за обжалване от
заинтересованите лица. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 19.03.2020 г.

ЧНД № 131/2020 г., образувано е на 23.01.2020 г. по искане на
началника на РУ – Кюстендил на основание чл. 68, ал. 5 ЗМВР.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 24.01.2020 г. в з.з. съдът е разрешил извършване на
принудителна полицейска регистрация. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. . Архивирано на
17.03.2021 г.

ЧНД № 203/2020 г., образувано е на 06.02.2020 г. по искане на
началника на РУ„Полиция“ – Кюстендил на основание чл. 68, ал. 5
ЗМВР. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 07.02.2020 г. в з.з. съдът е разрешил извършване на
принудителна полицейска регистрация. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
17.03.2021 г.

ЧНД № 697/2021 г., образувано на 18.06.2021 г. по внесено в
10.02 ч. искане на основание чл. 161, ал. 2 НПК на прокурор от РП–
Кюстендил. Протокол от избор на съдия–докадчик от същата дата. С
определение от 18.06.2021 г. съдът е одобрил протокола за
извършеното действие по разследването – претърсване и изземване, на
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18.06.2021 г. за времето от 04.30. до 05.00 ч. Всички листове по делото
са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
16.03.2022 г.

ЧНД № 113/2021г., образувано на 29.01.2021 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 64, ал.1 НПК. Протокол
от избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от
29.01.2021 г. за насрочване и указания. В с.з. на 29.01.2021 г. съдът е
дал ход на делото и е обявил постановеното определение, с което е взел
мярка за неотклонение задържане под стража. Разяснил е реда и срока
за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. Всички листове
по делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 10.03.2022 г.

ЧНД № 1072/2021 г., образувано на 27.09.2021 г. по искане на
началника на РУ „Полиция“ – Кюстендил на основание чл. 68, ал. 5
ЗМВР. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 27.09.2021 г. в з.з. съдът е разрешил извършване на
принудителна полицейска регистрация. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
17.03.2021 г.

ЧНД № 424/2021 г., образувано на 01.04.2021 г. по
предложение на прокурор от РП– Кюстендил за произнасяне по реда на
чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК за определяне на общо наказание на
основание чл. 25, вр. чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия–докладчик
от същата дата. Разпореждане от 05.04.2021 г. за насрочване и
указания. В с.з. на 20.04.2021 г. съдът е дал ход на делото, приел е
писмените доказателства и е обявил постановеното определение.
Разяснил е реда и срока за обжалване. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Не е архивирано.

ЧНД № 754/2021 г., образувано на 06.07.2021 г. по жалба на
основание чл. 243, ал. 4 НПК срещу постановление на прокурор от РП
– Кюстендил, с което е прекратено наказателното производство по ДП.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 16.07.2021 г. съдът е изискал постановлението за
прекратяване от РП – Кюстендил. С разпореждане от 20.08.2021 г.
поради неизпълнение на указанията от 16.07.2021 г., съдът отново е
указал на  РП– Кюстендил да представи обжалваното постановление. С
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определение от 16.09.2021 г. в з.з. съдът е потвърдил постановлението
и е разяснил реда и срока за обжалване и протестиране. Всички листове
по делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. .
Архивирано на 16.03.2022 г.

Дела, разгледани от съдия Светослав Петров:

НОХД № 1798/2019 г., образувано на 19.12.2019 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 129 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 29.01.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. Делото е отлагано и отсрочвано в срока по
чл. 271, ал. 10 НПК (20 съдебни заседания) поради неявяване по
уважителни причини на защитник, неизготвени експертизи, неявяване
на вещо лице, неявяване на съдебен заседател, отпуск по болест на
съдията–докладчик, поради обявената епидемична обстановка и др.
Последното с.з. е насрочено за 09.06.2022 г.

НОХД № 1595/2019 г., образувано на 08.11.2019 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 325 от НК.
Протокол от избор на съдия–докладчик - Пламен Деянов, от същата
дата. След определение от 10.01.2020 г. за отвод на основание чл. 29,
ал. 2 НПК, на 13.01.2020 г . делото е разпределено за разглеждане от
съдия Светослав Петров. Разпореждане от 04.02.2020 г. за насрочване и
указания за страните, включително за въпросите по чл. 248 НПК.
Делото е отлагано и насрочвано общо 18 пъти при спазване на срока по
чл. 271, ал. 10 НПК. Причините за отлагане – поради неявяване по
уважителни причини на защитник, неявяване на вещо лице и
свидетели, неизпълнена процедура по призоваване, неявяване на
подсъдим, искане за провеждане на очни ставки, прочитане на
показания след съгласие на всички страни, отпуск по болест на
съдията–докладчик, поради обявената епидемична обстановка и др.
Постановявано е принудително довеждане, призоваване чрез органите
на МВР, налагани са глоби, изисквани са справки за установяване на
адрес на свидетели. Последното с.з. е насрочено за 26.05.2022 г.

НОХД № 236/2020 г., образувано на 12.02.2020 г. по внесено
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по чл.
343б, ал. 1 НК. Разпореждане от 12.02.2020 г. за насрочване и указания.
В с.з. на 17.02.2020 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на
обвиняемата, редовно призована, и го е отложил по искане на
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защитника, уведомил съда с молба за ангажимент по друго дело. (Не е
указано защитника да представи доказателства за причините за
неявяване). В с.з. на 20.02.2020 г. съдът е дал ход на делото.
Обвиняемата е заявила, че разбира обвинението, признава се за
виновна, разбира последиците от споразумението и доброволно го е
подписала. На основание чл. 382, ал. 6 НПК съдът е вписал в протокола
съдържанието на окончателното споразумение, подписано е от
страните, и го е одобрил при условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, е . Архивирано на
17.03.2021 г.

НОХД № 153/2020 г., образувано на 29.01.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 343б от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 30.01.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 06.02.2020 г. съдът е дал ход на делото,
не е провел р.з. Приел е представено споразумение за решаване на
делото. (Според съдържанието на протокола съдът не е изпълнил
процесуалното си задължение да разясни на обвиняемия въпросите по
чл. 382, ал. 4 НПК). Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението,
признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и
доброволно го е подписал. На основание чл. 382, ал. 6 НПК съдът е
вписал в протокола съдържанието на окончателното споразумение,
подписано е от страните, и го е одобрил при условията по чл. 382, ал. 7
НПК. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер
със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено
върху печат на съда. Архивирано на 15.03.2021 г.

НОХД № 252/2020 г., образувано на 14.02.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 183, ал. 4 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 25.02.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. С определение от 04.05.2020 г. делото е
пренасрочено за 25.06.2020 г. във връзка с епидемичната обстановка в
страната. На 25.06.2020 г. съдът е дал ход на делото, проведено е р.з.,
обсъдени са въпросите по чл. 248 НПК и го е отложил за с.з. на
основанията по чл. 252, ал. 2 НПК. В с.з. на 23.07.2020 г. съдът не е дал
ход по искане на подсъдимия за назначаване на служебен защитник. В
с.з. на 14.09.2020 г. е назначил служебен защитник, дал е ход на делото,
разпитал е свидетели, приел е заключението на вещото лице и го е
отложил за предоставяне на възможност подсъдимият да внесе
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дължимата сума за издръжка. В с.з. на 19.10.2020 г. съдът е дал ход на
делото и го отложил за призоваване на свидетел за установяване на
относими обстоятелства. С определение от 08.12.2020 г. делото е
пренасрочено за  25.01.2021 г. поради заболяване на съдията–
докладчик. В с.з. на 25.01.2021 г. съдът е дал ход на делото и го е
отложил по искане на страна за изготвяне на споразумение. В с.з. на
04.02.2021 г. съдът е отложил делото по искане на упълномощения
защитник за събиране на доказателства. С определение от 29.03.2021 г.
делото е пренасрочено за 17.05.2021 г. поради заболяване на съдията–
докладчик. В с.з. на 17.05.2021 г. съдът не е дал ход на делото поради
неявяване на защитника. (Не е указано да представи доказателства за
причините за неявяване). В с.з. на 21.06.2021 г. съдът е приел
представеното споразумение за решаване на делото. (Според
съдържанието на протокола не е изпълнил процесуалното си
задължение да разясни на обвиняемия въпросите по чл. 382, ал. 4
НПК). Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, разбира последиците от споразумението и доброволно го е
подписал.На основание чл. 382, ал. 6 НПК съдът е вписал в протокола
съдържанието на окончателното споразумение, което е подписано от
страните, и го е одобрил при условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда. . Архивирано на 11.10.2021 г.

НОХД № 209/2020 г., образувано на 06.02.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 339 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 25.02.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. С определение от 04.05.2020 г. делото е
пренасрочено за 25.06.2020 г. във връзка с обявената епидемичната
обстановка в страната. В с.з. на 25.06.2020 г. съдът е дал ход на делото,
не е провел р.з. и е приел представеното споразумение за решаване на
делото. (Според съдържанието на протокола е изпълнил процесуалното
си задължение да разясни на обвиняемия въпросите по чл. 382, ал. 4
НПК). Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, разбира последиците от споразумението и доброволно го е
подписал. На основание чл. 382, ал. 6 НПК съдът е вписал в протокола
съдържанието на окончателното споразумение, което е подписано от
страните, и го е одобрил при условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички
листове по делото са номерирани и не е приложен стикер със
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съдържанието, предвидено в чл. 60, ал. 4 от ПАС върху печат на съда.
Архивирано на 15.03.2021 г.

НОХД (БП) № 1092/2020 г., образувано на 02.09.2020 г. по
внесен обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3
от НК. Протокол от избор на съдия –докладчик от същата дата.
Разпореждане от 02.09.2020 г. за насрочване и указания за страните. В
с.з. на 09.09.2020 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на
подсъдимия–нередовно призован. В с.з. на 06.10.2020 г. съдът не е дал
ход на делото поради неявяване на подсъдимия – редовно призован, и е
постановил принудително довеждане. В с.з. на 06.11.2020 г. е отложил
делото по искане на страна за изготвяне на споразумение и назначаване
на служебен защитник. В с.з. на 07.12.2020 г. е дал ход, назначил e
служебен защитник и е приел представеното споразумение за решаване
на делото. (Според съдържанието на протокола съдът е изпълнил
процесуалното си задължение да разясни на обвиняемия въпросите по
чл. 382, ал. 4 НПК). Обвиняемият е заявил, че разбира обвинението,
признава се за виновен, разбира последиците от споразумението и
доброволно го е подписал. На основание чл. 382, ал. 6 НПК съдът е
вписал в протокола съдържанието на окончателното споразумение,
което е подписано от страните, и го е одобрил при условията по чл.
382, ал. 7 НПК. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 11.10.2021 г.

НОХД № 212/2021 г., образувано на 18.02.2021 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 183 НК. Протокол
от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане от
26.03.2021 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 15.04.2021 г. съдът не е дал ход на
делото поради неявяане на подсъдимата. Докладвал е върната
невръчена призовката, на която от длъжностното лице по призозаване е
отбелязано, че при посещение на адреса лицето не е намерено и не
живее там. Съдът е указал да се изиска справка за постоянен и настоящ
адрес. На 20.05.2021 г. съдът е дал ход на делото, провел е р.з.,
обсъдени са въпросите по чл. 248 НПК и го е отложил. На 14.06.2021 г.
съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетел и след изслушване на
съдебните прения на страните е обявил постановената присъда. Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда. Архивирано на 09.03.2022 г.
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НОХД № 10/2020 г., образувано на 02.01.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 183 от НК.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане
от 12.02.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 02.03.2020 г. съдът е дал ход на делото,
провел е р.з. и са обсъдени въпросите по чл. 248 НПК. Установил е
ОФГ в обвинителния акт, дал е 7–дневен срок за изготвяне на нов ОА и
е отложил делото за 02.04.2020 г. С определение от 04.05.2020 г. делото
е пренасрочено за 22.06.2020 г. във връзка с обявената епидемичната
обстановка в страната. На 22.06.2020 г. съдът е дал ход на делото,
разпитал е свидетели, приел е заключението на вещото лице и след
изслушване на съдебните прения на страните е обявил постановената
присъда. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Архивирано на 09.03.2022 г.

НОХД № 1318/2020 г., образувано на 29.10.2020 г. по внесено
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по чл.
354а, ал. 3 НК. Разпореждане от 30.10.2021 г. за насрочване и указания.
В с.з. на 05.11.2020 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на
подсъдимия– не е уведомен от защитника, чрез когото е призован. (Не
е указано да бъде призован лично на адреса по делото). С определение
от 08.12.2020 г. делото е пренасрочено за 25.01.2021 г. поради
заболяване на съдията–докладчик. В с.з. на 25.01.2021 г. съдът не е дал
ход поради неявяване на подсъдимия–редовно призован. (Не е указано
да представи доказателства за причините за неявяване. Не е приложен
чл. 271, ал. 11 НПК и не е указана възможността да бъде доведен
принудително). На 11.02.2021 г. съдът е дал ход на делото, не е провел
р.з. и е приел представеното споразумение. След разясняване на
въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК обвиняемият е заявил, че разбира
обвинението, признава се за виновен, разбира последиците от
споразумението и доброволно го е подписал. На основание чл. 382, ал.
6 НПК съдът е вписал в протокола съдържанието на окончателното
споразумение, което е подписано от страните, и го е одобрил при
условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
11.10.2021 г.

НОХД № 347/2020 г., образувано на 28.02.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 183 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
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от 13.03.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. С определение от 13.05.2020 г. делото е
пренасрочено за 06.07.2020 г. поради заболяване на съдията–
докладчик. На 06.07.2020 г. съдът не е дал ход на делото поради
неявяване на подсъдимата–редовно уведомена. (Не е указал да се
представят доказателства за причините за неявяване). На 27.07.2020 г.
съдът е дал ход на делото за провеждане на р.з, обсъдени са въпросите
по чл. 248 НПК. Установил е очевидна фактическа грешка в
обвинителния акт и е дал 7–дневен срок на прокурора за изготвяне на
нов акт. Разпореждане от 31.07.2020 г. за насрочване и указания. На
11.09.2020 г. съдът е дал ход на делото за провеждане на р.з., обсъдени
са въпросите по чл. 248 НПК, допусната е съдебно-икономическа
експертиза и делото е отложено на основанията по чл. 252, ал. 2 НПК.
В с.з. на 08.10.2020 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е вещото
лице и е допуснал изготвянето на допълнително заключение. В с.з. на
14.01.2021 г. не е дал ход поради неявяване на частния обвинител и
повереника–редовно уведомени. (Указано е да предоставят
доказателства за причините за неявяването си). С определение от
29.03.2021 г. съдът е пренасрочил делото за 10.05.2021 г., когато е дал
ход, разпитал е вещото лице и е приел заключението. Отложил го е по
искане на подсъдимата да изплати дължимата издръжка. С определение
от 29.06.2021 г. делото е пренасрочено за 03.09.2021 г. поради
заболяване на съдията–докладчик. В с.з. на 03.09.2021 г. съдът е дал
ход на делото, приел е писмени доказателства и след изслушване на
съдебните прения и последна дума на подсъдимата е обявил
постановената присъда. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 09.03.2022 г.

НОХД № 505/2021 г., образувано на 27.04.2021 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 216 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 28.05.2021 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 21.06.2021 г. съдът не е дал ход на
делото поради неявяване на подсъдимия–редовно призован. Указано е
да бъде доведен принудително. В заседанието на 09.09.2021 г. съдът е
дал ход на делото, обсъдени са въпросите по чл. 248 НПК и го е
отложил с оглед изразеното становище на страните да постигнат
споразумение. На 08.10.2021 г. е отложил делото по искане на
подсъдимия за упълномощаване на защитник. На 14.10.2021 г. е
отложено по искане на подсъдимия за назначаване на служебен
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защитник. На 21.10.2021 г. съдът не е дал ход поради неявяване на
подсъдимия и е постановил да бъде доведен принудително. С
определение от 09.11.2021 г. делото е пренасрочено за 20.12.2021 г.
поради заболяване на съдията–докладчик, когато е назначил служебен
защитник, дал е ход на делото, и е приел представеното споразумение
за решаване на делото. След разясняване на въпросите по чл. 382, ал. 4
НПК обвиняемият е заявил, че разбира обвинението, признава се за
виновен, разбира последиците от споразумението и доброволно го е
подписал. На основание чл. 382, ал. 6 НПК съдът е вписал в протокола
съдържанието на окончателното споразумение, което е подписано от
страните, и го е одобрил при условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда. Архивирано на 09.030.2022 г.

НОХД № 63/2021 г., образувано на 18.01.2021 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 19.01.2021 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. С определение от 29.03.2021 г. делото е
пренасрочено за 10.05.2021 г. поради заболяване на съдията–
докладчик. В с.з. 10.05.2021 г. съдът не е дал ход на делото и го е
отложил поради неявяване на пострадалата. (По делото не е приложено
върнато невръчено съобщение – въпреки отразеното в протокола). В
с.з. на 10.06.2021 г. делото е отложено по искане на подсъдимата за
назначаване на служебен защитник. В с.з. на 12.07.2021 г. съдът не е
дал ход на делото поради отсъствие на съдебен заседател, подал молба
с посочени уважителни причини. На 02.09.2021 г. съдът е дал ход на
делото за провеждане на р.з., обсъдени са въпросите по чл. 248 НПК и
делото е разгледано незабавно при условията на глава 27 – чл. 371, т. 2
НПК.След изслушване на съдебните прения съдът е обявил
постановената присъда. (Диспозитивът на присъдата не отговаря по
съдържание на предвиденото в чл. 305, ал. 4 НПК. В диспозитива на
присъдата са вписани двете наказания – определеното съгласно
разпоредбите на Общата част на НК, което е задължително за мотивите
и определеното при условията на чл. 58а НК, вместо само наказанието,
определено на основание чл. 58а НК). Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
09.03.2022 г.
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НОХД № 796/2021 г., образувано на 14.07.2021 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 355, ал. 2 НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 15.07.2021 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 19.07.2021 г. съдът не е дал ход на
делото поради неявяване на подсъдимия – нередовно призован.
Указано е да се призове чрез изготвяне на съдебна поръчка. На
04.10.2021 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на
подсъдимия – нередовно призован – не е изпълнена съдебната поръчка.
С определение от 09.11.2021 г. делото е пренасрочено за 09.12.2021 г.
поради заболяване на съдията–докладчик. На 09.12.2021 г. съдът е
назначил е служебен защитник на неявилия се редовно призован
подсъдим, дал е ход на делото, провел е р.з., обсъдени са въпросите по
чл. 248 НПК. Делото е разгледано незабавно при условията по чл. 252,
ал. 1 НПК, разпитани са свидетели и след изслушване на съдебните
прения на страните, съдът е обявил постановената присъда. Всички
листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда. Архивирано на 14.03.2022 г.

НОХД № 114/2021 г., образувано на 29.01.2021 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 196 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 02.02.2021 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. В заседанието на 29.03.2021 г. съдът е дал
ход на делото, провел е р.з., обсъдени са въпросите по чл. 248 НПК.
Делото е разгледано незабавно при условията по чл. 252, ал.1 НПК.
След изслушване на съдебните прения на страните съдът е обявил
постановената присъда. (Диспозитивът на присъдата не отговаря по
съдържание на предвиденото в чл. 305, ал. 4 НПК. В диспозитива на
присъдата са вписани двете наказания – определеното съгласно
разпоредбите на Общата част на НК, което е задължително за мотивите
и определеното при условията на чл. 58а НК, вместо само наказанието,
определено на основание чл. 58а НК). Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Не е архивирано.

НОХД (БП) № 651/2020 г., образувано на 28.05.2020 г. по
внесен обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 195 НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 01.06.2020 г. за насрочване и указания. На 04.06.2021 г. съдът не е
дал ход на делото поради неизтекъл срок по чл. 247в, ал. 3 НПК. На
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30.07.2020 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на
подсъдимия и защитника (молба от защитника с искане за отлагане
поради ангажимент по друго дело и болничен лист за подсъдимия). В
с.з. на 04.09.2020 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели,
приел е заключението на вещото лице и го е отложил с указание за
призоваване на свидетели и изискване на документи. С определение от
18.09.2020 г. делото е пренасрочено за 15.10.2020 г. поради отсъствие
на съдията–докладчик. На 15.10.2020 г. съдът не е дал ход на делото
поради неявяване на защитника. (Съдът, без доказателства е приел
информацията, че е поставен под карантина поради заболяване от
КОВИД–19. Не е указано да се представи доказателства за причините
за неявяване). На 19.11.2020 г. съдът не е дал ход и делото и го е
отложил поради заболяване на съдебен заседател. В с.з. на 18.01.2021 г.
съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели и го е отложил за
разпит на свидетели, допуснати по искане на страна. В с.з. на
25.02.2021 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели, приел е
заключението на вещите лица и го е отложил за разпит на непризован
свидетел поради промяна на адреса му. В с.з на 15.04.2021 г. съдът е
дал ход на делото, разпитал е свидетели и го е отложил за събиране на
доказателства и разпит на свидетел по искане на прокурора. На
28.05.2021 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели, приел е
писмени доказателства и го е отложил за разпит на свидетели,
допуснати по почин на съда. В с.з. на 11.07.2021 г. съдът е дал ход на
делото, разпитал е свидетели и след изслушване на съдебните прения
на страните е обявил постановената присъда. Всички листове по делото
са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Не е архивирано.

НОХД № 294/2020 г., образувано на 20.02.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК.
Протокол от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане
от 20.02.2021 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 27.02.2020 г. съдът не е дал ход на
делото поради искане на подсъдимия за назначаване на служебен
защитник. На 09.03.2020 г. съдът е назначил служебен защитник, дал е
ход на делото за провеждане на р.з., обсъдени са предвидените
въпросите и е разгледано незабавно по реда на глава 27 – чл. 371, т. 2
НПК. След изслушване на съдебните прения и последна дума на
подсъдимия съдът е обявил постановената присъда в присъсътвие на
страните. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
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стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Архивирано на 15.03.2021 г.

НОХД № 482/2021 г., образувано на 19.04.2021 г. по внесено
споразумение за решаване на делото за извършено престъпление по чл.
343 НК. Разпореждане от 21.04.2021 г. за насрочване и указания. В с.з.
на 26.04.2020 г. съдът е дал ход на делото. След разясняване на
въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК обвиняемият е заявил, че разбира
обвинението, признава се за виновен, разбира последиците от
споразумението и доброволно го е подписал. На основание чл. 382, ал.
6 НПК съдът е вписал в протокола съдържанието на окончателното
споразумение, което е подписано от страните, и го е одобрил при
условията по чл. 382, ал. 7 НПК. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
09.03.2022 г.

НОХД № 584/2020 г., образувано на 12.05.2020 г. по внесен
обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 196 НК. Протокол
от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане от
19.05.2020 г. за насрочване и указания за страните, включително за
въпросите по чл. 248 НПК. На 09.07.2020 г. съдът не е дал ход на
делото поради нередовно призоваване на ощетеното ЮЛ. На 20.08.2020
г съдът е дал ход на делото за провеждане на р.з., обсъдени са
въпросите по чл. 248 НПК и делото е разгледано незабавно при
условията по чл. 252, ал. 1 НПК по реда на глава 27 – чл. 371, т. 2 НПК.
След изслушване на съдебните прения на страните съдът е обявил
постановената присъда. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 16.03.2021 г.

НЧХД № 342/2021 г., образувано на 15.03.2021 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. Протокол от избор на
съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 26.03.2021 г. за
насрочване и указания. В с.з. на 12.04.2021 г. съдът не е дал ход на
делото поради неявяване на подсъдимия–нередовно призован.
Призовката e върната невръчена с отбелязване, че не е намерен на
адреса. Указано е да се призове на двата адреса, посочени в тъжбата. В
с.з. на 31.05.2021 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели,
приел е заключението на в. л. и го е отложил за разпит на свидетели,
допуснати по искане на страните. В с.з. на 12.7.2021 г. съдът е дал ход
на делото, разпитал е свидетелите и след изслушване на съдебните
прения е обявил постановената присъда. Всички листове по делото са
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номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
11.10.2021 г.

НЧХД № 138/2021 г. образувано на 03.02.2021 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 182, ал. 2 НК. Протокол от избор на
съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 08.02.2021 г. за
насрочване и указания. В с.з. на 22.02.2021 г. съдът е дал ход на делото,
разпитал е свидетелите и го е отложил за събиране на доказателства по
почин на съда. В с.з. на 08.04.2021 г. съдът е дал ход на делото, приел е
писмени доказателства и го е отложил за събиране на доказателства с
повторно искане от РУ–МВР–Кюстендил. (Не е наложена санкция за
неизпълнение разпореждането на съда). На 27.05.2021 г. съдът е дал
ход на делото,  изслушал е обясненията на подсъдимия  и го е отложил
са изслушване на записи от тел. 112. В с.з. на 12.07.2021 г. съдът е дал
ход на делото,  изслушал е записите и съдебните прения и е обявил
постановената присъда. Всички листове по делото са номерирани и е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС.
Не е  архивирано.

НЧХД № 801/2020 г. образувано на 26.06.2020 г. по тъжба за
извършено престъпление по чл. 148 НК. (след определение на ВКС по
чл. 43, т. 3 НПК). Протокол от избор на съдия–докладчик от същата
дата. С определение от 10.07.2020 г. наказателното производство е
прекратено поради оттегляне на подадената тъжба на основание чл. 24,
ал. 5, т. 4 НПК. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 16.03.2021 г.

АНД № 629/2020 г., образувано на 22.05.2020 г. по жалба
срещу електронен фиш, издаден от РУ „Полиция“– МВР– Кюстендил.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане
от 28.05.2020 г. за насрочване и указания. С определение от 23.07.2020
г. е пренасрочено за 21.09.2020 г. поради заболяване на съдията –
докладчик. В с.з. на 21.09.2020 г. съдът е дал ход на делото, докладвал
е жалбата и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
определение от 20.10.2020 г. съдът е отменил определението от
21.09.2020 г., с което е обявено съдебното следствие за приключено, и е
насрочил делото за  23.11.2020 г. С определение от 08.12.2020 г. делото
е пренасрочено за 25.01.2021 г. поради заболяване на съдията–
докладчик. На 25.01.2021 г. съдът не е дал ход на делото поради
нередовно призоваване на жалбоподателя –не е върната разписката за
връчване на призовката. (Няма данни по делото съдебният служител 10
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дни преди с.з. да е докладвал на съдията–докладчик, съгласно чл. 55, т.
9 ПАС). С определение от 29.03.2021 г. делото е пренасрочено за
10.05.2021 г. поради заболяване на съдията–докладчик. В с.з. на
10.05.2021 г. съдът не е дал ход поради нередовно призоваване на
жалбоподателката – не е върната раазписката за връчване на
призовката. (Съдът не е приложил чл 182, ал. 1 НПК по отношение на
длъжностното лице, което не е връчило призовката). Указал е
призоваването да се извърши чрез органите на РУ–МВР– Кюстендил. В
с.з. на 15.07.2021 г. съдът е дал ход на делото, приел е писмени
доказателства и след изслушване на съдебните прения е обявил, че ще
се произнесе с решение в срок. С решение от 21.07.2021 г. съдът е
потвърдил електронния фиш и е указал реда и срока за обжалване.
Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда. Архивирано на 09.03.2022 г.

АНД № 94/2021 г., образувано на 27.01.2021 г. по внесено
постановление на прокурор от РП - Кюстендил с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание на основание чл. 78а НК за извършено
престъпление по чл. 316  НК. Протокол от избор на съдия–докладчик
от същата дата. Разпореждане от 29.01.2021 г. за насрочване и
указания. В с.з. на 25.02.2021 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е
на страните правото им по чл. 274, ал.1 НПК, а на обвиняемия и
конкретно предвидените. Приобщил е материалите по делото на
основание чл. 283 НПК. След изслушване на съдебните прения,
упражнено право на лична защита и последна дума на обвиняемия,
съдът е обявил на страните постановеното решение, с което е признал
обвиняемия за виновен по повдигнатото му обвинение, на основание
чл. 78а, ал. 1 НК го е освободил от наказателна отговорност и му е
наложил административно наказание глоба. Разяснил е реда и срока за
обжалване и протестиране по реда на глава 21 НПК. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 09.03.2022 г.

АНД № 385/2021 г., образувано на 23.03.2021 г. по внесено
постановление на прокурор от РП – Кюстендил с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание на основание чл. 78а НК за извършено
престъпление по чл. 354а  НК. Протокол от избор на съдия–докладчик
от същата дата. Разпореждане от 24.03.2021 г. за насрочване и
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указания. На 22.04.2021 г. съдът е дал ход на делото, разяснил е на
страните правото им по чл. 274, ал. 1 НПК, а на обвиняемия и
конкретно предвидените. Приобщил е материалите по делото на
основание чл. 283 НПК. След изслушване на съдебните прения,
упражнено право на лична защита и последна дума на обвиняемия,
съдът е обявил на страните постановеното решение, с което е признал
обвиняемия за виновен по повдигнатото му обвинение, на основание
чл. 78а, ал.1 НК го е освободил от наказателна отговорност и му е
наложил административно наказание глоба. Произнесъл се е по
веществените доказателства. Разяснил е реда и срока за обжалване и
протестиране по реда на глава 21 НПК. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
09.03.2022 г.

АНД № 127/2020 г., образувано на 23.01.2020 г. по внесено
постановление на прокурор от РП – Кюстендил с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание на основание чл. 78а НК за извършено
престъпление по чл. 313  НК. Протокол от избор на съдия–докладчик
от същата дата. Разпореждане от 17.02.2020 г. за насрочване и
указания. В с.з. на 21.02.2020 г. съдът не е дал ход на делото поради
непризоваване на подсъдимия (с неустановен адрес) и за изготвяне на
съдебна поръчка. Документите са изпратени на МП на същата дата. С
определение от 20.05.2020 г. делото е пренасрочено за 03.09.2020 г.
поради заболяване на съдията–докладчик. В с.з. на 03.09.2020 г. и на
05.10.2020 г. съдът не е дал ход на делото поради неизпълнение на
съдебната поръчка. На 05.11.2020 г. съдът е дал ход на делото с участие
на обвиняемия и е разяснил на страните правото им по чл. 274, ал.1
НПК, а на обвиняемия и конкретно предвидените. Приобщил е
материалите по делото на основание чл. 283 НПК. След изслушване на
съдебните прения, упражнено право на лична защита и последна дума
на обвиняемия съдът е обявил на страните постановеното решение, с
което е признал обвиняемия за виновен по поводигнатото му
обвинение, на основание чл. 78а, ал.1 НК го е освободил от наказателна
отговорност и му е наложил административно наказание глоба.
Разяснил е реда и срока за обжалване и протестиране по реда на глава
21 НПК. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Архивирано на 23.03.2021 г.



90

АНД № 252/2021 г., образувано на 02.03.2021 г. по жалба
срещу наказателно постановление, издадено от директора на  РЗИ–
Кюстендил. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата.
Разпореждане от 26.03.2021 г. за насрочване и указания. В с.з. на
29.04.2021 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели и го е
отложил за разпит на допуснат по почин на съда свидетел. В с.з. на
07.06.2021 г. съдът не е дал ход на делото поради неявяване на редовно
призован свидетел с указание, че при повторно неявяване ще му бъде
наложена глоба. В с.з. на 08.07.2021 г. съдът е дал ход на делото,
разпитал е свидетел и след изслушване пренията на страните е обявил,
че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 26.07.2021 г. е
потвърдил НП и е указал реда и срока за обжалване. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.

АНД № 302/2021 г., образувано на 11.03.2021 г. по жалба
срещу наказателно постановление, издадено от директора на РД
„Автомобилна администрация – София. Протокол от избор на съдия–
докладчик от същата дата. Разпореждане от 29.03.2021 г. за насрочване
и указания. В с.з. на 22.04.2021 г. е дал ход на делото, разпитал е
свидетели и след изслушване съдебните прения на страните съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 19.05.2021
г. е отменил НП и е указал реда и срока за обжалване. Всички листове
по делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 09.03.2022 г.

АНД № 6/2020 г., образувано на 02.01.2020 г. по жалба срещу
електронен фиш, издаден от РУ „Полиция“–Кюстендил. Протокол от
избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 18.02.2020
г. за насрочване и указания. В с.з. на 02.03.2020 г. съдът е дал ход на
делото в отсъствие на жалбоподателя,уведомил съда с молба делото да
се разгледа в негово отсъсътвие. Обявил е, че ще се произнесе с
решение в срок. С решение от 06.04.2020 г. е потвърдил електронния
фиш и е указал реда и срока за обжалване. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
23.03.2021 г.

АНД № 43/2020 г., образувано на 10.01.2020 г. по жалба срещу
наказателно постановление, издадено от н-к сектор ПП – ОД–МВР–
Кюстендил. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата.
Разпореждане от 18.02.2020 г. за насрочване и указания. В с.з. на
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09.03.2020 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е свидетели и е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 09.04.2020
г. е отменил НП и е указал реда и срока за обжалване. Всички листове
по делото са номерирани и е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС. Архивирано на 23.03.2021 г.

ЧНД № 23 /2021г., образувано на 06.01.2021 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол
от избор на съдия – докладчик от същата дата. Разпореждане от
06.01.2021 г. за насрочване и указания. В с.з. на 06.01.2021 г. съдът е
дал ход на делото и е обявил постановеното определение, с което е взел
мярка за неотклонение задържане под стража. Разяснил е реда и срока
за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд. Всички листове
по делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 10.03.2022 г.

ЧНД № 969/2021 г., образувано на 02.09.2021 г. по внесено в
15.15 ч. искане на основание чл. 161, ал. 2 НПК на прокурор от РП–
Кюстендил. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С
определение от 02.09.2021 г. съдът е одобрил протокола за
извършеното действие по разследването – претърсване и изземване, за
времето от 18.35 ч. до 19.10 ч. на 01.09.2021 г. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 17.03.2022 г.

ЧНД № 626/2021 г., образувано на 02.06.2021 г. по жалба на
основание чл. 243, ал. 4 НПК срещу постановление на прокурор от РП
– Кюстендил, с което е прекратено наказателното производство по ДП.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
от 18.06.2021 г. в з.з. съдът е отменил постановлението и е указал реда
и срока за обжалване и протестиране. Съобщенията са изпратени на
жалбоподателя и на РП–Кюстендил на 22.06.2021 г. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 16.03.2022 г.

ЧНД № 760/2021 г., образувано на 07.07.2021 г. по жалба на
основание чл. 243, ал. 4 НПК срещу постановление на прокурор от РП
– Кюстендил, с което е прекратено наказателното производство по ДП.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане
от 07.07.2021 г. с указания до РП–Кюстендил да представи ДП. С
определение от 23.07.2021 г. в з.з. съдът е отменил постановлението и е
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указал реда и срока за обжалване и протестиране. Съобщенията са
изпратени на жалбоподателя и на РП- Кюстендил на 26.07.2021 г.
Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда. . Архивирано на 16.03.2022 г.

ЧНД № 683/2021 г., образувано на 16.06.2021 г. по внесено
искане на прокурор от РП–Кюстендил за произнасяне по реда на чл.
306, ал. 1 НПК и определяне на общо наказание на основание чл. 25, вр.
чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата.
Разпореждане от 22.06.2021 г. за насрочване и указания. В с.з. на
22.07.2021 г. съдът не е дал ход на делото по искане на прокурора във
връзка с данни, че по отношение на осъдения има влезли в сила и други
присъди и е указал да се изиска актуална справка за съдимост. В с.з. на
26.08.2021 г. съдът е дал ход на делото, приел е писмени доказателства
и е обявил постановеното определение. Разяснил е реда и срока за
обжалване и протестиране. Всички листове по делото са номерирани.
Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от
ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 16.03.2022 г.

ЧНД № 1314/2021 г., образувано на 09.11.2021 г. по внесено
искане на прокурор от РП–Кюстендил за произнасяне по реда на чл.
306, ал. 1, от НПК за определяне на общо наказание на основание чл.
25, вр. чл. 23 НК. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата
дата. Разпореждане от 12.11.2021 г. за призоваване и указания. В с.з. на
17.12.2021 г. съдът е дал ход на делото, приел е писмените
доказателства и е обявил постановеното определение. Разяснил е реда и
срока за обжалване и протестиране. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
18.03.2022 г.

ЧНД № 609/2021 г., образувано на 27.05.2021 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 157 ЗЗ. Протокол от
избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 28.05.2021
г. за насрочване и  указания, определяне експерт психиатър и
допускане на правна помощ. В с.з. на 07.06.2021 г. съдът е дал ход на
делото, разпитал е свидетели, назначил е СПЕ. В с.з. на 14.06.2021 г. е
разпитал вещото лице и е приел заключението на СПЕ. С решение от
същата дата е постановил задължително настаняване и лечение на
лицето, за което е направено предложение, разяснил е реда и срока за
обжалване от заинтересованте лица. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
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чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
16.03.2022 г.

ЧНД № 968 /2021г., образувано на 31.07.2021 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 64, ал. 1 НПК. Протокол
от избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от
31.07.2021 г. за насрочване и указания. В с.з. на 31.07.2021 г. съдът е
дал ход на делото и е обявил на страните постановеното определение, с
което е взел мярка за неотклонение задържане под стража. Разяснил е
реда и срока за обжалване и е насрочил делото пред въззивния съд.
Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен стикер със
съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху
печат на съда. Архивирано на 19.03.2022 г.

ЧНД № 491/2020 г., образувано на 10.04.2020 г. по внесено
(без посочен час) искане на основание чл. 161, ал. 2 НПК на прокурор
от РП–Кюстендил. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата
дата. С определение от 10.04.2020 г. съдът е одобрил протокола за
извършеното действие по разследването– претърсване и изземване, на
10.04.2020 г. за времето от 06.10 ч. до 06.45 ч. Всички листове по
делото са номерирани и е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС върху печат на съда. Архивирано на
18.03.2021 г.

ЧНД № 437/2020 г., образувано на 19.03.2020 г. по внесено на
19.03.2020 г. (без посочен час) искане на основание чл. 161, ал. 2 НПК
на прокурор от РП–Кюстендил. Протокол от избор на съдия–
докладачик от същата дата. С определение от 19.03.2020 г. съдът е
одобрил протокола за извършеното действие по разследването –
претърсване и изземване, на 18.03.2020 г. за времето от 14.30 ч. до
16.00 ч. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Архивирано на 18.03.2021 г.

ЧНД № 1173/2020 г., образувано на 29.09.2020 г. по жалба на
основание чл. 243, ал. 4 НПК срещу постановление на прокурор от РП
– Кюстендил, с което е прекратено наказателното производство по ДП.
Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С определение
от 26.10.2020 г. в з.з. съдът е оставил без разглеждане жалбата по
съображения, че с определение от 21.10.2020 г. по ЧНД № 1050/2020 г.
е отменено постановлението на РП–Кюстендил. Всички листове по
делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 19.03.2021 г.
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ЧНД № 1045/2020 г., образувано на 20.08.2020 г. по внесена
молба от осъдения за произнасяне по реда на чл. 306, ал. 1, т.1 и т. 3
НПК. Разпореждане от 15.09.2020 г. за насрочване и указания за
призоваване и прилагане на доказателства. В с.з. на 15.10.2020 г. съдът
е дал ход на делото, приел е писмените доказателства и е обявил на
страните постановеното определение. Разяснил е реда и срока за
обжалване. Всички листове по делото са номерирани. Не е приложен
стикер със съдържанието, предвидено в чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е
отразено върху печат на съда. Архивирано на 13.10.2021 г.

ЧНД № 60/2020 г., образувано на 14.01.2020 г. по искане на
прокурор от РП Кюстендил на основание чл. 157 ЗЗ. Протокол от избор
на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 14.01.2020 г. за
насрочване и указания, определяне на вещо лице, допусната правна
помощ. В с.з. на 24.01.2020 г. съдът е дал ход на делото, разпитал е
свидетели и е назначил СПЕ. На 03.02.2020 г. съдът е дал ход на
делото, разпитал е вещото лице, приел е заключението на СПЕ, обявил
е постановеното решение за задължително настаняване и лечение на
лицето, за което е направено предложение, и е разяснил реда и срока за
обжалване от заинтересованите лица. Всички листове по делото са
номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието, предвидено в
чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда. Архивирано на
17.03.2022 г.

ЧНД № 521/2020 г., образувано на 21.04.2020 г. по искане на
прокурор от РП–Кюстендил на основание чл. 157 ЗЗ. Протокол от
избор на съдия–докладчик от същата дата. Разпореждане от 21.04.2020
г. за насрочване и указания, определяне вещо лице психиатър,
допусната правна помощ. В с.з. на 05.05.2020 г. съдът не е дал ход на
делото поради неявяване на лицето, чието задължително лечение се
иска – постъпило на лечение в МБАЛ– Кюстендил. В с.з. на 28.05.2020
г. съдът е назначил служебен защитник на освидетелствания, дал е ход
на делото, разпитал е свидетели и е назаначил СПЕ. На 15.06.2020 г.
съдът е дал ход на делото, разпитал е вещото лице и е приел
заключението на СПЕ. С решение от същата дата е постановил
задължително настаняване и лечение на лицето, за което е направено
предложение. Разяснил е реда и срока за обжалване от
заинтересованите лица. Всички листове по делото са номерирани. Не е
приложен стикер със съдържанието, предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС,
а е отразено върху печат на съда. Архивирано на 18.03.2021 г.

ЧНД № 151/2020 г., образувано на 29.01.2020 г. по искане на
началника на РУ „Полиция“– Кюстендил на основани чл. 68, ал. 5
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ЗМВР. Протокол от избор на съдия–докладчик от същата дата. С
разпореждане от 30.01.2020 г. е оставено без уважение искането за
извършване на принудителна полицейска регистрация. Всички листове
по делото са номерирани. Не е приложен стикер със съдържанието,
предвидено в  чл. 60, ал. 4 от ПАС, а е отразено върху печат на съда.
Архивирано на 17.03.2021 г.

Проверени дела:
НОХД № № 755/2020 г., № 10/2021 г., № 753/2020 г., № 663/2020

г. № 381/2020 г., № 1476/2020 г. № 124/2020 г., № 1116/2020 г., №
24/2020 г., № 1360/2020 г., № 1528/2020 г., № 1494/2020 г., № 901/2020
г. № 174/2020 г., № 679/2020 г., № 212/2020, № 344/2021 г., №
78/2021г., № 259/2021 г., № 511/2021 г., № 122/2021 г., № 368/2021г., №
62/2021 г., № 145/2021 г., № 1361/2020 г., № 1362/2020 г., № 335/22021
г., № 193/2021 г., № 820/2020 г., № 176/2021 г., № 382/2020 г. и №
457/2021 г.;

 НЧХД № № 1103/20 г., № 1237/20 г. и  № 658/2020 г.
АНД №№ 71/2020 г., № 180/2020 г., № 418/2021 г., № 466/2021 г.,

№ 405/21 г. № 73/2020 г. и № 449/2020 г.;
ЧНД №№ 906/2021 г., № 1248/2021 г., № 1291/2021 г., №

1324/2021 г., № 580/2021г., № 994/2021 г., № 688/2021 г., № 742/2021 г.,
№ 800/2021 г., № 856/2021 г., №520/2021 г., № 344/2020 г., № 211/2020
г. и № 1293/20 г.

По делата, посочени само като проверени, не са констатирани
нарушения или различни от установени при по подробно описаните
дела.

IV.Тематична планова проверка:

Във връзка с изпълнение на т. 4 от Заповед № ПП–22–12/
03.05.2022 г. на главния инспектор на ИВСС се извърши тематична
планова проверка в РС – Кюстендил за образуваните в Електронната
информационна система на съдилищата (ЕИСС) след 30.06.2021 г. и до
30.04.2022 г. електронни наказателни дела, при която се установи:

 Общият брой образувани дела за периода е 1329, от които: НОХД
– 259, НЧХД – 5, АНД – 256 (включително по чл. 78а НК – 36 и по
УБДХ – 4) и ЧНД – 809. В хартиения еквивалент на всички дела се
съдържа издаденият в електронна форма акт на съда със саморъчен
подпис на съдията, който го е постановил.
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От образуваните в ЕИСС и приключени дела са обжалвани/
протестирани съдебните актове по 48 дела. В тези случаи делата се
изпращат на ОС – Кюстендил в електронен и в хартиен вид, като
обжалваният/ протестиран съдебен акт със саморъчен подпис на
съдията, който го е постановил, е приложен в хартиеното дело. Няма
дела върнати за администриране на това основание.

V. Констатации от Комплексна планова проверка, извършена
на РС – Кюстендил:

1. В съда е създадена добра организация на административната
дейност. Процесът на обслужване на гражданите е максимално
оптимизиран. Интернет страницата се актуализира ежедневно, като
предоставя необходимата информация за графика на насрочените
заседания и за постановените съдебни актове, подлежащи на
публикуване. Достъпът до нея се извършва без необходимост от
регистрация.

Делата се разпределят на принципа на случайния подбор и
съгласно приетите правила. Създадена е добра организация на работата
за разглеждане на делата при условията на чл. 329, ал. 3 ЗСВ и по време
на дежурство. Работата на служителите в деловодствата и другите
служби отговаря на изискванията, предвидени в ПАС, и приетите в
съда правила. Допуснатите незначителни отклонения при изпълнение
на служебните задължения и при избора на съдебни заседатели не са се
отразили негативно на цялостната организация по образуването,
движението и приключването на делата в установените срокове.

2. Деловодните книги по наказателните дела за 2020 г. и 2021 г.
се водят по утвърден образец и съгласно изискванията, предвидени  в
ПАС. Не бяха установени нарушения при извършените вписвания в
описните книги, в книгите за откритите съдебни заседания, в книгите
за закритите и разпоредителните заседания, в книгите за изпълнение на
присъдите и определенията и в книгата за веществените доказателства,
описани в обстоятелствената част на акта. Всички книги са
приключени по надлежния ред.

Книгата за изпълнение на присъдите и определенията е водена
съгласно изискванията и са извършени предвидените в чл.104 ПАС
ежемесечни проверки,за което има съставени протоколи, приложени
към книгите.

3. Книжата, по които се образуват дела, се предават най–късно на
следващия ден от постъпването им на административния ръководител.
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Разпределението се извършва съгласно чл. 9, ал. 1 ЗСВ на принципа на
случайния подбор чрез равномерно електронно разпределение
съобразно поредността на постъпването им и съгласно утвърдените
вътрешни правила. По всички дела се прилагат протоколите от избор
на съдията–докладчик и справките за разпределение на съдебните
заседатели.

Новообразуваните дела и новопостъпилите документи към
висящите дела се докладват на съдията–докладчик в деня на
завеждането или най–късно на следващия ден.

Призовките и съобщенията след образуване на делото се изготвят
от съдебните деловодители в деня на предаване на делото от съдията–
докладчик, а призовките след съдебно заседание се изготвят от
съдебните секретари в тридневен срок.

Обявленията и съобщенията се връчват най–късно в 14-дневен
срок от получаването им от длъжностното лице по призоваване.
Изключение има в случаите, когато лицето не е намерено на адреса.

Съдебните секретари съставят протоколите за съдебните и за
разпоредителните заседания в тридневен срок от провеждането им.

 Преписи от решенията или жалби на страните по тях се
изпращат най-късно на следващия ден след предаване на решеното
дело в деловодството.

Получените в служба „Съдебно деловодство“ протести и жалби
се докладват не по–късно от следващия работен ден и се изпращат на
по–горния съд въз основа на разпореждане на съдията–докладчик в 3–
дневен срок след изтичане на срока за възражение или от изтичане на
срока за обжалване и протестиране.

4. Делата се подреждат и съхраняват по предвидения в чл. 82 от
ПАС ред и върху кориците на папките се отбелязват наименованието
на съда, номер, предмет, страни по делото, дата на образуване и
свършване, съдията – докладчик, датите на съдебните заседания.

5. Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални
срокове, се обозначават с жълт етикет съгласно изискванията по чл. 82,
ал. 5 от ПАС. (едно дело от проверените не е обозначено с жълт
етикет– НОХД(БП) № 293/2021г.)

6. Приемането, съхраняването, разпореждането и унищожаването
на веществените доказателства е извършено при условията, по реда и в
сроковете, предвидени в ПАС.

7. Не по всички дела преписи от влезлите в сила присъди,
споразумения, решения и определения, както и бюлетините за
съдимост, се изпращат в сроковете, предвидени в чл. 98 ПАС.



98

8. При проверка на информацията в предоставените от съда
статистически формуляри и на конкретни дела, избрани на случаен
принцип, не се установи да са извършени нарушения при
разпределение по видове на образуваните дела с цел повлияване при
определяне на натовареността и на достоверността на статистическите
данни (чл. 80 ПАС).

9. Не по всички дела се прилагат стикери със съдържанието,
предвидено в чл. 60, ал. 4 ПАС. По значителен брой вместо върху
стикер информацията, предвидена в чл. 60, ал. 4 ПАС, е записана върху
печат на съда, поставен на втората страница на последния лист, в който
са описани броя листове, дата и подпис на деловодител. (НОХД №
216/2021г., ЧНД № 691/2021 г., ЧНД № 922/2020 г. и др.). Въз основа
на констатацията и преди приключване на проверката е издадена
Заповед № РД–13–59/10.10.2022 г., с която съдебният деловодител е
задължен при предаване на делата в архив да поставя стикер като
последна страница, в който да отбелязва броя на съдържащите се в
делото книжа, да има подпис на съответния деловодител, дата и печат.

10. Делата се предават в служба „Архив“ в срока по чл. 60, ал.1
ПАС.

11. Отводите от разглеждане на наказателните дела за
проверявания период са 90 (2020 г. – 40; 2021 г. – 50). Съдебните
актовете са мотивирани с конкретни обстоятелства, както следва: през
2020 г. на основание чл. 29, ал. 2 НПК – 24 и на основание чл. 31, ал. 1
НПК – 16. През 2021 г. на основание чл. 29, ал. 2 НПК – 45 и  на
основание чл. 31, ал. 1 НПК – 5.

12. Не всички дела са насрочвани при спазване на сроковете,
предвидени в чл. 247а, ал. 2, т. 1 НПК (нов чл. 247б, ал. 2, т. 1 НПК,  в
сила от 30.06.2021 г). В тримесечен срок с разрешение на председателя
са насрочени 4 дела, а без разрешение–14 дела. Няма насрочени дела
след този срок.

13. Не всички дела са насрочени за с.з. в срока по чл. 252, ал. 2 и
ал. 4 НПК. С незначително забавяне, включително и в периода на
съдебната ваканция, след този срок са насрочени 29 дела.

14. По голям брой дела съдът е постановил немотивирани
определения за решението делото да се разглежда незабавно при
условията на чл. 252, ал. 1 НПК или за насрочване на делото за с.з. на
основание чл. 252, ал. 2 НПК.(НОХД № 373/2021г.).

15. По незначителен брой дела няма разпореждане за насрочване
и указания.(ЧНД № 191/2021 г. ЧНД № 468/2020 г., ЧНД № 439/2020 г.)
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16. Не по всички дела са спазени материално–правните и
процесуалните предпоставки за провеждането на диференцираните
процедури. Според предоставените справки не по всички дела е спазен
срока за образуване на делата по глава 28 НПК и по глава 29 НПК.
Делата, насрочени след едномесечния срок по чл. 376, ал. 1 НПК, са 30,
а тези над седемдневния срок по чл. 382, ал. 2 НПК - 5.

17. По някои дела съдията–докладчик се е произнесъл с
безмотивни ръкописни разпореждания за насрочване и/или
пренасрочване, написани върху различни документи, с указания,
вместо мотивирани и подредени последователно към материалите по
делото с подробни и ясни указания. (НОХД № 80/2020г., НОХД №
160/2020 г., НОХД № 1156/2021г., НЧХД № 840/2020 г. ЧНД №
922/2020 г., ЧНД № 674/2929 г. и др.)

18. Не по всички дела, за които е предвидено, се провежда
разпоредително заседание. Има противоречива практика, при която по
някои дела съдията–докладчик е насрочил р.з, но при провеждането му
не е обсъдил въпросите по чл. 248 НПК и не е мотивирал решението си,
като е разгледал делото по реда на глава 27 НПК или е одобрил
представеното в заседанието споразумение за решаване на
делото.(НОХД №№ 153/20 г., 220/20 г.,1458/21 г. и др.)

19. По някои дела (според съдържанието на протокола) съдът не
е разяснил правото на страните по чл. 274, ал. 1 НПК. (НОХД № №
269/2020 г., 60/2021 г.) или на обвиняемия конкретно предвидените,
включително въпросите по чл. 382, ал. 4 НПК. (НОХД № №
1156/2021г., 293/2021г., 1321/2020 г. и др.)

20. Не по всички дела съдът указва на страни, на процесуални
представители, на свидетели и други участници в процеса, които не се
явяват в с.з. и стават причина за отлагане на делата, да представят
доказателства за причините за неявяване и не винаги упражнява
правомощията си по чл. 271, ал. 11 НПК. (НОХД № № 373/2021г.
726/2020г., 236/2020 г., 160/2021 г., 373/2021 г., НЧХД № 1161/2020 г и
др.)

21. Не е приложен чл. 182, ал. 1 НПК по отношение на
длъжностно лице, което не е връчило призовката. (АНД № 629/2020 г.)

22. Не по всички дела постановените определения (напр. по чл.
309 НПК) и разпореждания – съдебни актове съгласно чл. 32 НПК, са
изготвени при спазване на изискванията да бъдат мотивирани и
последователно приложени по делото. Незначителна част от
определенията по чл. 309 НПК са включени в съдържанието на
протоколите за с.з. (вместо след приключването им с подпис от
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председателя и съдебния секретар). (НОХД № 160/2021г. НОХД №
80/2020г., АНД № 256/2021 г.).

23. Не във всички случаи, когато се отлагат, делата се насрочват
в разумен срок, но не по–късно от три месеца. Делата, насрочени след
предвидения в чл. 271, ал. 10 НПК срок, са 5 : НОХД № 1077/2020 г.,
АНД № № 103/2020 г., 127/2020 г., 133/2021 и 547/2021 г.

24. В определението за отлагане по някои дела няма указания за
изпращане на искане до АК за определяне на адвокат, който да бъде
назначен за служебен защитник. (АНД № 217/2021 г.)

25. Не по всички дела са спазени сроковете за изготвяне на
съдебните актове, предвидени в чл. 308, ал. 1 и ал. 2 НПК и чл. 340, ал.
1 от НПК. (НОХД № № 195/20 г., 314/20 г.,533/20 г.,902/20 г.; АНД
№№ 912/20 г., 593/20 г.  и др.).

26. Диспозитивите на присъдите по някои дела не отговарят на
изискванията за съдържание, предвидено в чл. 305, ал. 4 от НПК:

– включени са фактически обстоятелства, които са част от
съдържанието само на мотивите (НОХД № 160/2021 г. и НОХД №
269/2020г.);

– вписани са двете наказания – определеното съгласно
разпоредбите на Общата част на НК, което е задължително за
мотивите, и определеното при условията на чл. 58а НК, вместо само
наказанието, определено на основание чл. 58а НК. (НОХД № 580/20 г.
НОХД № 63/2021 г.);

27. При решаване на въпроса за наказанието съдът в мотивите
на присъдата не е обсъдил индивидуализиращите обстоятелства за
всеки подсъдим поотделно съгласно предвиденото в чл. 301, ал. 2 НПК
(НОХД № 160/2021г.).

28. Не по всички дела, по които съдът е наложил наказание
глоба, размерът е индивидуализиран въз основа на оценка и на
обстоятелствата по чл. 47 НК/ чл. 27 ЗАНН. (АНД № 126/2020 г.,
НЧХД № № 1161/2020 г. и 342/2021 г.).

29. Не бяха констатирани нарушения по образуването,
насрочването, разглеждането на делата и постановяването на съдебните
актове в производствата, образувани по реда на чл. 64 НПК и чл. 65
НПК; по реда на чл. 161, ал. 1 и ал. 2 от НПК; по реда на чл. 244, ал. 5
НПК и по глава 34 НПК „Прилагане на принудителни медицински
мерки. Реабилитация”. По делата, образувани по чл. 65 НПК, съдът се е
произнесъл в 3–дневния срок от образуването.  От проверените дела,
образувани на основание чл. 161, ал. 2 НПК, се одобряват протоколите
за извършени действия по разследването. С одобрено действие по
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разследването (вместо протокола) е 1 дело, образувано на основание
чл. 164, ал. 3 НПК. (ЧНД № 1287/2021 г.). Над предвидения срок по чл.
243, ал. 5 НПК са разгледани  6 дела.

30. Качеството на съдебните актове според предоставените
справки:

През 2020 г. общо за разглеждане са 1803 наказателни дела, от
които свършените са 1543. Обжалвани са съдебните актове по 210 дела.
Върнати от инстанционен контрол са 194 дела. По 124 съдебните
актове са потвърдени, по 46 са отменени и по 15 са изменени.

През 2021 г. общо за разглеждне са 1797 дела, от които
свършените са 1641. Обжалвани са съдебните актове по 217 дела.
Върнати от инстанционен контрол са 217 дела. По 141 съдебните
актове са потвърдени, по 46 са отменени и по 20 са изменени.

При запазен общ брой на делата за разглеждане и на
обжалваните/протестирани съдебни актове е увеличен броя на делата с
потвърдени съдебни актове - запазен е броя на делата с отменени
съдебни актове и незначително е увеличен броя на изменените.
Запазва се съотношението брой потвърдени  с брой изменени.

31. Във връзка с проведената тематична планова проверка се
констатира, че в хартиения еквивалент на образуваните в ЕИСС
след 30.06.2021 г. и до 30.04.2022 г. наказателни дела е приложен
издаденият в електронна форма акт на съда със саморъчен подпис
на съдията–докладчик.

ИВСС въз основа на констатациите и на основание чл. 58, ал. 2
ЗСВ дава следните

ПРЕПОРЪКИ:

1. Административният ръководител – председател на съда, да
свика общо събрание на съдиите, на което да се обсъди акта за
резултатите от проверката. Да се анализират констатираните различия
в дейността на съдиите по приложението на процесуалните правила и
да се приемат конкретни мерки за преодоляване на противоречията в
практиката на съда.

2. В изпълнение на правомощията си по чл. 80, ал. 1 т. 9, пр. 2–ро
ЗСВ да организира работата на отделните служби:

- да запознае служителите в служба „Съдебно деловодство“ с
акта за резултатите от извършената проверка;

- да възложи на съдебния администратор да изготви анализ за
установената в съда практита по приложението на ПАС, който да бъде
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