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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 
 

 
 

 
А  К  Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА 
В РАЙОНЕН СЪД – САНДАНСКИ 

 
 

 
ОСНОВАНИЕ НА ПРОВЕРКАТА – чл. 58, вр. чл. 54, ал. 1 от ЗСВ 

и Заповед № КП – 01-7 от 29.03.2011г. на Главния инспектор на ИВСС. 
 
ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА:  
1. Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в 

Акта за резултатите от плановата проверка в Районен съд – гр.Сандански, 
рег.№ 796 от 29.03.2010г.  

2. Проверка на административната дейност на РС – гр. Сандански, 
проверка на организацията по образуване и движение на делата и 
приключването им в установените срокове. 

 
 ПРОВЕРЯВАЩИ: Инспектор - Петър Кирилов Михайлов и 
експерти: Николай Иванов Костадинов и Миглена Веселинова Желева. 

 
СРОК за извършване на проверката от 04.04.2011г. до 08.04.2011г.  
 
МЕТОДОЛОГИЯТА на провеждане на проверката – основава се на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 
контролни проверки. 

 
ПОДГОТВИТЕЛНИЯТ ЕТАП на контролната проверка включва: 

проучване и анализ на годишния отчетен доклад за 2010 г. на РС – гр. 
Сандански, както и на предоставените справки относно висящи 
наказателни дела образувани преди 01.01.2010г. и спрени наказателни дела 
към момента на проверката. 
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І. Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в 
Акта за резултатите от плановата проверка в Районен съд – 
Сандански, рег. №796 от 29.03.2010г., изготвен въз основа на 
извършена планова проверка в периода 08.02.2010г. до 12.02.2010г., в 
изпълнение на Заповед № 07/28.01.2010г. на Главния инспектор на 
ИВСС. 

 
 ДАДЕНИ ПРЕПОРЪКИ: 
 
 1. Да се вземат на ежемесечен контрол всички висящи дела по който 
разглеждането е продължило повече от година. 
 2. Да се изготвят всяка седмица контролни справки за това колко 
дела са отложени и по какви причини, след което на общо събрание на 
съдиите да се анализират причините и се набележат конкретни мерки. 
 3. Стриктно да се следи за спазване на законовите срокове за 
изготвяне на мотивите към присъдите и решенията. 
 

 
Взето отношения от административният ръководител – 

Председател на Районен съд – Сандански по изпълнение на 
препоръките: 

 
Актът с резултатите от извършената контролна проверка е получен 

РС – гр.Сандански на 31.03.2010г. Административният ръководител на РС 
– Сандански в дадения тримесечният срок не е уведомил ИВСС за взетите 
мерки за изпълнение на дадените препоръки в акта.  

 
Проверка на реалното изпълнение на препоръките при 

извършената контролна проверка: 
 
По т.1 – Със Заповед № 193 от 19.04.2010г. на Председателят на РС – 

Сандански, и в изпълнение на дадените от ИВСС препоръки е въведено 
изготвянето на ежемесечни справки в табличен вид, които съдържат 
следната информация- броя на разгледаните НОХД, по които 
производството е продължило повече от една година; номерата на делата; 
причини за отлагането; приложени протоколи от с.з., от които да е видно 
причините за отлагане на заседанията. 

 
По т.2 – Със Заповед №180 от 12.04.2010г. на Председателят на РС – 

гр.Сандански е свикано общо събрание на съдиите при РС. Дневният ред 
на събранието предвижда обсъждане на резултатите от извършената 
комплексна планова проверка на дейността на РС – гр.Сандански по 
наказателни дела за периода 01.01.2009г. – 31.12.2009г., отразени в Акт с 
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резултати от извършената проверка №796/20.03.2010г. и обсъждане на 
мерки, свързани с подобряването на организацията на работа на РС- гр. 
Сандански. 

Със Заповед № 193 от 19.04.2010г. на Председателят на РС – 
Сандански е въведено изготвянето на справка в табличен вид, която 
съдържа – броя на отложените НОХД, НАХД и ЧНД; номерата на делата, 
докладчиците по делата, причини за отлагане на делото и приложени 
протоколи от с.з., от които да е видно причината за отлагане на 
заседанието. Справките следва да се изготвят в края на всяка седмица.  

В изпълнение на дадените от ИВСС препоръки, регулярно са 
свиквани общи събрания на съдиите при РС – гр. Сандански за 
анализиране на причинете за отлагане на делата, съгласно изготвените 
справки и набелязване на конкретни мерки /Заповеди на председателя на 
РС – гр.Сандански с № 223/10.05.2010г.; № 265/28.05.2010г.; № 
354/08.07.2010г./. За всички проведени събрания има изготвени протоколи. 

 
По т.3 – В изпълнени на т.3 от Акта, относно стриктното спазване на 

законовите срокове за изготвяне на мотивите към присъдите и решенията, 
Председателят на РС – Сандански издава Заповед №329 от 05.07.2010г., в 
която в т.4 са указани сроковете за излагане на мотиви и постановяване на 
съдебни актове. 
 Въз основа на направените препоръки в Акта на ИВСС и в резултат 
на предприетите мерки, в отчетния доклад за 2010г. на РС – гр.Сандански е 
констатирано, че като цяло дейността на съда се е подобрила. По 
отношение на разглежданите наказателни дела е отчетно значително 
повишаване на показателите за срочност, като за отчетния период - 2010г. 
всеки един от четиримата докладчици по наказателни дела е приключил 
над 85% от възложените му за разглеждане дела. Като краен резултат – в 
края на 2010г в РС-гр.Сандански са останали неприключени 94бр. 
наказателни дела от общ характер, като от тях 30бр. са постъпили за 
разглеждане през м.12.2010г. В доклада на РС – гр. Сандански е 
отбелязано, че тази бройка неприключени дела е най-малката през 
последните 10 години. Броят на наказателните производства, висящи 
повече от една година са сведени до минимум.  
  

II. Проверка на административната дейност на РС – гр. 
Сандански, проверка на организацията по образуване и движение на 
делата и приключването им в установените срокове. 

 
 Съставът на районните съдии в РС-гр.Сандански по щат възлизат на 
шест души, който е изцяло зает. Двама от съдиите разглеждат само 
граждански дела, а останалите четирима, в това число и председателят, 
разглеждат наказателни дела. През 2010 г по инициатива на Инспектората 
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към ВСС е образувано дисциплинарно производство срещу един от 
съдиите в РС-гр.Сандански за допуснато дисциплинарно нарушение, 
произтичащо от системно неспазване на сроковете за излагане на мотиви 
към постановени през 2009г. актове.  
 Съдиите разглеждащи наказателни дела са: Димитър Узунов, 
Добромир Парапанов, Николина Бузова и Стойка Янева – Мирчева. 
 Със Заповед №229 от 11.05.2010г., председателят на РС – 
гр.Сандански изключва съдия Бузова от разпределението на делата и 
преразпределя не започналите наказателни дела, по които тя е докладчик 
поради продължителен отпуск за временна нетрудоспособност. 
 При проверка относно спазване на сроковете за изготвяне на 
съдебните актове, бяха проверени срочните книги по наказателни дела за 
2010г. Извършвани са редовни проверки за които са съставяни протоколи. 
Бяха проверени и книгата за веществени доказателства и книгата за 
изпълнение на влезли в сила присъди и определения. Към датата на 
проверката всички книги се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 

 
Образуване, движение и приключване на наказателните делата 

през 2010г. 
 
Общо постъпилите наказателни дела през проверявания период са 

890 дела, а останали несвършени в началото на отчетния период - – 229 бр.  
Постъпилите дела през проверявания период по видове са, както 

следва: - НОХД – 272 бр.; - НЧХД – 8 бр.; - по чл. 78а от НК – 34 бр.; - 
ЧНД – 159 бр.; - ЧНД разпити – 237 бр.; - НАХД – 180 бр.; 

Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период е 
1119 бр., като от тях – НОХД – 395 бр., НЧХД – 18 бр., НАХД – 263 бр., по 
чл. 78а от НК – 40 бр. и ЧНД – 166 бр., ЧНД разпити – 237 бр. 

Общо свършените дела за 2010г. са 953 бр., както следва: - НОХД – 
301 бр.; - НЧХД – 16 бр.; - по чл. 78а от НК – 33 бр.; - ЧНД – 156 бр.; - 
ЧНД разпити – 237 бр.; - НАХД – 210 бр.; 

От общият бр.наказателни дела за 2010г. свършени в тримесечен 
срок са 727 бр., а със съдебен акт по същество са 424. Общо прекратените 
производства са 529 бр.в тази бройка влизат, прекратени по други причини 
и споразуменията които са приключили в съда. Висящи в края на 2010г. са 
166 бр., а 150 бр. са обжалвани и протестирани. 
 
 Извършена проверка на спрени дела:  
 
 Към момента на проверката в РС – гр.Сандански има спряно само 
едно дело. НОХД №842/2010г. /по чл.150, ал.1 вр. с чл.18, ал.1 от НК, 
чл.131, ал.1, т.11, пр.1 вр. с чл.130, ал. 2 от НК. Делото е разпределено с 
протокол за избор на докладчик на 08.12.12.2010г. С разпореждане в 
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закрито с.з., съдията-докладчик Мирчева спира наказателното 
производство. Съображенията на докладчика, са че няма основания за 
разглеждане на делото в с.з. Досъдебното производство е водено изцяло 
неприсъствено. Обвиняемото лице е обявено за ОДИ /телеграма №3751 от 
17.01.2010г./, но не е установено. Съдията-докладчик разпорежда 
ежемесечно да се изискват справки от началника на РПУ- гр.Сандански за 
издирването на лицето. Справки са изискани и от МП, ГД „Изпълнение на 
наказанията” и др. органи. 
 По време на осъществяване на контролната проверка, наказателното 
производство по НОХД №842/2010г. е възобновено /Разпореждане от 
05.04.2011г./ и делото е насрочено с.з. за 16.05.2011г. 

 
 Проверени дела: 
 

1. НОХД №98/2008г. /съдия Парапанов/. Делото е образувано на 
08.02.2008г. и приключено на 03.06.2009г. Обв. по чл.131, ал.1, т.2 от НК. 
По делото са проведени пет съдебни заседания /15.07.2008г., 22.10.2008г., 
04.12.2008г., 05.03.2009г. и 29.05.2009г./. Присъда №914 от 03.06.2009г. 
Присъдата е обжалвана с въззивна жалба пред ОС – гр.Благоевград от 
частния обвинител и граждански ищец и с протест на РП- гр.Сандански. В 
ОС – гр.Благоевград делото е образувано на 27.06.2009г. Проведени са три 
с.з. - 15.01.2010г., 26.02.2010г., 19.03.2010г. С решение №118 от 
15.04.2010г., Окръжен съд – гр.Благоевград потвърждава присъда №914 от 
03.06.2009г. на РС – гр.Сандански. 

2. НЧХД №672/2009г. /съдия Парапанов/. Обв. по чл.130, ал.1 от НК. 
Делото е образувано на 14.09.2009г. и приключено на 11.05.2010г. По 
делото са проведени пет с.з. – 25.11.2009г., 27.01.2010г., 23.03.2010г., 
28.04.2010г. и 11.05.2010г./. Присъда №1134 от 11.05.2010г. 

3. НОХД №467/2009г. /съдия Парапанов/. Обв. по чл.323, ал.1 от НК. 
Делото е образувано на 03.07.2009г. и приключено на 12.02.2010г. По 
делото са проведени пет с.з. – 16.09.2009г., 28.10.2009г., 09.12.2009г., 
25.01.2010г. и 26.01.2010г. Постановена осъдителна присъда №316 от 
12.02.2010г./. С Присъда №446 от 03.12.2010г. Окръжен съд – 
гр.Благоевград по ВНОХД №425/2010г. отменя изцяло, като неправилна 
присъдата на РС – гр.Сандански и вместо нея постановява оправдателна 
присъда. 

4. НОХД №509/2008г. /съдия Узунов/. Обв. по чл.159а, ал.1 от НК. 
Делото е обр. на 02.07.2008г. и приключено на 20.03.2009г. С 
разпореждане от 03.07.2008г. на осн. чл.31, ал.1 и чл.29, ал.2 от НПК, 
съдията – докладчик Стойка Мирчева се отвежда от разглеждане на 
нак.производство. Следва разпореждане от 07.07.2008г. с което съдия 
Николинка Бузова се отвежда от разглеждане на НП. С разпореждане от 
19.08.2008г., съдия Парапанов насрочва с.з. за 06.02.2009г. /резервни дати 
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на 20.02.2009г. и 20.03.2009г./. Призоваването на обвиняемото лице – 
гръцки гражданин се извършва чрез МП, отдел „международна правно 
помощ”. Делото е приключено на 20.03.2009г. с присъда №470, с която на 
осн. чл. 159а, ал.1, пр.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 вр. с чл.54 от НК, 
подсъдимият е осъден на три месеца ЛОС и глоба в размер на 500лв. и на 
осн. чл.66 от НК е отложено изтърпяването на наказанието ЛОС за 
изпитателен срок от три години. По въззивна жалба от служебният 
защитник на подсъдимият, до ОС – гр. Благоевград, на 12.05.2009г. е 
образувано ВНОХД №236/2009г. По делото са проведени две с.з.- 
26.06.09г. и на 18.09.2009г. С присъда №364 от 18.09.2009г. ОС – 
гр.Благоевград отменява присъда №470/20.03.2009г. на РС – гр.Сандански, 
признава подсъдимия за невиновен и го оправдава по повдигнатите 
обвинения за извършено престъпление по чл.159а, ал.1, пр.4 от НК. Във 
ВКС, второ отделение е образувано е касационно производство /н.д. 
№694/2009г./ по протест на ОП – гр.Благоевград. С решение №57 от 
01.02.2010г. ВКС оставя в сила присъдата на Окръжен съд – гр.Благоевград 
постановена по ВНОХД №236/2009г. 

5. НОХД №265/2005г. /съдия Узунов/. Обв. по чл.129, ал.2 от НК. 
Делото е обр. на 31.03.2005г. и приключено на 28.04.2009г. ОА е внесен от 
РП – гр.Сандански на 03.02.2005г. С разпореждане от 31.03.2005г., съдията 
– докладчик насрочва с.з. за 17.05.2005г. На тази дата ход на делото не е 
даден, поради нередовна процедура по призоваване. По делото са 
проведени общо 25 съдебни заседания. На 28.04.2009г. делото е 
приключено с осъдителна присъда. В ОС – гр. Благоевград по въззивна 
жалба на подсъдимия е образувано ВНОХД  №308/2009г. С присъда №445 
от 23.10.2009г. ОС – гр. Благоевград отменява присъдата на РС – гр. 
Сандански и постановява оправдателна присъда. 

6. НЧХД №816/2008г. /съдия Бузова/. Обв. по чл.130, ал.1 от НК. 
Делото е образувано на 26.11.2008г. и приключено на 21.07.2010г. по 
делото са проведени 10 с.з. – 17.04.09г., 29.05.09г., 08.07.09г., 16.09.09г., 
09.11.09г., 14.12.09г., 01.02.10г., 10.03.10г., 21.04.10г. и 31.05.10г. Тъжбата 
е оставяна без движение два пъти с разпореждане от съдията – докладчик, 
с което са давани указания за отстраняване на констатираните 
недостатъци. В четири съдебни заседания ход на делото не е даван. С 
протоколно определение от 21.07.2010г. на осн. чл.289, ал.1 вр. с чл.24, 
ал.4, т.4 от НПК, съдът е прекратил производството по НЧХД. 

7. НОХД №158/2003г. /съдия Парапанов/. Делото е проверявано от 
ИВСС при извършената планова проверка през месец февруари 2010г. Обв. 
по чл.206, ал.1 от НК вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. Делото е образувано на 
28.03.2003г. и приключено на 27.05.2010г. По делото са насрочени 30 
съдебни заседания. От тях ход на делото е даван в 6 с.з. С протоколно 
определение № 1365 от 27.05.2010г. производството по НОХД 
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№158/2003г. по описа на РС- гр.Сандански е прекратено, поради изтичане 
на предвидената от закона давност за наказателно преследване. 

8. НОХД №360/2009г. /съдия Парапанов/. Обв. по чл.152, ал.3, т.1 вр. 
с ал.2, т.1 вр. ал.1, т.2 от НК. Делото е образувано на 26.05.09г. и 
приключено на 25.03.10г. по делото са проведени 7 съдебни заседания. 
Постановена оправдателна присъда №716 от 25.03.2010г.  По протест на 
РП – гр.Сандански в ОС – гр.Благоевград на 14.09.10г. е образувано 
ВНОХД №472/2010г. По делото са проведени три с.з. Постановено е 
Решение №26 от 18.02.11г., с което се потвърждава присъдата на РС – 
гр.Сандански. 

9. НОХД № 746/2009г. /съдия Узунов/. Обв. по чл.183, ал.1 от НК. 
Делото е образувано на 15.10.09г. и приключено на 26.04.2010г. По делото 
са проведени 5 с.з. – 12.11.09г., 12.01.10г., 02.02.10г., 30.03.10г. и 26.04.10г. 
Постановена оправдателна присъда №1004 от 26.04.2010г. По протест на 
РП – гр.Сандански в ОС – гр.Благоевград е образувано ВНОХД 
№478/2010г. С решение №403 от 25.11.2010г., ОС – гр.Благоевград 
изменява присъдата в частта, относно основанието за оправдаване на 
подсъдимия. 

10. НОХД №818/2007г /съдия Парапанов/. Обв. по чл.279, ал.2 от НК 
вр. с ал.1 вр. с чл.18, ал.1 и чл.28, ал.1 от НК. Делото е образувано на 
04.12.200г. и приключено на 02.02.2010г. Разпореждането, с което се 
насрочва първото по делото с.з. е от 07.07.2008г., а делото е насрочено за 
25.02.2009г. По делото са проведени 9 съдебни заседания. Делото е 
приключено с осъдителна присъда №229 от 02.02.2010г. 

11. НОХД №829/2009г. /съдия Парапанов/. Обв. по чл.194, ал.1 
вр.чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК. Делото е образувано на 16.11.2009г. и 
приключено на 09.03.2010г. по делото са проведени три съдебни заседания. 
Делото е приключено на 09.03.2010г. с присъда №550. 

12. НОХД №153/2009г. /съдия Янева/. Обв. по чл. 195, ал.1, т.7 вр. с 
чл.194, ал.1 вр. с чл. 28, ал.1 от НК и по чл.149, ал.2, пр.1 във вр. с ал.1 от 
НК вр. с чл.26, ал.1 от НК. По делото са проведени 10 съдебни заседания. 
С присъда № 851 от 09.04.2010г., подсъдимият е осъден на 4 години и шест 
месеца ЛОС при строг режим. С решение №297 от 10.08.2010г., Окръжен 
съд – гр.Благоевград изменява присъдата на РС – гр.Сандански, в частта 
касаеща приложението на чл.59 от НК, като приспада наложеното на 
подсъдимия наказание ЛОС времето, през което е с МН „задържане под 
стража”, считано до влизането й в сила и определя на онс. Чл.59, ал.1 от 
ЗИНЗС да изтърпи общото наказание ЛОС в затворническо общежитие от 
открит тип. Присъдата на РС е потвърдена в останалата й част. 

13. НОХД №955/2006г. Делото е проверявано от ИВСС при 
извършената планова проверка през месец февруари 2010г. Делото е 
образувано на 19.12.06г. Обв. по чл.131, ал.1, т.4 вр.чл.129, ал.1 НК. 
Проведени 22 с.з. Делото е приключено с осъдителна присъда №1287 от 
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18.05.2010г. Присъдата е потвърдена с решение на ОС – гр.Благоевград на 
18.02.2011г.; 

14. НОХД №493/2006г. Делото е проверявано от ИВСС при 
извършената планова проверка през месец февруари 2010г. Делото е обр. 
на 06.06.06г. Обв. по чл.198, ал.1 НК вр. чл.20, ал.1 и 2 НК. Проведени 21 
с.з. Делото е приключено с оправдателна присъда № 2429 от 28.09.2010г.; 

15. НОХД №297/1997г. Делото е проверявано от ИВСС при 
извършената планова проверка през месец февруари 2010г. Обр. на 
21.11.1997г., обв. по чл.280, ал.2, т.3 и 4, пр.1 и 5 вр. чл.20, ал.2 НК, чл.18, 
ал.1НК. Проведени 28 с.з., делото не е спирано. През всичките 13 години 
от образуване на делото, до извършване на проверката, са изпращани 
съдебни поръчки за призоваване на подсъдими и свидетели от Р. 
Турция,като по този начин ход на делото не е даван. Делото е приключено 
с оправдателна присъда №3424 на 22.12.2010г. 

16. НОХД №227/09г., обр. на 01.04.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.7 вр. 
чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.1 и ал.2 вр.чл.28, ал..1 от НК – за първия обвиняем 
и обв. по чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК за втория 
обвиняем. Проведени 5 с.з. Постановена оправдателна присъда 
№142/22.01.10г. Внесен протест от РП –Сандански. На 10.02.10г. 
депозирано заявление в съда за оттегляне на протеста. С определение 
№121/08.02.10г. ОС-Благоевград прекратява образуваното 
ВНОХД№84/10г.;  

17. НОХД №746/2009г., обр. на 15.10.09г. обв. по чл.183, ал.1 от НК. 
Проведени 6 с.з. Постановена присъда на 26.04.10г. Същата изменена с 
решение №403/25.11.10г. по ВНОХД№478/10г.;  

18. НОХД №201/09г., обр. на 25.03.09г. обв. по чл.316, вр. чл.311, 
ал.1 от НК. Проведени 5 с.з. Постановена присъда №2195/02.12.09г., 
потвърдена с решение №320/15.10.10г. по ВНОХД №353/10г. На БОС; 

19. НОХД №732/09г., обр. на 122.10.09г. обв по чл.235, ал.6 вр. ал.1 
от НК. Проведени 3 с.з. Постановена присъда №694/23.03.10г., същата не е 
протестирана; 

20. НОХД №568/08г., обр. на 04.08.08г. обв. по чл.343, ал.1, б.”б” вр. 
чл.342, ал.1 от НК. Проведени 6 с.з., отлаганията са поради неявяване на 
подсъдимия, който е извън страната. Постановена осъдителна присъда 
№1371/28.05.10г. С решение №391/17.11.10г. по ВНОХД №373/10г. БОС 
отменя присъдата с оглед приетия Закон за амнистията/обн. в „ДВ” бр.26 
от 07.04.09г./ и прекратява производството; 

21. НОХД №508/08г., обр. на 02.07.08г. обв. по чл.159а, ал.2, пр.4 от 
НК. Проведени 3 с.з. Постановена осъдителна присъда №469/20.03.09г. С 
присъда №365/18.09.09г. по ВНОХД №237/09г. БОС отменя присъдата на 
РС-Сандански и оправдава подсъдимия. С решение №82/16.01.10г. по Н.Д. 
№712/09г. ВКС оставя в сила присъдата на БОС. 
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22. НОХД №121/2006г., обр. на 10.02.06г. обв. по чл.343, ал.2, б.”а”. 
Престъплението е извършено на 09.04.1999г. Първите 3 с.з. отлагани 
поради отсъствието на свидетели и вещи лица и конституиране на 
наследници на пострадалия. Следващите 6 с.з. отново са отложени главно 
поради неявяване на вещите лица. В 10 с.з. е даден ход на делото, като 
отново е отложено за изслушване на неявилите се за пореден път вещи 
лица. Наложена е глоба 100лв. 11 с.з. е отложено заради неявяване на гр. 
ищци и частни обвинители. 12 с.з. отложено за неявяване на свидетели и 
вещи лица. Наложена е глоба 500 лв. на вещо лице. В следващите две 
заседания е даден ход на делото. 15 с.з. отложено поради нередовно 
призоваване на частните обвинители и неявяване на вещите лица. 16. с.з. 
отложено за неявяване на вещите лица, свидетели и частните обвинители. 
17. с.з. даден е ход на делото, назначена е допълнителна съдебно – 
медицинска експертиза. 18 с.з. даден ход, отложено за събиране на 
доказателства. 19 с.з. даден ход, отложено - експертизата не е представена, 
вещото лице не се е явило в с.з. 20 с.з. даден ход, отлага за събиране на 
доказателства. 21 с.з. даден ход, назначени СМЕ, СПЕ и нова тройна 
автотехническа експертиза. 22 с.з. даден ход, отложено за събиране на 
доказателства. 23 с.з. извършен оглед от състава на съда на 
местопроизшествието, отлага за представяне на автотехническата 
експертиза. Следващите 4 с.з. са отлагане поради неявяване на вещите 
лица, отсъствие на повереника на частните обвинители - поради 
здравословни проблеми и за събиране на доказателства. Последното с.з. е 
проведено на 28.03.2011г.; 

23. НЧХД №646/08г., обр. на 24.09.08г., приключено на 14.10.10г. 
обв. по чл.130, ал.1 от НК. Проведени 14.с.з. В 3 с.з. е даден ход. Във 
всички следващи заседания, съдът е допускал нави свидетели и искания за 
очни ставки и всеки път е отлагал делото. Следвало е в този случай да 
дисциплинира страните да посочват всички доказателствени искания а не 
това да става за сметка на срочността на процеса. Присъдата – на 
основание чл. 78а от НК налага глоба на подсъдимия в размер на 500лв; 

24. НОХД №376/08г. обр. на 26.05.08г., решено на 22.04.10г. обв. по 
чл.234, ал.2, т.2 от НК. Първо с.з. от 15.10.08г., следващото е проведено на 
11.02.09г. Следващите 4 с.з. са отлагани поради постъпили искания от 
страна на прокуратурата. На 7 с.з. след пледоария, съдът възобновява 
съдебното следствие за да изиска справка от общината. Прокурорът прави 
отново искания за разпит на нови свидетели, съдът ги допуска. След това 
делото се отлага още три пъти по искане на прокурора за нови 
доказателства/които е трябвало и е било напълно възможно да се съберат 
на досъдебното производство/. Постановена оправдателна присъда. 
Окръжния съд е отменил присъдата и е признал подсъдимите за виновни и 
ги е осъдил на осн. чл.78а от НК на глоба от по 2000лв; 
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25. НОХД №625/09г., обр. на 27.08.09г., решено на 14.01.10г. 
Проведени 4 с.з. обв. по чл.196, ал.1, т.2 от НК. Деянието е за кражба на 4.5 
литра бензин на стойност 8.69 лв., но е при условията на опасен рецидив. В 
първото по делото заседание защитата прави искане за назначаване на 
експертиза – с оглед на това, че подсъдимия е наркозависим. 
Прокуратурата дава становище, че въпросната експертиза е наложителна, 
което поражда въпроса защо прокуратурата не е разпоредила 
извършването на такава експертиза на досъдебното производство/ това е от 
значение за вменяемостта на подсъдимия и възможността да носи 
наказателна отговорност/. В предпоследното с.з. от 18.12.09г. прокурора и 
защитата предлагат споразумение. Съдът мотивирано отказва да одобри 
споразумението, приемайки че е налице хипотезата на чл.9, ал.2 от НК и 
квалификацията на деянието неправилна. На 14.01.10г. друг състав на съда 
одобрява постигнатото споразумението и прекратява производството; 

26. НОХД №716/09г. обр. на 08.10.09г., решено 21.01.11г. 
Производството е продължило по-дълго поради свидетели чужди 
граждани/съдебна поръчка/ и подсъдимия е напуснал страната/издадена 
европейска заповед за арест/ Присъдата е произнесена задочно; 

27. НОХД №259/08г., обр. на 04.04.08г., решено на 18.02.11г. обв. по 
чл.323, ал.1 от НК. Проведени 20 с.з. Първите три с.з. са отлагани поради 
неявяване на защитата. В следващите две с.з. съдът отказва допускане на 
експертиза, след което сам си отменя определението за това и допуска 
изготвянето на експертизи, които са причина за многократно отлагане на 
делото. Непрекъснато са поставяни нови задачи и се разширява кръга на 
експертите. В предпоследното с.з. прокурора прави изменение на 
обвинението. Постановена оправдателна присъда/ не е протестирана/; 

28. НОХД №158/07г., обр. на 12.03.07г., решено на 22.10.10г. обв. по 
чл.152, ал.3, т.1 от НК. Проведени 16 с.з. В първите 6 с.з. ход не е даде 
поради проблеми и искания от страна на защитата и прокуратурата, 
относно конституирането на частния обвинител и граждански ищец и 
приемането на гражданския иск. След това няколко с.з. се отлагат за 
издирване на един свидетел, като до постановяване на присъдата същия не 
е открит, а именно той е станал причина за многократните отлагания на 
делото. Налице са и проблеми с вещите лица, като в последното с.з. и 
допуснатата тройна психиатрична експертиза е заличена.  

 
ИЗВОДИ: 
 
1. Препоръките, дадени в Акта за резултатите от плановата проверка 

в Районен съд – Сандански, рег. № 796 от 29.03.2010г. са изпълнени. 
Административният ръководител на Районен съд – гр.Сандански е създал 
организация и е проследил процеса по приключване на всички стари дела, 
по които производството е продължило повече от една година.  
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2. В изпълнение на дадените от ИВСС препоръки и с цел бързина на 
правораздаването и приключване на съдебните производства в разумни 
срокове в РС – гр.Сандански се планират и пролагат различни методи за 
подобряване на движението на делата от образуването до приключването 
им. Въведени са ежеседмични справки, от които е видно кои дела и по-
какви причини са отлагани. Регулярно са свиквани общи събрания на 
съдиите при РС – гр. Сандански за анализиране на причинете за отлагане 
на делата, съгласно изготвените справки и набелязване на конкретни мерки 
за преодоляване на негативните фактори, водещи до неоправдано забавяне 
на процеса. 

3. Следва да бъде отчетено, че в края на 2010г. в РС-гр.Сандански са 
останали неприключени 94бр. наказателни дела от общ характер, като от 
тях 30бр. са постъпили за разглеждане през м.12.2010г. 

4. Към момента на извършване на контролната проверка в РС – 
гр.Сандански, с изключение на НОХД№121/2006г., на производство няма 
дела образувани преди 2009г. 
 5. По отношение на делата образувани през 2010г., се констатира, че 
са насрочвани своевременно от докладчиците и са разглеждани и 
свършвани в кратки срокове. С редки изключения, не се констатира 
безпричинно отлагане и забавяне на производствата. 
 6. През 2010г.  в Районен съд - гр.Сандански с осъдителна присъда са 
приключили 87бр. дела, а с оправдателни присъди 14бр. дела.  
 
 ПРЕПОРЪКИ: 
 
 1. Да продължи изготвянето на справките за отложените наказателни 
дела, като на всеки три месеца да се прави задълбочен анализ на 
причините, довели до тяхното продължително разглеждане, както и какви 
мерки са били предприети за преодоляване на негативните фактори, 
водещи до неоправдано забавяне на процеса. 
 2. Административният ръководител на Районен съд – гр.Сандански 
да изпраща на ИВСС препис от изготвените по т.1 анализи, както и списък 
на съдиите с висящи стари дела повече от една година. 
 
 
 
 

    ИНСПЕКТОР  

        /П.МИХАЙЛОВ/ 
 


