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             На основание чл.58 във вр.с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от Закона за 
съдебната власт и приетия план  за провеждане на комплексна планова 
проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, 
прокуратури и следствени отдели към Окръжните прокуратури за 2015г. и 
Заповед № ПП- 01- 12/28. 04. 2015 год. на Главния Инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд град 
САНДАНСКИ с обхват на проверката от 01.01.2013год. до 31.12.2014 год. 
и задачи на проверката: 

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

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

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

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

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

- заповедни книги. 
 

СРОК за извършване на проверката от 20. 05. 2015 г. до 22. 05. 
2015г. 

 
 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  
 
ИНСПЕКТОР:  Албена Костова  
ЕКСПЕРТИ: Мариела Митева и Олег Велинов. 

 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 
       -анализ на документация ; 
       -индивидуални беседи и разговори;  
       -изискване на статистическа информация от ръководителя на 
съответния съд. 
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Районен съд гр. Сандански се помещава в сграда, собственост на 

Министерство на правосъдието. Сградата се намира в града на  ул. 
„Македония” №57. Първият етаж се ползва от Районната прокуратура. 
Районният съд ползва втория и третия етаж на сградата.   

Съдиите и съдебните служители разполагат с добри битови условия 
за упражняване на своите правомощия и ефективно обслужване на 
гражданите. Достъпът на гражданите до съдийските кабинети е напълно 
ограничен, чрез специално внедрена система. 

Съдебните зали са оборудвани с електронна система за озвучаване. 
На банките на адвокатите и прокурора са поставени монитори, които 
позволяват на участниците в процеса да следят съдържанието на протокола 
по делото. Пред съдебните зали има електронни табла на които се изписват 
съставите, часът и мястото на разглежданите дела. Пред съдебните зали е 
инсталиран и видеомонитор, чрез който информацията за страните се 
поднася по достъпен начин, позволяващ бързото ориентиране за мястото и 
часът на провеждане на заседанията. 

Гражданите могат да правят справки по движението на делата чрез 
два компютъра, които са разположение на място, подходящо за тази цел. В 
коридора на втория етаж от сградата са поставени кутия за мнения и 
предложения и кутия за сигнали на граждани по повод корупционни 
действия. 

РС Сандански разполага със самостоятелна стая за адвокатите, 
оборудвана с нужните мебели, компютър за достъп до деловодната 
програма и до интернет. По този начин страните по делата имат 
възможност да следят непосредствено тяхното движение и да се подготвят 
нормално за съдебните заседания. 

През проверявания период в РС- Сандански е работила и версия за 
Единен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по 
съдебните дела. Чрез него всеки адвокат, който е пълномощник на страна 
по съдебни дела, може да прави справки по електронните досиета на 
делата си в реално време от всички точки на планетата и чрез всички 
устройства, които ползват и работят с интернет. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 

Административен ръководител - Председател на Районен съд гр. 
Сандански е Николинка Крумова Бузова. Няма заместник на 
Административния ръководител - заместник- председател. Със Заповед 
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№246 от 30. 05. 2011г., Заповед №270 от 24. 06. 2013г., заповед №285 от 2. 
07. 2013г., Заповед №448 от 21. 10. 2013г. и Заповед №201 от 7. 05. 2014г.  
на административния ръководител в съда са обособени гражданско и 
наказателно отделение. Общият брой  на  съдиите  по  щат  е осем съдии, в 
т. ч. председателя на съда. 

През периода от 1. 01. 2013г. до 20. 10. 2013г.  действително са 
работили петима съдии.  На 24. 06. 2013г. съдия Добромир Парапанов 
подал молба за освобождаване от длъжност съдия в РС- Сандански. След 
тази дата той е изготвял всички актове по висящите производства, 
ненасрочени до момента и по делата, приключили в съдебно заседание. Не 
са му разпределяни нови дела. 

Със Заповед №322 от 2. 07. 2013г. на заместник- председателя на 
ОС- Благоевград, съдия Рая Манолева била командирована от РС- гр. 
Петрич в РС- гр. Сандански, считано от 3. 07. 2013г. Със Заповед №500 от 
27. 09. 2013г. на председателя на Окръжен съд- гр. Благоевград, считано от 
4. 10. 2013г., съдия Манолева била командирована до назначаване на 
титуляр. 

С решение по протокол №36/19. 09. 2013г. на осн. чл. 160 вр. с чл. 
243 от ЗСВ Емилия Дончева и Катя Стайкова, които били младши съдии в 
ОС- Благоевград  са назначени за съдии в РС- гр. Сандански, считано от 
23. 10. 2014г. 

В периода 24. 10. 2013г. до 23. 03. 2014г. действително са работили 6 
съдии, защото съдия Катя Стайкова /Сукалинска/ била в отпуск за 
отглеждане на малко дете. 

След завръщането на съдия Стайкова / Сукалинска/ от 24. 03. до 7. 
05. 2014г. в РС- Сандански са работили 7 съдии.  

Считано от 7. 05. 2014г. съдия Иван Филчев е преназначен по реда на 
чл. 194а от ЗСВ от съдия в Районен съд- гр. Гоце Делчев в Районен съд- гр. 
Сандански. Следователно от 7. 05. до 31. 12. 2014г. действително са 
работили 8 съдии. 

Съдът разполага с един щат за държавен съдебен изпълнител и с 
един щат за съдия по вписванията, които са заети. 
        
           В периода от 1. 01. до 31. 12. 2013г. наказателни дела са гледали 
съдиите Николинка Бузова, Добромир Парапанов, Рая Манолева Емилия 
Дончева и  Катя Стойкова/Сукалинска/, разпределени в 4 състава. 

   В периода 1. 01.- 31. 01. 2014г. наказателни дела са гледали 
съдиите Николинка Бузова, Рая Манолева, Емилия Дончева / до 7. 05. 
2014г./, Катя Сукалинска / от 25.03.2014г./, Иван Филчев /от 7. 05. 2014г./ 
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Наказателни дела относно мерки за неотклонение „задържане под 
стража” и „домашен арест”, които се вземат на досъдебното производство 
са гледали и съдиите от гражданско отделение, както следва: 

 първи състав от гражданско отделение с председател Росица 
Калугерова; 

 втори състав от гражданско отделение с председател Бисерка 
Бакалова; 

 трети състав от гражданско отделение с председател съдия 
Стойка Янева- Мирчева; 

 четвърти състав по граждански дела с председател Емилия 
Дончева- след 7. 05. 2014г. ; 

 
Съдебните състави в наказателно отделение при РС Сандански са 

както следва: 
 Първи състав от наказателно отделение  с председател 

Николинка Бузова; 
 Втори състав от наказателно отделение с председател съдия 

Рая Манолева; 
 Трети състав от наказателно отделение с председател съдия 

Емилия Дончева до 7. 05. 2014г., когато съдия Дончева 
започнала да правораздава по граждански дела. От 7. 05. 2014г. 
председател на 3 състав е съдия Иван Филчев;  

 четвърти състав от наказателно отделение с председател съдия 
Катя Стайкова; 

В PC Сандански, към 31. 12. 2014г. са работили 23 служители. По 
щат те са разпределени както следва: 

Съдебен администратор-1; 
Главен счетоводител- 1;  
системен администратор-1;   
съдебни секретари-7бр.;  
съдебни деловодители- 4 бр., в т. ч. съдебен деловодител СИС;  
съдебен архивар- 2 бр.; 
секретар „Бюро съдимост”- 1бр.; 
призовкар- 2бр.; 
поддръжка-1бр.;  
чистач- 1 бр.  

Чрез програма на Министерство на труда и социалните грижи  
Районен съд- гр. Сандански е приел на работа двама безработни- съдебен 
деловодител и призовкар, за срок от две години, възнагражденията на 
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които се плащат от Бюрото по труда. Съотношението между броя на 
магистратите и съдебните служители към момента на проверката е 1:2.87. 

 
През проверявания период съдиите са преминали през следните 

обучения, организирани от НИП и от Окръжен съд- гр. Благоевград:   
 „Защита на Финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. 

Функции на ОЛАФ”; 
 „Тежестта на доказване в гражданския процес; 
 „Производство за налагане на мерки за защита от домашното 

насилие”; 
 „ Етични предизвикателства в работата на магистратите”; 
 „Производство по обжалване на индивидуални 

административни актове по Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. Проблеми по допустимостта 
и основателността на жалбите”; 

 „Съдебно сътрудничество по граждански дела в ЕС. 
Европейски изпълнителни основания;” 

 „Практически въпроси по приложението на Кодекса за 
социално осигуряване. Последни промени в ЗУТ”; 

 „Обмяна на опит по приложението на ЗЗДН”; 
 „Атестиране и конкурси за магистрати”. 

Мултидисциплинарен обучителен семинар за съдии, прокурори и 
полицаи по темата трафик на хора, организиран от НКБТХ. 

В рамките на Седмицата на медиацията в Районен съд- гр. 
Сандански, на 24. 10. 2014 в Съдебната палата- гр. Сандански се провел 
семинар на тема „ Същност и приложно поле на медиацията”, с лектор 
представител на Професионална асоциация на медиаторите в България.  

Съдебните служители са преминали през следните обучения: 
„Стресоустойчивост и управление на времето”, организиран от НССС, със 
съдействието на председателя на съда, проведен в сградата на съда през 
2013г. 

Организиран е семинар за подобряване работата на съдебните 
служители съвместно между РС- Сандански и Сдружението на съдебните 
служители на тема „Работа в екип” , който е проведен през месец 
октомври 2014г. в сградата на Районен съд- гр. Сандански. 

Новоназначените съдебни служители са преминали обучение, като 
са взели участие в семинар, проведен в Районен съд- Разлог през месец 
септември 2014г. на тема:”Административни документи, структурни 
схеми и задължителни реквизити по БДС при съставянето им.” 
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През месец ноември 2014г. в учебния център на ДКСИ е проведено 
и първоначално обучение по ЗЗКИ на служителя по сигурността на 
информацията в Районен съд- Сандански. 

Общото събрание на съдиите от РС- Сандански по смисъла на чл. 79 
от ЗСВ е свиквано периодично. 

С оглед уеднаквяване на практиката на съдиите и повишаване на 
тяхната квалификация през проверявания период, на Общо събрание на 
съдиите от Районен съд- гр. Сандански е извършено обобщаване на 
темите:”Обобщаване на практиката на РС- гр. Сандански, относно 
диференциране в актовете на съда на направените разноски на 
досъдебната и на съдебната фаза на наказателното производство и по- 
конкретно: Следва ли при произнасянето по чл. 189, ал.3 от НПК 
съдията/съдебният състав/ да диференцира направените разноски на 
досъдебната и съдебната фаза на наказателното производство? Следва ли 
разноските, направени от органите на досъдебното производство по 
наказателни дела от общ характер, да бъдат присъждани в полза на 
съответните органи от тази фаза на наказателния процес, които са ги 
направили, или се присъждат в полза на друг субект- съответен съд, 
Висшия съдебен съвет или държавата?”   
  Оптимизирането на ефикасността в дейността на съда е постигната 
чрез усъвършенстване и унифициране на работния процес, подобряване и 
автоматизиране на процедурите за работа и обслужване на гражданите, 
използване на информационните технологии. С оглед по- добра 
организация на работата в съда административния ръководител е утвърдил 
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата чрез програмен 
продукт „Law choice. 

Административният ръководител на РС- Сандански е създал добра 
организация в работата на съда и чрез издаване на съответните заповеди.  
  

Районен съд гр. Сандански прилага принципа за случайния подбор 
чрез електронно разпределение на делата от 2005 г., съгласно програма за 
случайно разпределение на делата предоставена от ВСС „Law choice”. 
  
  В периода от 1.01. 2013г. до 3. 02. 2014г. делата се разпределяли от 
съдебния служител Надежда Терзиева, а в нейно отсъствие от съдебния 
служител- Янка Гърчева. От 4. 02. 2014г. до настоящия момент  
разпределението на делата се извършва от Административния 
ръководител.  
 В Районен съд Сандански служба „Регистратура” приема и 
регистрира всички документи, които се образуват в дела. Те се 
вписват/въвеждат във Входящия дневник по поредността на постъпването 
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чрез програмния продукт АСУД, който се води на електронен носител. На 
първата страница на всеки приет или издаден от съда документ 
деловодителя в служба „Регистратура” поставя регистрационен номер, 
датата на вписване и полага подпис.   Книжата се предават веднага след 
тяхното регистриране на разпределящия съдия, който след проверка на 
процесуалните изисквания образува съответното по вид дело и разпределя 
същото чрез програма „Law Choice”. В случаите, когато по делото са 
направени отвод или отводи, делото се докладва на разпределящия за 
определяне на нов докладчик. Промяната се отразява и в деловодните 
книги съобразно Вътрешните правила за случайно разпределение на 
делата, утвърдени от председателя. След образуване и разпределение 
делото се докладва на съдията- докладчик най- късно на следващия ден. 
 Във връзка с приетата от ВСС Единна методика по приложението на 
принципа на случайното разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните и специализираните съдилища, с решение на Общото 
събрание на съдиите от РС- гр. Сандански от 18. 12. 2014г. е определена 
началната информация, въвеждаща се в програмата за случайно 
разпределение на делата, ползваща се в РС- Сандански- видове дела, 
докладчици, натовареност на съдиите, на административните 
ръководители и техните заместници. В проверявания съд разпределението 
на делата се извършва при процентно съотношение за всеки съдия 100% 
спрямо вида дела, които разглежда, съгласно Заповед на 
Административния ръководител, отразено в опция „Натовареност на 
магистратите” в програмата  „Law Choice”. Административният 
ръководител разглежда всички видове наказателни и административно- 
наказателни дела при 100% натовареност.  Софтуера следи за 
равномерната натовареност на съдиите в зависимост от вида на делото. По 
този начин се осигурява правилно разпределение на делата с еднаква 
тежест. 
  Към всяко дело се прилага протокол за разпределението, който се 
подписва и подпечатва от деловодителя. Протоколът отразява номера и 
вида на делото, начинът по който се извършва изборът на докладчик 
(случаен, по дежурства, определен или без участие на определени съдии), 
име на определения докладчик, изключените от избора и причините за 
това, дата и час на електронното разпределение. При разпределяне на 
делото след отвод към делото се прилага и препис от новия протокол.  
Протоколът се съхранява в образуваното дело.   
 При извършената проверка се установи, че делата се образуват 
своевременно в деня на постъпване на книжата в съда, или на следващия 
ден. 

Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който 
всяка седмица се изготвя от Адм.ръководител –Председател.  
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Съгласно Заповед № 41/08.02.2010г. на Председателя на съда на 
дежурство се гледат следните видове дела:разпити; споразумения по бързи  
и незабавни производства.  

Съгласно Заповед №386/1.01.2012г. на председателя на съда, 
мерките за неотклонение се разглеждат от гражданските състави на 
принципа на случайното разпределение на делата, с оглед осигуряването 
на състави за разглеждането на НОХД. 

Съгласно Заповед №126/24.03.2014г. на председателя на съда, 
мерките за неотклонение се разглеждат от четирите състава на 
наказателното отделение на принципа на случайното разпределение на 
делата. 

Делата се разпределят и докладват незабавно на съответните съдии 
за вземане на необходимите мерки и недопускане на забавяне при 
разглеждането им. 

С оглед обезпечаване дейността на РС- Сандански по наказателни 
дела по време на съдебната ваканция през 2012г. със Заповед №252/5. 07. 
2012г. и Заповед №325/7.07.2014г.  на председателя на проверявания съд е 
наредено в периода от 15.07. до 1. 09. да се разглеждат следните 
наказателни дела: 

Наказателните дела, по които има постановена мярка за 
неотклонение „задържане под стража”; 

Незабавни и бързи наказателни производства; 
Производствата по Закона за здравето; 
Делата по реда на УБДХ; 
Делата, образувани въз основа на споразумения за решаване на 

делото; 
Производствата по реда на чл. 243, ал.4 и чл. 255, ал.5 от НПК; 
Дела, които се разглеждат в закрито заседание; 
Постъпили жалби срещу постановени съдебни актове и тяхното 

администриране. 
С горепосочените заповеди е разпоредено в периода на съдебната 

ваканция всички новопостъпили наказателни дела да се разпределят 
между всички състави, независимо от ползването на разрешен отпуск. 
Наред с това е наредено всички новопостъпили дела, след разпределението 
им, да се докладват на дежурния съдия от съответното отделение за 
преценка на реда на разглеждането им и необходимостта от тяхното 
преразпределение. 
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Със заповед №253/5.07.2012г. и заповед №326/7.07.2014г. са 
направени и графици на дежурствата на съдиите по време на съдебната 
ваканция през съответния период. 

Със Заповед №5/5. 01. 2015г. на председателя на съда са утвърдени 
нови Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен 
съд- гр. Сандански, а с решение на Общото събрание на съдиите са приети 
Правила за разпределение на делата на Районен съд- Сандански за времето 
на отсъствие на съдия- докладчик. 

  
На осн. чл. 86, ал.1, т.6 от ЗСВ, Заповед №173/15. 04. 2013г., 

Утвърден план за проверки в районните съдилища на Благоевградския 
съдебен окръг и Заповед №317 от 2. 07. 2013г. на председателя на ОС- 
Благоевград комисия в състав: съдиите Атанас Маскръчки, Атанаска 
Китипова и Иво Харамлийски  са извършили проверка на дейността на РС 
Сандански по наказателни дела. 

Те са констатирали, че в съда е създадена добра организация, делата 
се разпределят равномерно. Председателят на РС- Сандански регулярно 
изготвя справки за постъпилите наказателни дела по съдии с процент 
натовареност, справки за несвършените наказателни дела и справки за 
спрените дела. При мониторинга и контрола на незабавното публикуване 
на съдебните актове на Интернет- страниците на съдилищата, съгласно чл. 
64 от ЗСВ, комисията установила, че всички постановени съдебни актове 
се публикуват незабавно след постановяването им на интернет- страницата 
на Районен съд- гр. Сандански, като датата на публикуване се отразява в 
специално създадена графа в описните книги по наказателни и граждански 
дела, а на самия съдебен акт съдебните деловодители правят изрична 
отметка за това чрез изработен щемпел. За публикуването на актовете са 
разработени вътрешни правила, които са публикувани на интернет- 
страницата на съда. 

Книгите се водят много добрe. 
 
ІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
 В Районен съд гр. Сандански съдебните служители са 

структурирани съобразно чл. 14 от ПАС на обща и специализирана 
администрация.  

Релевантна за настоящата проверка е работата на част от 
специализираната администрация, в която влизат следните служби: 
регистратура; регистратура за класифицирана информация; съдебно 
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деловодство на наказателно отделение; съдебни секретари; архив и 
служба по връчване на призовките и съдебните книжа. Съдебните 
служители, които работят в тях са структурирани както следва: 

Функциите на служба „Регистратура” се изпълняват от 
административен секретар до 15. 08. 2013г., съдебен деловодител от 15. 
08. 2013г. до 10. 01. 2014г., съдебен администратор от 10. 01. 2014г. до 15. 
10. 2014г. и съдебен деловодител от 15. 10. 2014г. до края на проверявания 
период. 

В служба „Деловодство” работят двама щатни съдебни 
деловодители. Единият от тях обслужва наказателно отделение. 

В РС- Сандански е обособено помещение за съхранение на 
класифицирана информация- секретно деловодство. Регистратурата по 
класифицирана информация е в процедура по откриване, като са 
предприети необходимите действия, които са на етап проверка 
изпълнение на изискванията за защита на класифицирана информация в 
регистратура на Районен съд- гр. Сандански от съответна комисия 
определян със Заповед на административния ръководител. Към настоящия 
момент  секретните материали, се съхраняват от служителя по 
сигурността на информацията в метална каса. 

В периода от 1. 01. 2013г. до 08. 05. 2014г. в РС- Сандански са 
работили 4 съдебни секретари. На 9. 05. 2014г. са назначени две нови 
съдебни служителки. Седмата бройка за съдебен секретар е вакантна. 

В служба „Архив” работят двама щатни съдебни архивари. Единият 
от тях обслужва наказателно отделение. 

В служба по връчване на призовки работят двама щатни призовкари 
и един призовкар нает по програма на Министерство на труда  и 
социалните грижи. 

Кориците на делата се изписват четливо и прегледно, като се 
посочват имената на подсъдимите и текстовете от НК, по които са 
формулирани обвиненията във внесения обвинителен акт. Върху кориците 
на всички наказателни дела се отбелязват датите на образуване и 
свършване на делото. Списъците на лицата за призоваване се изготвят 
своевременно, като в тях се отразяват пълните имена на призованите лица 
и техните адреси. Призовките и съобщенията, адресирани до участниците в 
процеса са четливо написани и съдържат изискуемата информация, 
съгласно процесуалните разпоредби. Призовките се отпечатват на жълта 
хартия. Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица 
след образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок до 
три дни. По новообразуваните дела призовките се изпращат в деня на 
насрочването им или най- късно на следващия работен ден. 
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В началото на всяко дело е поставен протокол за избор на 
докладчик, отделно е поставен печат, който удостоверява кой е избраният 
съдия- докладчик. 

В материалите по всяко дело е приложен протокол за избор на 
съдебни заседатели. 

Върху присъдите се отбелязва датата, на която е влязла в сила, 
датата на която е издаден изпълнителен лист и датата, на която присъдата е 
изпратена на прокуратурата за изпълнение. Върху съдебните актове се 
поставя щемпел, в който се посочва датата на която съответният съдебен 
акт е публикуван на интернет- страницата на съда.Съдебният служител 
посочил тези данни се подписва. 

Съдебните протоколи по делата се изготвят в тридневния срок след 
съдебното заседание и чрез компютърна обработка. Всички протоколи са 
написани четливо и ясно. Издържани са стилистично, не съдържат 
правописни и граматически грешки. В тях липсват съкращения, 
заличавания и добавяния. Съдържанието им отговаря на изискванията на 
чл. 311 от НПК. Протоколите от съдебните заседания се отпечатват на синя 
хартия. Това улеснява справките по делата, защото помага за по- бързо 
ориентиране относно мястото на различните материали и книжа в тях. 

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалби на 
участвали в производството страни се извършва в срок до 14 дни.  

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по 
тях се извършва най-късно на следващия ден след предаване на решеното 
дело в наказателното деловодство.  

Изпращането на препис от протест или жалби на страните по тях се 
извършва най-късно на следващия ден след разпореждането на съдията-
докладчик.  

Изпращането на делата на по-горна инстанция става в срок до 3 дни 
след изтичане срока за възражения по подадена жалба или протест. 

Върху папките на бързите производства  и делата по чл. 64 и чл. 65 
НПК има поставен жълт етикет, съгласно чл. 92, ал.5 от ПАРОАВАС(отм.) 

Изготвянето на призовки, съобщения и обявления по наказателни 
дела, както и изпълнението на указанията на съда, дадени с разпореждания 
и определения, се осъществяват своевременно- в период от един- два 
работни дни. 
 В съда се водят и бяха проверени следните книги: 

1/Азбучник наказателни дела за 2012г. и азбучник за наказателни 
дела за 2013г.; 
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2/Входящ дневник за 2013г. и входящ дневник за 2014г. Водят се на 
електронен носител. Всяка папка съдържа входящ номер, дата и час на 
постъпване, описание на документа, подател и направление: секретар, 
деловодство, архив, председател и др.; 
 3/Срочни книги за 2013г. и 2014г. Водят се на хартиен и електронен 
носител: 
 Срочните книги за открити заседания по наказателни дела са водени 
прегледно и четливо. В съответните графи прецизно и ясно са попълвани 
датите на заседанията, номера на делата, датата на образуване, по кой 
текст от закона е обвинението, съдебния състав, съдията- докладчик, 
прокурора, секретаря, причините за отлагане на делата, резултатите от 
приключилите дела, номерата на присъдите, решенията и определенията, 
имената на осъдените лица. Описвани са точно причините за отлагане, 
спиране или прекратяване на всяко дело. Резултатът на решеното дело е 
нанесен чрез залепване на копие с малък шрифт от присъдата или 
решението поради невъзможност да се побере целия текст в съответната 
графа. Посочвана е също датата на приемане на делото в канцеларията от 
деловодителя, който удостоверява това с подписа си. 
 4/ Книга за закрити и разпоредителни заседания за наказателни дела: 
бяха проверени книгите за 2013г. и 2014г. Водят се на хартиен и 
електронен носител. В книгата се вписва номера на делото, съдията- 
докладчик, резултата от решаване на делото, номера на съдебния акт и 
датата на обявяване на същия; 
          5/ Книга за веществени доказателства за 2013г. и 2014г. Води се на 
хартиен носител. В нея са посочвани номер по ред на вещественото 
доказателство, дата на получаване, номера на служебното дело, номера на 
наказателното дело, трите имена на обвиняемия, описание на 
вещественото доказателство, дата на изпращане на другата инстанция, дата 
на получаване от другата инстанция и разпоредителните действия(дата и 
основание за унищожаване на вещественото доказателство, предаването 
му на друга институция, връщането му на физическо лице); 
          6/ Архивна книга по наказателни дела 2013г. и архивна книга за 
наказателни дела 2014г.; 
          7/ Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа за 2013г. 
и 2014г.; 

8/ Регистър на заявления за достъп до обществена информация; 
9/Разносна книга за 2013г., 2014г.; 

 10/ Описна книга за наказателни дела за 2013г. и 2014г.: 
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Описната книга за наказателните дела се води прегледно и четливо, 
без поправки и зачерквания. В съответните графи са отразявани номера на 
делото и датата на образуване, източника на постъпване(обвинителен акт, 
искане по чл. 64 от НПК, молба за реабилитация, предложение за 
кумулация), дата и час на откритото съдебно заседание, предмета на 
делото(по кой текст от НК или НПК), статистическия код, съдия- 
докладчика, имената на страните по делото, включително на прокурора, 
датата на обявяване на делото за решаване. В книгата са отбелязвани 
резултата от делото, датата на постановяване на съдебния акт, датата на 
предаване, отлагането и датата на новото съдебно заседание, за което се 
отлага делото. Посочвано е също дали съдебният акт е атакуван пред 
въззивната инстанция и съответно датата на връщане на делото, резултата 
от инстанционната проверка, датата на предаване на делото в архив, номер 
на архивно дело и номер на архивна връзка. 
 11/Книга за привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди и 
определения по глава 29 от НПК за 2013г. и 2014г: 
 В книгата за изпълнение на влезлите в законна сила присъди и 
определения се отразява номера на делото и кога е влязла в законна сила 
присъдата, вида наказание и по кой текст е наложено. Отразява се датата 
на която делото е върнато от горната инстанция. Отразена е датата за 
изпращане на присъдата за изпълнение на Районна прокуратура- гр. 
Сандански. 
 12/ Изходящ дневник за 2013г. и за 2014г.: 
 Изходящият дневник съдържа  изходящ номер, дата, описание на 
изпращания документ, адресат и начин на изпращане: по пощата с 
обикновено писмо, по куриер, по пощата препоръчано с обратна разписка, 
по електронна поща- разпечатан от електронен носител;  
 13/ Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни такси 
и суми, присъдени в полза на съдебната власт; 

  
Съдебните книги на хартиен носител са прошнуровани, номерирани 

и подпечатани, със съответните подписи, съобразно изискванията на ПАС. 
Всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните 

дела, са прикрепвани в папките по реда на тяхното постъпване и са 
номерирани от съдебните служители. 
 
 Приложение№1, раздел „Съдебна администрация” 
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 ІІІ. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
 

Техническата обезпеченост на магистратите 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. 

В РС Сандански са въведени писмени правила за управление на 
информацията и IT технологиите, съгласно Заповед №400/13. 11. 2012г. на 
председателя на съда. Сигурността на информацията в локалната мрежа се 
осигурява от използването на антивирусен лицензиран програмен продукт 
„рапйа“, предоставен от Министерство на правосъдието. 

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS 
Word, Internet Explorer, а деловодителите и с Adobe Acrobat Reader. Всички 
работни места са свързани в локална компютърна мрежа с 2 бр. сървъра. 
Компютрите се поддържат в много добро хардуерно и софтуерно 
състояние и отговарят на съвременните изисквания. От 2007г. е в 
експлоатация деловодната програма „АСУД”. Програмата се използва от 
специализираната администрация на съда и съдиите за управление на 
делата. 

 Съдът използва правно-информационните продукти „Апис“ и „Апис 
регистър плюс”. Правно-информационните продукти са мрежови вариант и 
са достъпни от всички работни места. Въведена е и се използва ефективно 
Интернет система за достъп до национална база данни „Население”. Това 
позволява извършването на незабавни справки за настоящия адрес на 
страните по делата и се подпомага своевременното призоваване на лицата. 
В Районен съд- гр. Сандански са монтирани  и се използват пост- 
терминални устройства. В счетоводството се използва софтуерния продукт 
„Конто”. 
  

Web-сайтът на РС Сандански се поддържа ежедневно в актуално 
състояние. Чрез него се предоставя пълна и своевременна информация, 
която има отношение към гражданите и посетителите на сайта. На 
интернет- страницата на съда се публикуват незабавно постановените 
съдебни актове при спазване изискванията на Закона за защита на личните 
данни, Закона за класифицираната информация и чл. 62, ал.2 от ЗСВ.  
 
Приложение №1, раздел „Информационни технологии”; 
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 ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
2013 г. 
 
Както беше посочено в РС- Сандански има наказателно отделение. 

По щат съдиите, които гледат наказателни дела са 4 бр. Фактически е 
имало голяма текучество и движение на съдии, което е подробно описано в 
раздела „Управление на съда”. В периода от 1.01 до 31. 12. 2013г. 
наказателни дела са гледали съдиите: 

1. Николинка Бузова- административен ръководител; 
2. Добромир Парапанов –съдия; 
3. Рая Манолева- съдия; 
4. Емилия Дончева- съдия; 
5. Катя Стайкова/Сукалинска- съдия; 
Те били разпределени в 4 състава. 
В отделението не са работили  помощник-съдии. Към отделението са 

работили 6 бр. служители, от които регистратура 1 бр, деловодител 1 бр.,  
секретар-протоколист 2 бр., архивар- 1бр. и призовкар- 1бр. За 
веществените доказателства е отговарял административния секретар на 
съда и съдебния деловодители на наказателно отделение. 

Съдиите са ползвали отпуск както следва: 
Съдия Николинка Бузова е ползвала платен годишен отпуск през 

2013 г. за периода: 
18.01.2013 г. - 25.01.2013 г.  
7.03.2013г. – 8.03.2013г.; 
4.04.2013г.- 12.04. 2013г.; 
13. 06. 2013г.- 14. 06. 2013г.; 
20.05.2013г.; 
19.08.2013г.- 13.09.2013г.; 
15.11.2013г.;  
от 18.11.2013 г. до 27.12.2013 г.  
Съдия Добромир Парапанов е ползвал платен годишен отпуск през 

2013г. за периода: 
от 29.04.2013 г. до 30.04.2013 г. и  
от 29.10.2012 г. до 16.11.2012 г.  От 26.07. 2013г. е освободен от 

длъжността съдия в Районен съд- гр. Сандански.  
Съдия Рая Манолева е ползвала платен годишен отпуск през 2013 г. 

за периода: 
22. 07. 2013г.- 16. 08. 2013г.; 
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25.09.2013г. 
Съдия Емилия Дончева е ползвала платен годишен отпуск през 2013 

г. за периода: 
28.10.2013г.- 29.10.2013г.; 
4.11.2013г.- 13.11.2013г.; 
18.11.2013г.- 3. 12. 2013г.; 
Отпуск поради временна нетрудоспособност от 16. 12. 2013г. до 21. 

12. 2013г. 
Съдия Катя Стайкова/Сукалинска е ползвала платен годишен отпуск 

през 2013 г. за периода: 
24. 10. 2013г.- 31. 12. 2013г.- отпуск за отгреждане на дете до 

двегодишна възраст; 
 

 Приложение: Приложение №1 относно съдиите ,които са ползвали 
отпуск през 2013г.;  

 
В периода 1. 01. 2013г. - 31. 12. 2013г. в Районен съд гр. Сандански 

са поставени за разглеждане 3218 бр. дела, от които наказателни дела 1364 
бр.  

От тях образувани през 2013г. са 1123 бр. дела. Останали от 
предишни периоди са 241бр. дела. Процентното съотношение на 
останалите несвършени от предходен период, спрямо всички поставени за 
разглеждане наказателни дела е 17.66 %, а на новообразуваните 
представлява  82.33 %.  

В РС Сандански през 2013 г. не е имало дела с висок обществен 
интерес. 

 
През 2013г. съдиите са насрочили наказателни дела, които по брой, 

вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №3 за  брой 
насрочени дела по състави в периода 1.01.2013г.- 31. 12. 2014г.  

Свършените наказателни дела са 1049 бр. От тях НОХД- 359бр.; 
НЧХД- 8 броя; АНД- чл. 78а от НК- 49бр., ЧНД- 290бр. и АНД- 343 бр. 
Това представлява  76. 90% от разгледаните наказателни дела. Данните 
доказват бързината на правораздаването и срочното приключване на 
делата от съдиите.  
 

През 2013г. съдиите са приключили наказателни дела, които по брой, 
вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №4 за свършените в 
периода 1.01.2013г.- 31. 12. 2014г. НОХД, АНД и ЧНД по състави.  
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От общо приключилите наказателни дела:  
С присъда са приключили 267 бр. наказателни дела; 
С решение са приключили 329 бр. дела; 
С определение са приключили 290 бр. дела; 

 
Приложение: Приложение 1; 

 
 
Няма прекратени по давност дела.  
 
Приложение: Приложение 1; 
       
През 2013 г. Районен съд- Сандански е върнал за допълнително 

разследване 11 бр. НОХД. Това са:  
НОХД№32/13г.- съдия- докладчик по делото е Добромир 

Парапанов. В съдебното заседание на 17.01.2013г. прокурорът и 
обвиняемите внесли споразумение за решаване на делото. С протоколно 
определение, постановено в съдебно заседание на осн. чл. 288, т.1 от НПК, 
съдът не одобрил така внесеното споразумение и върнал делото на 
прокурора. В мотивите се позовал на съществени нарушения на 
съдопроизводствените правила, допуснати на досъдебното производство.  

 Съдията е следвало да установи наличието на тези нарушения при 
проверката по чл. 248 от НПК преди внасянето на делото за разглеждане 
в съдебно заседание. 

АНД№47/13г.- съдия- докладчик по делото е Николинка Бузова. С 
определение, постановено в съдебно заседание на осн. чл. 378, ал.3 от НПК 
на 12. 07. 2013г. след изслушване на заключението по назначената 
съдебно- графична експертиза съдията установил нови фактически 
положения и върнал делото на прокурора. 

По аналогични причини и на същото основание съдът върнал на 
прокурора АНД№119/13г. и АНД№407/13г. Съдия- докладчик и по двете 
дела е Н. Бузова. 

НОХД№74/13г.- съдия- докладчик по делото е Добромир 
Парапанов. С разпореждане от 1. 02. 2013г., постановено на осн. чл. 249, 
ал.1 от НПК той върнал делото на прокурора поради противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт. 
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Обвинителният акт е внесен от заместник- районния прокурор на 
РП-Сандански Ж. Захова. Прокурор Захова следва да изпълнява по- 
прецизно задълженията си по чл. 246 от НПК . 

НОХД№474/13г.- съдия- докладчик по делото е Добромир 
Парапанов. Прокурорът и обвиняемите внесли споразумение за решаване 
на делото. С определение, постановено в закрито заседание на 10. 06. 
2013г. осн. чл. 382, ал.8 от НПК, съдът не одобрил така внесеното 
споразумение и върнал делото на прокурора. В мотивите посочил, че 
липсват валидно събрани доказателства, които да установяват участието на 
единия от обвиняемите в извършването на кражбата. 

НОХД№495/13г.- съдия- докладчик по делото е Добромир 
Парапанов. Прокурорът и обвиняемите внесли споразумение за решаване 
на делото. С определение, постановено в закрито заседание на 13.06.2013г., 
осн. чл. 382, ал.8 от НПК, съдът не одобрил така внесеното споразумение и 
върнал делото на прокурора. В мотивите се позовал на съществени 
нарушения на съдопроизводствените правила, допуснати на досъдебното 
производство.  

Споразумението е сключено между Жана Захова- заместник- 
районен прокурор на РП- гр. Сандански, обвиняемият и неговия 
защитник.Прокурор Захова следва да изпълнява по- прецизно 
задълженията си по чл. 196 и чл. 242, ал.2 от НПК.  

АНД№500/13г.- съдия- докладчик по делото е Добромир Парапанов. 
С разпореждане от 1. 02. 2013г., постановено на осн. чл. 377 вр. с чл. 249, 
ал.1 вр. с чл. 248, ал.2,т.3 от НПК, той върнал делото на прокурора, защото 
не са налице условията за разглеждане на делото по реда на глава 28 от 
НПК”Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание”. 

Постановлението по чл. 78а от НК е внесено от прокурор Р. 
Митева.Прокурор Митева следва да проявява по- голяма прецизност при 
преценката относно приложението на чл. 78а от НК.  

НОХД№564/13г.- съдия- докладчик по делото е Николинка Бузова. 
Делото е образувано въз основа на споразумение, сключено между 
прокурор Иван Калоянов, обвиняемия и неговия защитник. В съдебно 
заседание на 4. 07. 2013г. се явила прокурор Р. Митева. Тя заявила, че не 
поддържа внесеното споразумение. Според нея в случая са налице 
основанията за прилагане на чл. 78а от НК, който  е по- благоприятен за 
дееца. Съдът уважил доводите на прокурор Митева, прекратил 
производството и го върнал на прокурора. 
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Прокурор Калоянов следва да проявява по- голяма прецизност при 
проверката по чл. 242, ал.1 от НПК.  

 НОХД№662/13г.- съдия- докладчик по делото е Николинка Бузова. 
Делото е образувано въз основа на споразумение, сключено между 
прокурор Румяна Митева, обвиняемия и неговия защитник. С протоколно 
определение, постановено в съдебното заседание на 31. 07. 2013г. съдът не 
одобрил споразумението и върнал делото на  прокурора. В мотивите си 
посочил, че на досъдебното производство са допуснати съществени 
нарушения на съдопроизводствените правила.   

Споразумението е сключено между Румяна Митева- прокурор в РП- 
гр. Сандански, обвиняемият и неговия защитник.Прокурор Митева следва 
да изпълнява по- прецизно задълженията си по чл. 196 и чл. 242, ал.2 от 
НПК.  

НОХД№669/13г.- съдия- докладчик по делото е Николинка Бузова. 
С разпореждане от 16. 09. 2013г. тя върнала делото на прокурора поради 
противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на 
обвинителния акт. 

 
Броят на делата, върнати на прокуратурата  за допълнително 

разследване спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане и спрямо 
общия брой на решените наказателни дела е нисък.  

  
 
Приложение: Приложение: Справка №8 за делата, върнати на 

прокурора за доразследване в периода 1.01. 2013г.- 31. 12. 2014г. 
 

През 2013г. от общо решени 359 бр.  НОХД, по 2 бр. НОХД са 
постановени оправдателни присъди. Това представлява 0.55%.  от общия 
брой на приключените наказателни общ характер дела. Процентът на 
оправдателните присъди е нисък. 

 
Приложение: Приложение: Справка №7 за делата, приключили с 

оправдателна присъда в периода 1. 01. 2013г.- 31. 12. 2014г. 
 
По 2 бр. дела подсъдимите са били непълнолетни. 

 
По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” 

са решени  258 бр. дела.  Всички дела са насрочени в 7- дневния срок по 
чл. 382, ал.2 от НПК.  
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В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 

 
НОХД№ 205/13г. 
 
Делото е образувано на 14. 03. 2013г. въз основа на споразумение, 

внесено от РП Сандански срещу един подсъдим за извършено от него 
престъпление по чл. 279, ал.1 от НК. Съдия- докладчик по делото е 
Добромир Парапанов. 
 Съдебното заседание било на 14. 03. 13г., когато споразумението 
било одобрено. По силата на одобреното споразумение подсъдимият 
следва да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца. 
На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок 
от 3 години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да 
се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По 
силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 
постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 
възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 
трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 
възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 
рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 
следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

 
Аналогични нарушения са допуснати и по НОХД№58/13г., 

НОХД№120/13г. и НОХД№50/13г.  със съдия- докладчик Добромир 
Парапанов; НОХД№31/13г. и НОХД№4/13г. със съдия- докладчик 
Николинка Бузова; 

 
Предмет на проверка бяха и НОХД№210/13г., НОХД№41/13г., 

НОХД№112/13г. и НОХД№86/13г. със съдия- докладчик Добромир 
Парапанов; НОХД№914/13г. със съдия- докладчик Николинка Бузова. 
Проверяващият екип констатира, че не е допуснато нарушение по тяхното 
образуване, движение и приключване. 

 
Приложение: Справка №10 за НОХДела, образувани по внесено 

споразумение с насрочване в периода 1. 01. 2013г.- 31.12. 2014г. извън 
срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 
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По реда на гл.28 от НПК„Освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани 
46 бр. дела.  Всички дела са насрочени в срок от 1 месец съгласно чл. 376, 
ал.1 от НПК.  

Бяха проверени АНД№581/13г. със съдия- докладчик Рая Манолева, 
АНД№95/13г., АНД№42/13г. и АНД№237/13г. със съдия- докладчик 
Добромир Парапанов; АНД№330/13г., АНД№64/13г. и АНД№223/13г. със 
съдия- докладчик Николинка Бузова. Проверяващият екип констатира, че 
не са допуснати нарушения по образуването, движението и приключването 
на делата. 

 
Приложение: Справка №11 за АНДела, насрочени след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 
 

По реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно следствие в 
производство пред първата инстанция” са разгледани 12 бр. дела. 

 
Беше проверено НОХД№257/13г. със съдия- докладчик Николинка 

Бузова.Предварителното изслушване е допуснато още с разпореждането за 
насрочване на делото. В съдебното заседание подсъдимият заявил, че е 
съгласен, но съдът констатирал, че доказателствата, събрани на 
досъдебното производство не са достатъчно информативни и решава 
делото да се гледа по общия ред. При проверката по чл. 248 от НПК 
съдията- докладчик следва да прави по- прецизна преценка относно реда 
за разглеждане на делото. 

 
Не са разглеждани дела по реда на гл.25, НПК „Незабавно 

производство”. 
 
Приложение: Справка №12 за незабавните производства, насрочени 

в срок по- дълъг от срока по чл. 365, НПК в периода   1.01.2013г.- 
31.12.2014г.; 

Справка №16 за всички незабавни производства, приключили в 
периода 1. 01. 2013г.- 31. 12. 2014г., по които мотивите са написани след 
срока по чл. 365, ал.2 от НПК ; 

 
По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 31 бр. 

дела. Всички бързи производства са насрочени в срока по чл. 358, ал.1,т.4 
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от НПК. Мотивите към постановените присъди са изготвени в срока по чл. 
359, ал.1 от НПК. 

 
Бяха инспектирани НОХД№210/13г. и НОХД№9/13г. със съдия- 

докладчик Добромир Парапанов; НОХД№4/13г., НОХД№919/13г., 
НОХД№293/13г. и НОХД№914/13г.със съдия- докладчик Николинка 
Бузова; НОХД№612/13г. със съдия- докладчик Рая Манолева. 
Проверяващия екип констатира, че по тях не е допуснато нарушение на 
сроковете за разглеждане, предвидени в глава 24 от НПК „Бързо 
производство”. 

 
Приложение: Справка №13 за бързите производства, насрочени в 

срок по- дълъг от срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК, приключили в периода 
1. 01. 2013г.- 31. 12. 2014г.; 

Справка № 17 за всички бързи производства, приключили в периода 
1. 01. 2013г.- 31. 12. 2014г., по които мотивите са написани в срок по- 
дълъг от 7- дневния срок по чл.  359, ал.1 от НПК; 

 
Разгледани са 25 бр. дела, образувани по искане за вземане на 

мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). По  
всички дела съдът е постановил определението си в деня на образуването. 
Всички дела са решени в едно съдебно заседание.Изключение 
представлява ЧНД№225/13г., което е образувано на 19. 03. 2013г. и е 
насрочено за същата дата. Поради нередовно призоваване и поради това, 
че двамата обвиняеми не са докарани от следствения арест в гр. 
Благоевград делото е отложено за 20.03. 2013г., когато е приключило.   

Разгледани са 14бр. дела, образувани въз основа на искане за 
изменение на наложена мярка за неотклонение „задържане под 
стража”(чл.65 от НПК).  По всички дела съдът е постановил 
определението си в 3- дневен срок. Всички дела са решени в едно съдебно 
заседание. Изключение представлява ЧНД№679/13г. със съдия- докладчик 
Стойка Янева- Мирчева. Делото е образувано на 1. 08. 2013г. и насрочено 
за същия ден.Защитата поискала да се представи справка за 
манипулациите, които са извършени на обвиняемия от ФСМП гр. 
Сандански. Следващото съдебно заседание било на 6. 08. 2013г., когато 
съдът назначил съдебно- медицинска експертиза. В съдебното заседание на 
9. 08. 2013г. съдът се произнесъл с определение  и приключил делото. 
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 Бяха проверени ЧНД№182/13г., ЧНД№187/13г. и 
ЧНД№154/13г. на съдия Росица Калугерова;ЧНД№225/13г., 
ЧНД№174/13г. и ЧНД№73/13г. на съдия Бисерка Бакалова; ЧНД№356/13г., 
ЧНД№230/13г., ЧНД№318/13г. и ЧНД№111/13г. на съдия Стойка Янева- 
Мирчева. Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения 
по образуването, движението и приключването на делата. 
 

Приложение: Приложение 1 
Справка №20 за наказателните дела, с правно основание чл. 64 от 

НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл.64, ал.3 от НПК и 
са решени в повече от едно заседание; 

Справка №21 за наказателните дела с правно основание чл. 65 от 
НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл.65, ал.3 от НПК и 
са решени в повече от едно заседание; 

 
През 2013 г. в Районен съд – Сандански не са разглеждани дела по 

глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на принудителни медицински 
мерки”. 

 
През 2013г. в РС Сандански са разгледани 290 бр. ЧНД. От тях с 

правно основание по чл. 243 НПК са 9 бр. дела. По всички дела е спазен 
срока по чл. 243, ал.4 от НПК. 

 
Бяха проверени ЧНД№513/13г., ЧНД№162/13г. и ЧНД№374/13г. със 

съдия- докладчик Николинка Бузова. Проверяващият екип констатира, че 
не са допуснати нарушения по образуването, движението и приключването 
на делата. 

 
Приложение: Справка №19 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2013г.- 31. 12. 2014г. по които 
съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.4 от НПК; 

 
По спазването на чл.252 от НПК: 
 
Всички НОХД са насрочени в законоустановения  срок.   
Няма НОХД, които да  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  

разрешение  на председателя на съда.  
 
Приложение: Приложение1; 
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По спазването на чл.271, ал.10 от НПК: 
 
По всички НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Изключения правят три НОХД, по които е извършено призоваване 
чрез съдебна поръчка.Обстоятелството, че съдебната поръчка не е 
изпълнена до датата на съдебното заседание не дерогира нормата на чл. 
271, ал.10 от НПК. Когато се налага отлагане на делото, съдията го 
насрочва в срок не по- дълъг от три месеца.В случай, че съдебната 
поръчка не е изпълнена до датата на съдебното заседание, съдията го 
отлага, но този срок не може да е по-дълъг от срока  по чл. 271, ал.10 от 
НПК.  

 
Приложение :Приложение№1 
 
По спазването на чл. 308 от НПК: 
 
По 6 бр.  НОХД  мотивите към присъдата са изготвени след изтичане 

на повече от 30 дни. Според справка, предоставена от РС Сандански, това 
са: 

1/ НОХД № 792/2011г.- съдия- докладчик е Добромир Парапанов. 
Делото е по чл.206, ал.3 НК. Производството по него е приключило с 
присъда от 24.01.2013г.Мотивите са предадени на 23.05.2013г. Допуснато е 
просрочие от 2 месеца и 29 дни; 

2/НОХД№321/12г.- съдия- докладчик е Добромир Парапанов. 
Делото е по чл. 201, ал.1 от НК. Присъдата е постановена на 24. 01. 2013г., 
а мотивите са предадени в канцеларията на съда на 15. 07. 2013г. 
Допуснато е просрочие от 4 месеца и 21 дни; 

3/НОХД№394/10г.- съдия- докладчик е Добромир Парапанов. 
Делото е по чл. 209, ал.1 от НК. Присъдата е постановена на 22. 03. 2013г., 
а мотивите към нея са предадени на 27. 05. 2013г. Допуснато е просрочие 
от  1м. и 5 дни; 

4/НОХД№262/13г.- съдия- докладчик е Добромир Парапанов. 
Делото е по чл. 354а, ал.3 от НК. Присъдата е постановена на 29. 05. 
2013г., а мотивите към нея са предадени на 01. 07. 2013г. Допуснато е 
просрочие от  2дни; 

5/НЧХД№547/11г.- съдия- докладчик е Добромир Парапанов. 
Присъдата е постановена на 24. 04. 2013г., а мотивите към нея са 
предадени на 11. 07. 2013г. Допуснато е просрочие от  1м. и 17 дни; 
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6/НОХД№252/13г.- съдия- докладчик е Добромир Парапанов. 
Присъдата е постановена на 24. 01. 2013г., а мотивите към нея са 
предадени на 18. 05. 2013г. Допуснато е просрочие от 2 м. и 24 дни; 

Съдията е допуснал закъснение при изготвяне на мотивите към 
присъдите по горепосочените дела поради тяхната фактическа и правна 
сложност. По всички останали НОХД мотивите към присъдата са 
изготвени в срока по чл. 308 от НПК. 

По 284бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 
обявяване на делото за решаване. По 22бр. АНД, решенията са изготвени 
в срок до три месеца от обявяване на делото за решаване. По 19 бр. 
АНД решенията са изготвени след изтичане на срок от три месеца от 
обявяване на делото за решаване.  

Всички дела са на съдия Добромир Парапанов. Причините за 
забавянето при написване на решенията са здравословни  и лични 
проблеми на съдията. Към настоящия момент съдия Парапанов е напуснал 
съдебната система. 

 
Беше проверено: 
 
АНД№39/13г. 
 
Делото е образувано по жалба срещу наказателно постановление на 

началника на РУП Сандански. Съдия- докладчик е Добромир 
Парапанов.Той насрочил открито съдебно заседание за 12. 03. 2013г.  

По делото е имало няколко съдебни заседания. Интервалът между 
съдебните заседания на 18. 06. 2013г. и на 24. 09. 2013г. е повече от 3 
месеца.     

Бяха проверени АНД№221/13г., АНД№506/13г. и АНД№346/13г. със 
съдия- докладчик Николинка Бузова. Проверяващият екип констатира, че 
не са допуснати нарушения при тяхното образуване, движение и 
приключване. 

 
Приложение: Приложение №1; 
  Справка №14 за всички НОХдела, приключили в периода 

1. 01. 2013г. - 31. 12. 2014г., по които мотивите са написани след срока по 
чл. 308 от НПК; 

   Справка №15 за всички АНДела, решени в периода 1. 01. 
2013г. - 31. 12. 2014г., по които решението е написано след едномесечния 
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срок с посочване на датата на обявяване на делото за решаване и 
постановяване на решението за всеки съдия и съдията- докладчик; 

 
 
По спазването на чл. 416 от НПК: 
 
По всички дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган 

в срок до 7 дни след предаване на делото в канцеларията на съда с 
изготвени мотиви.  

 
Приложение : Справка № 18 за всички НОХдела, по които присъдите 

са влезли в сила  и преписи от тях са изпратени след изтичане на срока по 
чл. 416 НПК; 

 
По спазването на чл.22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото : 
 
От общо свършените 1049 бр. наказателни дела, в едно заседание са 

приключили 735 бр. дела, т. е. 70.06%. От тях 269 бр. са НОХД, 176 бр. са 
АНД, 157бр. са ЧНД/разпити/, ЧНД- 131 бр. и 2 бр. са НЧХД. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 244 
бр. От тях 73 бр. са НОХД, 150 бр. са АНД, 21 бр. са ЧНД . 

Наказателните дела, приключили с повече от три съдебни заседания, 
са 46 бр., т. е. 4.38% от общия брой на приключилите наказателни дела. От 
тях 17 бр. са НОХД, 22 бр. са АНД и 7 бр. е ЧНД. Причините за отлагане 
на делата и разглеждането им в повече от три съдебни заседания са: 
неявяване на страна, нередовно призоваване, искане за събиране на 
доказателства, за изготвяне на съдебни експертизи и др.  

 
Бяха проверени следните дела, чиято продължителност е повече от 9 

месеца: 
1/ АНД№39/13г.- делото е образувано на 17. 01. 2013г. и 

приключено на 13. 12. 2013г. При образуването съдия- докладчик бил 
Добромир Парапанов. Делото е приключено от съдия Рая Манолева; 

2/ НАХД№109/13г.- образувано на 11. 02. 2013г. и приключено на 
20. 12. 2013г. При образуването съдия- докладчик бил Добромир 
Парапанов. Делото е приключено от съдия Рая Манолева; 
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3/ НАХД№133/13г.- образувано на 27. 02. 2013г. и приключено на 
10. 05. 2014г. Съдия- докладчик е Рая Манолева; 

4/ НАХД№166/13г.- образувано на 04. 03. 2013г. и приключено на 3. 
06. 2014г. При образуването съдия- докладчик бил Добромир Парапанов. 
Делото е приключено от съдия Рая Манолева; 

5/ НАХД№185/13г.- образувано на 05. 03. 2013г. и приключено на 
18. 03. 2014г. При образуването съдия- докладчик бил Добромир 
Парапанов. Делото е приключено от съдия Рая Манолева; 

6/ НАХД№273/13г.- образувано на 01. 04. 2013г. и приключено на 
13. 03. 2014г. При образуването съдия- докладчик бил Добромир 
Парапанов. Делото е приключено от съдия Рая Манолева; 

7/ НАХД№280/13г.- образувано на 01. 04. 2013г. и приключено на 
15. 01. 2014г. При образуването съдия- докладчик бил Добромир 
Парапанов. Делото е приключено от съдия Рая Манолева; 

8/ НЧХД№409/13г.- образувано на 14. 05. 2013г. и приключено на 
15. 07. 2014г. Съдия- докладчик е Николинка Бузова; 

9/ НОХД№415/13г.- образувано на 16. 05. 2013г. и приключено на 
23. 04. 2014г. При образуването съдия- докладчик бил Добромир 
Парапанов. Делото е приключено от съдия Рая Манолева; 

10/ НЧХД№545/13г.- образувано на 25. 06. 2013г. и приключено на 
03. 07. 2014г. Съдия- докладчик е Николинка Бузова; 

11/ НОХД№702/13г.- образувано на 08. 08. 2013г. и приключено на 
25. 11. 2014г. Съдия- докладчик е Николинка Бузова; 

12/ НАХД№409/13г.- образувано на 21. 08. 2013г. и приключено на 
08. 07. 2014г. Съдия- докладчик е Рая Манолева; 

13/ НОХД№909/13г.- образувано на 01. 11. 2013г. и приключено на 
10. 11. 2014г. Съдия- докладчик е Емилия Дончева; 

14/ НОХД№970/13г.- образувано на 20. 11. 2013г. и приключено на 
13. 10. 2014г. Съдия- докладчик е Емилия Дончева; 

15/ НОХД№993/13г.- образувано на 28. 11. 2013г. и приключено на 
28. 11. 2014г. Съдия- докладчик е Николинка Бузова; 

16/ АНД№999/13г.- образувано на 28. 11. 2013г. и приключено на 17. 
12. 2014г. Съдия- докладчик е Емилия Дончева; 

Причините за продължителното разглеждане на делата са фактическа 
и правна сложност и смяна на съдията- докладчик поради напускането на 
Добромир Парапанов. 
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Спряно е едно дело. Основание за спирането на делото е отсъствието 
на подсъдимия, който е в чужбина с неизвестен адрес. 

 
Погасени по давност дела няма. 
 
През проверявания период няма изгубени дела. 

 
Приложение: Приложение 1. 
 
Бяха проверени : 
НЧХД№547/11г., АНД№185/13г., АНД№149/13г., АНД№151/13г., 

НОХД№69/13г., НОХД№46/13г., НОХД№394/10г., НОХД№262/13г., 
ЧНД№387/13г., ЧНД№227/13г., ЧНД№261/13г., ЧНД№217/13г., 
ЧНД№121/13г., ЧНД№97/13г. и АНД№91/13г. със съдия- докладчик 
Димитър Парапанов; 

НОХД№775/13г., АНД№109/13г., НОХД№624/13г., АНД№594/13г., 
АНД№879/13г., АНД№2/13г., НОХД№626/13г., ЧНД№875/13г., 
ЧНД№949/13г. и НОХД№318/12г. със съдия- докладчик Рая Манолева; 

НЧХД№828/13г. ,ЧНД№402/13г., ЧНД№13/13г., ЧНД№139/13г.,  
НОХД№96/13г., НЧХД№545/13г., НЧХД№461/13г. и НОХД№160/13г. със 
съдия- докладчик Николинка Бузова. 

НЧХД№409/13г. със съдия- докладчик Диана Узунова; 
НОХД№44/13г. със съдия- докладчик ИлиянаСтоилова; 
Проверяващият екип установи, че по тези дела не е допуснато 

нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на делото по 
смисъла на чл. 22 от НПК. 

 
 

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ЗА 2013 г. 
 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 
наказателен съдия на база действителна натовареност през 2013 г. е  23 
дела /изчислява се на база постъпили дела и действително отработени 
човекомесеци в наказателно отделение /, средномесечно свършени дела от 
един наказателен съдия са 22 дела. 

През 2013г. в  PC Сандански, са отработени 26 човеко месеци, като 
изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и 
съответно решените дела към тези отработени човекомесеци. 
Средномесечно дела за разглеждане от един наказателен съдия е 52 дела. 
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2014 г. 
 

Както беше посочено и по- горе през 2014г. в РС- Сандански 
наказателни дела са гледали следните съдии, разпределени в четири 
състава: 

1. Николинка Бузова- административен ръководител; 
2. Рая Манолева –съдия; 
3. Иван Филчев- съдия; 
4. Катя Стайкова/Сукалинска/- съдия; 
До 7. 05. 2014г. наказателни дела е гледала съдия Емилия Дончева. 

Със Заповед №201/7.05. 2014г. на председателя е увеличено гражданското 
отделение в Районен съд- гр. Сандански и съдия Дончева е прехвърлена в 
него. Тя е завършила разпределените й и неприключили наказателни дела 
като трети състав от наказателното отделение. 

 
В отделението не са работили  помощник-съдии. Към отделението са 

работили 6 бр. служители, от които регистратура 1 бр, деловодители 1 бр., 
секретар-протоколисти 3 бр. и архивар- 1бр. За веществените 
доказателства е отговарял съдебният деловодител, който обслужва 
деловодството по наказателни дела. 

Съдиите са ползвали отпуск както следва: 
  
Съдия Николинка Бузова е ползвала платен годишен отпуск през 

2014 г. за периода: 
17.01.2014г. - 31. 01. 2014г.; 
16.07.2014 г. -17.07.2014 г.; 
11.08.2014г. -26.08. 2014г. и  
28.08.2014 г. -29.08.2014 г.   
Съдия Рая Манолева е ползвала платен годишен отпуск през 2014г. 

за периода: 
15.04.2014 г. , 
21.07.2014г. - 08. 08. 2014г.,  
25.08.2014 г. - 29.08.2014 г., 
6.11. 2014г. - 7. 11. 2014г., 
3.12. 2014г. и 
22-23.12. 2014г.  
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Съдия Емилия Дончева е ползвала платен годишен отпуск през 
2014г. за периода: 

09.01.2014 г. , 
29- 30.01.2014г.,  
04.02.2014 г., 
6.02.2014г., 
11. 02. 2014г. - 14. 02. 2014г., 
21.03. 2014г., 
11. 04. 2014г. 
24.04. 2014г., 
11. 06. 2014г., 
24-26.06.2014г., 
3-4.07.2014г., 
30.07.2014г., 
25. 08. 2014г.,  
3. 10. 2014г. 
14.11. 2014г. и 
05.12. 2014г.  
Съдия Иван Филчев е ползвал платен годишен отпуск през 2014г. за 

периода: 
15.05.2014 г. , 
13.08.2014г. - 15. 08. 2014г.,  
22.12.2014 г. - 30.12.2014 г., 
Съдия Катя Сукалинска е ползвала платен годишен отпуск през 

2014г. за периода: 
07.04.2014 г. , 
15.04.2014г. - 17. 04. 2014г., 
23.05.2014г., 
06.06.2014г., 
12.06.2014г.,  
23.06.2014 г. - 27.06.2014 г., 
28.07. 2014г. - 22. 08. 2014г., 
2-3.10.2014г., 
20. 10. 2014г. - 24. 10. 2014г., 
30-31.10.2014г. 
24.11.2014г., 
04.12.2014г., 
12-13.12.2014г., 
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16- 19. 2014г. 
22- 23. 12. 2014г. и 
29-30.12. 2014г.  

  
 Приложение: Приложение №1 относно съдиите ,които са ползвали 
отпуск през 2014г.; 
 

В периода 1. 01. 2014г. - 31. 12. 2014г. в Районен съд гр. Сандански 
са поставени за разглеждане 2872 бр. дела, от които наказателни дела 
1256 бр. От тях образувани през 2014г. са 926 бр. дела. Останали от 
предишни периоди са 330 бр. дела. Процентното съотношение на 
останалите несвършени от предходен период, спрямо всички поставени за 
разглеждане наказателни дела е 26.27 %, а на новообразуваните 
представлява  73.72 %. През 2014г. се наблюдава увеличаване на процента 
на делата, останали несвършени от предишен период. 

В РС гр. Сандански през 2014 г. не е имало дела с висок обществен 
интерес. 

През 2014г. съдиите са насрочили наказателни дела, които по брой, 
вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №3 за  брой 
насрочени дела по състави в периода 1.01.2014г.- 31. 12. 2014г.  

Свършените наказателни дела са 1088бр. От тях НОХД- 308бр.; 
НЧХД-15бр.; АНД по чл.78а НК, ЧНД- 353бр.; АНД- 366 бр. Това 
представлява  78. 19% от разгледаните наказателни дела. Данните доказват 
бързината на правораздаването и срочното приключване на делата от 
съдиите. Налице е леко увеличение на броя на делата, приключили до края 
на годината.  

През 2014г. съдиите са приключили наказателни дела, които по брой, 
вид и номер на дело са подробно посочени в Справка №4 за свършените в 
периода 1.01.2012г.- 31. 12. 2013г. НОХД, НАХД и ЧНД по състави.  

 
 

Приложение: Приложение 1; 
 
Прекратените наказателни дела са общо 288 бр.  
 
Няма прекратени по давност дела.  
 
Приложение: Приложение 1; 
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През 2014 г. Районен съд- Сандански е върнал на прокурора 5 бр. 
дела. Това са:  

НОХД№32/13г. 
Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от РП 

Сандански срешу едно лице за извършено от него престъпление по чл. 
343б, ал.2 от НК. Съдия- докладчик е Рая Манолева. 
 С определение, постановено в съдебното заседание на 04. 02. 2014г. 
съдията прекратил съдебното производство и върнал делото на прокурора 
поради нарушения, допуснати при изготвяне на обвинителния акт. В 
мотивите си посочил, че съществува противоречие между 
обстоятелствената част на обвинителния акт и неговия диспозитив. Това 
води до неяснота на обвинението и не позволява на подсъдимия да 
организира добре своята защита. 
 Съдията- докладчик е следвало да констатира това противоречие 
още при проверката по чл. 248 от НПК преди насрочване на делото за 
разглеждане в открито съдебно заседание. 

Обвинителният акт е внесен от Р. Митева- прокурор при РП Сандански. 
Прокурор Митева следва да изпълнява по- прецизно задълженията си по  
чл. 246 от НПК. 

 
АНД№298/14г. 
Делото е образувано въз основа на постановление с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно 
наказание по чл. 78а от НК на две лица във връзка с извършено от тях 
престъпление по чл. 354а, ал.5 вр. с ал.3 пр. 2,т.1 от НК вр. с чл. 20, ал.1 и 2 
от НК. Съдия- докладчик е Емилия Дончева. 
 С разпореждане от 29. 04. 2014г. съдия Дончева върнала делото на 
прокурора, защото спрямо единия подсъдим не са налице условията на чл. 
78а от НК. 

Постановлението е внесено от Жана Захова- заместник- районен 
прокурор при РП Сандански. Прокурор Захова следва да изпълнява по- 
прецизно задълженията си по чл. 242,ал.2 вр. с чл. 375 от НПК. 

 
НОХД№615/14г. 
Делото е образувано въз основа на обвинителен акт, внесен от РП 

Сандански срещу един подсъдим за извършено от него престъпление по 
чл. 343в, ал.2 вр. с ал.1 от НК. Съдия- докладчик е Катя Сукалинска. 
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 С разпореждане от 28. 08. 2014г. тя върнала делото на прокурора 
поради съществени нарушения на производствените правила, допуснати на 
досъдебното производство. 

 Обвинителният акт е внесен от Иван Калоянов- прокурор при РП 
Сандански. Прокурор Калоянов следва да изпълнява по- прецизно 
задълженията си по чл. 196 ал.1 и чл. 242,ал.2 от НПК. 

 
АНД№695/14г. 
Делото е образувано въз основа на постановление за предложение до 

съда за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание на осн. чл. 78а от НК, внесено от РП 
Сандански срещу един подсъдим за престъпление по чл. 131, ал.1,т.12 от 
НК. Съдия- докладчик е Иван Филчев. 

С разпореждане от 2. 10. 2014г. той върнал делото на прокурора 
поради съществени нарушения на производствените правила, допуснати на 
досъдебното производство. 

 Постановлението за освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание е внесено от Иван Калоянов- 
прокурор при РП Сандански. Прокурор Калоянов следва да изпълнява по- 
прецизно задълженията си по чл. 196 ал.1 и чл. 242,ал.2 от НПК. 

 
НОХД№860/14г. 
Делото е образувано въз основа на споразумение, сключено между 

РП Сандански, обв. А. Ш. и неговия защитник. Съдия- докладчик е Иван 
Филчев. 

С протоколно определение от 11. 12. 2014г. той върнал делото на 
прокурора, защото приел, че споразумението противоречи на морала. 

  
Броят на делата, върнати на прокуратурата  за допълнително 

разследване спрямо общия брой наказателни дела за разглеждане и спрямо 
общия брой на решените наказателни дела е нисък.  

 
Приложение: Справка №8 за делата, върнати на прокурора за 

доразследване в периода 1.01. 2014г.- 31. 12. 2014г. 
 

През 2014г. в РС Сандански не са постановени оправдателни 
присъди. 
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Приложение: Справка №7 за делата, приключили с оправдателна 
присъда в периода 1. 01. 2014г.- 31. 12. 2014г. 

 
 Няма дела, по които подсъдимият да е бил непълнолетен. 

 
 По реда на гл. 29 от НПК „Решаване на делото със споразумение” 
са решени  190 бр. дела.  Всички дела са насрочени в 7- дневния срок по 
чл. 382, ал.2 от НПК.  
                                                                                                                                                      
В рамките на проверката бяха инспектирани следните дела: 
 
НОХД№441/14г. 
Делото е образувано на 13. 06. 2014г. въз основа на споразумение, 
сключено между РП Сандански от една страна и подсъдимите и техните 
защитници- от друга страна за извършено от подсъдимите престъпление по 
чл. 198, ал.1 от НК. Разпределено е на съдия Катя Стайкова. 

 Съдебното заседание е било на 18. 06. 2014г. Съдът одобрил 
споразумението. Със споразумението на всеки от тримата подсъдими е 
наложено наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца. На осн. 
чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 3 
години. В споразумението, одобрено от съда не е посочено на кого да се 
възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.По 
силата на  чл.381, ал.5, т.4 от НПК това е задължителен елемент от 
постигнатото споразумение. Страните могат да постигнат съгласие 
възпитателните грижи да се възложат на обществена организация или 
трудов колектив с тяхно съгласие, а когато липсва такова съгласие, 
възпитател може да бъде определено лице- чл.67, ал.1 и 2 от НК.В 
рамките на проверката дали споразумението отговаря на закона, съдът 
следва да следи за спазването и на чл.381, ал.5,т.4 от НПК. 

 Нарушение на изискването на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК е 
допуснато и по НОХД№438/14г. и НОХД№867/14г. със съдия- докладчик 
Иван Филчев; НОХД№512/14г. и НОХД№460/14г. със съдия- докладчик 
Рая Манолева; НОХД№845/14г. със съдия- докладчик Катя Сукалинска. 
 

Предмет на проверка бяха и НОХД№661/14г. със съдия- докладчик 
Иван Филчев; НОХД№527/14г., НОХД№79/14г., НОХД№816/14г. и 
НОХД№527/14г. със съдия- докладчик Николинка Бузова; 
НОХД№243/14г. със съдия- докладчик Емилия Дончева. Проверяващият 
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екип констатира, че не е допуснато нарушение по тяхното образуване, 
движение и приключване. 

 
Приложение: Справка №10 за НОХДела, образувани по внесено 

споразумение с насрочване в периода 1. 01. 2013г.- 31.12. 2014г. извън 
срока по чл. 382, ал.2 от НПК; 

 
По реда на гл.28 от НПК„Освобождаване от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание” са разгледани 
52 бр. дела.  Всички дела са насрочени в срок от 1 месец съгласно чл. 376, 
ал.1 от НПК.  

 
Бяха проверени АНД№307/14г., АНД№223/14г. и АНД№921/13г. със 

съдия- докладчик Емилия Дончева; АНД№668/14г. със съдия- докладчик 
Рая Манолева; АНД№569/14г. и АНД№487/14г. със съдия- докладчик Иван 
Филчев; АНД№924/14г. и АНД№102/14г. със съдия- докладчик Николинка 
Бузова. Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения по 
образуването, движението и приключването на делата. 

 
Приложение: Справка №11 за АНДела, насрочени след срока по чл. 

376, ал.1 от НПК; 
  

По реда на гл.27, НПК „Съкратено съдебно следствие в 
производство пред първата инстанция” са разгледани 17 бр. дела. 

 
 Няма дела, разгледани по реда на гл.25, НПК „Незабавно 
производство” .  

 
Приложение: Справка №12 за незабавните производства, насрочени 

в срок по- дълъг от срока по чл. 365, НПК в периода   1.01.2013г.- 
31.12.2014г.; 

Справка №16 за всички незабавни производства, приключили в 
периода 1. 01. 2013г.- 31. 12. 2014г., по които мотивите са написани след 
срока по чл. 365, ал.2 от НПК ; 

 
По реда на гл.24, НПК „Бързо производство” са разгледани 122 бр. 

дела. Всички бързи производства са насрочени в срока по чл. 358, ал.1,т.4 
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от НПК. Мотивите към постановените присъди са изготвени в срока по чл. 
359, ал.1 от НПК.  

 Бяха инспектирани НОХД№661/14г., НОХД№545/14г. и 
НОХД№438/14г. със съдия- докладчик Иван Филчев, НОХД№527/14г. и 
НОХД№154/14г. със съдия- докладчик Николинка Бузова; 
НОХД№189/14г. със съдия- докладчик Емилия Дончева; НОХД№600/14г., 
НОХД№593/14г. и НОХД№706/14г. със съдия- докладчик Рая Манолева. 
Проверяващия екип констатира, че по тях не е допуснато нарушение на 
сроковете за разглеждане, предвидени в глава 24 от НПК „Бързо 
производство”. 

 
Приложение: Справка №13 за бързите производства, насрочени в 

срок по- дълъг от срока по чл. 358, ал.1,т.4 от НПК, приключили в периода 
1. 01. 2013г.- 31. 12. 2014г.; 

Справка № 17 за всички бързи производства, приключили в периода 
1. 01. 2013г.- 31. 12. 2014г., по които мотивите са написани в срок по- 
дълъг от 7- дневния срок по чл.  359, ал.1 от НПК; 

 
Разгледани са 22 бр. дела, образувани по искане за вземане на мярка 

за неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 от НПК). По  всички 
дела съдът е постановил определението си в деня на образуването. Всички 
дела са решени в едно съдебно заседание.  

Разгледани са 4бр. дела, образувани въз основа на искане за 
изменение на наложена мярка за неотклонение „задържане под 
стража”(чл.65 от НПК).  По всички дела съдът е постановил определението 
си в 3- дневен срок. Всички дела са решени в едно съдебно заседание. 

 
Бяха проверени ЧНД№31/14г. със съдия- докладчик Емилия 

Дончева; ЧНД№249/14г. със съдия- докладчик  Илияна 
Стоилова;ЧНД№623/14г. със съдия- докладчик Катя Стайкова; 
ЧНД№844/14г. и ЧНД№667/14г. със съдия- докладчик Катя Сукалинска; 
ЧНД№608/14г. и ЧНД№416/14г. със съдия- докладчик Рая Манолева; 
ЧНД№773/14г. и ЧНД№431/14г. на съдия Иван Филчев; ЧНД№729/14г. и 
ЧНД№682/14г. на съдия Николинка Бузова. Проверяващият екип 
констатира, че не са допуснати нарушения при тяхното образуване, 
движение и приключване. 
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Приложение: Справка №20 за наказателните дела, с правно 
основание чл. 64 от НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по 
чл.64, ал.3 от НПК и са решени в повече от едно заседание; 

Справка №21 за наказателните дела с правно основание чл. 65 от 
НПК, които са насрочени в срок по- дълъг от срока по чл.65, ал.3 от НПК и 
са решени в повече от едно заседание; 

Приложение 1 
 

През 2014 г. в Районен съд – Сандански са разгледани  3 бр. дела по 
глава 34, раздел І от НПК „Прилагане на принудителни медицински 
мерки”. Всички дела са насрочени в 3- дневен срок съгласно чл. 429, ал.1 
от НПК. 

През 2014г. в РС Сандански са разгледани 182 бр. ЧНД. От тях с 
правно основание по чл. 243 НПК са 36 бр. дела. Всички дела са решени 
в срока по чл. 243, ал.4 от НПК. 

 
Бяха проверени ЧНД№234/14г. със съдия- докладчик Николинка 

Бузова; ЧНД№809/14г., ЧНД№789/14г. и ЧНД№824/14г. със съдия- 
докладчик Катя Сукалинска; ЧНД№497/14г. със съдия- докладчик Катя 
Стайкова;ЧНД№579/14г. със съдия- докладчик Иван Филчев. 
Проверяващият екип констатира, че не са допуснати нарушения по 
образуването, движението и приключването на делата. 

  
Приложение: Справка №19 за всички ЧНД с правно основание чл. 

243, НПК, приключили в периода 1.01. 2013г.- 31. 12. 2014г. по които 
съдът се е произнесъл в срок по- дълъг от срока по чл. 243, ал.4 от НПК; 

 
По спазването на чл.252 от НПК: 
 
Всички НОХД са насрочени в законоустановения  срок.  
С разрешение на председателя на РС- Сандански в тримесечен срок са 

насрочени 8 дела.  
Няма НОХД, които да  са  насрочени  в  тримесечен  срок  без  

разрешение  на председателя на съда.  
 
Приложение: Приложение1; 
 
По спазването на чл.271, ал.10 от НПК: 
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По всички НОХД интервалът между съдебните заседания е до три 

месеца. Няма  НОХД, по които  интервалът между съдебните заседания да 
е повече от три месеца. 

 
Приложение :Приложение№1 
 
По спазването на чл. 308 от НПК: 
 

По 2 бр.  НОХД и едно НЧХД  мотивите към присъдата са изготвени след 
изтичане на повече от 30 дни. Според справка, предоставена от РС 
Сандански, това са: 
1/НОХД№988/13г.- съдия- докладчик е Рая Манолева. Присъдата е 
постановена на 27. 01. 2014г., а мотивите са предадени в канцеларията на 
съда на 04. 03. 2014г. Налице е просрочие от 5 дни.; 
2/НОХД№136/14г.- съдия- докладчик е Рая Манолева. Присъдата е 
постановена на 25. 09. 2014г., а мотивите са предадени в канцеларията на 
съда на 29. 10. 2014г. Налице е просрочие от 4 дни; 
3/НЧХД№737/13г.- съдия- докладчик е Рая Манолева. Присъдата е 
постановена на 22. 05. 2014г., а мотивите са предадени в канцеларията на 
съда на 02. 12. 2014г., т. е. след 6 месеца и 10 дни. Налице е просрочие от 5 
месеца и 10 дни; 

Причините за тези закъснения са фактическа и правна сложност на 
делата и прекомерна натовареност на състава. 

По всички останали НОХД мотивите към присъдата са изготвени в 
срока по чл. 308 от НПК. 

През втората половина от проверявания период се наблюдава 
тенденция към намаляване броя на делата, по които е допуснато 
нарушение на срока по чл. 308 от НПК. Прави впечатление, че през 2013г. 
съдия Манолева не е допускала закъснение при изготвянето на мотивите 
към постановените присъди. 

 
По 365 бр. АНД решенията са изготвени в срок до един месец от 

обявяване на делото за решаване. По 3 бр. АНД, решенията са изготвени 
в срок до три месеца от обявяване на делото за решаване.  

 
Тези дела бяха проверени и се установи следното: 
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1/АНД№534/13г.- съдия- докладчик е Николинка Бузова. Делото е 
обявено за решаване на 9. 01. 2014г.. Решението е обявено на 4. 03. 14г., т. 
е. след 1 месец и 26 дни. Допуснато е просрочие от 26 дни;  

 2/АНД№988/13г.- съдия- докладчик е Рая Манолева. Делото е 
обявено за решаване на 27.01. 2014г. Решението е обявено на 04. 03. 14г., т. 
е. след 1 месец и 5 дни. Допуснато е просрочие от 5 дни;  

3/АНД№428/14г.- съдия- докладчик е Рая Манолева. Делото е 
обявено за решаване на 23. 09. 2014г. Решението е предадено в 
канцеларията на съда на 28. 10. 2014г., т. е. след 1 месец и 5 дни. 
Допуснато е просрочие от 5 дни; 

   
Приложение: Приложение №1; 
  Справка №14 за всички НОХдела, приключили в периода 

1. 01. 2013г. - 31. 12. 2014г., по които мотивите са написани след срока по 
чл. 308 от НПК; 

   Справка №15 за всички АНДела, решени в периода 1. 01. 
2013г. - 31. 12. 2014г., по които решението е написано след едномесечния 
срок с посочване на датата на обявяване на делото за решаване и 
постановяване на решението за всеки съдия и съдията- докладчик; 

 
По спазването на чл. 416 от НПК: 
 
По всички дела препис от присъдата е изпратен на съответния орган 

в срок не по- дълъг от 7 дни от влизането й в сила. 
 

Приложение : Справка № 18 за всички НОХдела, по които присъдите 
са влезли в сила  и преписи от тях са изпратени след изтичане на срока по 
чл. 416 НПК; 

  
По спазването на чл.22 от НПК относно общия срок за 

разглеждане и решаване на  делото : 
 
От общо свършените 1088 бр. наказателни дела, в едно съдебно 

заседание са приключили 331 бр. дела, т. е. 30.42%. От тях НОХД – 
137бр., АНД – 152бр. и ЧНД – 42бр. 

Наказателните дела, приключили до три съдебни заседания са 224 
бр. От тях НОХД- 67бр., АНД- 133 бр. и ЧНД- 24 бр.  
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В повече от три съдебни заседания са приключили 138бр. 
наказателни дела, т е. 12.68% от общия брой на свършените дела. От тях 
НОХД са 74 бр., АНД- 50БР. и ЧНД- 14 бр. Причините за отлагане на 
делата и разглеждането им в повече от три съдебни заседание са:
 неявяване на страна; 

нередовно призоваване; 
събиране на доказателства; 
за изговяне на съдебни експертизи и др. 
 
От образуваните и останали от 2012г. дела до 31.12.2014 г. не са 

приключили 4бр. наказателни дела. Това са НОХД№429/12г., 
НОХД№432/12г., НОХД№673/12г. Подсъдимите по трите дела са в 
чужбина и са с неизвестен адрес. Не е приключило и НОХД№247/12г.  

 
През втората половина от проверявания период е спряно едно дело. 

Наказателното производство е спряно на осн. чл. 25, т.2 от НПК за 
издирване на обвиняемия. Издадена е Европейска заповед за арест. 

 
През проверявания период няма изгубени дела. 

 
Приложение: Приложение 1. 
 
Бяха проверени : 
НОХД№345/14г., НОХД№208/14г., АНД№73/14г., АНД№268/14г., 

АНД№284/14г., НОХД№709/14г., АНД№402/14г., НЧХД№737/13г.,  
НОХД№415/13г., ЧНД№177/14г., ЧНД№210/14г. и НОХД№255/14г. със 
съдия- докладчик Рая Манолева; 

НОХД№154/14г., ЧНД№150/14г., НОХД№140/14г., ЧНД№234/14г., 
АНД№2/14г., , АНД№153/14г., НОХД№79/14г., ЧНД№123/14г., 
ЧНД№226/14г., ЧНД№570/14г., АНД№10/14г., НОХД№146/14г. и 
НОХД№813/14г. със съдия- докладчик Николинка Бузова; 

АНД№329/14г. , НОХД№363/14г., НОХД№551/14г., ЧНД№812/14г., 
НЧХД№720/14г., НЧХД№245/14г.  и АНД№326/14г.със съдия- докладчик 
Иван Филчев; 

ЧНД№101/14г., АНД№134/14г., АНД№3/14г., АНД№51/14г., 
НОХД№242/14г., НОХД№100/14г. и ЧНД№78/14г. със съдия- докладчик 
Емилия Дончева; 
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НОХД№403/14г., АНД№220/14г. и АНД№319/14г., ЧНД№500/14г., 
НОХД№616/14г., ЧНД№525/14г., НОХД№571/14г. и НОХД№727/14г. със 
съдия- докладчик Катя Сукалинска/Стайкова; 

Проверяващият екип установи, че по тези дела не е допуснато 
нарушение на разумния срок за разглеждане и решаване на делото по 
смисъла на чл. 22 от НПК. 

 
  

 НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ЗА 2014 г. 
 

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един 
наказателен съдия на база действителна натовареност през 2014 г. е  21 
дела /изчислява се на база постъпили дела и действително отработени 
човекомесеци в наказателно отделение /, средномесечно свършени дела от 
един наказателен съдия са 24 дела. 

През 2014г. в  PC Сандански, са отработени 45 човеко месеци, като 
изчислението на показателя става при съотнасяне на постъпилите дела и 
съответно решените дела към тези отработени човекомесеци. 
Средномесечно дела за разглеждане от един наказателен съдия е 28 бр. 
дела. 

 
 

V. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 
  

През проверявания период за веществените доказателства е 
отговарял деловодителя, който обслужва наказателно деловодство. 
Книгата за веществени доказателства се води съгласно изискванията на 
ПАС.Тя се води подробно и прегледно с точното и пълно описание на вида 
веществено доказателство. Посочено е на коя дата е постъпило в съда, по 
кой номер следствено дело, имената на обвиняемите и последвалите 
разпоредителни действия. 
 Спазва се изискването на чл. 128 от ПАС- при унищожаването на 
веществените доказателства да се изготвя протокол. Унищожаването е 
отбелязвано и в книгата за веществени доказателства. 
 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  
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ИЗВОДИ : 
 
През проверявания период съдиите от РС Сандански са използвали 

възможностите на НПК и другите закони за дисциплиниране на страните и 
разглеждане на делата в разумен срок. 
  Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния 
подбор чрез електронно разпределение по реда на тяхното постъпване.  
 Административният ръководител на РС Сандански е създал добра 
организация за спазване на разпоредбата на чл. 252, ал.2 от НПК.  
 Всички дела се насрочват с разпореждане, което съдържа 
необходимите по закон реквизити. 

Броят на останалите от предишен период несвършени дела бележи 
ръст от 10 процента през първата година от проверявания период спрямо 
2012г., а през втората година от проверявания период спада до 13.37%, т.е. 
под нивото от 2012г. 

 Поначало броят на делата, върнати за доразследване е нисък. През 
първата година делата от този вид са 11 бр., а през втората- 5 бр. Прави 
впечатление, че през втората година от проверявания период броят на 
делата, върнати на прокурора е намалял наполовина.Проверяващият екип 
намира, че нарушенията по движението на НОХД№32/13г., които съдия 
Манолева е допуснала са инцидентни и поради това не следва да се дават 
препоръки за тяхното отстраняване. Данните показва, че съдиите от РС 
Сандански притежават много добра теоретическа и практическа подготовка. 
Взаимодействието им с прокурорите от РП- Сандански е на много добро 
ниво.   

През 2013г. оправдателни присъди са постановени по 2 дела, а през 
2014г. няма нито една оправдателна присъда, т. е. броят им е сведен до 
абсолютния минимум.  

Съдиите са спазвали срокът по чл. 382, ал.2 от НПК при насрочване на 
делата, внесени със споразумение.  

Съдът изпълнява задълженията си по чл. 382, ал.7 от НПК  и когато 
споразумението не отговаря на изискванията на закона и морала връща 
делото на прокурора. Беше констатиран пропуск досежно приложението на 
чл. 381, ал.5, т.4 от НПК при налагане на наказание лишаване от свобода, 
когато изтърпяването на наказанието е отложено на осн. чл. 66 от НК. 
Поради това проверяващият екип намира, че при одобряване на 
споразуменията, сключени между прокурора от една страна и обвиняемият 
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и неговия защитник – от друга страна съдът следва да следи и за спазване на 
разпоредбата на чл. 381, ал.5, т.4 от НПК. 

Съдът спазва разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от ПАС, когато по делото 
има веществени доказателства. 

Съдиите спазват и сроковете по чл. 376, ал.1 от НПК при насрочване на 
делата, внесени с предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на административно наказание. 

Съдиите спазват сроковете за насрочване на бързите производства. 
Присъдите и мотивите към тях се постановяват в законоустановените 
срокове. 

Съдиите от РС- Сандански спазват сроковете за разглеждане и 
решаване на делата, образувани по искане за вземане на мярка за 
неотклонение „задържане под стража „ или за нейното изменение. 

Всички дела с правно основание чл. 243, ал.4 от НПК се разглеждат и 
решават в 7-дневния срок. 

При разглеждане на делата по реда на глава 27 от НПК”Съкратено 
съдебно следствие в производството пред първата инстанция” съдиите 
спазват изискванията на закона.По една част от делата решение за 
разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК е взето по преценка на 
съда, а в друга част- по искане на подсъдимия. В случаите, когато 
разглеждането на делото е започнало по реда на съкратеното съдебно 
следствие, но е продължило по общия ред съдиите са постановили изрично 
определение в този смисъл. 

Когато по делото има международна съдебна поръчка съдията следва 
да насрочва делото в срока по чл. 271, ал.10 от НПК. В случай, че до датата 
на съдебното заседание поръчката не е изпълнена и делото следва да се 
отложи ,следващото съдебно заседание следва да се насрочи в срок не по- 
дълъг от три месеца.  

През 2014г. броят на делата, по които мотивите към постановените 
присъди са предадени в канцеларията на съда след срока по чл. 308 от НПК 
е силно намалял. Необходимо е съдия Рая Манолева да подобри личната си 
организация, за да не допуска нарушение на едномесечния срок при 
изготвяне на мотивите към постановените присъди и постановяване на 
съдебните решения по АНД. 

Присъдите се изпращат за изпълнение своевременно.  
През втората половина на проверявания период  сериозно е намалял  

процентът на делата, които са приключили в едно съдебно заседание и се е 
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увеличил процентът на делата, които са разглеждани в повече от три 
съдебни заседания. 

 
 
 
Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 

от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен 
съвет дава следните  

 
 
 
                                           ПРЕПОРЪКИ: 
 
 
І. Препоръчва на Николинка Бузова- председател на РС- 

Сандански да свика Общо събрание на съдиите от наказателното 
отделение, на което да се:  

Анализират причините, поради които през втората половина от 
проверявания период броят на делата, разгледани в повече от три 
съдебни заседания се е увеличил и да се набележат мерки за тяхното 
намаляване. 

ІІ. Препоръчва на съдиите от РС- Сандански да: 
1/ Следят за спазването на чл. 381, ал.5,т.4 от НПК; 
2/ Отлагат делата, по които са направени международни съдебни 

поръчки в тримесечния срок по чл.271, ал.10 от НПК; 
ІІІ. Препоръчва на съдия Рая Манолева да спазва стриктно 

разпоредбата на чл. 308 от НПК. 
 
 

Изпълнението на препоръката  по т. І. следва да бъдат изпълнение в 
рамките на един месец от получаване на настоящия Акт за резултати от 
извършена проверка. Спазването на останалите препоръки следва да бъде 
постоянна практика. 

  
На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се 

изпрати на председателя на РС- Сандански, който да запознае с него 
съдиите в РС- Сандански в едномесечен срок от неговото получаване. 
Председателят на РС- Сандански да уведоми Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое задължение. 
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На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира  Районния 

прокурор при Районна прокуратура- Сандански за нарушенията, 
констатирани в работата на прокурорите като му се изпрати копие от 
настоящия Акт с резултати от извършена проверка.  

   
На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС и ОС 

Благоевград като им се изпрати копие от настоящия Акт за резултати от 
извършена проверка. 

        
 
 
      ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  
                                     
                                                      …………….…….……………                                     
                                                        АЛБЕНА КОСТОВА 
 
 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Николинка 

Бузова- Председател на Районен съд- Сандански. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
   Получил акта:………………………………. 
 
 
Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Рая 

Манолева- съдия в Районен съд- Сандански. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
   Получил акта:………………………………. 
 

ММ 
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