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На основание чл. 58, вр. с чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и раздел първи ,т.1.3, и раздел втори,т.1.3.2. от годишната
програма за провеждане на планови проверки от Инспектората към
Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратури и следствени отдели
към Окръжните прокуратури за 2021 г. приета с Решение на ИВСС от
24.03.2021 г., и Заповед № ПП-21-29/14.06.2021 г. на главния инспектор
на Инспектората към Висшия съдебен съвет, в съответствие с Методиката
за провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на
ИВСС, приета с Решение по Протокол №10/08.03.2016 г.,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – Снадански
с обхват на проверката от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г. и задачи на
проверката:
- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела,
срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията,
определенията и на мотивите към постановените присъди.
- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и спрени
наказателни дела.
- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално просрочване.
- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; оправдателни
присъди.
- общ контрол - извършени ревизии от Окръжен съд; предложения за
изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво приложение
текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна практика.

СРОК за извършване на проверката от 05.07.2021 г. до 09.07.2021 г.

ПРОВЕРЯВАЩИ:
ИНСПЕКТОР: МАРИЯ НЕЙКОВА
ЕКСПЕРТИ: СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА И ОЛЕГ ВЕЛИНОВ

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:

-непосредствена проверка по делата и деловодните книги;
-анализ на документация ;
-индивидуални беседи и разговори;

  -изискване на статистическа информация от ръководителя на
съответния съд.



I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

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

Председател на Районен съд – Сандански е Стойка Илиева Янева,
която е назначена на длъжност “и.ф.административен ръководител –
председател на РС – Сандански с решение на Висшия съдебен съвет по
протокол №24 от 22.06.2021 г. " и е встъпила в длъжност на 22.06.2021 г.
Няма заместник на административния ръководител – заместник
председател.
Стойка Илиева Янева е назначена на длъжност “съдия” в РС – Сандански с
решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 24 от 30.06.2004 г. и
е встъпила в длъжност на 08.07.2004 г.
През проверявания период съгласно решение на общото събрание на
съдиите, считано от 06.10.2017 г. са обособени следните отделения – едно
гражданско и едно наказателно отделение.
В РС - Сандански към момента на проверката е утвърден щат от 35 души
(считано от м.01.2021 г.), от които 8/осем/ щ. бр. съдии, 1/един/ щат за
държавен съдебен изпълнител, 1/един/ щат за съдия по вписванията и
25/двадесет и пет/ щ. бр. съдебни служители.
Общият брой на съдиите по щат, както бе споменато по-горе е осем броя.
През проверявания период  01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. броят на съдиите,
действително работили в Районен съд-Сандански е както следва:
- от 01.01.2019 г. до 01.09.2019 г. - 7 съдии.
- от 02.09.2019 г. до 31.12.2019 г. – 6 съдии.
 За проверявания период  01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. броят на съдиите,
действително работили в Районен съд-Сандански е както следва:
- от 01.01.2020 г. до 22.05.2020 г. – 6 съдии
- от 23.05.2020 г. до 05.07.2020 г. – 7 съдии
- от 06.07.2020 г. до 04.11.2020 г. – 6 съдии
- от 05.11.2020 г. до 31.12.2020 г. – 5 съдии.
И за двете проверявани години - 2019 г. и 2020 г., в съдебно изпълнителна
служба има 1/един/ ДСИ, а в Служба по вписванията - 1/един/ съдия по
вписвания.
Командировани съдии в РС – Сандански през проверявания период и през
настоящата година няма.

Командировани съдии от РС – Сандански:
1. Димитър Костадинов Узунов, командирован в Административен съд –
гр. Благоевград, считано от 08.10.2018 г. до настоящия момент, съгласно
Заповед № 2449/03.10.2018 г. на председателя на Върховен
административен съд.



2. Николинка Крумова Бузова, командирована в Специализиран
наказателен съд – гр. София, считано от 05.11.2020 г. до настоящия
момент, съгласно Заповед № 97/03.11.2020 г. на зам. председател на
Апелативен специализиран наказателен съд.
3. Катя Георгиева Сукалинска, командирована в Окръжен съд –
Благоевград, считано от 02.09.2019 г. съгласно Заповед № К-
819/26.08.2019 г. на зам. адм.ръководител и зам.председател на
Апелативен съд – София до 22.05.2020г., съгласно Заповед № А-315 от
20.05.2020 г. на Административния ръководител – председател на
Апелативен съд –София.

В Районен съд - Сандански работят 25 служители. По щат те са
разпределени както следва: съдебен администратор – 1 брой, главен
счетоводител – 1 брой, системен администратор – 1 брой, счетоводител – 1
брой, съдебен секретар – 7 броя, съдебен деловодител – 5 броя / в това
число съдебен деловодител СИС/, съдебен архивар – 2 броя, секретар
„Бюро съдимост” – 1 брой, съдебен деловодител – регистратура – 2 броя,
призовкар – 2 броя, работник поддръжка  сгради – 1 брой и чистач – 1
брой.
Съотношението между броя на съдиите и съдебните служители е 8 съдии
към 25 съдебни служители, т.е. 1:3.
В  Районен съд – Сандански, съдебните служители са разпределени
съобразно чл. 14 от ПАС в обща и специализирана администрация.
В специализираната администрация работят общо 19 бр. служители,
организирани в служби и длъжности, както следва:

• „Регистратура за класифицирана информация”- 2 бр.;
• „Регистратура”-2 бр.;
• „Съдебно деловодство”- 5 съдебни деловодители, в това число
1 бр. съдебен деловодител в служба СИС;
• „Съдебни секретари” -7 бр.;
• „Архив”-2 бр.;
• „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 2 призовкар;
•  Служител по сигурността на информацията - 1 бр.;
• „Съдебни помощници” -0 бр.;
• Бюро “Съдимост” – 1 бр.съдебен секретар „Бюро съдимост”;

Общата администрация се състои от 2 бр. служители: по отдели или
сектори и длъжности, както следва:

• "Финансова дейност и снабдяване"- 1 бр.;
• "Стопанисване и управление на съдебното имущество"- 0 бр.;
• "Човешки ресурси"- 0 бр.;



• "Информационно обслужване, статистика и информационни
технологии"- 1 бр.;
• "Пресслужба и информация"- 0 бр.

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

Районен съд - Сандански е поместен в сградата на бивш партиен дом,
заедно с Териториално отделение - Сандански към Районна прокуратура –
гр. Благоевград, Служба по вписванията и офис на „Охрана на съдебната
власт“. С Решение№ 7.1. от 03.08.2016 г. на комисия „Управление на
собствеността“ при Пленума на ВСС, упълномощена с решение на
Пленума на ВСС от 28.07.2016 г. е възложено стопанисването на
недвижимия имот на Административния ръководител – Председател на
Районен съд – Сандански.
Съдът разполага с 4 бр. зали. Съдебните зали са оборудвани с електронна
система за озвучаване и електронни табла пред самите зали, 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 заседаниета. Предоставя на
гражданите следните информационни услуги: табла, табели и брошури.
Достъпът на гражданите до съдийските кабинети е напълно ограничен,
чрез специално внедрена система.
Съдът работи по „Стратегически план за развитието и дейността на
Районен съд –Сандански” 2019 г. – 2023 г. и Стратегия за управление на
риска. Предвиденото в тях се осъществява етапно, своевременно и
планово.
Техническата обезпеченост на съдиите за бърз и лесен достъп до
актуалното българско законодателство и правото на ЕС гарантират по-
бързо и по- качествено правораздаване. Информационните технологии
позволяват по - голяма прозрачност в работата на съда и улесняват
гражданите при упражняване на правото за достъп до информация.
Районен съд - Сандански има въведени писмени правила за мрежова и
информационна сигурност в Районен съд –Сандански, съгласно заповед
№84/11.02.2020 г. на председателя на съда. Сигурността на информацията
в локалната мрежа се осигурява от използването на антивирусен
лицензиран програмен продукт „ESSET NOD32 DNTIVIRUS”,
предоставен от Висш съдебен съвет.
Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word,
Internet Explorer, Outlook Express/, а деловодителите Adobe Acrobat Reader.
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са свързани
в локална компютърна мрежа с 2 броя сървъра. Компютрите се поддържат



в много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на
съвременните изисквания.
Със Заповед №647/30.12.2020 г. на и.ф.административен ръководител -
председател на съда и във връзка с Решение на Пленума на Висшия
съдебен съвет от заседанието на 17.12.2020 г. продължава действието на
Заповед№ 623/11.12.2020 г., като считано от 01.01.2021 г. до 30.04.2021 г.
всички новопостъпили дела да се образуват и разпределят в ЦССР, а
обработването им да се осъществява в АСУД.
Председателят на съда през 2015 г. със Заповед
№536/07.09.2015 г. е утвърдил Вътрешни правила за организацията на
публикуване на съдебните актове в интернет страницата на съда. Същите
са отменени със Заповед № 773/28.12.2017 г. на административния
ръководител на Районен съд – Сандански, която утвръждава и приема
нови Вътрешните правила. Те са изменени със Заповед №151/29.03.2021 г.
на и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд –
Сандански.
Със Заповед №119/29.02.2016 г. са утвърдени Вътрешни правила за
класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи
класифицирана информация.
В съда са внедрени следните програмни продукти:
- “ССРД” – програма за случайно разпределение на делата, предоставена
от ВСС, която функционира от м. октомври 2015 г.;
- „СИНС“  програма за измерване натовареността на съдиите която
функционира от м. Октомври 2015 г.;
- „JES“ – програма за служба СИС, която функционира от 19.12.2005г.
-  EJ Systems – програма за работни заплати, която функционира от м.
януари 2016 г.;
- „Конто-66“ – Web базиран счетоводен софтуер, внедрен от ВСС в цялата
съдебна система през 2010 г.
- „Бюро съдимост“ –внедрена през 2009 г., съгласно сключен договор
между ВСС и Консорциум „Лирекс БГ“ ООД- „Индекс България“ ООД
- „АСУД“ – автоматизирана система за управление на делата, през  2007 г.
Съдът използва правно - информационните продукти „Апис” с всички
модули, „Апис –Право”, „Апис – Процедури”, „Апис – Финанси”, „Апис –
Практика” и „Апис - Евро - право”. Правно - информационните продукти
са мрежови вариант и са достъпни от всички работни места.
Web - сайтът на Районен съд – Сандански се поддържа ежедневно в
актуално състояние. Разработен е по изпълнявания от ВСС проект по
Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Доразвитие и
централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация,
е-услуги и е-правосъдие“. Чрез своя сайт Районен съд –Сандански
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, като са изпълнени
изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на
класифицираната информация и чл. 64, ал.2 от ЗСВ. И през 2019 г. и 2020
г. продължи публикуването за публична продан на Държавния съдебен
изпълнител. Публикувани са отчетните доклади за работата на съда за
последните пет години, както и на сайта на съда са качени декларациите
по ЗПУКИ на съдебните служители.
Наличните компютри, принтери, скенери, сървъри, са подходящи за
изпълнение на служебните задължения на съдии и съдебни служители.
Изградена е вътрешна мрежа между компютрите в системата, достъп до
която имат всички работни места и е улеснено прехвърлянето на данните
между същите.
Важно е да се отбележи, че през 2020 г. е създадена и пусната оптична
VPN свързаност от Държавната администрация за електронно
управление(ДАЕУ) между Районен съд – Сандански и ВСС, по отношение
на новоразработената единна деловодна програма за всички съдилища в
страната.
Продължава работата по поддържане в експлоатация на Единната
информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП),
която поставя за цел получаване на данни и изпращане на събития в
информационната система ЕИСПП, отразяващи отделните етапи на взети
решения спрямо обвиняемите в съдебното производство по наказателните
дела.
От месец октомври 2017 г. и към настоящия момент продължава
стартиралото създаване, чрез сканиране на пълно електронно досие на
делата в АСУД и ЕИСС. Дейността работи успешно, след създадената
организация и обезпечаване с нова сканираща техника, която отговаря на
условията за динамика и бързо сканиране на документи.

I.3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор,
процент на натовареност на съдиите. Дела, разглеждани по време на
дежурство и графици за определяне на дежурствата.

От 20.10.2006  г.  до 10.2015  г.  делата в Районен съд –  Сандански се
разпределят на съдиите - докладчици на базата на случайния принцип чрез
компютърната програма Low Choice, утвърдена от Висшия съдебен съвет.
Разпределението на делата на принципа на случайния подбор, съгласно чл.
9 от ЗСВ, считано от месец 10.2015 г. до 31.08.2020 г., се осъществява чрез
програмния продукт за случайно разпределение на делата «ЦСРД»,
разработен от ВСС. От 01.09.2020 г. в РС – Сандански е въведен друг
софтуер за управление на съдебни дела - Единна информационна система
в съдилищата /ЕИСС/, която е действала до до 17.09.2020 г. /.  От



18.09.2020 г. до края на проверявани период – 31.12.2020 г. всички
новопостъпили дела се образуват и разпределят в Централизираната
система за случайно разпределение на делата, а обработването им се
осъществява в деловодната система АСУД, въз основа на  Заповед
№449/18.09.2020 г. на Административния ръководител във връзка с
Решение по протокол№23/16.09.2020 г., т.1.2. на Пленума на Висшия
съдебен съвет.

За периода на проверка, продължава централизирано
разпределението на делата и отчитането на натовареността на съдиите,
чрез въведената с решение на ВСС, WEB базирана Централизирана
система за случайно разпределение на делата (ЦСРД) и Системата за
изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС), с които на практика се
обезпечава максимално, както случайния подбор на съдия-докладчик, така
и съразмерна натовареност при разпределянето на делата между съдиите в
съответните отделения, съпътствано с наложените от ВСС актуализации.
Изключение прави периода от 01.09.2020 г. до 17.09.2020 г., в който
период съда е преминал към образуване на делата в ЕИСС.
Съдиите, които разглеждат наказателни дела, са работили при 95%
натоварване. Съобразно ПРАВИЛА за оценка на натовареността на
съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., изменени и допълнени на
24.03.2016 г., 08.11.2016 г., 20.12.2016 г., 04.04.2017 г. и 26.09.2017 г.
Председателят през проверявания период е с 69 % процента натовареност
– при щатна численост на съд до 20 съдии, съгласно приложение №5 от
правилата.

В Районен съд - Сандански действат Вътрешни правила за
образуване и разпределение на делата, утвърдени от административния
ръководител със Заповед №746/24.11.2015 г. Правилата са актуализирани
през периода на проверката както следва – със Заповед №115/22.02.2019 г.
и Заповед№355/24.06.2019 г. на председателя на съда.
Съдиите дават дежурства съобразно график за дежурствата, който се
изготвя от съдебния администратор. Съгласно утвърдени Вътрешни
правила за разпределение на делата в Районен съд - Сандански по време на
дежурство се разглеждат следните видове дела:
- на наказателни съдии - искания на органите на досъдебното
производство за разрешение или одобрение на процесуални действия,
разпити пред съдия, производства по мерки за неотклонение/включително
и при искания за изменение/, по молби за разкриване на банкова или
търговска тайна по Закона за кредитните институции. Закона за
публичнотопредлагане на ценни книги и Закона за пазарите на финансови
инструменти, искания по чл. 159а от НПК, обезпечителни мерки; и всички
други ЧНД при които по Закон е предвидено произнасяне в срок до 24
часа.



- административно наказателни дела – за дребно хулиганство по Указа за
борба с дребното хулиганство или Закона за опазване на обществения ред
при провеждане на спортни мероприятия.
- административни дела по чл.72 ЗМВР – от съдиите от наказателното
отделение.
На наказателните съдии не се разпределят граждански дела и обратно – на
съдии, разглеждащи граждански дела, не се разпределят наказателни дела,
освен в случаите на отвод от страна на всички съдии от съответното
отделение.

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

По време на съдебната ваканция, делата по чл. 329, ал. 3, т.1-7 от ЗСВ
се разглеждат от дежурният съдия, съгласно предваритено утвърден
график от председателя на съда,  като се взима предвид и графика за
ползване на отпуск. Това е реда и организацията на работа на съда за
разглеждане на делата при условията на чл.329, ал.3 от ЗСВ за 2019 г. През
2020 г. поради влизане в сила на Закона за мерките по време на
извънредно положение, съдебната ваканция е отменена и организацията на
работа на съда е променена.

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

В РС - Сандански няма издадени правила за работа на отделните
служби. Съдебните служители изпълняват задълженията си съобразно
длъжностните им характеристики. За съдебните секретари ежеседмично се
изготвя график за участие в съдебни заседания.

Функциите на служба „Регистратура” се изпълняват от съдебни
деловодители – регистратура.

В служба деловодство работят четирима щатни съдебни
деловодители обслужващи наказателно и гражданско отделение.

В Районен съд – Сандански е открита  регистратура за
класифицирана информация – секретно деловодство.

В Районен съд – Сандански работят 7 съдебни секретари за периода
на проверката.

В служба „Архив” работят двама щатни съдебни архивара /един
обслужващ наказателно отделение и един, обслужващ гражданско
отделение/.

В служба по връчване на призовкате работят двама щатни
призовкари.

В съда се водят следните книги и регистри, съгласно чл.39 от ПАС:



–– на електронен носител: описна книга, книга за открити
заседания – срочна книга, книга за закрити и разпоредителни заседания,
азбучен указател за образуваните наказателни, граждански и
административни дела, регистър по 159а НК, регистър на актовете, с които
преписката е върната, респективно производството по делото е прекратено
и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна грешка,
допълване, изменение в частта за разноските на решението или
отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата. Те се
разпечатват на хартиен носител, в края на всеки работен ден.

– на хартиен носител: описна книга, книга за открити заседания –
срочна книга, книга за закрити и разпоредителни заседания, азбучен
указател за образуваните наказателни, граждански и административни
дела, книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и
определения, книга за веществените доказателства, книга за получените и
върнатите призовки и други съдебни книжа, регистър на съдебните
решения по чл.235, ал.5 от ГПК, книга за приемане и отказ от наследство,
регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни такси и суми,
присъдени  в полза на съдебната власт, регистър на актовете, с които
преписката е върната, респективно производството по делото е прекратено
и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна грешка,
допълване, изменение в частта за разноските на решението или
отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата, книга за
входящи молби за правна помощ и други правни инструменти за
международно сътрудничество по наказателни и граждански дела, книга
за изходящи молби за правна помощ и други правни инструменти за
международно сътрудничество по наказателни и граждански дела.

В деловодството се водят предвидените в чл.39, ал.1 от ПАС книги
и регистри:

- Азбучен указател – граждански и наказателни дела - съдържа 1
том за 2019г.; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Азбучен указател граждански  и административни дела  - съдържа
1 том за 2020 г.; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Азбучен указател наказателни дела  - съдържа 1том за 2020 г.;
води се от съдебните деловодители при служба Деловодство; проверява се
от съдебен  администратор.

- Описна книга за граждански дела – съдържа 1 том за 2019 г. и
1том за 2020г.; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

-  Описна книга за административни  дела – съдържа 1 том от 2014
г. до 2020г.; води се от съдебните деловодители при служба Деловодство;
проверява се съдебен администратор.



- Описна книга за наказателни дела – съдържа 1 том за 2019 г. и 1
том за 2020г.; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за открити заседания по граждански дела -  съдържа 1 том
за 2019г. и 1 том за 2020 г.; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за открити заседания по административни дела -  съдържа 1
том за 2014 г. до 2020 г.; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за открити заседания по наказателни  дела -  съдържа 1 том
за 2019г. и 1 том за 2020 г.; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания по граждански и
административни  дела -  съдържа 2 тома за 2019 г. и 4 тома за 2020г.; води
се от съдебните деловодители при служба Деловодство; проверява се от
съдебен администратор.

- Книга за закрити и разпоредителни заседания по наказателни дела
-   съдържа 1  том за 2019  г.  и 2  тома за 2020г.;  води се от съдебните
деловодители при служба Деловодство; проверява се от съдебен
администратор.

- Книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и
определения – 1 том за периода от 01.11.2017 г. до 31.12.2019 г., съдържа
93 листа, считано от 01.01.2020 г. е въведена нова книга,  води се от
съдебните архивари; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за веществените доказателства – 1 том за периода от
01.01.2005 г. към настоящия момент; води се от съдебните деловодители
при служба Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа
по граждански и административни дела - 1 том за 2019 г. и съдържа 104
листа и 1 том за 2020 г., съдържа 100 листа; води се от съдебните
деловодители при служба Деловодство; проверява се от съдебен
администратор.

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа
по наказателни дела - 1 том за 2019 г. и съдържа 102 листа и 2 тома за 2020
г. и съдържа 202 листа; води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство; проверява се от съдебен администратор.

- Книга за приемане и отказ от наследство – 1 том за периода от
29.10.1997 г. до настоящия момент; води се от съдебните архивари;
проверява се от съдебен администратор.

- Архивна книга – 1 том  за периода от 2010 г. до 31.12.2018 г. към
настоящия момент; води се от съдебните архивари; проверява се от
съдебен администратор.



- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК – съдържа
2 тома за 2019 г.  – 641 листа и 2 тома за 2020г., съдържащи 656 листа;
води се от съдебните деловодители при служба Деловодство; проверява се
от съдебния администратор.

- Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни такси
и суми, присъдени в  полза на съдебната власт –1 том за 2019 г. - 12 стр. и
1 том за 2020 г. – 12 стр.; води се от съдебните архивари; проверява се от
съдебен администратор.

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация –
съдържа 76 листа; води се от съдебен деловодител - Регистратура,
проверява се от съдебния администратор.

- Входящ дневник - съдържа 249 листа; води се от съдебени
деловодители; проверява се от съдебния администратор – за 2019г. .

- Входящ дневник - съдържа 258 листа; води се от съдебни
деловодители; проверява се от съдебния администратор – за 2020 г.

- Изходящ  дневник - съдържа 99 листа; води се от  съдебни
деловодители; проверява се от съдебния администратор - 2018 г., 2019 г. и
2020 г.

- Разносна книга –  съдържа 2 тома за 2017 г. – 2020 г.; води се от
съдебни деловодители; проверява се от съдебния администратор.

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа
-  съдържа 105 листа за периода от  2018 г. – 2019 г.; води се съдебни
делововители; проверява се от съдебния администратор.

-Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа
- -  съдържа 2 тома, 204 листа за 2020 г.; води се съдебни деловодители;
проверява се от съдебния администратор.

- Регистър за искания по чл.151г, ал.7 от ЗЕС – съдържа 3 листа –
2019 г. и 2020 г. – съдържа 2 листа; води се съдебни деловодители;
проверява се от съдебния администратор.

- Регистър за предоставени данни от НБД „Население” – 1 том за
периода 2019 г. – 2020 г.,съдържа 22 стр; води се съдебни деловодители;
проверява се от съдебния администратор.

- Регистър на контролните листа за извършен предварителен
контрол – 2019 г. съдържа 1 том – 27 листа; води се от главен
счетоводител; проверява се от съдебен администратор.

- Регистър на контролните листа за извършен предварителен
контрол – 2020 г. съдържа 2 тома – 31 листа; води се от главен
счетоводител; проверява се от съдебен администратор.

- Регистър на актовете, с които преписката е върната, респективно
производството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния
съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в
частта за разноските на решението или отстраняване на нередовности и за
администриране на жалбата – 1 том, съдържа 2 листа  за периода от 2019 г.



– 2020 г. за наказателни дела; води се от съдебните деловодите в служба
Деловодство; 1 том, съдържа 2 листа за периода от 2019 г. – 2020 г. за
граждански дела; води се от съдебните деловодите в служба Деловодство;
проверяват се от съдебния администратор.

- Регистър на отводите – 1 том за 2019г., съдържа 25 л.; 1 том за
2020 г. съдържа 14 л.; води се от съдебните деловодители в служба
Регистратура; проверява се от съдебния администратор.

РС-Сандански няма утвърдени Вътрешни правила за изпращане на
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

Председателят на съда, а в негово отсъствие оправомощен
служител -  секретар «Бюро съдимост» и съдебен архивар в Районен съд -
Сандански, разполагат с електронен подпис и съобразно разпоредбите на
Наредба № 14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне
достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни
„Население” извършва справките, за което има предоставен достъп .

Със Заповед №356/09.07.2010 г. на административния ръководител
– председател на Районен съд – Сандански има оправомощени служители
които разполагат с електронен подпис и съобразно разпоредбите на
Наредба №14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне
достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни
„Население” извършват справките, за което имат предоставен достъп.

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 1 - 3
дни. Няма неспазени срокове.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след
съдебното заседание. Няма просрочени протоколи от съдебни заседания.

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни в голяма част от случаите се извършва
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 деловодството. Няма дела, по които този срок да не е спазен.

Изпращането на преписи от протести или жалби на страните по тях се
извършва най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията.
Няма дела по които този срок да не е спазен.

Изпращането на делата на по - горна инстанция става до 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест. Няма
неспазени срокове/ или върнато съобщение с дата на връчване повече от
три дни.

I.6. Веществени доказателства.



Съгласно изискванията на Глава XIX от ПАС, постъпилите в Районен
съд – Сандански веществени доказателства се приемат и се регистрират в
книгата за веществени доказателства, която се води в съда от 2005 г. до
момента. Описанието им отговаря на критериите, въведени в чл.120, ал.3
от ПАС. Приемането на веществените доказателства се извършва с
приемо-предавателен протокол, подписан от приемащия и предаващия
служител. Приемането им се извършва по данните в обвинителния акт.
Екземпляр от протокола се прилага към делото. Веществените
доказателства се вписват подробно в книга за веществени доказателства.
Върху опаковката се поставя стикер с номера и годината на делото и
номера, под който са вписани в книгата за веществени доказателства.
Веществените доказателства се съхраняват в обособено помещение в
сградата на съда. Книгата завеществени доказателства се води се от
съдебните деловодители при служба Деловодство и се проверява от
съдебният администратор.

Със Заповед № 322/12.06.2019 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши проверка на наличността на всички веществени доказателства.

Със Заповед№492/30.09.2019 г. на Административния ръководител –
Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши унищожаване на веществените доказателства.

Със Заповед №474/29.09.2020 г. на Административния ръководител –
Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши проверка на наличността на всички веществени доказателства.

Със Заповед№509/14.10.2020 г. на Административния ръководител –
Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши унищожаване на веществените доказателства.

За 2019 г. са постъпили 4 /четири/ броя веществени доказателства в
Районен съд –Сандански. За 2020 г. са постъпили 10 броя веществени
доказателства. Представяме ви заверени копия от приемо предавателните
протоколи за всички постъпили ВД.

I.7. Заповеди и разпореждания на административния
ръководител по организацията и дейността на проверявания орган.
Поощрения и наложени наказания.

През проверявания период административният ръководител на съда
е издал редица заповеди, регулиращи организацията на  работа на съдиите
е работата на администрацията, както следва:



За 2019 г.
Със Заповед № 16/07.01.2019 г. на Административния ръководител –

Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши  подбор на материалите по наказателни дела.
Със Заповед № 20/07.01.2019 г. на Административния ръководител –
Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши  архивиране на свършените наказателни, граждански и
административни дела.

Със Заповед № 23/08.01.2019 г. на Административния ръководител –
Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши инвентаризация за наличността на делата в съдебното
деловодство и архива.

Със Заповед № 48/28.01.2019 г. на Административния ръководител –
Председател на Районен съд –Сандански са определени служителите от
съдебната администрация относно принципа за взаимозаменяемост.

Със Заповед № 198/02.04.2019 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши  подбор на материали в служба «Бюро съдимост».

Със Заповед № 322/12.06.2019 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши проверка на наличността на всички веществени доказателства.

Със Заповед № 535/24.10.2019 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански са оправомощени съдебни
служители във връзка със споразумение № 71 от 31.05.2018 г. за
взаимодействие и осигуряване на достъп на органите на съдебната власт
до електронните услуги на НАП от 21.05.2018 г.

Със Заповед № 575/13.11.2019 г. на Административния ръководител
Председател на Районен съд –Сандански е назначена постоянно действаща
комисия, която да извършва атестиране на съдебните служители.

За 2020 г.
Със Заповед № 4/06.01.2020 г. на Административния ръководител

– Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши архивиране на свършените наказателни, граждански и
административни дела.

Със Заповед № 7/06.01.2020 г. на Административния ръководител –
Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши подбор на материалите по наказателни дела.

Със Заповед № 9/06.01.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши  подбор на материали в служба «Бюро съдимост».



Със Заповед № 10/06.01.2020 г. на Административния ръководител –
Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши инвентаризация за наличността на делата в съдебното
деловодство и в служба «Архив».

Със Заповед № 148/10.03.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е ограничен достъпа до
съдебната палата във връзка с пандемичната обстановка в страната.

Със Заповед № 162/16.03.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е преустановено разглеждането
на делата за периода на обявеното извънредно положение от 16.03.2020 г.
– 13.04.2020 г.

Със Заповед № 177/17.03.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански се допълва  Заповед №
162/16.03.2020 г.

Със Заповед № 182/19.03.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански се допълва Заповед № 177/
17.03.2020 г.

Със Заповед № 186/27.03.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански се допълва Заповед № 182/
19.03.2020 г.

Със Заповед № 193/30.03.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански са задължени всички лица,
които се намират в съдебната палата, да имат поставена защитна маска за
лице.

Със Заповед № 194/31.03.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е отменена т. 9 от Заповед №
162/16.03.2020 г.

Със Заповед № 197/08.04.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е отменена т. 5 от Заповед №
162/16.03.2020 г.

Със Заповед № 198/09.04.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански се допълва т. 1 от Заповед №
182/19.03.2020 г.

Със Заповед № 211/30.04.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е определен реда за връчване на
призовки, съобщения и съдебни книжа по делата.

Със Заповед № 230/20.05.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия във връзка
с чл. 131, чл. 135 от ППЗЗКИ.



Със Заповед № 265/10.06.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е въведено използването на
услугата, предоставена от Държавна агенция „Електронно управление“
ДАЕУ.

Със Заповед № 306/03.07.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е изменена Заповед №
37/25.01.2016 г., с която член от комисията е заменен.

Със Заповед № 449 /18.09.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е спряно въвеждането на нови
дела в ЕИСС в съдилищата за периода 18.09.2020 – 10.12.2020 г.

Със Заповед № 524/21.10.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е определено годишно
разполагаемо време и процент на натовареност.

Със Заповед № 522/19.10.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е изменена Заповед №
93/24.02.2016 г. в частта относно достъп до ресурс на ЕИСПП.

Със Заповед № 557/05.11.2020 г. на И.Ф. Административния
ръководител – Председател на Районен съд –Сандански във връзка с
приетите Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и
правилата за разпределението на делата за времето на отсъствие на съдия-
докладчик.

Със Заповед № 574/12.11.2020 г. на И.Ф.Административния
ръководител – Председател на Районен съд –Сандански е прието да не се
провеждат открити съдебни заседания за периода от 16.11.2020 г. до
29.11.2020 г., с изключение на делата с неотложен характер според чл. 329,
ал.3 от ЗСВ.

Със Заповед № 623/11.12.2020 г. на И.Ф.Административния
ръководител – Председател на Районен съд –Сандански се продължава
действието на Заповед № 449/18.09.2020 г.

Със Заповед № 647/30.12.2020 г. на И.Ф.Административния
ръководител – Председател на Районен съд –Сандански се продължава
действието на Заповед № 623/11.12.2020 г.

I.9. Отчет на дейността в годишни доклади, тематични
обобщения и становища по проекти за тълкувателни решения и
постановления на ВКС и ВАС. Дейност на Общото събрание на
съдиите.

• Годишни доклади

За 2019 г.



Новообразуваните дела в РС – Сандански възлизат на 2 184 дела.
Висящите дела към 01.01.2019 г. възлизат на 369 дела, представляващи 17
% от новообразуваните дела. Всичките дела за разглеждане през 2019 г. са
общо 2553 дела, при 2949 дела за 2017 г. и 2588 дела за 2018 г. От тях 87 %
са решени в тримесечен срок, а нерешени към 31.12.2019 г. са останали
372 дела. Запазена е тенденцията в броя на делата, подлежащи на
разглеждане (висящи и новообразувани). От общо образуваните дела за
разглеждане (висящи към 01.01.2019 г. (369) и новообразувани през
отчетната година (2184) 2553 дела), в края на 2019 г. са свършени 2181
дела – 85% (86% спрямо 2018 г. и 89% за 2017 г.), от които 1895 дела са
приключили в тримесечен срок от образуването им, равняващи се на 87%
(88% спрямо 2018 г. и 88% спрямо 2017 г.) от свършените дела. Общият
брой на висящите дела към 31.12.2019 г. възлиза на 372 дела (при 369 за
2018 г. и 314 за 2017 г.). Обжалваните и протестирани дела в РС –
Сандански през 2019 г. са общо 145 броя, през 2018 г. техният брой е
възлизал на 173 дела, а през 2017 г. пред по-горната инстанция са
атакувани актове по 264 дела.

Отчетено е, че изнесените данни показват подобрение работата на
съда по отношение на показателите брой приключили дела и срочното им
и качествено приключване, като следва да бъдат отличени въведените
мерки и правила за подобряване на правораздавателната дейност на съда.
Добрите условия и оптимална организация на работата в РС – Сандански е
предпоставка за подобряване на постигнатото.

За 2020 г.
През 2020 г. в Районен съд – Сандански са постъпили общо 1 841

дела. За сравнение: през 2019г. техният брой е бил 2 184, а през 2018 г. -2
268. Следователно, през 2020 г. постъпилите дела са с 343 по-малко в
сравнение с 2019 г. и с 427 по-малко в сравнение с 2018 г. И през 2020 г.,
както и през предходните години, броят на образуваните граждански и
административни дела е много по-голям от броя на образуваните
наказателни и административно наказателни дела, като образуваните
граждански и административни дела през отчетната година са 1293 броя
или 70% от всички образувани дела, а образуваните наказателни и
административно наказателни дела са 548 броя или 30 % от всички
образувани дела. През 2020 г. в съда са разгледани общо 2 213 дела. За
сравнение: през 2019 г. техният брой е бил      2 553, а през 2018 г. – 2 588.
Следователно, през 2020 г. разгледаните общо дела са с 340 по-малко в
сравнение с 2019 г. и с 375 по-малко в сравнение с 2018 г. През 2020 г. са
свършени общо 1 778 дела. За сравнение: през 2019 г. техният брой е бил 2
181, а през 2018 г. – 2 219. Следователно, през 2020 г. приключените дела
са с 403 по - малко в сравнение с 2019 г. и с 441 по-малко в сравнение с
2018 г. В процентно изражение свършените през 2020 г. дела



представляват 80% от разгледаните дела, докато през 2019 г. този процент
е бил 85%, а през 2018 г.– 86%. Отчетено е, че въпреки обявеното
извънредно положение в Република България, броят на общо
приключените през годината дела спрямо общо разгледаните дела е висок,
което се дължи на усилията на докладчиците и на съдебната
администрация. През 2020 г. в срок до 3 месеца са приключени общо 1 496
дела, което е 84 % от всички свършени дела. През 2019 г. техният брой е
бил 1 895 или 87 % от всички свършени дела, а през 2018 г. – 1 949 или
88%. Следователно, запазва се тенденцията голяма част от делата да
приключват в тримесечен срок, като отстъплението в броя на
приключените дела в 3 месечен срок през 2020 г. спрямо предходните
години не е значително и се дължи на обективни причини. От върнатите
през отчетната година от инстанционен контрол актове по 166 дела, са
потвърдени актовете по 107 дела или 65%. Отменени са актовете по 45
дела  или 27%  и са изменени актовете по 14 дела или 8%.

• Становища
За 2019 г.- няма.
За 2020 г.- няма.

• Дейност на Общото събрание на съдиите

За 2019 г.
Със Заповед № 98/18.02.2019 г. административния ръководител –

председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите при РС –
Сандански при следния дневен ред: т.1 Обсъждане на промяна във
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата при Районен
съд – Сандански и за разпределение на делата за времето на отсъствие на
съдия докладчик и  т.2 „Други въпроси“. Общото събрание на съдиите е
решило: По т.1 от дневния ред: Приема промяна във Вътрешните правила
за случайно разпределение на делата при Районен съд – Сандански и за
разпределение на делата за времето на отсъствие на съдия докладчик и по
т.2 „Други въпроси“ не са постъпили предложения за разискване.

Съгласно Заповед № 115/25.02.2019 г. на административния
ръководител – председател на съда се изменят Вътрешните правила за
случайно разпределение на делата при РС – Сандански и за разпределение
на делата за времето на отсъствие на съдия – докладчик, обсъдени от
Общото събрание на съдиите проведено на 22.02.2019 г., утвърдени със
Заповед№749/20.12.2018 г. на председателя на съда.

 Със Заповед № 333/18.06.2019 г. на административния
ръководител – председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите
при  РС –Сандански при следния дневен ред: Обсъждане на промяна във
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата при отсъствие



на съдия – докладчик, във връзка с отсъствие на съдията – докладчик по
време на платен годишен отпуск и други. Общото събрание на съдиите е
обсъдило промяна във Вътрешните правила за случайно разпределение на
делата при Районен съд –Сандански и за разпределение на делата при
отсъствие на съдия – докладчик, във връзка с времето на отсъствие на
съдията – докладчик поради платен годишен отпуск и други.

Със Заповед №274/15.06.2020 г. на административния ръководител
– председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите при РС –
Сандански при следния дневен ред: 1. Обсъждане на промяна във
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата при Районен
съд –Сандански, и за разпределение на делата, които следва да се
разглеждат по дежурство. 2. Други въпроси. Общото събрание на съдиите
е приело промяна във Вътрешните правила за случайно разпределение на
делата при Районен съд – Сандански и за разпределение на делата по
дежурство да бъдат разглеждани и всички други ЧНД, при които по закон
е предвидено произнасяна в срок до 24 часа.

Със Заповед № 590/19.11.2019 г. на административния
ръководител – председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите
при  РС –Сандански за изготвяне на становище до Съдийската колегия на
ВСС, относно евентуална промяна на подведомствеността на заповедните
производства, както и по останалите въпроси и предложения, направени в
доклада относно целите и обхвата на предложения за реформи в
заповедното производство в България. Общото събрание на съдиите е
решило: Да се запази подведомствеността на заповедните производства и
да се въведе изцяло електронно заповедно производство и централизирано
разпределение на делата между всички районни съдии в страната.

Със Заповед №483/18.09.2019 г. на административния
ръководител – председател на съда е насрочено Общо събрание на РС –
Сандански за обсъждане на проект на Становище до СК на ВСС, във
връзка с предложение от Боряна Димитрова и Даниела Марчева - членове
на ВСС, относно приемане на решение и/или становище, и/или насоки
относно приемане на решение и/или насоки относно оптимизация на
съдебната карта на съдилища, насрочено за разглеждане на СК за
17.09.2019 г. и отложено, и с оглед изнесеното в News leх.bg от 17.09.2019
г. „Обединяване и вливане на 72 районни съдилища предлагат кадровици“
и в „Правен свят“ от 18.09.2019 г. „Проектът на ВСС за оптимизация на
съдебната карта и изграждане на ЕИСС е преполовен“ и вземане на
решение. Прието е следното становище на съдиите на РС – Сандански:
„На първо място, без да изземваме функциите на СК на ВСС, сме
категорично против сливането на РС – Сандански и РС –Петрич, преди да
са дефинирани ясни критерии, въз основа на които да се подходи еднакво
спрямо всички съдилища. На следващо място, но не и по ред считаме, че



РС – Сандански и  РС-Петрич по брой входирани дела за 2018 г. са в
първите 15 от 86 районни съдилища извън областните центрове, с което е
запазена тенденцията от предходните години, което навежда на извода за
съдилища – с голям обем постъпления на дела, поради което сливането им
няма до доведе нито до по-добро качество на работата на магистратите и
на съдебните служители, нито до по-добро управление, нито пък ще
увеличи или намали постъпленията на делата, както и броя на
магистратите. Напротив, окрупняването на големи съдилища би създало
изключително затруднение в организационните структури.“

Със Заповед №613/25.11.2019 г. на административния ръководител
– председател на съда е насрочено Общо събрание на РС – Сандански за
обсъждане на становище до Окръжен съд – Благоевград, относно
отправените твърдения за противоречива и неправилна съдебна практика,
касаеща заповедното производство. Прието е следното становище: В
Районен съд – Сандански няма противоречива практика.

За 2020 г.
Със Заповед №59/03.02.2020 г. на административния ръководител

– председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите при РС –
Сандански, при следния дневен ред: 1. Обсъждане на годишния доклад за
дейността на Районен съд – Сандански за 2019 г. и по т. 2. „Разни“.

Със Заповед №88/11.02.2020 г. на Административния ръководител
– председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите, при
следния дневен ред: Полагане на клетва от назначените съдебни
заседатели при Районен съд – Сандански.

Със Заповед №73/17.02.2021 г. на и.ф.административен
ръководител – председател на съда е насрочено Общо събрание на съдиите
при РС –Сандански, при следния дневен ред: 1. Обсъждане на годишния
доклад за дейността на Районен съд – Сандански за 2020 г. и по т. 2.
„Разни“. Отчетният доклад е приет.

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

През проверявания период съдиите са преминали през
следните форми на обучение:

През 2019 г.
Гражданско отделение:
• Росица Георгиева Калугерова – НИП - „Задължение на съда да

следи служебно за неравноправния характер на договорните клаузи в
заповедното производство и при спорове между страните, свързани с



договори за кредити-материалноправни и процесуални въпроси“ -
25.10.2019г.

Наказателно отделение:
1. Николинка Крумова Бузова:
НИП – „Физикохимични изследвания, ДНК-анализ, изследване на

компютърни системи и мрежови устройства и изследване на
комуникационни и електронни устройства“- 07- 08.02.2019 г. и „Проблеми
при разследване на престъпленията по чл.343б НК, след приемане на
Наредба №1/19.07.2017 г. по реда за установяване на концентрацията на
алкохол в кръвта и/или употреба на наркотични вещества или техните
аналози“ - 21.11.2019 г.“;

Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване
на съдебната практика – „Прилагане на новата правна рамка на ЕС за
защита на личните данни в дейността на съда“;

2. Иван Йорданов Филчев:
НИП – „Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи“

и „Проблеми при разследване на престъпленията по чл.343 б НК, след
Приемане на Наредба №1/19.07.2017 г. по реда за установяване на
концентрацията на алкохол в кръвта и/или употреба на наркотични
вещества или техните аналози“.

През 2020 г.
Гражданско отделение:
 1. Росица Георгиева Калугерова:
НИП – „Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на

професионалните задължения на съдиите“; „Имуществени отношения
между съпрузите. Нови моменти в правото на ЕС. Актуални проблеми,
свързани със защита правата на децата и родителската отговорност.
Производство по чл.127а СК“ и „Практически проблеми и дискусионни
въпроси в производството за възстановяване на запазена част от
наследство“

2. Катя Георгиева Сукалинска:
НИП – „Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и

медии“ 15.04.2020 г;
3. Бисерка Бакалова – Тилева:
НИП – „Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на

професионалните задължения на съдиите“ и „Имуществени отношения
между съпрузите. Нови моменти в правото на ЕС. Актуални проблеми,
свързани със защита правата на децата и родителската отговорност.
Производство по чл.127а СК“.

Наказателно отделение



Николинка Крумова Бузова:
НИП – „Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и
медии“-15.04.-08.05.2020 г.

През проверявания период съдебните служители са преминали през
следните форми на обучение:

2019 г.

1. съдебен администратор – ежегодно обучение по здравословни и
безопасни условия на труд, съгласно Наредба №4 от 1998 г. за обучението
на представителите в комитетите и групите по условия на труд в
предприятията - 11.10.2019 г.

2. главен счетоводител - ежегодно обучение по безопасност и здраве
при работа -11.10.2019 г.

2020 г.

 1. съдебен администратор:
НИП – „Управление и развитие на екипи. Екипна работа и

ефективност“;
ежегодно обучение по здравословни и безопасни условия на труд,

съгласно Наредба № 4 от 1998 г. за обучението на представителите в
комитетите и групите по условия на труд в предприятията - 09.10.2020 г.

2. системен администратор:
Център за професионално обучение „Кибер Академия“ –

„Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Пример
за прилагане на методика по оценка на риска (ДАЕУ), както и добри
практики“;

3. главен счетоводител:
ежегодно обучение по безопасност и здраве при работа за

длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, ОБРЗ
и лицата, определени да провеждат инструктажите-09.10.2020 г.

 4. съдебен секретар:
НИП – „Работа в Бюро съдимост“
5. призовкар:
НИП – „Връчване на призовки и съдебни книжа“.



II. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2019 г.

Представените от Районен съд – Сандански статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:
Образуването на всички видове наказателни дела в Районен съд –
Сандански става в деня на постъпването им или най-късно на следващия
ден. Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на
изискванията на чл.9 от ЗСВ.

От 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., наказателни дела в Районен съд –
Сандански са разглеждали съдиите от наказателно отделение – Николинка
Крумова Бузова, Рая Димитрова Манолева и Иван Йорданов Филчев.

II.2.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година общо за съда и по видове;

През 2019 г. съдиите на Районен съд – Сандански са разгледали
общо 794 броя наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД –
219 броя; НЧХД – 23 броя; ЧНД – 300 броя; НАХД – 228 броя и по чл.78а
от НК – 24 броя.

От тях образувани през текущата година са 698 броя: НОХД – 168
броя; НЧХД– 14 броя; ЧНД – 294 броя; НАХД – 202 броя и по чл.78а от
НК – 20 броя.

Останали несвършени дела в началото на отчетния период са 96 броя
дела: НОХД – 51 броя; НЧХД – 9 броя; ЧНД – 6 броя; НАХД – 26 броя и
по чл.78а от НК – 4 броя.

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

Съдия Николинка Бузова е разгледала 225 броя дела: НОХД – 58
броя; НЧХД – 10 броя; ЧНД – 91 броя; НАХД – 59 броя; и по чл.78а от НК
– 7 броя, от тях:
Новопостъпили са 206 броя: НОХД – 49 броя; НЧХД – 8 броя; ЧНД – 87
броя; НАХД – 56 броя и по чл.78а от НК – 6 броя.
Останали от предходната година са 19 броя: НОХД – 9 броя; НЧХД – 2
броя; ЧНД – 4 броя; НАХД – 3 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия Рая Манолева е разгледала 288 броя дела: НОХД – 79 броя;
НЧХД – 8 броя; ЧНД – 111 броя; НАХД – 82 броя; и по чл.78а от НК – 8
броя, от тях:
Новопостъпили са 254 броя: НОХД – 58 броя; НЧХД –4 броя; ЧНД – 111
броя; НАХД – 74 и по чл.78а от НК – 7 броя.



Останали от предходната година са 34 броя: НОХД – 21 броя; НЧХД – 4
броя; ЧНД – няма; НАХД – 8 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия Иван Филчев е разгледал 281 броя дела: НОХД – 82 броя;
НЧХД –  5 броя;  ЧНД –  98 броя;  НАХД –  87 броя;  и по чл.78а от НК –  9
броя, от тях:
Новопостъпили са 238 броя: НОХД – 61 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 96
броя; НАХД – 72 броя и по чл.78а от НК – 7 броя.
Останали от предходната година са 43 броя: НОХД – 21 броя; НЧХД – 3
броя; ЧНД – 2 броя; НАХД – 15 броя и по чл.78а от НК– 2 броя.

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

В Районен съд – Сандански за 2019 г. няма върнати дела на
прокурора за отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание
чл.248а, ал.1 от НПК:

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

В Районен съд – Сандански за 2019 г. няма прекратени съдебни
производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

I.2.4 Срокове при насрочване на делото;
II.2.4.1 Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов

чл.247б, ал.2, т.1 от НПК в сила от 30.6.2021 г./ по видове и по състави/
съдии;
• В РС – Сандански за 2019 г. няма дела насрочени в разпоредително
заседание в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда;
• В РС – Сандански за 2019 г. няма дела насрочени в разпоредително
заседание в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда;
• В  РС –Сандански за 2019 г. няма дела насрочени извън срока;
При насрочване на делата в Районен съд – Сандански са спазени всички
срокове залегнали в чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов чл.247б, ал.2, т.1 от
НПК в сила от 30.6.2021 г./.

II.2.4.2 Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК
В РС – Сандански за 2019 г. има 10 дела насрочени извън

предвиденият в чл.252, ал.2 от НПК срок. Съдия Бузова има 1 дело, съдия
Манолева 2 дела и съдия Филчев 7 дела. При 8 дела закъсненията са
незначителни от 5 до 14 дни. При две от делата на съдия Филчев
закъсненията са съответно 27 дни /поради уважителни причини –
ангажираност на адвоката по делото/ и 1м. и 6 дни /поради съдебна
ваканция.



В РС – Сандански за 2019 г. има две дела насрочени извън
предвиденият в чл.252, ал.4 от НПК срок на съдия Манолева и
закъсненията са незначителни от 7 и 11 дни.

II.2.5. Спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/.

През 2019 г. в Районен съд – Сандански, няма дела, на които
съдебните заседания да са насрочени в срок по – дълъг от три месеца, с
изключение на няколко дела, като закъсненията са незначителни.

II.2.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.
През 2019 г. в Районен съд – Сандански общо свършените дела за

годината са 685 броя, като от тях: НОХД – 168 броя; НЧХД – 15 броя;
ЧНД – 297 броя; НАХД – 184 броя и по чл.78а от НК – 21 броя.

Съдия Николинка Бузова е свършила 199 броя дела, като от тях:
НОХД – 50 броя; НЧХД – 7 броя; ЧНД – 90 броя; НАХД – 45 и по чл.78а
от НК – 7 броя.

Съдия Рая Манолева е свършила 250 броя дела, като от тях: НОХД
– 60 броя; НЧХД – 6 броя; ЧНД – 109 броя; НАХД – 68 броя и по чл.78а от
НК – 7 броя.

Съдия Иван Филчев е свършил 236 броя дела, като от тях: НОХД –
58 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 98 броя; НАХД – 71 броя и по чл.78а от
НК – 7 броя.

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

През 2019 г. в Районен съд – Сандански общо несвършените дела в
края на годината са 109  броя,  като от тях:  НОХД –  51  броя;  НЧХД –  8
броя; ЧНД – 3 броя; НАХД – 44 броя и по чл.78а от НК – 3 броя.

Съдия Николинка Бузова има в края на годината останали
несвършени 26  броя дела,  като от тях:  НОХД –  8  броя;  НЧХД –  3  броя;
ЧНД – 1 брой; НАХД – 14 броя и по чл.78а от НК – няма.

Съдия Рая Манолева има в края на годината останали несвършени
38 броя дела, като от тях: НОХД – 19 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД –2 броя;
НАХД – 14 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия Иван Филчев има в края на годината останали несвършени
45 броя дела, като от тях: НОХД – 24 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – няма;
НАХД – 16 броя и по чл.78а от НК – 2 броя.



Съпоставка спрямо свършените в относителен дял по видове и
по състави.

В Районен съд – Сандански за 2019 г. общо наказателните дела за
разглеждане са 794 броя, като от тях 685 броя са свършени и 109 броя
са несвършените дела. В проценти съотношението е следното:
относителния дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане
е 13.73% и съответно относителния дял на свършените дела спрямо
делата за разглеждане е 86.27%, което е показател за срочността и
бързината на приключване на съдебните производства.

II.2.8. Движение на наказателните дела.
II.2.8.1. Дела, решени в едно съдебно заседание – по видове и за

всеки съдия.
Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание през 2019 г. в

Районен съд – Сандански са общо 319 броя, разпределени по следния
начин: НОХД – 95 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 110 броя; НАХД – 100
броя и по 78а от НК – 13 броя;.

Съдия Николинка Бузова е решила в едно съдебно заседание общо
104  броя дела,  като от тях:  НОХД –  29  броя;  НЧХД –  1  брой;  ЧНД –  41
броя; НАХД – 27 броя и по 78а от НК – 6 броя;.

Съдия Рая Манолева е решила в едно съдебно заседание общо 120
броя дела,  като от тях:  НОХД –  32  броя;  НЧХД –  няма;  ЧНД –  41  броя;
НАХД – 42 броя и по 78а от НК – 5 броя;.

Съдия Иван Филчев е решил в едно съдебно заседание общо 95
броя дела,  като от тях:  НОХД –  34  броя;  НЧХД –  няма;  ЧНД –  28  броя;
НАХД – 31 броя и по 78а от НК – 2 броя;.

II.2.8.2. Дела, решени в три съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.

Общо решените наказателни дела в три съдебни заседания са 47
броя, както следва /по видове/: НОХД – 16 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 5
броя; НАХД – 25 броя и по 78а от НК – 1 брой;

Съдия Николинка Бузова е решила в три съдебни заседания общо
10 броя дела,  като от тях:  НОХД –  4 броя;  НЧХД –  няма;  ЧНД –  1 брой;
НАХД – 5 броя и по 78а от НК – няма;

Съдия Рая Манолева е решила в три съдебни заседания общо 19
броя дела, като от тях: НОХД – 8 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 2 броя;
НАХД – 9 броя и по 78а от НК – няма;.

Съдия Иван Филчев е решил в три съдебни заседания общо 18 броя
дела, като от тях: НОХД – 4 броя; НЧХД –няма; ЧНД – 2 броя; НАХД – 11
броя и по 78а от НК – 1 брой;



II.2.8.3. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по
видове, съдии и брой на съдебните заседания.

Общо решените наказателни дела в повече от три съдебни
заседания са 67 броя, както следва /по видове/: НОХД – 33 броя; НЧХД –
5 броя; ЧНД – 8 броя; НАХД – 20 броя и по 78а от НК – 1 брой;

Съдия Николинка Бузова е решила в повече от три съдебни
заседания 23 броя дела, като от тях: НОХД – 8 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД
– 6 броя; НАХД – 7 броя и по 78а от НК – няма;.

Съдия Рая Манолева е решила в повече от три съдебни заседания
22 броя дела, като от тях: НОХД – 11 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 2 броя;
НАХД – 7 броя и по 78а от НК – няма;.

Съдия Иван Филчев е решил в повече от три съдебни заседания 22
броя дела,  като от тях:  НОХД –  14  броя;  НЧХД –  1  брой;  ЧНД –  няма;
НАХД – 6 броя и по 78а от НК – 1 брой;

II.2.8.4.  Отложени дела над три пъти –  с посочване на вида,
номера на делото и съдията – докладчик; причини за отлагането.

Общо отложените дела над три пъти в Районен съд – Сандански за
2019 г. са 67 дела, както следва /по видове/: НОХД – 41 броя; НАХД – 17
броя и НЧХД – 6 броя.

Съдия Николинка Бузова има 23 броя отложени дела над три пъти,
като от тях: НОХД – 10 броя, НАХД – 7 броя и НЧХД – 6 броя:

НОХД – Най-много са делата с проведени 4 съдебни заседания и те
са шест на брой. По две дела са проведени по 10 съдебни заседания, с
проведени 5 съдебни заседания е едно дело и с проведени 6 съдебни
заседания също е едно дело.

НАХД – Най-много са делата с проведени 4 съдебни заседания и те
са четири на брой. По две дела са проведени по 5 съдебни заседания, с
проведени 6 съдебни заседания е едно дело.

НЧХД – Най-много са делата с проведени 4 съдебни заседания и те
са три на брой. По две дела са проведени по 5 съдебни заседания, с
проведени 7 съдебни заседания е едно дело.

Съдия Рая Манолева има 22 броя отложени дела над три пъти, като
от тях: НОХД – 15 броя и НАХД – 7 броя:

НОХД – Най-много са делата с проведени 4 и 5 съдебни заседания и
те са седем на брой. По 4 дела са проведени по шест съдебни заседания. С
проведени 7 съдебни заседания е едно дело, с проведени 8 съдебни
заседания са две дела и с проведени 10 съдебни заседания също е едно
дело.

НАХД – Най-много са делата с проведени 4 съдебни заседания и те
са четири на брой. По едно дело са проведени по 5 съдебни заседания и по
едно дело по 7 съдебни заседания.



Иван Филчев има 20 броя отложени дела над три пъти, като от тях:
НОХД – 16 броя и НАХД – 4 броя:

НОХД – Най-много са делата с проведени 4 съдебни заседания и те
са осем на брой. По две дела са проведени по 5 съдебни заседания, с
проведени 6 и 7 съдебни заседания са три дела и с проведени 11 съдебни
заседания са две дела.

НАХД – Най-много са делата с проведени 4 съдебни заседания и те
са три на брой и едно дело с проведени 6 съдебни заседания.

Делата, отлагани в повече от три съдебни заседания, са 67 броя,
което е едва 8.44 % от общия брой дела за разглеждане през 2019 г.,
който е 794 броя. Проведени са най-много дела с по 4 и 5 съдебни
заседания, а именно 51 дела, което е 76.12% от общия брой отложени
дела над три пъти за 2019 г. Най-малко са делата с проведени 8,10 и 11
съдебни заседания, а имнно 5 дела, като това е 7.46% от общия брой
разгледани дела. Има 8 дела с проведени 6 съдебни заседания /11.94% от
общия брой дела/ и 5 дела с проведени по седем 6 съдебни заседания
/7.46% от общия брой дела/.

Провеждането на повече от три съдебни заседания в повечето
случаи е свързано със събиране на доказателства, разпит на свидетели и
отсъствия от съдебната зала на страните по делото и техните
защитници поради нередовно призоваване или редовно призовани, но
отсъстващи в повечето случаи по уважителни причини – заболяване,
спешна служебна ангажираност и др. Делата са отлагани и поради
назначаване на съдебни експертизи, за изготвянето на същите или
отсъствие на вещо лице от съдебната зала. Има отложени съдебни
заседания и поради дадена възможност на подсъдимите – да си
ангажират защитата, да се запознаят с обвинителния акт или да
запатят дължимата издържка /чл.183, ал.1 от НК/.

           II.2.8.5 Срочност на разглеждане на наказателните дела за 2019
г. с посочване на периода, вида и съдията – докладчик.

За 2019 г. / Съдия До 1 м. от 1-3 м. от 3-6 м. 6 м.- 1 г. над 1 г.

Николинка Бузова 190 80 36 16 4

Рая Манолева 104 49 21 9 8

Иван Филчев 75 54 33 5 10

Изложените по-горе данни показват, че приблизително 80% от
делата се насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок, а
само около13% се решават в срок по дълъг от 6 месеца и едва 7 % от
делата са с продължителност на разглеждане над 1 година.



II.2.9. Брой на заседателните дни месечно през 2019 г. – за всеки
съдия.

• Брой заседателни дни
№ Съдия яну. фев. март април май юни юли август септ. Окт. ноем. дек.

1 Н.Бузова 10 13 7 5 6 10 13 6 9 13 10 10

2 Р.Манолева 8 13 9 7 10 8 6 3 9 9 9 7

3 И.Филчев 13 11 11 13 13 10 8 2 14 14 14 14

          Видно от така приложените таблици, броя на проведените
заседателни дни за 2019 г. са общо 227 като за всеки съдия е както следва:

Съдия Николинка Бузова е имала 112 заседателни дни;
Съдия Рая Манолева е имала 98 заседателни дни;
Съдия Иван Филчев е имал 137 заседателни дни;

II.2.10. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и
съдията – докладчик, причини за спирането.

За 2019 г. в Районен съд – Сандански, няма спрени наказателни дела.

II.2.11.  Прекратени наказателни производства.

• Прекратени дела по давност

В Районен съд – Сандански за 2019 г. има едно прекратено
наказателно дело от общ характер по давност на съдия Иван Филчев:

НОХД №309/2019 г.: Делото е образувано на 22.05.2019 г., по внесен
ОА на РП – Сандански срещу 1 лице за извършено престъпление по
чл.343б, ал.2 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от
закрито заседание от 25.05.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 12.06.2019 г. В 3 поредни съдебни заседания
не е даден ход на разпоредителното заседание, поради нередовно
призоваване на подсъдимия по делото, като съда е проявил активност и е
приложил всички допустими от закона средства за откриването на същия.
В проведеното на 01.11.2019 г. съдебно заседание е установено, от
получените справки, че лицето още 2012 г. е напуснало страната и до
момента не се е завръщало в България. В това съдебно заседание е даден
ход на разпоредителното заседание и е прекратено наказателното
производство поради изтекла в предвидената от закона давност.
Престъплението е извършено но 25.03.2012 г., като към този момент за
това престъпление се е предвиждало наказание „Лишаване от свобода“ до



2 години, поради което и предвидения давностен срок е 5 години, а за
абсолютна давност е 7 години и 6 месеца, като този срок е изтекъл на
25.09.2019 г. Поради тази причина на основание чл.250, ал.1, т.1 във вр. с
чл.24, ал.1, т.2 от НПК, вр. с чл.81, ал.3, вр. с чл.80, ал.1, т.4 от НК, във вр.
с чл.248, ал.1, т.2 от НПК съда е прекратил наказателното производство по
делото.

Видно от описаното по-горе ,давностният срок е изтекъл само 4
месеца след като делото е било образувано в РС – Сандански.  Същото е
отлагано три път, поради нередовно призоваване на подсъдимия, като
съдът е проявил активност и е приложил всички допустими от закона
средства за откриването на същия.

• Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК

В Районен съд – Сандански за 2019 г. има прекратени две наказателни
дела от общ характе на основание чл.288, ал.1 от НПК:

НОХД №113/2019 г. на съдия Р. Манолева
НОХД №116/2019 г. на съдия Р.Манолева

• Прекратени дела по чл.289 НПК

В Районен съд – Сандански за 2019 г. има едно наказателно дело от
общ характер прекратено по чл.289 от НПК, а именно:

НОХД №595/2019 г. на съдия Н.Бузова. Делото е прекратено на
основасние чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.9 от НПК.

Прекратени дела по други причини след проведени три и
повече съдебни заседания

В Районен съд – Сандански за 2019 г. няма прекратени дела по
други причини след проведени три и повече съдебни заседания.

II.2.12.  Брой дела, върнати на прокурора с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство
– с посочване на номера на делото и на съдията – докладчик.

В Районен съд – Сандански за 2019 г. има общо 9 дела върнати на
прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство.
Съдия Николинка Бузова има върнати 2 дела :
НОХД №564/2018 г.;
НОХД №50/2019 г.;
Съдия Рая Манолева има върнати 2 дела:
НОХД №433/2019 г.;



НОХД №552/2019 г.;
Съдия Иван Филчев има върнати 5 дела:
НОХД №141/2019 г.;
НОХД №152/2019 г.;
НОХД №239/2019 г.;
НОХД №471/2019 г.;

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

За 2019 г. в Районен съд – Сандански има 2 възобновени дела по
реда на Глава 33 от НПК:

Съдия Николинка Бузова:
НОХД №476/2015г.: Делото е образувано на 22.06.2015 г. по внесен

ОА от РП – Сандански срещу 1 лице за извършено престъпление по
чл.131а,  пр.1  във вр.  с чл.128,  ал.1  във вр.  с ал.2  пр.последно във вр.  с
чл.29, ал.1 б“а“ и б“б“ от НК. Същото е приключило с постановяване на
присъда на 16.01.2019 г. Същата е обжалвана пред ОС –Благоевград,
където с решение е потвърдена. Във връзка с молба за възобновяване на
НОХД №476/2015 г. Аеплативен съд – София е образувал НД №1191/2019
г.Със свое решение от 23.01.2020 г. САС възобновява наказателното
производство по НОХД №476/2015 г. по описа на РС – Сандански. Отменя
присъдата по делото и решението на ОС –Благоевград, което е потвърдена
същата и връща делото за повторно разглеждане от друг състав на съда.
На 29.01.2020 г. в РС – Сандански е образувано НОХД № 38/2020 г.

Съдия Рая Манолева:
НОХД №518/2019 г.: Делото е образувано на 13.09.2019 г. по внесен

ОА от РП – Сандански срещу 1 лице за извършено престъпление по
чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК. В ход на съдебното производство е
постигнато споразумение между посдсъдимия и РП – Сандански. В
съдебното заседание проведено на 16.12.2019 г. е одобрено
споразумението и делото е прекратено. На 1606.2020 г. подсъдимият е
подал искане за възобновяване на наказателното производство до САС.
Апелативен съд – София е образувал НД №579/2020 г. Със свое решение
от 27.07.2020 г. САС възобновява наказателното производство по НОХД
№518/2019 г. по описа на РС – Сандански. Отменя определението, с което
е сключено споразумение и е прекратено делото и връща делото за
повторно разглеждане от друг състав на съда В РС – Сандански е
образувано НОХД № 315/2020 г.

 II.2.14.  Дела с възобновено съдебно следствие – брой и номер
на делата по видове и за всеки съдия.



В Районен съд – Сандански за 2019 г. има 6 дела с възобновено
съдебно следствие:

Съдия Николинка Бузова :
НАХД №620/2018 г. Делото е образувано на 18.11.2018 г. по жалба

на ФЛ срещу електронен фиш за налагане на глоба на Началника на РУ –
гр. Сандански при ОД на МВР Благоевград  за извършено нарушение по
ЗДвП. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. Делото е насрочено с
разпореждане от 08.11.2018 г. за 05.12.2018 г. Проведени са 4 съдебни
заседания, като в последното от 06.03.2019 г. делото е обявено за
решаване. С определение от закрито заседание от 01.04.2019 г. в срока за
произнасяне е отменено протоколното определение, с което на делото е
даден ход по същество, поради това, че жалбата не е подписана от лицето
с право на жалба и съдебното следствие е възобновено. Делото е оставено
без движени и е даден 7-мо дневен срок за отстраняване на допуснатата
нередовност по жалбата. След отстраняване в срок на нередовностите
делото е насрочено в открито съдебно заседание за 19.06.2019 г.
Проведени са две заседания и в последното от 15.07.2019 г. делото е
обявено за решаване. Решението е от 07.08.2019 г.

НАХД № 300/2019 г. Делото е образувано на 17.05.2019 г. по жалба
на ФЛ срещу електронен фиш за налагане на глоба на Началника на РУ –
гр. Сандански при ОД на МВР Благоевград  за извършено нарушение по
ЗДвП. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. Делото е насрочено с
разпореждане от 20.05.2019 г. за 12.06.2019 г., когато е даден ход на
делото. С определение от 02.07.2019 г. протоколното определение по хода
на делото е отменено и съдебното следствие е възобновено с отлагане на
делото за 15.07.2019 г. Тогава не е даден ход, поради нередовно
призоваване на жалбоподателя и делото е отложено за 11.09.2019 г. На
тази дата е даден ход и делото е отложено за събиране на доказателства –
за 02.10.2019 г. В това заседание производството е прекратено, поради
просрочена жалба.

НАХД № 387/2019 г. Делото е образувано на 04.07.2019 г. по
изпратени по подсъдност  материали от РС – гр. Пловдив. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. Делото е насрочено с разпореждане от 05.07.2019 г. за
11.09.2019 г., когато е даден ход. С определение от 10.10.2019 г.
протоколното определение по хода на делото е отменено и съдебното
следствие е възобновено с отлагане на делото за 06.11.2019 г. Тогава не е
даден ход, поради нередовно призоваване на страна и делото е отложено
за 04.12.2019 г. На тази дата е даден ход и делото е обявено за решаване.
Решението е от 06.01.2020 г.



НАХД № 490/2019 г. Делото е образувано на 30.08.2019 г. по жалба
на ФЛ срещу НП на Началника на РУ - гр. Сандански, при ОДМВР  -
гр. Благоевград, за извършено нарушение по ЗДвП. Още същия ден делото
е разпределено на случаен принцип с протокол за избор на съдия
докладчик. Делото е насрочено с разпореждане от 02.09.2019 г. за
02.10.2019 г.,  когато е даден ход на делото и същото е отложено за
събиране на доказателства – за 21.10.2019 г. В това заседание е даден ход
и делото е отложено, по същите причини, за 13.11.2019 г. На тази дата е
даден ход и делото е обявено за решаване. С определение от 12.12.2019 г. е
отменено протоколното  определение от 13.11.2019 г. и е възобновено
съдебното следствие. Насрочено е за 08.01.2020 г. В това заседание е
даден ход и делото е отложено за събиране на доказателства – за
05.02.2020 г. Тогава също е даден ход и делото е обявено за решаване.
Решението е от 05.03.2020 г.

Съдия Иван Филчев :
НОХД №455/2018 г. : Делото е образувано на 22.08.2018 г., по

внесен ОА на РП – Сандански срещу 1 лице за извършено престъпление
по чл.183, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от
закрито заседание от 23.08.2018 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 12.09.2018 г. Даден е ход на
разпоредителното заседание и делото е отложено за разглеждане по общия
ред за 15.10.2018 г. На тази дата делото е отложено за 14.11.2018 г. за
събиране на доказателства В това съдебно заседание не е даден ход на
делото поради нередовно призоваване на подсъдимия и същото е
отложено за 12.12.2018 г. Поради същата причина и в това съдебно
заседание не е даден ход на делото, като съда е предприел необходимите
мерки за редовното призоваване на подсъдимия и е отсрочил делото за
14.01.2019 г. В това съдебно заседание съда е обявил съдебното следствие
за приключило и е дал ход на съдебната прения. В същото съдебно
заседание на основание чл.299 от НПК, съда е отменил своето
определение и е възобновил съдебното следствие, като е насрочил делото
за 11.02.2019 г. Поради неявяване на свидетелката по делото същото е
отложено за 13.03.2019 г., а на свидетелката е наложена глоба и
принудително довеждане. В това съдебно заседание делото е приключило
с присъда. Мотивите са предадени на 04.04.2019 г.

II.3. Видове присъди по глава XX „Съдебно заседание” от НПК.
II.3.1. Осъдителни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2019 г. в Районен съд – Сандански са постановени общо 163

осъдителните присъди по наказателни дела, от тях:



Съдия Николинка Бузова – 51 броя;
Съдия Рая Манолева – 57 броя;
Съдия Иван Филчев – 55 броя;

II.3.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2019 г. в Районен съд – Сандански са постановени 7

оправдателни присъди по всички обвинения:
Съдия Николинка Бузова: 2 броя оправдателни присъди по всички

обвинения:
НЧХД №344/2019 г.:Подсъдимият е признат за невинен и е

оправдан по предявеното му обвинение за извършено престъпление по
чл.148, ал.1, т.3 във вр. с чл.146, ал.1, пр.1 от НК – липса на доказателства,
не се установява квалифициращия признак на деянието.

НЧХД №154/2018 г.: Подсъдимият е признат за невинен и е
оправдан по предявеното му обвинение за извършено престъпление по
чл.130, ал.1 от НК – липса на състав на престъпление.

Съдия Рая Манолева: 3 броя оправдателни присъди по всички
обвинения:

НОХД №189/2018 г. – Подсъдимият е признат за невинен и е
оправдан по така предявеното му обвинение за престъпление по чл. 343в,
ал.2 от НК поради недоказаност на обвинението по несъмнен начин;

НОХД №631/2017 г. Подсъдимият е признат за невинен и е
оправдан по предявеното му обвинение за престъпление по чл. 202, ал.2,
т.1 от НК във вр. с чл.201 от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради липса
на изпълнително деяние;

НОХД №1096/2013 г. Подсъдимият е признат за невинен и е
оправдан по предявеното му обвинение за престъпление по чл. 339, ал.1 от
НК, поради липса на доказателства, че подсъдимият е осъществил от
обективна и субективна страна състава на престъплението;

Съдия Иван Филчев: 2 броя оправдателни присъди по всички
обвинения:

НОХД №693/2017 г. – Подсъдимият е признат за невинен и е
оправдан о така предявеното му обвинение за престъпление по чл. 331,
ал.1 във вр. с чл. 330, ал.1 от НК поради недоказаност на обвинението по
несъмнен начин –липса на посочен елемент от обективна страна;

НОХД №455/2018 г. Подсъдимият е признат за невинен и е
оправдан по предявеното му обвинение за престъпление по чл. 183, л.1 от
НК, поради недоказаност на престъплението;

II.3.3.  Влезли в сила оправдателни присъди –  общо за съда и за
всеки съдия:



През 2019 г. в Районен съд – Сандански са влезли в сила 6
оправдателни присъди, както следва:

Съдия Николинка Бузова – 2 оправдателни присъди:
НЧХД №154/2018 г.
НЧХД №344/2019 г.
Съдия Рая Манолева – 3 оправдателни присъди:
НОХД №631/2017 г.
НОХД №637/2016 г.
НОХД №8/2017 г.
Съдия ИвонФилчев – 1 оправдателна присъда:
НОХД №455/2018 г.

          II.4. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.
През 2019 г. в Районен съд – Сандански има обарзувано само едно

дело, по което подсъдимият е непълнолетен– НОХД №684/2019 г. на
съдия Рая Манолева.

     II.5. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
В Районен съд – Сандански за 2019 г. има 30 броя образувани дела,

от тях 21 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 9 броя дела
образувани по искане за изменение на мярката за неотклонение задържане
под стража (чл. 65 НПК ). За всеки съдия, както следва:

Съдия Николинка Бузова: 8 дела по чл.64 от НПК и 2 дела по
чл.65 от НПК;

Съдия Рая Манолева: 8 дела по чл.64 от НПК;
Съдия Иван Филчев: 5 дело по чл.64 от НПК и 7 дела по чл.65 от

НПК;
От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 от НПК съдът е

постановил определението си в деня на образуването по 17 дела и в 3
дневен срок от образуването по 4 дела.

От общия броя ЧНД с правно основание чл.65 от НПК, съдът е
постановил определението си в деня на образуването по 1 дело и в 3
дневен срок от образуването по 7 броя дела.

Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са разгледани в
предвиденият срок по чл.65, ал.3 от НПК.

II.6. Дела, образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК.
В Районен съд – Сандански през 2019 г. има 12 броя наказателни

дела образувани на основание чл.243 и 10 на основание чл.244 от НПК.
Всички дела, образувани на основание чл.243 от НПК, са разгледани

в предвидените срокове по чл.243, ал.5 от НПК, с изключение на 1 дело на
съдия Бузова, като закъснението е незначително от 10 дни. Всички дела,



образувани на основание чл.244 от НПК, са разгледани в предвидените
срокове по чл.244, ал.5 от НПК, с изключение на 1 дело на съдия Бузова,
като закъснението е от 18 дни.

II.7. ЧНД в ДП, образувани по искане на органите на ДП – общо,
по видове и съдии.

В районен съд – Сандански за 2019 г. има разгледани 242 броя ЧНД
образувани по искане на органите на ДП, от тях:

Съдия Николинка Бузова има разгледани 70 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП.

Съдия Рая Манолева има разгледани 89 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

Съдия Иван Филчев има разгледани 83 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

По видове и съдии, делата се разпределят, както следва:

• Производствата по искания към съда по ЗЕС са 79 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 23 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 26 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 30 дела;

• Производствата по чл.64 от НПК са 21 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 8 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 8 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 5 дела;

• Производствата по чл.65 от НПК са 9 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 2 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 7 дела;

• производствата във връзка с разпити пред съдя /чл.222 и чл.223 от
НПК/  в ДП са 74 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 26 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 30 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 18 дела;

• производствата по чл.243 от НПК са 6 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 1 дело;



Съдия Рая Манолева е разгледала 3 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 2 дела;

• производствата по чл.244 от НПК са 5 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 2 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 1 дело;
Съдия Иван Филчев е разгледал 2 дела;

• производствата по чл.146, чл.158, чл.161 и чл.164 от НПК са 42 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 7 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 20 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 15 дела;

• производствата по чл.61, ал.3 НПК са 4 броя:

Съдия Иван Филчев е разгледал 4 дела;

• Производства по чл.67 НПК  – има само 1 дело на съдия Николинка
Бузова;

• Други производства по ЧНД образувани по искания на органите в ДП
е 1 дело на съдия Рая Манолева.

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

• дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“
През 2019 г. са разгледани 48 дела по реда на Глава ХХІV от НПК

„Бързо производство“. По съдии са разпределени, както следва:
Съдия Никколинка Бузова е разгледала 13 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 16 дела;
Съдия Иван Филипов е разгледал 19 дел;

В РС – Сандански за 2019 г. всички дела по реда на Глава ХХІV от
НПК „Бързо производство“, са насрочени в срока по чл.358, ал.1, т.4 от
НПК. Всички дела са разгледани и мотивите към тях са изготвени в
предвидените срокове по НПК.

• дела по реда на Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на
наказателното производство“ – резултати от съдебното разглеждане
на делата и посочване на съдията – докладчик;

През 2019 г. в РС – Сандански няма разгледани дела по реда на
Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното производство“.



• дела по реда на Глава ХХVII от НПК „ Съкратено
съдебно следствие в производството пред първата инстанция “

В РС – Сандански през 2019 г. са разгледани 10 дела по реда на
Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството
пред първа инстанция “, както следва:
Съдия Николинка Бузова е разгледала 1 дело;
Съдия Рая Манолева е разгледала 7 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 2 дела;

В РС – Сандански за 2019 г. всички дела, образувани по реда на
Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството
пред първа инстанция “ са насрочени, разгледани и приключили в
законоустановените срокове.

• дела по реда на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание“

В Районен съд – Сандански за 2019 г. има общо за разглеждане 24
броя дела по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“, като 20 са
образувани през текущата година /2019 г./ и 4 броя са останали
несвършени от предходна година. Свършените дела в края на годината са
21 броя. По съдии тези дела са, както следва:

Съдия Николинка Бузова: 6 броя дела;
Съдия Рая Манолева: 8 броя дела;
Съдия Иван Филчев: 7 броя дела;
Всички дела са насрочени в едномесечен срок съгласно чл.376, ал.1

от НПК,  с изключение на 8  дела /три на съдия Бузова,  две на съдия
Манолева и три на съдия Филчев/. Седем от тези дела са със закъснения
от 5 дни до 20 дни, само едно от делата е със закъснение от 1 месец.
Делата са образувани през съдебната ваканция – края на месец юли и
началото на август и са насрочени средата на септември. По всички
приключили дела съдът се е произнесъл в срока по чл.308 от НПК.

• дела по Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението

В Районен съд – Сандански за 2019 г. има общо 149 броя дела,
образувани и разгледани по Глава ХХІХ от НПК „Решаване на дело със
споразумение“, като 35 броя са по чл.382 от НПК и 114 броя са по чл.384
от НПК. По съдии са разпределени , както следва:
Съдия Николинка Бузова е разгледала общо 45 броя дела,  като 10 броя
по чл.382 от НПК и 35 броя по чл.384 от НПК;



Съдия Рая Манолева е разгледала общо 53 броя дела, като 13 броя по
чл.382 от НПК и 40 броя по чл.384 от НПК;
Съдия Иваан Филчев е разгледал общо 51 броя дела, като 12 броя по
чл.382 от НПК и 39 броя по чл.384 от НПК;

В Районен съд – Сандански за 2019 г. всички дела са насрочени и
решени в срока по чл.382, ал.2 от НПК;

• дела по Глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация“ – за всеки съдия;
срокове за разглеждане, решаване и прилагане на мерките;
В РС – Сандански за 2019 г. има 2 броя дела, образувани по Глава

ХХХІV от НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински
мерки”, както следва:
Съдия Николинка Бузова е разгледала 1 дело;
Съдия Иван Филчев е разгледал 1 дело;

Спазени са сроковете по чл.429, ал.2 от НПК, като делата са
насрочени в предвидения 3 – дневен срок от образуването им.

В РС – Сандански за 2019 г. има 6 броя дела, образувани по Глава
ХХХІV от НПК, раздел II „Реабилитация”, както следва:
Съдия Николинка Бузова е разгледала 2 броя дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 2 броя дела;
Съдия Иван Филчев е  разгледал 2 броя дела;

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

В Районен съд – Сандански има 6 наказателни дела, несвършени и
образувани две и повече години преди момента на проверката.

Дела на съдия Рая Манолева:
НОХД № 580/2017 г.: Делото е образувано на 26.07.2017 г. по

внесен ОА на РП – Сандански срещу 2 лица, за извършено престъпление
по чл.235, ал.1, вр., чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК. По  делото има 19 свидетели
и 2 вещи лица. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип
с протокол от избор на съдия докладчик. С молба до председателя на съда,
съдия Манолева е поискала съгласно чл.252, ал.2 от НПК делото да бъде
насрочено извън законоустановения срок поради настъпващата съдебна
ваканция. Такова разрешение е дадено и делото с разпореждане от закрито
заседание от 26.07.2017 г. е насрочено за 12.10.2017 г., за разглеждане по
Глава 27 от НПК – съкратено съдебно следствие. В съдебното заседание от
12.10.2017 г. съдията е отменил това свое разпореждане и е насрочил
делото за разглеждане по общия ред за 20.11.2017 г. На тази дата не е



даден ход на делото поради приетите нови разпоредби в НПК и делото е
отложено за разглеждането му в разпоредително заседание за 23.01.2018
г., когато ход на делото не е даден поради постъпили молби от
защитниците на подсъдимите и същото е отложено за 20.02.2018 г. В това
съдебно заседание е даден ход на разпоредителното заседание и с
определение е прекратено наказателното производство по отношение на
един от подсъдимите. РП – Сандански е подал протест до ОС –
Благоевград, който със свое решение от 18.10.2018 г. е отменил
протоколното определение, с което е било прекратено наказателното
производство по отношение на единия подсъдим и е върнал делото на
същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия. С
разпореждане от 23.11.2018 г. от закрито заседание съда е насрочел делото
за 18.12.2018 г. Проведени са три съдебни заседания, като в първите две не
е даден ход на разпоредителното заседание поради заболяване на
подсъдим и служебен ангажимент на адвокат. В съдебното заседание
проведено на 05.03.2019 г. е даден ход на разпоредителното заседание,
наказателното производство е прекратено и делото е върнато на РП –
Сандански за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения. С
частен протест прокурор от РП – Сандански е обжалвал това определение
пред ОС – Благоевград, който е отменил определението и е върнал делото
за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е насрочено
за 16.05.2019 г., когато не е даден ход на същото поради служебна
ангажираност на адвокат и то е отложено за 27.06.2019 г. На тази дата е
даден ход на разпоредителното заседание и делото е насрочено за
19.09.2019 г. за разглеждане по реда на глава 29 от НПК. Проведени са 5
съдебни заседания, като делото е отлагано предимно за доказателства. В
шестото по ред заседание от 10.03.2020 г. делото е спряно по отношение
на един от подсъдимите. Същото с протест от прокурора е обжалвано пред
ОС – Благоевград, след което е потвърдено и върнато за продължаване на
съдопроизводствените действия. С разпореждане от 10.06.2020 г. делото е
насрочено за 07.07.2020 г. Проведени са две съдебни заседания, като и в
двете не е даден ход на делото поради заболяване на съдебен заседател и
служебна ангажираност на адвокат. В съдебното заседание проведено на
20.10.2020 г. наказателното производство по отношение на един от
подсъдимите е прекратено. Отново е обжалвано с протест пред ОС –
Благоевград, същото е отменено и врънато за продължаване на
съдопроизводствените действия. С разпореждане от   22.02.21 г. делото е
насрочено за 23.03.2021 г., когато не е даден ход на делото поради
заболяване на съдебен заседател и същото е отложено за 27.04.2021 г.,
като тогава е отложено поради заболяване на един от подсъдимите и
неговия адвокат. В съдебното заседание от 01.06.2021 г. отново не е даден
ход на делото пак поради заболяване на адвокат по делото и делото е



отложено за 08.07.2021 г. Общата продължителност на делото до датата на
настоящата проверка е 3 г. 11 м. и 12 дни.

Дела на съдия Иван Филчев: 5 броя, както следва:
НЧХД №729/2017 г.: Делото е образувано на 25.09.2017 г. по тъжба

на физическо лице, с обвинение за престъпление по чл.130, ал.1 от НК.
Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от
избор на съдия докладчик на Рая Манолева. С разпореждане от закрито
заседание от 28.09.2017 г. делото е насрочено за 07.11.2017 г. Проведени
са 13 съдебни заседания. Делото е отлагано поради нередовно призоваване
на обвиняемия, неговия защитник и свидетели по делото. За събиране на
доказателства, разпит на свидетели, поради назначаване на съдебно-
медицинска експертиза, както и призоваване на нови свидетели по делото.
За редовното призоваване на страните в процеса съда е предприел
необходимите мерки-обявил е за ОДИ обвиняемия и свидетел по делото,
изискано е чрез органите на МВР да бъдат призовани същите. В съдебното
заседание от 23.04.2019 г., подсъдимият е поискал отвод на съдията-
докладчик поради съмнение за неговата безпристрастност и
непредубеденост и същия се е отвел от разглеждане на делото на
основание чл.29, ал.2 от НПК, с протоколно определение. Още същия ден
с протокол от избор на съдия-докладчик /преразпределение/, делото е
разпределено на съдия Иван Филчев. С определение от закрито заседание
от 14.05.2019 г. делото е насрочено за 12.06.2019 г. Проведени са 15
съдебни заседания, като делото е насрочено за 14.07.2021 г. Делото е
отлагано поради събиране на доказателства, разпит на свидетели,
допусната съдебно-медицинска експертиза, нередовно призоваване на
подсъдим и свидетели. За редовното призоваване на страните в процеса
съда е предприел необходимите мерки-обявил е за ОДИ обвиняемия и
свидетел по делото, изискано е чрез органите на МВР да бъдат призовани
същите. Няколко пъти съдебните заседания са отменяни поради
епидемичната обстановка в страната и съгласно заповед на
административния ръководител на съда. Общата продължителност на
делото до датата на настоящата проверка е 3 г.  9  м.  и 19 дни. При съдия
Рая Манолева делото е било с продължителност 1 г. 7 м., а при съдия Иван
Филчев 2 г. 2 м. и 19 дни;

НОХД № 325/2018 г.: Делото е образувано на 20.06.2018 г. по
внесен ОА на РП – Сандански срещу 1 лице, за извършено престъпление
по чл.195,  ал.1,  т.3  във вр.  с чл.194,  ал.1  от НК.  Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик
на Иван Филчев. С разпореждане от закрито заседание от 09.07.2018 г.
делото е насрочено в съдебно заседание 03.09.2018 г. На тази дата не е
даден ход на делото поради невръчен препис от обвинителния акт на
защитника на подсъдимото лице и делото е отложено за 08.10.2018 г. На
тази дата е даден ход на разпоредителното заседание и същото е



приключило, като делото е отложено за разглеждане по общия ред за
05.11.2018 г. Проведени са 23 съдебни заседания, като към момента делото
е насрочено за 08.09.2021 г. Делото е отлагано за събиране на гласни и
писмени доказателства, поради неявяване в съдебна зала на страните по
делото – свидетели, вещи лица, подсъдим и защитник. По делото има 11
свидетели, като в хода на наказателното производство са допускани до
разпит и нови такива. Съда е налагал своевременно всички
дисциплиниращи мерки предвидени в закона- предупреждение, че при
неявяване в съдебна зала следващ път ще бъдат санкционирани
участниците в процеса, наложени глоби, принудително довеждане, има и
обявен за ОДИ свидетел по делото. Назначена е и съдебно-икономическа
експертиза в хода на наказателното производство. Два пъти делото е
отменяно и поради епидемичната обстановка в страната и въз основа на
заповед в тази връзка издадена от административния ръководител на съда.
Общата продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 3
г. 3 м. и 3 дни.

НОХД № 382/2018 г.: Делото е образувано на 20.07.2018 г. по
внесен ОА срещу едно лице за извършено престъпление по чл.131, ал.1,
т.1, пр.1, вр. с чл.130, ал.2 от НК; по чл.144, ал.3, вр. с ал.2, вр.с ал.1 от НК
и по чл.270, ал.1 от НК. По ОА за разпити в съдебно заседание са
призовани девет свидетели. Първоначално съдия – докладчик е бил
Димитър Узунов. С разпореждане от 23.07.2018 г. делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание на 12.09.2018 г., когато е даден
ход и след изясняване на всички въпроси по чл.248 от НПК,
разпоредителното заседание е приключено. Делото е насрочено за
разглеждане по общия ред на 03.10.2018 г.,като на тази дата ход на делото
не е даден, поради отвод на един от съдебните заседатели. Следващото
съдебно заседание е насрочено за 05.11.2018 г. Междувременно поради
командироването на съдия Узунов в друг съд на 08.10.2018 г., делото е
преразпределено на съдия Иван Филчев. На 05.11.2018 г. е проведено ново
разпоредително заседание, като е даден ход и след приключване на
разпоредителното заседание, разглеждането на делото е продължило по
общия ред с разпит на призованите и явили се свидетели. С резолюция от
30.11.2018 г. предвид постъпила молба от адвоката на подсъдимия, съдия
Филчев е пренасрочил делото за 23.01.2019 г. С разпореждане от
22.01.2019 г. делото е пренасрочено за 22.02.2019 г. предвид ангажимент
от личен характер на съдия Филчев /смърт на близък човек/. В съдебно
заседание на     22.02.2019 г. ход на делото не е даден поради отсъствието
на адвоката на гр.ищец и подадена от него молба с искане за отлагане на
делото, като е посочена уважително причина. През 2019 г. са проведени
шест открити съдебни заседания, като в три от тях е даван ход на делото и
са извършвани определени процесуални действия. В три от съдебните
заседания ход на делото не е даван: поради отсъствие на защитника на



подсъдимия; отсъствие на повереника на гр.ищец; явяване на подсъдимия
без защитник след като е направил отказ да бъде защитаван от
дотогавашния защитник; предприета е процедура по назначаване на
служебен защитник. Делото е отложено за 29.01.2020 г., когато е даден ход
на делото. Следващите две съдебни заседания насрочени за 10.03.2020 г. и
22.04.2020 г. са пренасрочвани с оглед пандемичната обстановка и
заповеди на административния ръководител на съда. Следващото съдебно
заседание е проведено на 27.05.2020 г., когато не е даден ход на делото.
Постъпили са молби за отлагане на делото от защитника на подсъдимия и
повереника на гр.ищец. До края на 2020 г. са проведени и насрочени пет
открити съдебни заседания, като в три от тях ход на делото не е даван
предвид постъпили молби от повереника на гр.ищец с искане за отлагане
на делото и в едно съдебно заседание по искане на защитника на
подсъдимия. По всяко едно от съдебните заседания отсъствията са били по
уважителни причини, за което има приложени съответните документи.
През 2021 г. са насрочени и проведени четири съдебни заседания, като в
три от тях ход на делото не е даван. Искания за отлагане на делото са
правени от гр.ищец поради неявяване на защитника му и винаги по
уважителни причини, като са представяни и необходимите документи за
това. Насроченото за 16.06.2021 г., съдебно заседание не е проведено
поради налична на л.335 от делото е резолюция на съдия Филчев за
пренасрочване на делото за  17.09.2021 г. без да упоменато защо се
пренасрочва. Съдебните заседания по делото са отлагани и насрочвани
при спазване на разпоредбата на чл.271,ал.10 от НПК. Отлагането на
съдебните заседания в повечето случаи е ставало поради неявяване на
повереника на частния обвинител и гражданския ищец, който би следвало
да има най-голям интерес от приключване на делото в кратки срокове. Не
е имало безпричинно отлагане на съдебните заседания. Общата
продължителност на делото до датата на настоящата проверка е 2 г. 11м. и
24 дни.

НОХД № 533/2018 г.: Делото е образувано на 03.10.2018 г. по
внесен ОА на РП – Сандански срещу 1 лице, за извършено престъпление
по чл.152, ал.1, т.2 от НК. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане
от закрито заседание от същия ден делото е насрочено в разпоредително
заседание на 31.10.2018 г. В това съдебно заседание е даден ход на
разпоредителното заседание, но делото е отложено за 10.12.2018 г. На тази
дата и на следващата 23.01.2019 г. – съдебните заседания са отменени
поради отсъствие на съдия-докладчика /смърт в семейството/ и делото е
разгледано в съдебното заседание насрочено за 22.02.2019 г., когато е и
приключило разпоредителното заседание. Делото е отложено за
разглеждане по общия ред за 25.03.2019 г. Проведени са 16 съдебни
заседания, като към момента делото е насрочено за 13.09.2021 г. Отменени



са 5 съдебни заседания, поради епидемичната обстановка в страната и във
връзка с издадена заповед от административния ръководител на съда,
заседания са отменяни поради отпуск на съдия-докладчика по делото.
Делото е с един подсъдим, един пострадал, осем свидетели и три вещи
лица. Делото е отлагано за събиране на гласни и писмени доказателства, за
разпит на свидетели, проведени са няколко очни ставки, допуснати са нови
свидетели, има назначени съдебно-технически  експертизи, както и
допълнителни такива. Неявяването в съдебната зала на участници в
процеса без за това да има уважителни причини е санкционирано
своевременно от съдия-докладчика с налагане на глоби, предупреждения,
принудително довеждане. На адвоката по делото е наложена глоба от 100
лв., поради това, че не спазва установения ред и се явява без тога в
съдебна зала, като глобата въпреки изрично подадена молба от адвоката не
е отменена. Общата продължителност на делото до датата на настоящата
проверка е 2 г. 9 м. и 11 дни.

НОХД № 694/2018 г.: Делото е образувано на 20.12.2018 г. след
отмяна на присъда и  връщане на делото  за разглеждане от друг състав.
Обвинителният акт е внесен срещу едно лице за извършено престъпление
по чл.216, ал.1 от НК. С разпореждане от 18.01.2019 г. делото е насрочено
за разглеждане в разпоредително заседание на 20.02.2019 г., когато ход не
е даден поради отсъствие на защитника на подсъдимия. Ход на
разпоредителното заседание е даден на 20.03.2019 г. За разглеждане на
делото по общия ред съдебното заседание е насрочено на 24.04.2019 г.
През 2019 г. са проведени шест открити съдебни заседания при спазване
на срока по чл.271,ал.10 от НПК, като във всички съдебни заседания е
даван ход на делото и ход на съдебното следствие. В началото на 2020 г.
три от насрочените заседания са пренасрочени за други дати предвид
епидемиологичната обстановка и поради отсъствие на адвокат на страна в
процеса.  На 15.06.2020 г. е било насрочено и проведено съдебно
заседание, като е бил даден ход на делото. До края на  2020 г. са насрочени
и проведени още пет съдебни заседания, като в четири от заседанията е
даван ход на делото за събиране на доказателства. През 2021 г. са
насрочени и проведени четири съдебни заседания. Следващото съдебно
заседание е насрочено за 24.09.2021 г. Независимо от продължителното
разглеждане на делото и многото насрочени заседания, прави впечатлени,
че с изключение на четири-пет съдебни заседания, когато не е даван ход
на делото, във всички останали случаи е даван ход на делото и са
извършвани процесуални действия. Не може да се говори за безпричинни
отлагания на делото. Спазван е срока по чл.271,ал.10 от НПК за
насрочване на делото. Общата продължителност на делото до датата на
настоящата проверка е 2 г. 6 м. и 24 дни.



Несвършените дела, образувани две и повече години преди момента
на проверката в РС – Сандански, са 6 броя, от които с
продължителност над 3 г. са 3 броя, дела с продължителсот над      2 г.
също са 3 броя. НОХД №580/2017 г.: на съдия Манолева е с най-дълга
продължителност от 3 г. и 11 м. Същото е с фактическа сложност /2
подсъдими лица, 19 свидетели и 2 вещи лица/ и 5 пъти делото е
изпращано на ОС – Благоевград поради подадени протести от РП –
Сандански срещу постановени съдебни актове по делото за прекратяване
на наказателното производство срещу един от подсъдимите, сиране на
делото и т.н. Делата продължили повече от две години са отлагани
предимно за събиране на доказателства, разпит на нови свидетели и
назначаване на съдебни експертизи. Делата са отлагани и поради
отсъствието от съдебна зала на подсъдими, свидетели, адвокати и вещи
лица. В по-голяма част от случаите това е било по уважителни причин.
Много често защитниците на страните са отсътвали в няколко поредни
съдебни заседания, като най–честата причина е била служебна
ангажираност и невъзможност да се явят в съдебно заседание. Съда се е
възползвал навременно и адекватно от дадените му законови
възможности за дисциплиниране на участниците в процеса. Не на
последно място трябва да се спомене и друг обективен фатор станал
причина за отлагането на делата през 2020 г. и повлиял неблагоприятно
върху продължителността на наказателния процес, а именно обявеното
през месец март 2020 г. в страната извънредно положени, поради
настъпващата пандемия от коронавирусна инфекция и усложнена
епидиемична обстановка. Това е довело до отмяна на насрочени вече
съдебни заседания и отлагането на същите, за по дълъг период от време.

II.10. Натовареност на съдиите от наказателните отделения:
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия за

2019 г. на база утвърденото щатно разписание е 14,54 броя, а
средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през същата
година са 14,27 броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база ействителна натовареност през 2019 г. от проверявания период е
19,39 броя /изчислява се на база постъпили дела и действително
отработени човекомесеци в наказателното отделение/, средномесечно
свършени  дела от един съдия, който разглежда наказателни дела, са 19,03
броя.

През 2019 г. в наказателното отделение са отработени 36
човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне на
постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.
Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са 19,39 броя.



II.11. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за 2019 г. – общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
/върнати от инстанционен контрол – потвърдени, изменени и
отменени/.

Районен съд – Сандански през 2019 г. има общо 147 броя обжалвани
и протестирани съдебни актове. От тях НОХД – 44 броя, НЧХД – 8 броя,
ЧНД – 17 броя, по чл.78а от НПК – 3 броя и НАХД – 75 броя.

По съдии са както следва:
Съдия Николинка Бузова има 37 броя обжалвани съдебни актове,

от тях: НОХД – 15 броя, НЧХД – 2 брой, ЧНД – 4 броя, по чл.78а от НПК
– няма и НАХД – 16 броя.

Съдия Рая Манолева има 52 броя обжалвани съдебни актове, от
тях: НОХД – 15 броя, НЧХД – 2 броя, ЧНД – 6 броя, по чл.78а от НПК – 1
брой и НАХД – 28 броя.

Съдия Иван Филчев: има 58 броя обжалвани съдебни актове, от
тях: НОХД – 14 броя, НЧХД – 4 броя, ЧНД – 7 броя, по чл.78а от НПК – 2
броя и НАХД – 31 броя.

От инстанционен контрол са се върнали 76 броя. От тях НОХД – 11
броя, НЧХД – 1 брой, ЧНД – 16 броя, по чл.78а от НПК – няма и НАХД –
48 броя.
По съдии са както следва:

Съдия Николинка Бузова има 19 броя върнати от инстанционен
контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 4 броя, НЧХД – 1 брой, ЧНД – 4
броя, по чл.78а от НПК– няма и НАХД – 10 броя.

Съдия Рая Манолева има 27 броя върнати от инстанционен
контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 3 броя, НЧХД – няма, ЧНД – 6
броя, по чл.78а от НПК – няма и НАХД – 18 броя.

Съдия Иван Филчев: има 30 броя върнати от инстанционен
контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 4 броя, НЧХД – няма, ЧНД – 6
броя, по чл.78а от НПК – няма и НАХД – 20 броя.

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

За 2019 г. върнати от инстанционен контрол и потвърдени са 55
съдебни актове.
По съдии са както следва:

Съдия Николинка Бузова има 15 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 2 броя, НЧХД – 1
брой, ЧНД – 2 броя и НАХД – 10 броя;



Съдия Рая Манолева: има 18 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 1 брой, НЧХД –
няма, ЧНД – 6 броя и НАХД – 11 броя;

Съдия Иван Филчев има 22 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 3 броя, НЧХД –
няма и НАХД – 16 броя;

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

За 2019 г. върнати от инстанционен контрол и отменени са 15
съдебни актове. Отменени с връщане на делото за ново разглеждане са 5
съдебни актове; отменени с постановяване на ново решение по АНД са 10
броя съдебни актове
По съдии са както следва:

Съдия Николинка Бузова има 1 отменен съдебен акт с постановено
ново решение по АНД;

Съдия Рая Манолева има 4 отменени съдебни акта с връщане на
делото за ново  разглеждане и 4 отменени съдебни акта с постановено
ново решение по АНД;

Съдия Иван Филчев има 1 отменен съдебен акт с връщане на
делото за ново  разглеждане и 5 отменени съдебни акта с постановено
ново решение по АНД;

III.11.3 Изменени съдебни актова за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

За 2019 г. върнати от инстанционен контрол и изменени са 6 съдебни
актове.
По съдии са както следва:

Съдия Николинка Бузова има 2 броя изменени съдебни актове по
НОХД и 1 изменен съдебен акт по ЧНД;

Съдия Рая Манолева има 1 брой изменен съдебен акт по НОХД;
Съдия Иван Филчев има 1 изменен съдебен акт по НОХД и 1

изменен съдебен акт ппо НАХД;

II.12. Изгубени дела.
За 2019 г. в Районен съд – Сандански, няма изгубени наказателни дела.

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

• Изготвяне на мотивите по наказателни дела
В Районен съд – Сандански за 2019 г. по всички наказателни дела от

общ характер мотивите са изготвени в 60 дневен срок с изключение на 5



дела /1 дело на съдия Манолева и 4 дела на съдия Филчев/, като
закъсненията са незначителни между 2 дни и 19 дни.

• Изготвяне на решения по НАХД:
В Районен съд – Сандански за 2019 г. по 187 административно -

наказателни дела решенията са изготвени до един месец от обявяване на
делото за решаване и по 16 дела решенията са изготвени извън този срок,
но закъсненията са незначителни между 2 дни и 11 дни. Седем от делата са
на съдия Манолева и 9 дела са на съдия Филчев.

II.13.2. Спазване на срока по чл.65, ал.3 НПК.
В Районен съд – Сандански за 2019 г. има 30 броя образувани дела,

от тях 21 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 9 броя дела
образувани по искане за изменение на мярката за неотклонение задържане
под стража (чл. 65 НПК ). Всички дела, образувани на основание чл.65
от НПК, са насрочени в тридневен срок от образуването им.

II.13.3. Спазване на срока по чл. 243, ал.5 НПК.
В Районен съд – Сандански през 2019 г. има 12 броя наказателни

дела образувани на основание чл.243 и 10 на основание чл.244 от НПК.
Всички дела, образувани на основание чл.243 от НПК, са разгледани

в предвидените срокове по чл.243, ал.5 от НПК, с изключение на 1 дело на
съдия Бузова, като закъснението е незначително от 10 дни. Всички дела,
образувани на основание чл.244 от НПК, са разгледани в предвидените
срокове по чл.244, ал.5 от НПК, с изключение на 1 дело на съдия Бузова,
като закъснението е от 18 дни.

II.13.4. Спазване на срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.
          В РС – Сандански за 2019 г. всички дела по Глава ХХІV от НПК
„Бързи производства“ са насрочени в срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.

II.13.5. Спазване на срока по чл.376, ал.1 НПК.
В Районен съд – Сандански за 2019 г. има 24 дела за разглеждане по

реда на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“.

Всички дела са насрочени в едномесечен срок , съгласно чл.376, ал.1
от НПК,  с изключение на 8  дела /три на съдия Бузова,  две на съдия
Манолева и три на съдия Филчев/. Седем от тези дела са със закъснения
от 5 дни до 20 дни, само едно от делата е със закъснение от 1 месец.
Делата са образувани през съдебната ваканция – края на месец юли и
началото на август и са насрочени средата на септември.



II.13.6. Спазване на срока по чл.382, ал.2 от НПК.
В Районен съд – Сандански за 2019 г. всички дела са насрочени и

решени в срока по чл.382, ал.2 от НПК.

II.13.7. Спазване на срока по чл.429, ал.2 от НПК.
 В Районен съд – Сандански за 2019 г. има 2 дела, образувани по Глава
ХХХІV от НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки”,
като са спазени сроковете по чл.429, ал.2 от НПК, и делата са насрочени в
предвидения 3 – дневен срок от образуването им.

II.13.8. Спазване на срока по чл.416 от НПК – изпращане на
препис от присъдата или определението за изпълнение.

По всички постановени присъди за 2019 г. в Районен съд -
Сандански, е спазено изискването на чл.416, ал. 6 от НПК, а именно
препис от присъдата е изпратена в 7 дневен срок от влизането й в сила.
Преписи от присъдите по делата обжалвани и протестирани пред по –
горна инстанция са изпращани своевременно след връщането си от
инстанционен контрол, в рамките на 7 дневния срок.
Изложеното показва, че:

• По 5 броя наказателни дела от общ характер мотивите са
изготвени извън сроковете по чл.308 от НПК, като закъсненията са
незначителни между 2 дни и 19 дни.

• По 16 броя административно наказателни дела решенията са
изготвени извън законоустановения срок по чл.340, ал.1 от НПК,
като закъсненията са незначителни между 2 и 11 дни;

• По 1 частно наказателно дело образувано на основание чл.243 от
НПК,  е нарушен срока на чл.243, ал.5 от НПК,  като закъснението е
незначително от 10 дни.

• По 1 частно наказателно дело образувано на основание чл.244 от
НПК,  е нарушен срока на чл.244, ал.5 от НПК,  като закъснението е
незначително от 18 дни.

• По 8 административно наказателни дела е нарушен едномесечния
срок съгласно чл.376, ал.1 от НПК. Седем от тези дела са със
закъснения от 5 дни до 20 дни, само едно от делата е със закъснение
от 1 месец. Делата са образувани през съдебната ваканция – края на
месец юли и началото на август и са насрочени средата на
септември.



II.14. Информация дали при образуването на наказателни дела в
РС – Разлог спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед влиянието
на натовареността и статистическите данни на съда.

При образуването на наказателни дела в РС – Сандански се спазва
разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед на натовареността и
статистическите данни на съда.

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

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

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

От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., наказателните дела в Районен съд
–Сандански са разглеждали съдиите от наказателното отделение –
Николинка Крумова Бузова, Рая Димитрова Манолева и Иван Йорданов
Филчев.

II.2.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година общо за съда и по видове;

През 2020 г. съдиите на Районен съд – Сандански са разгледали
общо 657 броя наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД –
164 броя; НЧХД – 26 броя; ЧНД – 233 броя; НАХД – 209 броя и по чл.78а
от НК – 25 броя.

От тях образувани през текущата година са 548 броя: НОХД – 113
броя; НЧХД– 18 броя; ЧНД – 230 броя; НАХД – 165 броя и по чл.78а от
НК – 22 броя.

Останали несвършени дела в началото на отчетния период са 109
броя дела: НОХД – 51 броя; НЧХД – 8 броя; ЧНД – 3 броя; НАХД – 44
броя и по чл.78а от НК – 3 броя.

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

Съдия Николинка Бузова е разгледала 151 броя дела: НОХД – 30
броя; НЧХД – 6 броя; ЧНД – 67 броя; НАХД – 44 броя; и по чл.78а от НК
– 4 броя, от тях:

Новопостъпили са 125 броя: НОХД – 22 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД
– 66 броя; НАХД – 30 броя и по чл.78а от НК – 4 броя.



Останали от предходната година са 26 броя: НОХД – 8 броя; НЧХД
– 3 броя; ЧНД – 1 броx; НАХД – 14 броя и по чл.78а от НК – няма.

Съдия Рая Манолева е разгледала 232 броя дела: НОХД – 62 броя;
НЧХД – 11 броя; ЧНД – 68 броя; НАХД – 81 броя; и по чл.78а от НК – 10
броя, от тях:

Новопостъпили са 194 броя: НОХД – 43 броя; НЧХД – 9 броя; ЧНД
– 66 броя; НАХД – 67 и по чл.78а от НК – 9 броя.

Останали от предходната година са 38 броя: НОХД – 19 броя; НЧХД
– 2 броя; ЧНД – 2 броя; НАХД – 14 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия Иван Филчев е разгледал 272 броя дела: НОХД – 71 броя;
НЧХД – 8 броя; ЧНД – 98 броя; НАХД – 84 броя; и по чл.78а от НК – 11
броя, от тях:

Новопостъпили са 227 броя: НОХД – 47 броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД
– 98 броя; НАХД – 68 броя и по чл.78а от НК – 9 броя.

Останали от предходната година са 45 броя: НОХД – 24 броя; НЧХД
– 3 броя; ЧНД – няма; НАХД – 16 броя и по чл.78а от НК– 2 броя.

Съдия Стойка Янева е разгледала 2 броя новопостъпили дела:
НОХД – 1 брой и НЧХД – 1 брой;

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

В Районен съд – Сандански за 2020 г. има върнати 2 дела на
прокурора за отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание
чл.248а, ал.1 от НПК:

Съдия Николинка Бузова: НОХД №306/2019 г.
Съдия Иван Филчев: НОХД №683/2019 г.

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

В Районен съд – Сандански за 2020 г. няма прекратени съдебни
производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

I.2.4 Срокове при насрочване на делото;
II.2.4.1 Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов

чл.247б, ал.2, т.1 от НПК в сила от 30.6.2021 г./ по видове и по състави/
съдии;
• В РС – Сандански за 2020 г. няма дела насрочени в разпоредително

заседание в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда;
• В РС – Сандански за 2020 г. няма дела насрочени в разпоредително

заседание в тримесечен срок без разрешение на председателя на съда;
• В  РС –Сандански за 2020 г. няма дела насрочени извън срока;



При насрочване на делата в Районен съд – Сандански са спазени
всички срокове, залегнали в чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов чл.247б, ал.2,
т.1 от НПК в сила от 30.6.2021 г./.

II.2.4.2 Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК
В РС – Сандански за 2020 г. има 11 дела насрочени извън

предвиденият в чл.252, ал.2 от НПК срок. Съдия Бузова има 1 дело, съдия
Манолева 2 дела и съдия Филчев 8 дела. При 9 дела закъсненията са
незначителни от 6 до 13 дни. При делото на съдия Бузова закъснението е
от 25 дни и по едно от делата на съдия Манолева закъснението е от 38 дни
и при двете дела закъсненята са се получили поради уважителни причини
– ангажираност на адвоката по делото.

В РС – Сандански за 2020 г. няма дела, насрочени извън предвиденият
в чл.252, ал.4 от НПК срок.

II.2.5. Спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/.

През 2020 г. в Районен съд – Сандански, няма дела, на които
съдебните заседания да са насрочени в срок по – дълъг от три месеца, с
изключение на няколко дела, като закъсненията са незначителни.

II.2.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.
През 2020 г. в Районен съд – Сандански общо свършените дела за

годината са 532 броя, като от тях: НОХД – 108 броя; НЧХД – 10 броя;
ЧНД – 230 броя; НАХД – 164 броя и по чл.78а от НК – 20 броя.

Съдия Николинка Бузова е свършила 142 броя дела, като от тях:
НОХД – 23 броя; НЧХД – 5 броя; ЧНД – 67 броя; НАХД – 43 и по чл.78а
от НК – 4 броя.

Съдия Рая Манолева е свършила 176 броя дела, като от тях: НОХД
– 42 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 65 броя; НАХД – 59 броя и по чл.78а от
НК – 8 броя.

Съдия Иван Филчев е свършил 214 броя дела, като от тях: НОХД –
43 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 98 броя; НАХД – 62 броя и по чл.78а от
НК – 8 броя.

Съдия Стойка Янева няма свършени дела за 2020 г.

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

През 2020 г. в Районен съд – Сандански общо несвършените дела в
края на годината са 125  броя,  като от тях:  НОХД –  56  броя;  НЧХД –  16
броя; ЧНД – 3 броя; НАХД – 45 броя и по чл.78а от НК – 5 броя.



Съдия Николинка Бузова има в края на годината останали
несвършени 9 броя дела, като от тях: НОХД – 7 броя; НЧХД – 1 брой;
ЧНД – няма; НАХД – 1 брой и по чл.78а от НК – няма.

Съдия Рая Манолева има в края на годината останали несвършени
56 броя дела, като от тях: НОХД – 20 броя; НЧХД – 9 броя; ЧНД –3 броя;
НАХД – 22 броя и по чл.78а от НК – 2 броя.

Съдия Иван Филчев има в края на годината останали несвършени
58  броя дела,  като от тях:  НОХД –  28  броя;  НЧХД –  5  броя;  ЧНД –  22
броя; НАХД – 22 броя и по чл.78а от НК – 3 броя.

Съдия Стойка Янева има в края на годината останали несвършени
2 броя дела: НОХД – 1 брой и НЧХД – 1 брой;

Съпоставка спрямо свършените в относителен дял по видове и
по състави.

В Районен съд – Сандански за 2020 г. общо наказателните дела за
разглеждане са 657 броя, като от тях 532 броя са свършени и 125 броя
са несвършените дела. В проценти съотношението е следното:
относителният дял на несвършените дела спрямо делата за
разглеждане е 19.03% и съответно относителния дял на свършените
дела спрямо делата за разглеждане е 80.97%, което е показател за
срочността и бързината на приключване на съдебните производства,
независимо от лекото повишение на несвършените дела за 2020 г. Има
обективни фактори довели повишаване дяла на несвършените дела в
края на 2020 г. а именно поради усложнената епидемиологичан
обстановка в страната и във връзка с предприетите мерки, делата са
отлагани и пренасрочвани във времето.

II.2.8. Движение на наказателните дела.
II.2.8.1. Дела, решени в едно съдебно заседание – по видове и за

всеки съдия.
Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание през 2020 г. в

Районен съд – Сандански са общо 168 броя, разпределени по следния
начин: НОХД – 40 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 59 броя; НАХД – 59 броя
и по 78а от НК – 7 броя;.

Съдия Николинка Бузова е решила в едно съдебно заседание общо
50  броя дела,  като от тях:  НОХД –  10  броя;  НЧХД –  1  брой;  ЧНД –  22
броя; НАХД – 15 броя и по 78а от НК – 2 броя;.

Съдия Рая Манолева е решила в едно съдебно заседание общо 70
броя дела, като от тях: НОХД – 18 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 22 броя;
НАХД – 25 броя и по 78а от НК – 4 броя;.



Съдия Иван Филчев е решил в едно съдебно заседание общо 48
броя дела, като от тях: НОХД – 12 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 15 броя;
НАХД – 19 броя и по 78а от НК – 1 брой;.

II.2.8.2. Дела, решени в три съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.

Общо решените наказателни дела в три съдебни заседания са 47
броя, както следва /по видове/: НОХД – 11 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 3
броя; НАХД – 35 броя и по 78а от НК – 5 броя;

Съдия Николинка Бузова е решила в три съдебни заседания общо
11 броя дела, като от тях: НОХД – 1 брой; НЧХД – няма; ЧНД – 1 брой;
НАХД – 8 броя и по 78а от НК – 1 брой;

Съдия Рая Манолева е решила в три съдебни заседания общо 16
броя дела,  като от тях:  НОХД –  4  броя;  НЧХД –  няма;  ЧНД –  1  брой;
НАХД – 8 броя и по 78а от НК – 3 броя;.

Съдия Иван Филчев е решил в три съдебни заседания общо 20 броя
дела, като от тях: НОХД – 6 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 1 брой; НАХД –
19 броя и по 78а от НК – 1 брой;

II.2.8.3. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по
видове, съдии и брой на съдебните заседания.

Общо решените наказателни дела в повече от три съдебни
заседания са 70 броя, както следва /по видове/: НОХД – 31 броя; НЧХД –
3 броя; ЧНД – 3 броя; НАХД – 32 броя и по 78а от НК – 1 брой;

Съдия Николинка Бузова е решила в повече от три съдебни
заседания 18 броя дела, като от тях: НОХД – 9 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД
– 1 брой; НАХД – 6 броя и по 78а от НК – няма;.

Съдия Рая Манолева е решила в повече от три съдебни заседания
23 броя дела, като от тях: НОХД – 9 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 1 брой;
НАХД – 12 броя и по 78а от НК – няма;.

Съдия Иван Филчев е решил в повече от три съдебни заседания 29
броя дела,  като от тях:  НОХД –  13  броя;  НЧХД –  няма;  ЧНД –  1  брой;
НАХД – 14 броя и по 78а от НК – 1 брой;

II.2.8.4.  Отложени дела над три пъти –  с посочване на вида,
номера на делото и съдията – докладчик; причини за отлагането.

Общо отложените дела над три пъти в Районен съд – Сандански за
2020 г. са 67 дела, както следва /по видове/: НОХД – 30 броя; НАХД – 31
броя и НЧХД – 6 броя.

Съдия Николинка Бузова има 18 броя отложени дела над три пъти,
като от тях: НОХД – 9 броя, НАХД – 6 броя и НЧХД – 3 броя:



НОХД – Най-много са делата с проведени 5 съдебни заседания и те
са пет на брой. По две дела са проведени по 7 съдебни заседания и с
проведени 4 съдебни заседания е едно дело.

НАХД – Най-много са делата с проведени 6 съдебни заседания и те
са три на брой. По две дела са проведени по 4 съдебни заседания и с
проведени 5 съдебни заседания е едно дело.

НЧХД – Най-много са делата с проведени 6 съдебни заседания и те
са две на брой и по едно дело са проведени 8 съдебнизаседания.

Съдия Рая Манолева има 21 броя отложени дела над три пъти, като
от тях: НОХД – 8 броя, НАХД – 11 броя и НЧХД – 2 броя:

НОХД – Най-много са делата с проведени 4 съдебни заседания и те
са три на брой. По пет дела са проведени съответно по 5,7,8,11 и 12
съдебни заседания.

НАХД – Най-много са делата с проведени 4 съдебни заседания и те
са шест на брой. По три дело са проведени по 5 съдебни заседания и по
две дела са проведени съответно по 6 и по 7 съдебни заседания.

НЧХД – По едно дело има проведени 7 и по едно дело 8 съдебни
заседания.

 Иван Филчев има 28 броя отложени дела над три пъти, като от тях:
НОХД – 13 броя, НАХД – 14 броя и НЧХД – 1 брой:

НОХД – Има две дела с проведенипо 4 съдебни заседания, две дела
с проведени 5 съдебни заседания, две дела с проведени 7 съдебни
заседания, две дела с проведени по 8 съдебни заседания, две дела с
проведени по 10 съдебни заседания и по три дела са проведени съответно
– 6, 9 и 11 съдебни заседания

НАХД – Най-много са делата с проведени 4 и 5 съдебни заседания и
те са дванайсет на брой и две дела с проведени съответно по 6 и по 7
съдебни заседания.

НЧХД – По едно дело има проведени 5 съдебни заседания.

Делата отлагани в повече от три съдебни заседания, са 67 броя,
което е едва 10.20 % от общия брой дела за разглеждане през 2020 г.,
който е 657 броя. Проведени са най-много дела с по 4 и 5 съдебни
заседания, а именно 39 дела, което е 58.21% от общия брой отложени
дела над три пъти за 2020 г. Най-малко са делата с проведени 12,11,10 и
9 съдебни заседания, а имнно 7 дела, като това е 10.45% от общия брой
разгледани дела. Има по 8 дела с проведени съответно по 7 съдебни
заседания и 8 съдебни заседания /23.88% от общия брой дела/ и 5 дела с
проведени по осем съдебни заседания /11.94% от общия брой дела/.

Провеждането на повече от три съдебни заседания в повечето
случаи е свързано със събиране на доказателства, разпит на свидетели и
отсъствия от съдебната зала на страните по делото и техните
защитници поради нередовно призоваване или редовно призовани, но



отсъстващи в повечето случаи по уважителни причини – заболяване,
спешна служебна ангажираност и др. Делата са отлагани и поради
назначаване на съдебни експертизи, за изготвянето на същите или
отсъствие на вещо лице от съдебната зала. Има отложени съдебни
заседания и поради дадена възможност на подсъдимите – да си
ангажират защитата, да се запознаят с обвинителния акт или да
запатят дължимата издържка /чл.183, ал.1 от НК/. Не на последно
място трябва да се отбележи и факта, че делата са отсрочвани и
поради обявеното извънредно положение в страната и усложнената
епидемиологична обстановка във връзка с коронавирусната инфекция и
предприетите мерки.

           II.2.8.5 Срочност на разглеждане на наказателните дела за 2019
г. с посочване на периода, вида и съдията – докладчик.

За 2020 г. / Съдия До 1 м. от 1-3 м. от 3-6 м. 6 м.- 1 г. над 1 г.

Николинка Бузова 45 22 14 6 1

Рая Манолева 51 59 19 9 6

Иван Филчев 35 49 30 6 9

Изложените по-горе данни показват, че приблизително 73% от
делата се насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок, а
само около5.82% се решават в срок по - дълъг от 6 месеца и едва 4.43 %
от делата са с продължителност на разглеждане над 1 година.

II.2.9. Брой на заседателните дни месечно през 2020 г. – за всеки
съдия.

• Брой заседателни дни

№ Съдия яну. фев. март април май юни юли август септ. Окт. ноем. дек.

1 Н.Бузова 11 9 9 9 7 9 9 8 5 9 6 5

2 Р.Манолева 6 8 8 9 4 9 11 2 7 10 14 9

3 И.Филчев 14 12 16 7 9 12 12 13 14 13 15 14

          Видно от така приложените таблици, броя на проведените
заседателни дни за 2020 г. са общо 344 като за всеки съдия е както следва:

Съдия НиколинкапБузова е имала 96 заседателни дни;
Съдия Рая Манолева е имала 97 заседателни дни;
Съдия Иван Филчев е имал 151 заседателни дни;



II.2.10. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и
съдията – докладчик, причини за спирането.

За 2020 г. в Районен съд – Сандански, няма спрени наказателни дела.

II.2.11.  Прекратени наказателни производства.

• Прекратени дела по давност

В Районен съд – Сандански за 2020 г. няма дела прекратени по давност.

• Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК

В Районен съд – Сандански за 2020 г. няма прекратени наказателни
дела от общ характе на основание чл.288, ал.1 от НПК:

• Прекратени дела по чл.289 НПК

В Районен съд – Сандански за 2020 г. има едно наказателно дело от
общ характер прекратено по чл.289 от НПК, а именно:

НОХД №28/2020 г. на съдия Р.Манолева. Делото е прекратено на
основасние чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.4 от НПК.

Прекратени дела по други причини след проведени три и
повече съдебни заседания

В Районен съд – Сандански за 2020 г. няма прекратени дела по други
причини след проведени три и повече съдебни заседания.

II.2.12.  Брой дела, върнати на прокурора с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство
– с посочване на номера на делото и на съдията – докладчик.

В Районен съд – Сандански за 2020 г. има общо 3 дела върнати на
прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство.
Съдия Николинка Бузова има върнати 2 дела :
НОХД №39/2020 г.;
НОХД №185/2020 г.;
Съдия Иван Филчев има върнато 1 дело:
НОХД №355/2020 г.;

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

За 2020 г. в Районен съд – Сандански няма възобновени дела.



 II.2.14.  Дела с възобновено съдебно следствие – брой и номер
на делата по видове и за всеки съдия.

В Районен съд – Сандански за 2020 г. има 5 дела с възобновено
съдебно следствие:
Съдия Николинка Бузова :

НАХД № 330/2019 г. Делото е образувано на 03.06.2019 г. по жалба
на ФЛ срещу НП на Директора на ДИТ – гр. Благоевград. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. Делото е насрочено с разпореждане от 04.06.2019 г. за
03.07.2019 г. С разпореждане от 28.06.2019 г. делото е пренасрочено,
поради постъпила молба за 11.09.2019 г. Поради отсъствие на
пълномощник и постъпила от него молба, с разпореждане от 28.06.2019 г.,
делото е отново отложено – за 11.09.2019 г. На тази дата не е даден ход,
поради неявяване на страна по уважителни причини и делото е отложено
за 07.10.2019 г. Поради участие на съдията в работна среща във ВСС, с
разпореждане от 02.10.2019 г., делото е пренасрочено за 23.10.2019 г.,
когато е даден ход. Отложено за събиране на доказателства – за 19.11.2019
г. В това заседание е даден ход и следва отлагане, по същите причини – за
19.12.2019 г. Тогава не е даден ход на делото и същото е отложено за
17.01.2020 г. Също не е даден ход и делото е отложено за 07.02.2020 г. В
това заседание е даден ход на делото и съдът е определил, че ще се
произнесе в срок. С определение в закрито заседание от 06.03.2020 г. е
отменено определението от 07.02.2020 г. и е възобновено съдебното
следствие, поради новопостъпили доказателства като делото е насрочено
за 18.03.2020 г. С разпореждане от 11.03.2020 г., поради
епидемиологичната обстановка в страната, делото е пренасрочено за
13.04.2020 г. С разпореждане от 16.03.2020 г., поради същите причини,
делото е пренасрочено за 13.05.2020 г. Следва ново разпореждане от
07.05.2020 г., на същото основание, с което делото е пренасрочено за
03.06.2020 г. На тази дата е даден ход и делото е отложено за събиране на
доказателства – за 29.06.2020 г. В това заседание е даден ход и съдът
обявява, че ще се произнесе с решение в срок. Решението е от 23.07.2020 г.

НАХД № 331/2019 г. Делото е образувано на 03.06.2019 г. по жалба
на ФЛ срещу НП на Директора на ДИТ – гр. Благоевград. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. Делото е насрочено с разпореждане от 04.06.2019 г. за
03.07.2019 г. С разпореждане от 28.06.2019 г. делото е пренасрочено,
поради постъпила молба, за 11.09.2019 г. Поради отсъствие на
пълномощник и постъпила от него молба, не е даден ход на делото и то е
отложено – за 07.10.2019 г. Поради участие на съдията в работна среща
във ВСС, с разпореждане от 02.10.2019 г., делото е пренасрочено за
23.10.2019 г., когато е даден ход. Отложено за събиране на доказателства –
за 19.11.2019 г. В това заседание е даден ход и следва отлагане, по същите



причини – за 19.12.2019 г. Тогава не е даден ход на делото и същото е
отложено за 17.01.2020 г. Също не е даден ход и делото е отложено за
07.02.2020 г.  В това заседание е даден ход на делото и съдът е определил,
че ще се произнесе в срок. С определение от 06.03.2020 г. е отменено
определението от 07.02.2020 г. и е възобновено съдебното следствие,
поради новопостъпили доказателства. Следва насрочване за 18.03.2020 г.
С разпореждане от 11.03.2020 г., поради епидемиологичната обстановка в
страната, делото е пренасрочено за 13.04.2020 г. С разпореждане от
16.03.2020 г., поради същите причини, делото е пренасрочено за
13.05.2020 г. Следва ново разпореждане от 07.05.2020 г., на същото
основание, с което делото е пренасрочено за 03.06.2020 г. На тази дата е
даден ход и делото е отложено за събиране на доказателства – за
29.06.2020 г. В това заседание е даден ход и съдът обявява, че ще се
произнесе с решение в срок. Решението е от 22.07.2020 г.

НАХД № 332/2019 г. Делото е образувано на 03.06.2019 г. по жалба
на ФЛ срещу НП на Директора на ДИТ – гр. Благоевград. Още същия ден
делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. Делото е насрочено с разпореждане от 04.06.2019 г. за
03.07.2019 г. С разпореждане от 28.06.2019 г. делото е пренасрочено,
поради постъпила молба, за 11.09.2019 г. Поради отсъствие на
пълномощник и постъпила от него молба, не е даден ход на делото и то е
отложено –  за 07.10.2019 г. Поради участие на съдията в работна среща
във ВСС, с разпореждане от 02.10.2019 г., делото е пренасрочено за
23.10.2019 г., когато е даден ход. Отложено за събиране на доказателства –
за 19.11.2019 г. В това заседание е даден ход и следва отлагане, по същите
причини – за 19.12.2019 г. Тогава не е даден ход на делото и същото е
отложено за 17.01.2020 г. Също не е даден ход и делото е отложено за
07.02.2020 г.  В това заседание е даден ход на делото и съдът е определил,
че ще се произнесе в срок. С определение от 06.03.2020 г. е отменено
определението от 07.02.2020 г. и е възобновено съдебното следствие,
поради новопостъпили доказателства. Следва насрочване за 18.03.2020 г.
С разпореждане от 11.03.2020 г., поради епидемиологичната обстановка в
страната, делото е пренасрочено за 13.04.2020 г. С разпореждане от
16.03.2020 г., поради същите причини, делото е пренасрочено за
13.05.2020 г. Следва ново разпореждане от 07.05.2020 г., на същото
основание, с което делото е пренасрочено за 03.06.2020 г. На тази дата е
даден ход и делото е отложено за събиране на доказателства – за
29.06.2020 г. В това заседание е даден ход и съдът обявява, че ще се
произнесе с решение в срок. Решението е от 23.07.2020 г.

Съдия Иван Филчев :
НОХД №320/2019 г.- Делото е било под стар №660/2016 г. на

съдия Бузова, като след обжалване пред ОС – Благоевград, присъдата е



отменена и делото е върнато с указания за ново разглеждане от друг
състав на съда, от стадий разпоредително заседание. Новообразуваното
дело е от 25.05.2019 г., като още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. Делото е образ
ОА на РП – Сандански срещу 1 лице за извършено престъпление по
чл.209, ал.1 от НК. С разпореждане от закрито заседание от 31.05.2019 г.
делото е насрочено за разглеждане в разпоредително заседание за
03.07.2019 г. На тази дата делото е отложено поради нередовно
призоваване на част от пострадалите лица, които са 20 броя и делото е
отложено за 04.09.2019 г. На тази дата е даден ход на разпоредителното
заседание и същото е приключило, като делото непосредствено е
продължило по Глава 27-ма от НПК след проведено предварително
изслушване на страните. Даден е ход на съкратеното съдебно следствие,
като делото е отложено за призоваване на част от пострадалите лица за
09.10.2019 г. Проведени са 4 съдебни заседания, като в последното от
20.01.2020 г. съда е обявил, че ще постанови акта си в същия ден, но в друг
час. На проведеното заседания съда е възобновил съдебното следствие,
след като е установил, че има недоизяснени обстоятелства по делото и го е
насрочил за 19.02.2020 г.Проведени са 8 съдебни заседания, като в
последното от 05.02.2021 г. делото е приключило с присъда. Два пъти
делото е пренасрочено поради обявената в страната епидемична
обстановка и въз основа на Заповед издадена от Административния
ръководител на съда в тази връзка. Делото е отлагано предимно поради
неявяване на страните в съдебна зала, които са били редовно призовани и
поради назначаване на съдебна експертиза. Съда е предприел всички
допустими законови мерки за дисциплиниране на участниците в
съдебното производство- предупредил ги е какви са последствията при
неявяването им в съдебна зала, наложил е глоби, както и принудително
довеждане на част от участниците в процеса. Мотивите към делото са
предадени на 20.05.2021 г.

НАХД №43/2020 г.- Делото е образувано на 31.01.2020 г. по жалба
от ФЛ срещу наказателно постановление издадено от началник сектор
„Оперативни дейности“ – София в ЦУ на НАП. Още същия ден делото е
разпределено с протокол от избор на съдия докладчик. В закрито
заседание с разпореждане от 07.02.2020 г. делото е насрочено за
28.02.2020 г. Проведени са 4 съдебни заседания, като в последното от
03.08.2020 г. делото е приключило и е обявено за решаване. Два пъти
делото е пренасрочвано поради обявената в страната епидемична
обстановка и въз основа на Заповед №148/10.03.2020г. издадена от
Административния ръководител на съда в тази връзка. Делото е отлагано
предимно за събиране на доказателства. С определение от 25.08.2020 г. е
отменено протоколното определение от 03.08.2020 г., с което е даден ход
на делото по същество и е възобновено съдебното следствие, като съда е



насрочил открито съдебно заседание за 02.10.2020 г., поради непълнота на
събраните по делото доказателства. На тази дата делото е приключило и
съда е обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е от 29.10.2020 г.

II.3. Видове присъди по глава XX „Съдебно заседание” от НПК.
II.3.1. Осъдителни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2020 г. в Районен съд – Сандански са постановени общо 106

осъдителните присъди по наказателни дела, от тях:
Съдия Николинка Бузова – 22 броя;
Съдия Рая Манолева – 42 броя;
Съдия Иван Филчев – 42 броя;

II.3.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2020 г. в Районен съд – Сандански са постановени 6

оправдателни присъди по всички обвинения:
Съдия Николинка Бузова: 2 броя оправдателни присъди по всички

обвинения:
НОХД №681/2019 г.: От субективна страна не е установено, че

подсъдимата е извършила изпълнителното деяние, като липсва и пряк
умисъл.

НЧХД №254/2018 г.: Обществената опасност на деянието е
незначително и същото не може да бъде квалифицирано като
престъпление.

Съдия Рая Манолева: 1 оправдателна присъда по всички
обвинения:

НОХД №265/2018 г. – Подсъдимият е признат за невинен и е
оправдан по така предявеното му обвинение за престъпление по чл. 144,
ал.3, вр. с ал.1 от НК поради това, че деянието извършено от подсъдимия
не отговаря на квалифициращия състав на престъплението;

 Съдия Иван Филчев: 2 броя оправдателни присъди по всички
обвинения:

НОХД №432/2019 г. – Подсъдимите са признати за невинен и са
оправдани по предявените им обвинения поради недоказаност на
обвинението по несъмнен начин;

НОХД №470/2019 г. Подсъдимият е признат за невинен и е
оправдан по предявеното му обвинение поради недоказаност на
субективния елемент на състава на престъплението, а именно
подсъдимият да е действал при пряк или евентуален умисъл.

НОХД №218/2019 г. –Подсъдимият е признат за невинен и е
оправдан по предявените му обвинения поради незаконосъобразно
проведена процедура по установяване концентрацията на алкохол в
кръвта;



         В РС – Сандански за 2020 г. е постановена 1 оправдателна присъда
по част от обвиненията - на съдия Рая Манолева:

НОХД №31/2019 г.: Подсъдимата е призната за невинна и е
оправдана по 5 от шестте й предявени обвинения, поради липса на
доказаталества, че същата е осъществила от обективан и субективна
страна състава на престъплението.

II.3.3.  Влезли в сила оправдателни присъди –  общо за съда и за
всеки съдия:

През 2020 г. в Районен съд – Сандански са влезли в сила 2
оправдателни присъди, както следва:

Съдия Рая Манолева – 1 оправдателна присъда:
НОХД №189/2018 г.
Съдия Иван Филчев – 1 оправдателна присъда:
НОХД №693/2017 г.

         II.4. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.
През 2020 г. в Районен съд – Сандански има образувано само едно

дело, по което подсъдимият е непълнолетен – НОХД № 360/2020 г. на
съдия Иван Филчев.

     II.5. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
В Районен съд – Сандански за 2020 г. има 38 броя образувани дела,

от тях 22 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 16 броя дела
образувани по искане за изменение на мярката за неотклонение задържане
под стража (чл. 65 НПК ). За всеки съдия, както следва:

Съдия Николинка Бузова: 8 дела по чл.64 от НПК и 6 дела по
чл.65 от НПК;

Съдия Рая Манолева: 8 дела по чл.64 от НПК и 2 дела по чл.65 от
НПК;

Съдия Иван Филчев: 6 дело по чл.64 от НПК и 8 дела по чл.65 от
НПК;

От общия брой ЧНД с правно основание чл. 64 от НПК съдът е
постановил определението си в деня на образуването по 21 дела и в 3
дневен срок от образуването по 1 дело.

От общия броя ЧНД с правно основание чл.65 от НПК, съдът е
постановил определението си в деня на образуването по 4 дела и в 3
дневен срок от образуването по 11 броя дела.

Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са разгледани в
предвиденият срок по чл.65, ал.3 от НПК.

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



В Районен съд – Сандански през 2020 г. има 5 броя наказателни
дел,а образувани на основание чл.243 и 10 на основание чл.244 от НПК.

Всички дела, образувани на основание чл.243 от НПК, са разгледани
в предвидените срокове по чл.243, ал.5 от НПК, с изключение на 1 дело на
съдия Филчев като закъснението е незначително от 20 дни. От
образуваните 10 дела по чл.244 от НПК, шест от тях са разгледани извън
предвидените срокове по чл.244, ал.5 от НПК, като закъсненията са
съответно от 2, 6, 10, 14, 2с и 23 дни.

II.7. ЧНД в ДП, образувани по искане на органите на ДП – общо,
по видове и съдии.

В районен съд – Сандански за 2020 г. има разгледани 202 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП, от тях:

Съдия Николинка Бузова има разгледани 63 броя ЧНД образувани
по искане на органите на ДП.

Съдия Рая Манолева има разгледани 52 броя ЧНД образувани по
искане на органите на ДП.

Съдия Иван Филчев има разгледани 87 броя ЧНД образувани по
искане на органите на ДП.

По видове и съдии, делата се разпределят, както следва:

• Производствата по искания към съда по ЗЕС са 46 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 12 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 10 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 24 дела;

• Производствата по чл.64 от НПК са 22 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 8 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 8 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 6 дела;

• Производствата по чл.65 от НПК са 16 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 6 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 2 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 8 дела;

• производствата във връзка с разпити пред съдя /чл.222 и чл.223 от
НПК/  в ДП са 27 броя:



Съдия Николинка Бузова е разгледала 9 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 11 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 7 дела;

• производствата по чл.243 от НПК са 5 броя:

Съдия Рая Манолева е разгледала 3 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 2 дела;

• производствата по чл.244 от НПК са 10 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 3 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 3 дело;
Съдия Иван Филчев е разгледал 4 дела;

• производствата по чл.146, чл.158, чл.161 и чл.164 от НПК са 65 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 22 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 11 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 32 дела;

• производствата по чл.72, ал.1 от НПК са 6 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 2 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 2 дело;
Съдия Иван Филчев е разгледал 2 дела;

• Други производства по ЧНД образувани по искания на органите в ДП
са 6 броя:

Съдия Николинка Бузова е разгледала 2 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 2 дело;
Съдия Иван Филчев е разгледал 2 дела;

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

· дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“
През 2020 г. са разгледани 24 дела по реда на Глава ХХІV от НПК

„Бързо производство“. По съдии са разпределени, както следва:
Съдия Никколинка Бузова е разгледала 2 дела;
Съдия Рая Манолева е разгледала 12 дела;
Съдия Иван Филипов е разгледал 10 дел;

В РС – Сандански за 2020 г. всички дела по реда на Глава ХХІV от
НПК „Бързо производство“ са насрочени в срока по чл.358, ал.1, т.4 от
НПК, с изключение на 1 дело, което е насрочено с 1 месец закъснение.



Всички дела са разгледани и мотивите към тях са изготвени в
предвидените срокове по НПК.

· дела по реда на Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на
наказателното производство“ – резултати от съдебното разглеждане
на делата и посочване на съдията – докладчик;

През 2020 г. в РС – Сандански няма разгледани дела по реда на
Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното производство“.

· дела по реда на Глава ХХVII  от НПК „  Съкратено съдебно
следствие в производството пред първата инстанция “

В РС – Сандански през 2020 г. са разгледани 6 дела по реда на
Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството
пред първа инстанция “, както следва:
Съдия Рая Манолева е разгледала 3 дела;
Съдия Иван Филчев е разгледал 3 дела;

В РС – Сандански за 2020 г. всички дела, образувани по реда на
Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството
пред първа инстанция “ са насрочени, разгледани и приключили в
законоустановените срокове.

• дела по реда на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание“

В Районен съд – Сандански за 2020 г. има общо за разглеждане 25
броя дела по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“, като 22 са
образувани през текущата година /2020 г./ и 3 броя са останали
несвършени от предходна година. Свършените дела в края на годината са
20 броя. По съдии тези дела са, както следва:

Съдия Николинка Бузова: 3 броя дела;
Съдия Рая Манолева: 8 броя дела;
Съдия Иван Филчев: 9 броя дела;
Всички дела са насрочени в едномесечен срок, съгласно чл.376, ал.1

от НПК, с изключение на 3 дела /едно на съдия Манолева и две на съдия
Филчев/. Закъсненията са съответно от 6, 10 и 23 дни. Обекивен фактор
допринесъл за това делата да са насрочени макар и с минимални
закъснения извън предвидения законоустановен срок е и обявеното през
месец март 2020 г. в страната извънредно положени, поради
настъпващата пандемия от коронавирусна инфекция и усложнена
епидиемилогична обстановка.



· дела по Глава XXIX  от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението

В Районен съд – Сандански за 2020 г. има общо 80 броя дела,
образувани и разгледани по Глава ХХІХ от НПК „Решаване на дело със
споразумение“, като 11 броя са по чл.382 от НПК и 69 броя са по чл.384 от
НПК. По съдии са разпределени , както следва:
Съдия Николинка Бузова е разгледала общо 21 броя дела, като 4 броя по
чл.382 от НПК и 17 броя по чл.384 от НПК;;
Съдия Рая Манолева е разгледала общо 29 броя дела, като 6 броя по
чл.382 от НПК и 25 броя по чл.384 от НПК;
Съдия Иваан Филчев е разгледал общо 32 броя дела, като 5 броя по
чл.382 от НПК и 27 броя по чл.384 от НПК;

    В Районен съд – Сандански за 2020 г. всички дела са насрочени и
решени в срока по чл.382, ал.2 от НПК;

· дела по Глава XXXIV  от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация“ – за всеки съдия; срокове за
разглеждане, решаване и прилагане на мерките;

В РС – Сандански за 2020 г. няма дела, образувани по Глава ХХХІV
от НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински мерки”, както
следва:

 В РС – Сандански за 2020 г. има 5 броя дела, образувани по Глава
ХХХІV от НПК, раздел II „Реабилитация”, както следва:
Съдия Николинка Бузова е разгледала 1 дело;
Съдия Рая Манолева е разгледала 4  броя дела;
Съдия Иван Филчев е  разгледал 1 дело;

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

В Районен съд – Сандански има 6 наказателни дела, несвършени и
образувани две и повече години преди момента на проверката, които
подробно са описани в т.I.9 за 2019 г. на настоящия акт.

II.10. Натовареност на съдиите от наказателните отделения:
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия за

2020 г., на база утвърденото щатно разписание, е 11,42 броя, а
средномесечно свършените наказателни дела от един съдия през същата
година са 11,08 броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия, на
база действителна натовареност през 2020 г. от проверявания период, е
16,12 броя /изчислява се на база постъпили дела и действително



отработени човекомесеци в наказателното отделение/, а средномесечното
свършени  дела от един съдия, който разглежда наказателни дела, са 15,65
броя.

През 2020 г. в наказателното отделение са отработени 34
човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне на
постъпилите и решените дела, към тези отработени човекомесеци.
Средномесечно дела за  разглеждане от един съдия, са 15,65 броя.

II.11. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за 2019 г. – общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
/върнати от инстанционен контрол – потвърдени, изменени и
отменени/.

Районен съд – Сандански през 2020 г. има общо 128 броя обжалвани
и протестирани съдебни актове. От тях НОХД – 34 броя, НЧХД – 5 броя,
ЧНД – 35 броя, по чл.78а от НПК – 1 брой и НАХД – 43 броя.

По съдии са както следва:
Съдия Николинка Бузова има 80 броя обжалвани съдебни актове,

от тях: НОХД – 13 броя, НЧХД – 1 брой, ЧНД – 8 броя, по чл.78а от НПК
– 1 брой и НАХД – 12 броя.

Съдия Рая Манолева има 72 броя обжалвани съдебни актове, от
тях: НОХД – 9 броя, НЧХД – 2 броя, ЧНД – 10 броя, по чл.78а от НПК –
няма и НАХД – 15 броя.

Съдия Иван Филчев: има 104 броя обжалвани съдебни актове, от
тях: НОХД – 12 броя, НЧХД – 2 броя, ЧНД – 17 броя, по чл.78а от НПК –
няма броя и НАХД – 16 броя.

От инстанционен контрол са се върнали 87 броя. От тях НОХД – 16
броя, НЧХД – 3 броя, ЧНД – 29 броя, по чл.78а от НПК – няма и НАХД –
39 броя.
По съдии са както следва:

Съдия Николинка Бузова има 21 броя върнати от инстанционен
контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 4 броя, НЧХД – няма, ЧНД – 8
броя, по чл.78а от НПК– няма и НАХД – 9 броя.

Съдия Рая Манолева има 28 броя върнати от инстанционен
контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 6 броя, НЧХД – 2 броя, ЧНД – 6
броя, по чл.78а от НПК – няма и НАХД – 14 броя.

Съдия Иван Филчев: има 38 броя върнати от инстанционен
контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 6 броя, НЧХД – 1 брой, ЧНД – 15
броя, по чл.78а от НПК – няма и НАХД – 16 броя.

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



За 2020 г. върнати от инстанционен контрол и потвърдени са 59
съдебни актове.
По съдии са както следва:

Съдия Николинка Бузова има 17 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 2 броя, НЧХД –
няма, ЧНД – 8 броя и НАХД – 7 броя;

Съдия Рая Манолева: има 16 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 3 броя, НЧХД – 1
брой, ЧНД – 4 броя и НАХД – 8 броя;

Съдия Иван Филчев има 26 броя потвърдени и върнати от
инстанционен контрол съдебни актове, от тях: НОХД – 2 броя, НЧХД – 1
брой; ЧНД – 10 броя и НАХД – 13 броя;

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

За 2020 г. върнати от инстанционен контрол и отменени са 21
съдебни актове. Отменени с връщане на делото за ново разглеждане, са 2
съдебни актове; отменени с постановяване на нов съдебен акт, са 19 броя
съдебни актове.
По съдии са както следва:

Съдия Николинка Бузова има 1 отменен съдебен акт с връщане на
делото за ново разглеждане и 2 отменени съдебни актове с постановяване
на нов съдебен акт;

Съдия Рая Манолева има 9 отменени съдебни актове с
постановяване на нов съдебен акт;

Съдия Иван Филчев има 1 отменен съдебен акт с връщане на
делото за ново  разглеждане и 8 отменени съдебни актове с постановяване
на нов съдебен акт;

        III.11.3 Изменени съдебни актова за съответната година – общо за
съда и за всеки съдия.

За 2020 г. върнати от инстанционен контрол и изменени са 7 съдебни
актове.
По съдии са както следва:

Съдия Рая Манолева има 2 броя изменени съдебни актове по
НОХД и 1 изменен съдебен акт по НЧХД;

Съдия Иван Филчев има 3 изменени съдебени актове по НОХД;

II.12. Изгубени дела.
         За 2020 г. в Районен съд – Сандански, няма изгубени наказателни
дела.

         II.13. Приключване на делата в установените срокове



II.13.1. Спазване на срока по чл.308/340 от НПК:
• Изготвяне на мотивите по наказателни дела

В Районен съд – Сандански за 2020 г. по всички наказателни дела от
общ характер мотивите са изготвени в 60 дневен срок, с изключение на 14
дела /9 дела на съдия Манолева и 5 дела на съдия Филчев/, като
закъсненията са незначителни между 5 дни и 1 месец.

• Изготвяне на решения по НАХД:
В Районен съд – Сандански за 2020 г. по 184 административно -

наказателни дела решенията са изготвени до един месец от обявяване на
делото за решаване и по 17 дела решенията са изготвени извън този срок,
но закъсненията са между 4 дни и 25 дни. На съдия Манолева са 10 от
делата и 7  са на съдия Филчев.

II.13.2. Спазване на срока по чл.65, ал.3 НПК.
В Районен съд – Сандански за 2020 г. има 38 броя образувани дела,

от тях 22 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 16 броя дела
образувани по искане за изменение на мярката за неотклонение задържане
под стража (чл. 65 НПК ). Всички дела, образувани на основание чл.65
от НПК, са насрочвани в тридневен срок от образуването им.

II.13.3. Спазване на срока по чл. 243, ал.5 НПК.
В Районен съд – Сандански през 2020 г. има 5 броя наказателни

дела, образувани на основание чл.243 и 10 на основание чл.244 от НПК.
Всички дела, образувани на основание чл.243 от НПК, са разгледани

в предвидените срокове по чл.243, ал.5 от НПК, с изключение на 1 дело на
съдия Филчев, като закъснението е незначително от 20 дни. От
образуваните 10 дела по чл.244 от НПК, шест от тях са разгледани извън
предвидените срокове по чл.244, ал.5 от НПК, като закъсненията са
съответно от 2, 6, 10, 14, 2с и 23 дни.

II.13.4. Спазване на срока по чл.358, ал.1, т.4 от НПК.
          В РС – Сандански за 2020 г. всички дела по реда на Глава ХХІV от
НПК „Бързо производство“ са насрочвани в срока по чл.358, ал.1, т.4 от
НПК, с изключение на 1 дело, което е насрочено с 1 месец закъснение.

II.13.5. Спазване на срока по чл.376, ал.1 НПК.
В Районен съд – Сандански за 2020 г. има общо за разглеждане 25

броя дела по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“.

Всички дела са насрочени в едномесечен срок съгласно чл.376, ал.1
от НПК, с изключение на 6 дела /1 дело на съдия Бузова, 2 дела на съдия
Манолева и 3 на съдия Филчев/. Закъсненията са съответно от 6, 8, 10, 23



дни и само по едно дело закъснението е от 1 месец. Всички дела са
образувани през април месец. Обекивен фактор допринесъл за това
делата да са насрочени извън предвидения законоустановен срок е и
обявеното през месец март 2020 г. в страната извънредно положени,
поради настъпващата пандемия от коронавирусна инфекция и усложнена
епидиемилогична обстановка.

II.13.6. Спазване на срока по чл.382, ал.2 от НПК.
В Районен съд – Сандански за 2020 г. всички дела са насрочени и

решени в срока по чл.382, ал.2 от НПК.

II.13.7. Спазване на срока по чл.429, ал.2 от НПК.
 В Районен съд – Сандански за 2020 г. няма дела, образувани по Глава
ХХХІV от НПК, раздел I „ Прилагане на принудителни медицински мерки  ".

II.13.8. Спазване на срока по чл.416 от НПК – изпращане на
препис от присъдата, или определението за изпълнение.

По всички постановени присъди за 2020 г. в Районен съд -
Сандански, е спазено изискването на чл.416, ал. 6 от НПК, а именно
препис от присъдата е изпратена в 7 дневен срок от влизането й в сила.
Преписи от присъдите по делата, обжалвани и протестирани пред по –
горна инстанция, са изпращани своевременно след връщането си от
инстанционен контрол, в рамките на 7 дневния срок.

Изложеното показва, че:
• По 14 броя наказателни дела от общ характер мотивите са

изготвени извън сроковете по чл.308 от НПК, като закъсненията са
незначителни между 5 дни и 1 месец.

• По 17 броя административно наказателни дела решенията са
изготвени извън законоустановения срок по чл.340, ал.1 от НПК,
като закъсненията са незначителни между 4 и 25 дни;

• По 1 частно наказателно дело образувано на основание чл.243 от
НПК,  е нарушен срока на чл.243, ал.5 от НПК,  като закъснението е
от 20 дни.

• По 6 частни наказателни дела образувани на основание чл.244 от
НПК, е нарушен срока на чл.244, ал.5 от НПК, като закъсненията са
от 2 до 23 дни.

• По 1 наказателно дело от общ характер разглеждано по реда на глава
XXIV „Бързо производство“ е нарушен седмодневния срок за



насрочване на делото след неговото образуване съгласно чл.358, ал.1,
т.4 от НПК, като закъснението е от 1 месец.

• По 6 административнонаказателни дела образувани на основание
чл.78а от НК е нарушен едномесеченият срок по чл.376, ал.1 от
НПК. Закъсненията са съответно от 6, 8, 10, 23 дни и само по едно
дело закъснението е от 1 месец

II.14. Информация дали при образуването на наказателни дела в
РС – Разлог спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед влиянието
на натовареността и статистическите данни на съда.

При образуването на наказателни дела в РС – Сандански се спазва
разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед на натовареността и
статистическите данни на съда.
и статистическите данни на съда.

III. Проверени наказателни дела на случаен принцип за 2019 г. и
за 2020 г. по съдии/състави;

ДЕЛА НА СЪДИЯ НИКОЛИНКА БУЗОВА

2019 г.

НОХД № 595/2019 г.: Делото е образувано на 28.10.2019 г. по
внесен обвинителен акт от РП - гр. Сандански с едно обвиняемо лице за
извършено престъпление по чл. 343, ал.1 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от 07.11.2019 г., делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание на 11.12.2019 г., когато е даден
ход на делото и производството е прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т.
9 НПК.

НОХД № 626/2019 г.: Делото е образувано на 11.11.2019 г. по
внесен обвинителен акт от РП - гр. Сандански с  едно обвиняемо лице за
извършено престъпление по чл. 131, ал.2 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от 12.11.2019 г. , делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание на 11.12.2019 г. Тогава е даден
ход и делото е насрочено за 22.01.2020 г. В това заседание е даден ход на
делото и на съдебното следствие. Отложено за събиране на доказателства
– за 12.02.2020 г. Тогава не е даден ход, поради отсъствие на експерт.
Отложено за 16.03.2020 г.  С разпореждане от 11.03.2020 г., поради
епидемиологичната обстановка в страната, делото е пренасрочено за



15.04.2020 г. С разпореждане от 08.04.2020 г., поради същите причини,
делото отново е пренасрочено - за 01.06.2020 г. На тази дата е даден ход на
делото и на съдебната прения, и е постановена присъдата. Мотивите са
предадени на 18.06.2020 г.

НЧХД № 254/2019 г. Делото е образувано на 23.04.2019 г. по
внесена тъжба срещу едно лице за извършено престъпление по чл. 193а
НК. Още същия ден  делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 09.05.2019 г.
тъжба е оставена без движение, с дадени указания. След отстраняване на
недостатъците, от страна на тъжителя,  с разпореждане на съда от
02.07.2019 г., делото е насрочено 18.09.2019 г. Тогава е даден ход на
делото и същото е отложено, за събиране на доказателства, за  23.10.2019
г.   В това заседание е даден ход на делото и същото е отложено за
25.11.2019 г. – за събиране на доказателства. Също е даден ход и поради
доказателствени искания на страните, делото е отложено за 20.01.2020 г.
На тази дата отново е отложено, поради същите причини, за 17.02.2020 г.
Тогава не е даден ход, поради отсъствие на адвокат по уважителни
причини  и следва отлагане на 09.03.2020 г. Следва ново отлагане, за
събиране на доказателства – за 13.04.2020 г. С разпореждане от 16.03.2020
г., поради епидемиологичната обстановка в страната, делото е
пренасрочено за 13.05.2020 г. С разпореждане от 07.05.2020 г., по същите
причини, делото е пренасрочено за 03.06.2020 г. В това заседание е даден
ход на делото и съдебната прения и е постановена присъдата.

НЧХД  № 674/2019  г. Делото е образувано на 13.12.2019 г. по
внесена частна жалба срещу едно лице за извършено престъпление по чл.
130 НК. Още същия ден  делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от този ден делото
е насрочено 22.01.2020 г. Тогава делото е отложено за 24.02.2020 г. На
тази дата са обединени дела и следва насрочване за 18.03.2020 г. С
разпореждане от 11.03.2020 г., поради епидемиологичната обстановка в
страната, делото е пренасрочено за 22.04.2020 г. С разпореждане от
08.04.2020 г., по същите причини, делото е пренасрочено за 15.06.2020 г. В
това заседание, поради неявяване на частния тъжител по уважителни
причини, делото е отложено за 13.07.2020 г. Тогава е даден ход на делото
и то е прекратено, поради постигнато помирение.

НАХД № 200/2019 г. Делото е образувано на 18.03.2019 г. по реда
на чл.78а от НК. На 19.03.2019 г. е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 20.03.2019 г.,
делото е насрочено за разглеждане на 17.04.2019 г., когато е даден ход на
делото и на съдебните прения, и е обявено за решаване. Решението е
изготвено и обявено на същата дата.

НАХД № 212/2019 г. Делото е образувано на 28.03.2019 г. по реда
на чл.78а от НК. На същата дата  е разпределено на случаен принцип с



протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 01.04.2019 г.,
делото е насрочено за разглеждане на 17.04.2019 г., когато е даден ход на
делото и на съдебните прения, и е обявено за решаване. Решението е
изготвено и обявено на същата дата.

НАХД № 414/2019 г. Делото е образувано на 19.07.2019 г. по реда
на чл.78а от НК. На 22.07.2019 г. делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от
същата дата,  делото е насрочено за разглеждане на 12.09.2019 г., когато не
е  даден ход на делото, поради уважено отсъствие на защитник и
насрочено за 30.09.2019 г. Тогава е даден ход на делото и на съдебните
прения, и е обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на
същата дата.

НАХД № 457/2019 г. Делото е образувано на 07.08.2019 г. по реда
на чл.78а от НК. На 08.08.2019 г.  е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 09.08.2019 г.,
делото е насрочено за разглеждане на 16.09.2019 г., когато е даден ход на
делото и на съдебните прения, и е обявено за решаване. Решението е
изготвено и обявено на същата дата.

ЧНД № 395/2019 г. Делото е образувано на 11.07.2019 г. по молба,
на основание чл.87 от НК. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане
от 02.08.2019 г., молбата е оставена без разглеждане и наказателното
производство е прекратено.

ЧНД № 439/2019 г. Делото е образувано на 01.08.2019 г. по
предложение  на РП – гр. Сандански,  на основание чл. 432 от НПК. Още
същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор
на съдия докладчик.  С разпореждане от 02.08.2019 г. , делото е насрочено
за разглеждане за 05.08.2019 г. На тази дата  е даден ход на делото и
същото е отложено, за  събиране на доказателства, за 14.08.2019 г. Тогава
също е даден ход на делото и то е отложено, за събиране на доказателства,
за 09.09.2019 г. В това заседание предложеното лице не е било редовно
уведомено и делото е отложено за 25.09.2019 г. Тогава е даден ход на
делото и отново е отложено за 21.10.2019 г. На тази дата също е отложено,
поради неизготвена СМЕ – за 07.11.2019 г. в това заседание не е даден ход
на делото, поради неподписана от експерта СМЕ. Отложено за 13.11.2019
г. В това заседание е даден ход на делото и е приключило с определение за
прекратяване на мярката - в същия ден.

ЧНД № 569/2019 г. Делото е образувано на 29.07.2019 г. по
предложение  на РП – гр. Петрич  на основание чл.427, ал. 1 от НПК. Още
същия ден делото е разпределено на случаен принцип с протокол от избор
на съдия докладчик.  С разпореждане от тази дата, делото е насрочено за
разглеждане за 01.08.2019 г. На тази дата  е даден ход на делото и същото
е решено с определение.



2020 г.

НОХД № 7/2020 г. Делото е образувано на 07.01.2020 г. по внесен
ОА от РП – гр. Сандански, с едно лице обвиняемо лице, за престъпление
по чл. 183, ал. 1 НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол за избор на съдия докладчик. С разпореждане от
08.01.2020 г., делото е насрочено за разглеждане в заседание от 12.02.2020
г. Тогава не е даден ход, поради нередовно призоваване на подсъдимия и
делото е насрочено в открито съдебно заседание – за 11.03.2020 г. С
разпореждане от 10.03.2020 г., поради епидемиологичната обстановка в
страната, делото е отложено за 15.04.2020 г. С ново разпореждане от
08.04.2020 г., поради същите причини,  делото е пренасрочено за
01.06.2020 г. Не е даден ход на делото, поради отсъствие на подсъдимия –
напуснал страната. Отложено за 15.07.2020 г. Тогава следва ново отлагане
– за 05.08.2020 г., по същите причини. Тогава е даден ход на
разпоредителното заседание и делото е насрочено за 08.09.2020 г. Следва
ново отлагане - за 30.09.2020 г. В това заседание е даден ход и делото е
отложено за 04.11.2020 г. Отново отложено  - за 07.12.2020 г. Не е даден
ход, поради заявено от подсъдимия желание да заплати дължимата
издръжка. Отложено за 21.12.2020 г. Отложено за 25.01.2021 г., поради
заявено от страните желание да се предостави още една възможност на
подсъдимия – за изпълнение на задължението.  Поради неявяване на
подсъдимия, е постановено принудително довеждане и делото е отложено
за 15.02.2021 г. С разпореждане от 16.02.2020 г., поради отпуск по болест
на докладчика, делото е пренасрочено за 15.03.2021 г. В това заседание е
даден ход на съдебното следствие и делото е отложено за 12.04.2021 г. – за
събиране на доказателства. Даден е ход и поради неявяване на
подсъдимия, делото е отложено за 18.05.2021 г. На тази дата отново е
даден ход и делото е отложено за 21.06.2021 г., за събиране на
доказателства. Тогава е даден ход на съдебната прения и е постановена
присъдата. Мотивите са предадени на 21.06.2020 г.

НОХД № 92/2020 г.: Делото е образувано на 25.02.2020 г. по внесен
обвинителен акт от РП - гр. Сандански с едно обвиняемо лице за
извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от 27.02.2020 г., делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание на 06.04.2020 г. С разпореждане
от 11.03.2020 г., поради епидемиологичната обстановка в страната, делото
е пренасрочено за 27.04.2020 г. С разпореждане от 08.04.2020 г., поради
същите причини, делото отново е пренасрочено - за 27.05.2020 г. На тази
дата, РП – гр. Сандански, е внесла в съда споразумение за решаване на
делото в съдебното производство. В това заседание е даден ход на делото



и с определение от същата дата, споразумението е одобрено и влязло в
сила.

НОХД № 165/2020 г. Делото е образувано на 15.04.2020 г. по
внесен ОА от РП - гр. Сандански с едно обвиняемо лице за извършено
престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК. Още същия ден  делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от 21.04.2020 г., делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание на 29.06.2020 г. Тогава РП – гр.
Сандански, е внесла в съда споразумение за решаване на делото в
съдебното производство. В това заседание е даден ход на делото и с
определение от същата дата, споразумението е одобрено и влязло в сила.

НОХД № 173/2020 г. Делото е образувано на 29.04.2020 г. по
внесено от РП - гр. Сандански споразумение за решаване на делото в
досъдебното производство, с едно обвиняемо лице за извършено
престъпление по чл. 159а, ал. 1 от НК. Още същия ден  делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. В заседание от 14.05.2020 г. е даден ход на делото и с
определение от същата дата, споразумението е одобрено и влязло в сила.

НАХД № 151/2020 г. Делото е образувано на 31.03.2020 г. по реда
на чл.78а от НК. На 08.04.2020 г.  делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от
13.04.2020 г. делото е насрочено за разглеждане на 01.06.2020 г., когато е
даден ход на делото и на съдебните прения, и е обявено за решаване.
Решението е изготвено и обявено на същата дата.

НАХД № 169/2020 г. Делото е образувано на 23.04.2020 г. по реда
на чл.78а от НК. На 24.04.2020 г.  делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от
същата дата,  делото е насрочено за разглеждане на 02.06.2020 г., когато е
даден ход на делото и на съдебните прения, и е обявено за решаване.
Решението е изготвено и обявено на същата дата.

НАХД № 290/2020 г. Делото е образувано на 14.07.2020 г. по реда
на чл.78а от НК. На 15.07.2020 г.  делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от
16.07.2020 г. делото е насрочено за разглеждане на 10.08.2020 г., когато е
даден ход на делото и на съдебните прения, и е обявено за решаване.
Решението е изготвено и обявено на същата дата.

НАХД № 21/2020 г. Делото е образувано на 09.01.2020 г. по жалба
на ФЛ срещу НП на Председателя на Патентното ведомство на Р
България, за извършено нарушение по ЗМГО. На 13.01.2020 г. делото е
разпределено на случаен принцип с протокол за избор на съдия докладчик.
Делото е насрочено с разпореждане от 14.01.2020 г. за 05.02.2020 г., когато
е даден ход на делото и същото е обявено за решаване. Решението е от
28.02.2020 г.



НАХД № 187/2020 г. Делото е образувано на 11.05.2020 г.  по жалба
на ЮЛ срещу НП на Директора на Дирекция „ Инспекция по труда „ -
гр.  Благоевград,  за извършено нарушение по КТ. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. Делото е насрочено с разпореждане от 12.05.2020 г. за
29.06.2020 г., когато е даден ход на делото и същото е обявено за
решаване. Решението е от 16.07.2020 г.

НАХД № 306/2020 г. Делото е образувано на 28.07.2020 г. по жалба
на ФЛ срещу НП на Началника на РУ – гр. Сандански, при ОДМВР –
гр. Благоевград, за извършено нарушение по ЗДвП. На същата дата делото
е разпределено на случаен принцип с протокол за избор на съдия
докладчик. Делото е насрочено с разпореждане от 30.07.2020 г. за
19.08.2020 г., когато е даден ход на делото и същото е обявено за
решаване. Решението е от 17.09.2020 г.

ЧНД № 142/2020 г. Делото е образувано на 08.04.2020 г. по внесена
чрез РП – гр. Сандански жалба срещу постановление за прекратяване на
наказателно производство. На същата дата  делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С определение
от 08.05.2020 г., съдът е решил делото.

ЧНД № 143/2020 г. Делото е образувано на 08.04.2020 г. по внесена
чрез РП – гр. Сандански  жалба срещу постановление за спиране на
наказателно производство. В същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С определение от
05.05.2020 г., съдът е решил делото.

ДЕЛА НА СЪДИЯ РАЯ МАНОЛЕВА
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НОХД № 324/2019 г. е образувано на 29.05.2019 г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от НК. С
разпореждане от 30.05.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание на 20.06.2019 г. В това съдебно заседание е
даден ход на разпоредителното заседание. След приключване на
разпоредителното заседание производството е продължило по реда на
гл.27 от НПК. Делото е приключено с присъда същият ден.

НОХД № 99/2019 г. е образувано на 06.02.2019 г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, вр.
с чл.26, ал.1 от НК. С разпореждане от 19.02.2019 г. делото е насрочено за
разглеждане в разпоредително заседание на 19.03.2019 г.,като на тази дата
ход на заседанието не е даден поради нередовно призоваване на



подсъдимия. Следващото заседание е проведено на 02.05.2019 г.,когато е
даден ход на разпоредителното заседание. След приключване на
разпоредителното заседание, производството е продължило същият ден по
реда на гл.27 от НПК. Делото е приключено с присъда в следващото
съдебно заседание проведено на 27.06.2019 г.

НОХД № 669/2019 г. е образувано на 11.12.2019 г. Делото е
образувано по чл.191, ал.1, пр.1 от НК с приложение на чл.78а от НК. С
разпореждане от 16.12.2019 г. делото е насрочено за 16.01.2020 г., когато е
даден ход и в същото заседание е обявено за решаване.Решението е
обявено същият ден, като мотивите са изготвени и предадени на
13.02.2020 г.;

НЧХД № 438/2019 г. е образувано на 01.08.2019 г. по частна тъжба
срещу две лица за извършено престъпление по чл.130 от НК. С
разпореждане от 02.08.2019 г. делото е насрочено за  12.09.2019 г. В
съдебно заседание на 24.10.2019 г. НЧХД № 499/2019 г. е обединено с
НЧХД № 438/2019 г., като обединеното производство е продължило под
НЧХД № 438/2019 г. В последствие на 23.07.2020 г. делата отново са
разделени. Делото към настоящият момент е висящо, като следващото
съдебно заседание е насрочено за 28.09.2021 г. До настоящият момент са
насрочени и проведени общо 17 съдебни заседания при спазване на срока
по чл.271, ал.10 от НПК. Не се констатираха безпричинни отлагания на
делото;

НАХД № 519/2019 г. е образувано на 16.09.2019 г. по реда на чл.78а
от НК. С разпореждане от 16.09.2019 г. делото е насрочено за разглеждане
в съдебно заседание на 01.10.2019 г. В съдебно заседание на 01.10.2019 г. е
даден ход на делото, ход по същество и съдебните прения и е обявено за
решаване. Решението е изготвено и обявено на 25.10.2019 г.;

НАХД № 317/2019 г. е образувано на 28.05.2019 г. по реда на чл.78а
от НК във връзка с извършено престъпление от едно лице по чл.324, ал.1,
пр.1 от НК. С разпореждане от 30.05.2019 г. делото е насрочено за
20.06.2019 г.,когато е даден ход на делото, ход на съдебното следствие и
съдебните прения. Решението е изготвено и обявено същият ден.
Мотивите към решението са изготвени и предадени в едномесечен срок;

НАХД № 84/2019 г. е образувано на 05.02.2019 г. по жалба срещу
НП на Директора на ДИТ- град Благоевград. С разпореждане от 12.02.2019
г. делото е насрочено за 05.03.2019 г. Проведени са четири съдебни
заседания при спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК. Делото е
обявено за решаване в съдебно заседание на 28.05.2019 г. Решението е
изготвено и обявено на 27.06.2019 г.;

НАХД № 223/2019 г. е образувано на 04.04.2019 г. по жалба срещу
НП по ЗДП. С разпореждане от 08.04.2019 г. делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 30.04.2019 г. Делото е приключено в
това съдебно заседание. Решението е изготвено и обявено на 30.05.2019 г.;



НАХД № 654/2019 г. е образувано на 28.11.2019 г. по жалба срещу
НП по ЗДП. С разпореждане от 02.12.2019 г. делото е насрочено за
19.12.2019 г., когато е даден ход на делото. За събиране на доказателства
делото е отложено за 21.01.2020 г.,когато е и обявено за решаване.
Решението е изготвено и обявено на 21.02.2020 г.;

ЧНД № 79/2019 г. е образувано на 04.02.2019 г. по чл.64 от НПК.
Делото е разгледано и приключено същият ден;

ЧНД № 228/2019 г. е образувано на 04.04.2019 г. по чл.87 от НПК. С
разпореждане от 08.04.2019 г. делото е насрочено за 30.04.2019 г. Делото е
приключено с определение същият ден;

ЧНД № 593/2019 г. е образувано на 25.10.2019 г. по Закона за
здравето.  Проведени са три съдебни заседания. С разпореждане от
30.10.2019 г. делото е насрочено за разглеждане на 12.11.2019 г.
Проведени са три съдебни заседания. Делото е приключено в съдебно
заседание на 10.12.2019 г.,когато е и обявено решението.;
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НОХД № 66/2020 г. е образувано на 14.02.2020 г. с внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.325, ал.2, вр. с ал.1, вр.
с чл.26, ал.1 от НК; по чл.144, ал.3, вр. с ал.1 от НК; по чл.131, ал.2, пр.4,
вр. с чл.130 от НК и по чл.216, ал.1 от НК. Първоначално по делото са
допуснати да разпит единадесет свидетели, три вещи лица, тълковник.
Четирима пострадали са конституирани като граждански ищци и частни
обвинители. Приет е за съвместно разглеждане и граждански иск предявен
от процесуалния представител на ОД на МВР град Благоевград. С
разпореждане от 20.02.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
открито разпоредително заседание на 26.03.2020 г. Във връзка с
противоепидемичните мерки и заповед но председателя на съда, делото е
пренасрочено за 30.04.2020 г., а след това за 18.06.2020 г. В съдебно
заседание на 18.06.2020 г. е даден ход на разпоредителното заседание.
След приключване на разпоредителното заседание делото е отложено и
насрочено за разглеждане по общия ред на 21.07.2020 г. Към настоящият
момент са проведени девет броя открити съдебни заседания при спазване
на срока по чл.271, ал.10 от НПК. В повечето от съдебните заседания е
даван ход на делото и са извършвани определени процесуални действия.
Делото е отлагано поради нередовно призоваване и неявяване на
свидетели, неявяване на защитници и повереници на страни в процеса. Не
се констатираха безпричинни отлагания на делото.Делото е насрочено за
разглеждане на 21.09.2021 г.;

НОХД № 124/2020 г. е образувано на 12.03.2020 г. с готово
споразумение. Делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
23.03.2020 г. Във връзка с противоепидемичните мерки и заповед на



председателя на съда, делото е пренасрочено за 23.04.2020 г., когато, съдът
е приел и одобрил постигнатата спогодба и е прекратил делото;

НОХД № 28/2020 г. е образувано на 16.01.2020 г. по внесен ОА
срещу едно лице за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.1,вр. с
чл.130, ал.1 от НК. С разпореждане от 20.01.2020 г. делото е насрочено за
разглеждане в открито разпоредително заседание на 13.02.2020 г. На
проведеното на тази дата заседание, делото е прекратено поради смъртта
на подсъдимия;

НЧХД № 265/2020 г. е образувано на 06.07.2020 г. по внесена частна
тъжба срещу едно лице за извършено престъпление по чл.146, ал.1, вр. с
чл.26, ал.1 от НК. Първоначално съдия-докладчик е бил съдия Филчев. С
определение от 05.08.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 14.09.2020 г., когато съдия Филчев се е отвел от разглеждане
на делото. С протокол за избор на съдия докладчик от 15.09.2020 г. за
съдия докладчик е определена съдия Манолева. С разпореждане от
13.10.2020 г. делото е насрочено за разглеждане на 10.11.2020г. Предвид
отпуск на съдия Манолева поради временна неработоспособност и
предвид ограниченията във връзка с противоепидемичната обстановка и
заповед на административния ръководител на съда, делото е пренасрочено
за 10.12.2020 г. В това съдебно заседание е даден ход на делото и с оглед
постигнато помирение между страните делото е прекратено;

НЧХД № 31/2019 г. е образувано на 21.01.2019 г. след връщане на
делото от ОС- Благоевград и отмяна на постановена преди това присъда. С
разпореждане от 04.02.2019 г. производството по делото е оставено без
движение,като на тъжителя е даден седмодневен срок за отстраняване на
посочени в мотивите на разпореждането нередовности в тъжбата. С
разпореждане от 26.02.2019 г. е даден ход на тъжбата, като делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 28.03.2019 г. По делото
са проведени четиринадесет съдебни заседания при спазване на срока по
чл.271, ал.10 от НПК. Не се констатираха безпричинни отлагания на
делото. Делото е приключено с присъда постановена в съдебно заседание
на 02.09.2020 г. Мотивите са изготвени и предадени на 02.12.2020 г.

НЧХД № 156/2020 г. е образувано на 10.04.2020 г. по частна тъжба с
правно основание чл.130, ал.1 от НК. С разпореждане от 28.05.2020 г.
делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 25.06.2020 г.
Проведени са две съдебни заседания на 25.06.2020 г. и на 14.07.2020 г.,
когато производството е прекратено поради постигнато помирение между
страните;

НАХД № 188/2020 г. е образувано на 11.05.2020 г. по жалба срещу
НП на Директора на ГИТ-Благоевград. С разпореждане от 18.05.2020 г.
делото е насрочено за 23.06.2020 г., когато е даден ход на делото и е
обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на 28.07.2020 г.;



НАХД № 170/2020 г. е образувано на 27.04.2020 г. по реда на чл.78а
от НК. С разпореждане от 18.05.2020 г. делото е насрочено за разглеждане
в съдебно заседание на 23.06.2020 г.,което е в нарушение на разпоредбата
на чл.376, ал.1 от НК за насрочване на делото в едномесечен срок;

НАХД № 431/2020 г. е образувано на 06.10.2020 г. по жалба срещу
НП по ЗДП. За съдия-докладчик е определена съдия Бузова. С
разпореждане от 16.10.2020 г. жалбата е оставена без движение. На
05.11.2020 г. за съдия- докладчик е определена съдия Манолева предвид
командироването в друг съд на съдия Бузова. С разпореждане от
06.11.2020 г. делото е насрочено за 24.11.2020 г. В това съдебно заседание
е даден ход на делото, на съдебното следствие,ход по същество и е
обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено на 15.01.2021 г.;

НАХД № 480/2020 г. е образувано на 06.11.2020 г. по жалба срещу
НП по ЗДП. С разпореждане от 17.11.2020 г. делото е насрочено за
08.12.2020 г. Проведени са три съдебни заседания- на 08.12.2020 г.; на
14.01.2021 г. и на 09.02.2021 г. Делото е приключено в съдебно заседание
на 09.02.2021 г.,като същият ден решението е обявено. Мотивите към
решението са изготвени и обявено на 15.03.2021 г.;

НАХД № 75/2020 г. е образувано на 17.02.2020 г. по реда на чл.78а
от НК. С разпореждане от 20.02.2020 г., делото е насрочено за разглеждане
в съдебно заседание на 17.03.2020 г. Предвид противоепидемичните мерки
и заповед на адм.рък.на съда на 11.03.2020 г. делото е пренасрочено за
28.04.2020г. В последствие на 09.04.2020 г. по същите причини делото
отново е пренасрочено този път за 16.06.2020 г. В съдебно заседание на
16.06.2020 г. делото е приключено, като е обявено за решаване.

НАХД №99/2020 г. е образувано на 27.02.2020 г. по реда на чл.78а
от НК. С разпореждане от 27.02.2020 г. делото е насрочено за 24.03.2020 г.
На 12.03.2020 г. с оглед противоепидемичните мерки и заповед на
административния ръководител, делото е пренасрочено за 28.04.2020 г. На
09.04.2020 г. по същите причини делото е пренасрочено за 16.06.2020 г. В
съдебно заседание на 16.06.2020 г. е даден ход на делото, ход по същество
и на съдебните прения и е обявено за решаване. Решението е обявено
същият ден, като мотивите са изготвени и предадени на 09.07.2020 г.;

ЧНД № 181/2020 г. е образувано на 07.05.2020 г. по чл.244 от НПК.
Делото е приключено с определение на 28.05.2020 г.;

ЧНД №352/2020 г. е образувано на 18.08.2020 г. по реда на чл.64 от
НПК. Делото е насрочено, разгледано и приключено с определение
същият ден;

ЧНД № 500/2020 г. е образувано на 17.11.2020 г. по предложение на
РП-Сандански с правно основание чл.306, ал.1, т.1 и ал.2, вр. с чл.25 и
чл.23 от НК-кумулация. По делото са проведени две съдебни заседания на
18.12.2020 г. и 02.02.2021 г. С определение от 02.02.2021 г. делото е
приключено;



ЧНД № 372/2020 г. е образувано на 02.09.2020 г. по реда на чл.87 от
НК-молба за реабилитация. С разпореждане от 03.09.2020 г. делото е
насрочено за 01.10.2020 г. Предвид отпуск на съдия Манолева поради
временна нетрудоспособност делото е пренасрочено за 29.10.2020 г. В
това съдебно заседание производството по делото е приключено. С
определение от 03.11.2020г. молбата за реабилитация е оставена без
уважение;

ДЕЛА НА СЪДИЯ ИВАН ФИЛЧЕВ

2019 г.
НОХД №191/2019 г.- Делото е образувано на 14.03.2019 г. по внесен

ОА на РП – Сандански срещу 1 лице за извършено престъпление по
чл.144, ал.3, пр.1 вр. ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на
случаен принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане
от закрито заседание от 19.03.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 17.04.2019 г. Проведени са 5 съдебни
заседания, като едва в последното от 18.10.2019 г. е даден ход на
разпоредителното заседание и същото е приключило, като делото
непосредстевно е продължило по Глава 27-ма от НПК след проведено
предварително изслушване на страните. Даден е ход на съкратеното
съдебно следствие, като делото е отложено за изслушване на вещото лице
за 29.11.2019 г.  Проведени са още 6 съдебни заседания, като в последното
от 04.09.2020 г. делото е приключило с присъда. Два пъти делото е
пренасрочвано поради обявената в страната епидемична обстановка и въз
основа на Заповед издадена от Административния ръководител на съда в
тази връзка. Делото е отлагано предимно за събиране на доказателства и
разпит на страните по делото.

НОХД №274/2019 г.- Делото е образувано на 07.05.2019 г., по
внесен ОА на РП – Сандански срещу 1 лице за извършено престъпление
по чл.183, ал.1 от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен
принцип с протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от
закрито заседание от 13.05.2019 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 07.06.2019 г. На тази дата не е даден ход на
делото тъй като липсват данни относно връчването на обвинителния акт
на подсъдимата в срок. Делото е отложено за 10.07.2019 г. В това съдебно
заседание е даден ход на разпоредителното заседание и същото е
приключило, като делото е отложено за разглеждане по общия ред за
16.09.2019 г. За събиране на доказателства делото е отложено за
25.10.2019 г. В това съдебно заседание делото е приключило с
произнасяне на присъда. Мотивите към делото са предадени на 19.11.2019
г.



НЧХД №347/2019 г.- Делото е образувано на 11.06.2019 г. по тъжба
на пострадалия. Още същия ден делото е разпределено с протокол от
избор на съдия докладчик. В закрито заседание с разпореждане от
18.06.2019 г. делото е оставено без движение, като е указано на частния
тъжител да отстрани допуснатите нередовности в жалбата. След
отстраняване на нередовностите по жалбата, с определение от 28.06.2019
г. делото е насрочено за 15.07.2019 г. На тази дата ход на делото не е даден
поради невръчен препис от тъжбата на подсъдимия, за което съдята е
поискал писмени обяснения от съдебния служител отговорен за това, като
делото е отсрочено за 11.09.2019 г. Проведени са 5 съдебни заседания,
като последното от 27.01.2020 г. делото е приключило с присъда. Делото е
отлагано единствено за събиране на доказателства. Мотивите са изготвени
на 27.01.2020 г.

НАХД №190/2019 г.- Делото е образувано на 14.03.2019 г. по жалба
от ФЛ срещу наказателно постановление издадено от кмета на Община
Сандански. Още същия ден делото е разпределено с протокол от избор на
съдия докладчик. В закрито заседание с разпореждане от 19.03.2019 г.
делото е насрочено за 17.04.2019 г. Проведени са 4 съдебни заседания,
като в последното от                12.07.2019  г.  делото е приключило и е
обявено за решаване. Делото е отлагано предимно за събиране на
доказателства. Решението е от 20.08.2019 г.

НАХД №696/2019 г.- Делото е образувано на 30.12.2019 г. по жалба
от ФЛ срещу наказателно постановление издадено от началника на РУ–
Сандански към ОДМВР – Благоевград. Още същия ден делото е
разпределено с протокол от избор на съдия докладчик. В закрито
заседание с разпореждане от 03.01.2020 г. делото е насрочено за
24.01.2020 г. Проведени са 6 съдебни заседания, като в последното от
12.08.2020 г. делото е приключило и е обявено за решаване. Веднъж
съдебно заседание е отменено поради обявената в страната епидемична
обстановка и въз основа на Заповед №148/10.03.2020г. издадена от
Административния ръководител на съда в тази връзка. Делото е отлагано
предимно за събиране на доказателства и поради нередовно призоваване
на страните по делото. Решението е от 09.09.2020 г.

НАХД №319/2020 г.- Делото е образувано на 03.08.2020 г. по жалба
от ФЛ срещу наказателно постановление издадено от началника на РУ–
Сандански към ОДМВР – Благоевград. Още същия ден делото е
разпределено с протокол от избор на съдия докладчик. В закрито
заседание с разпореждане от 05.08.2020 г. делото е насрочено за
24.08.2020 г., когато е даден ход на делото и същото е отложено за
събиране на доказателства за 28.09.2020 г. На тази дата делото е
приключило и е обявено за решаване. Решението е от 27.10.2020 г.

НАХД №308/2019 г.- Делото е образувано на 25.05.2019 г. по чл.78а
от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с



протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 27.05.2019 г. е
насрочено за 17.06.2019 г. На тази дата делото е приключило с решение.
Решението е от същия ден.

НАХД №523/2019 г.- Делото е образувано на 18.09.2019 г. по чл.78а
от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 03.10.2019 г.
делото е насрочено за 23.10.2019 г. На тази дата е даден ход по съществото
на делото и същото е отложено за събиране на доказателства за 20.11.2019
г. Решението е от същия ден.

НАХД №523/2019 г.- Делото е образувано на 20.05.2019 г. по чл.78а
от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 27.05.2019 г.
делото прекратено и върнато на РП – Сандански поради допуснати
съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното производство,
а именно внесеното в съда постановлението за освобождаване от
наказателна отговорност с налаган на административно наказание не
отговаря на изискванията на чл.246, ал.2 от НПК.След отстраняване на
допуснатите процесуални нарушения с разпореждане от 28.06.2019 г. съда
е насрочил делото за 10.07.2019 г. Проведени са 3 съдебни заседания, като
в последното от 11.010.2019 г. Решението е от същия ден. Делото е
приключило и е обявено за решаване. Делото е отлагано само за събиране
на доказателства

ЧНД №249/2019 г.- Делото е образувано на 19.04.2019 г. по повод
постъпило искане от прокурор при РП – Сандански за издаване на
разпореждане във връзка с необходими за посочените в чл.159а, ал.1, т.1-6
от НПК обстоятелства. Разпореждането е от същия ден.

ЧНД №483/2019 г.- Делото е образувано на 28.08.2019 г
Производството е с правно основание чл.222 от НПК. Още същия ден
делото е разпределено на дежурен съдия с протокол от избор на съдия
докладчик. Протоколът е от същия ден.

ЧНД №488/2019 г.- Делото е образувано на 30.08.2019 г. по искане
на РП – Сандански, за постановяване на определение, с което да се одобри
извършеното изземване по досъдебно производство по описа на РП –
Сандански. Определението на съда е от същия ден.

ЧНД №495/2019 г.- Делото е образувано на 13.11.20209 г. по жалба
на ФЛ срещу постановление за прекратяване на наказателно производство
от РП – Сандански. С определение от 26.11.2020 г. съда е отменил
постановлението за прекратяване на наказателното производство. Цялата
преписка е изпратена в съда на 18.11.2020 г.

2020 г.



НОХД №289/2020 г.- Делото е образувано на 15.07.2020 г., по
внесен ОА на РП – Сандански срещу 1 лице за извършено престъпление
по чл.206, ал.1 от НК, във вр. с чл.18, ал.1 от НК. Още същия ден делото е
разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от закрито заседание от 16.07.2020 г. делото е
насрочено за разглеждане в разпоредително заседание за 19.08.2020 г. На
тази дата не е даден ход на делото тъй като подсъдимия по данни на
адвоката му се намира в чужбина. Делото е отложено за 23.09.2020 г. В
това съдебно заседание отново не е даден ход на разпоредителното
заседание, като са изискани документи от ощетеното ЮЛ и делото е
отложено за 12.10.2020 г. В  това и в още едно съдебно заседание от
16.10.2020г. подсъдимия не се явява и ход на разпоредителното заседание
не е даден. В съдебното заседание от 19.10.2020 г. е даден ход на
разпоредителното заседание и делото е продължило незабавно тъй като
производството е продължило по реда на Глава 29 от НПК и делото е
приключило със споразумение по чл.384 от НПК.

НОХД №412/2020 г.- Делото е образувано на 23.09.2020 г., по
внесен ОА на РП – Сандански НПК, /бързо производство/, срещу 1 лице
за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Още същия ден делото
е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от закрито заседание от 23.09.2020 г. делото е
насрочено за 30.09.2020 г. На тази дата делото е отложено за събиране на
доказателства за 21.10.2020 г., когато същото е приключило с присъда.
Мотивите са от 27.10.2020 г.

НОХД №542/2020 г.- Делото е образувано на 23.12.2020 г., по
внесен ОА на РП – Сандански НПК, /бързо производство/, срещу 1 лице
за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Още същия ден делото
е разпределено на случаен принцип с протокол от избор на съдия
докладчик. С разпореждане от закрито заседание от 29.12.2020 г. делото е
насрочено за 04.01.2021 г. На тази дата делото е отложено поради
нередовно призоваване на подсъдимия за 15.01.2021 г. На тази дата е
даден ход на делото и съда е преминал към производство по реда на Глава
29 от НПК и делото е приключило със споразумение по чл.384 от НПК.

НЧХД №184/2020 г.- Делото е образувано на 11.05.2020 г. по тъжба
на пострадалия. Още същия ден делото е разпределено с протокол от
избор на съдия докладчик на Рая Манолева. В закрито заседание с
определение от 29.05.2020 г. съдията си е направил самоотвод по делото,
на основание чл.29, ал.2 от НПК, поради факта, че същия вече се е
произнасял с определение за спиране по отношение на фактите касаещи
това дело. От същата дата има преразпределение с протокол от избор на
съдия – докладчик на Иван Филчев. С разпореждане от 09.06.2019 г.
делото е оставено без движение, като е указано на частния тъжител да
отстрани допуснатите нередовности в жалбата. След отстраняване на



нередовностите по жалбата, с определение от 24.07.2020 г. делото е
насрочено за 21.08.2020 г. В две поредни заседания- 21.08 и 30.09 ход на
делото не е даден поради неявяване на подсъдимия по делото, редовно
призован и делото е отложено за 30.09.2020 г. Пак не се явява подсъдим
21.10.2020връчен препис от тъжбата на подсъдимия. В заседанието на
21.10.2020 г. е прекратено производството поделото поради оттегляне на
тъжбата от частния тъжител.

НАХД №245/2020 г.- Делото е образувано на 25.06.2020 г. по жалба
от ФЛ срещу наказателно постановление издадено от началника на РУ–
Сандански към ОДМВР – Благоевград. Още същия ден делото е
разпределено с протокол от избор на съдия докладчик. В закрито
заседание с разпореждане от 01.07.2020 г. делото е насрочено за
20.07.2020 г. В това съдебно заседание делото е приключило, като съда е
обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е от 13.08.2020 г.

НАХД №234/2020 г.- Делото е образувано на 16.06.2020 г. по жалба
от ЮЛ срещу наказателно постановление издадено от началника на РУ–
Сандански към ОДМВР – Благоевград. Още същия ден делото е
разпределено с протокол от избор на съдия докладчик. В закрито
заседание с разпореждане от 17.06.2020 г. делото е насрочено за
17.07.2020 г. В това съдебно заседание делото е приключило, като съда е
обявил, че ще се произнесе с решение. Решението е от 11.08.2020 г.

НАХД №226/2020 г.- Делото е образувано на 11.06.2020 г. по чл.78а
от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 17.06.2020 г.
делото е насрочено за 17.07.2020 г. Поради неявяване без уважителни
причини на обвиняемата по делото, съда не е дал ход на същото, наложил
е глоба и е отложил делото за 21.08.2020 г. На тази дата делото е
приключило и е обявено за решаване. Решението е от 04.09.2020 г.

НАХД №261/2020 г.- Делото е образувано на 01.07.2020 г. по чл.78а
от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 07.07.2020 г.
делото е насрочено за 03.08.2020 г. Поради неявяване на част от
свидетелите по делото не е даден ход и същото е отложено за 19.08.2020 г.
На тази дата делото е приключило и е обявено за решаване. Решението е
от същия ден.

НАХД №23/2020 г.- Делото е образувано на 13.01.2020 г. по чл.78а
от НК. Още същия ден делото е разпределено на случаен принцип с
протокол от избор на съдия докладчик. С разпореждане от 14.01.2020 г.
делото е насрочено за 05.02.2020 г. Проведени са 4 съдебни заседания,
като в последното от 15.07.2020 г. делото е приключило и е обявено за
решаване. Решението е от същия ден. Делото е отлагано предимно за
доказателства. Едно съдебно заседание е отменено поради епидемичната



обстановка в страната и на основание издадена заповед от
административния ръководител на съда в тази връзка.

ЧНД №130/2020 г.- Делото е образувано на 16.03.2020 г. по чл.64 от
НПК – искане от прокурор при РП – Петрич за вземане мярка за
неотклонение „Задържане под стража“. Още същия ден делото е
разпределено ръчно с протокол от избор на съдия докладчик. Причина за
ръчното разпределение е факта, че на този ден съдия Филчев е била
дежурен съдия. С протоколно определение от същия ден делото е
приключило, като е взета мярката за неотклонение „Задържане под
стража“.

ЧНД №481/2020 г.- Делото е образувано на 09.11.2020 г. по жалба
на ФЛ срещу постановление за прекратяване на наказателно производство
от РП – Сандански. С определение от 26.11.2020 г. съда е отменил
постановлението за прекратяване на наказателното производство.

Констатацията, която може да се направи, на база на
проверените дела е, че по-голяма част от делата се образуват,
насрочват и приключват в установените процесуални срокове Има
констатирани забави, предимно при изготвяне на решенията по
наказателно административните дела, както и забава при предаване на
мотивите към постановените присъди.

Отлагането на делата се е дължало на няколко основни причини :
смяна на съдебния състав, по рядко смяна на съдебен заседател или
отвод на съдията. Нередовно призоваване на подсъдими и свидетели;
редовно призовани, но неявили се участници в процеса. Делата са
отлагани и за събиране на доказателства, разпит на свидетели и
назначаване на съдебни експертизи. Съда се е възползвал навременно и
адекватно от дадените му законови възможности за дисциплиниране на
участниците в процеса. Трябва да се отчете и факта, че след средата на
месец март 2020 г. в страната е обявено извънредно положение поради
настъпващата пандемия от коронавирусна инфекция. Съгласно
приетите с решение на ВСС „Правила и мерки за работа на съдилищата
в условията на пандемия“, административният ръководител може да
вземе решение да се отсрочват насрочените прозводства за нови дати,
да не се провеждат открити съдебни заседания и да се разглеждат само
дела с неотложен характер, посочени в чл.329, ал.3 от Закона за
съдебната власт, за определен от него разумен срок. В контекста на
тези правила и с оглед заболеваемостта на магистрати и съдебни
служители, административният ръководител на РС – Сандански
административвният ръководител на съда със свои заповеди няколко
пъти е разпореждал отмяна на насрочени съдебни заседания, като
същите са били отсрочвани за по-дълъг период от предвидените срокове
в НПК.



ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ИЗВОДИ :

1. По показател „административно ръководство и организация на
дейността”:

1.1 В Районен съд – Сандански е създадена много добра организация
на административната дейност. Процесът на обслужване на гражданите е
максимално оптимизиран. Осигурена е откритост, достъпност и
прозрачност на действията на съда. Районен съд – Сандански разполага с
четири съдебни зали. Съдебните зали са оборудвани с електронна система
за озвучаване и електронни табла пред самите зали, 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 заседаниета. Предоставя на гражданите следните
информационни услуги: табла, табели и брошури. Съдът разполага със
собствен сайт, поддържан в актуално състояние, на който могат да се
правят справки за съдебния район, структурата на съда, деловодства, отчет
за дейността му. Предоставя се информация за насрочените съдебни
заседания и ежедневно се публикуват съдебните актове по делата.

1.2 Районен съд – Сандански прилага принципа на случайния
подбор чрез програмен продукт за случайно разпределение на делата -
WEB базирана Централизирана система за случайно разпределение на
делата (ЦСРД) от          2015 г. Съгласно решение по протокол № 23 от
заседанието на Висшия съдебен съвет проведено на 07.05.2015г., е
въведена система за случайно разпределение на делата, разработена от
„Смарт Системс 2010“ ЕООД във всички съдилища. От 01.09.2020 г. в РС
– Сандански е въведен друг софтуер за управление на съдебни дела -
Единна информационна система в съдилищата /ЕИСС/, която е действала
до до 17.09.2020 г. От 18.09.2020 г. до края на проверявани период –
31.12.2020 г. всички новопостъпили дела се образуват и разпределят в
Централизираната система за случайно разпределение на делата, а
обработването им се осъществява в деловодната система АСУД, въз
основа на  Заповед №449/18.09.2020 г. на Административния ръководител
във връзка с Решение по протокол№23/16.09.2020 г., т.1.2. на Пленума на
Висшия съдебен съвет.

В Районен съд - Сандански действат Вътрешни правила за образуване
и разпределение на делата, утвърдени от административния ръководител
със Заповед №746/24.11.2015 г. Правилата са актуализирани през периода
на проверката както следва – със Заповед №115/22.02.2019 г. и
Заповед№355/24.06.2019 г. на председателя на съда.

2. По показател „организация на деловодната дейност”:



2.1 Деловодните книги по наказателните дела за 2019 г. и              2020
г. са по утвърден образец и водени съгласно изискванията на ПАС. Не
бяха установени пропуски при попълването на срочните книги и книгата
за веществените доказателства, описани в обстоятелствената част на акта.
Постъпващите в съда книжа по наказателни дела се вписват, обработват,
подготвят за доклад и се докладват своевременно. Книжата по които се
образуват наказателни дела се докладват в срока по чл. 35 ал.4 от ПАС.
Спазва се изискването за прилагане на протокол от проведеното
разпределение по делата. Съдебните протоколи отговарят на изискванията
на чл.311 от НПК.

2.2 Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица
след образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от
1 - 3 дни. Няма неспазени срокове.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след
съдебното заседание. Няма просрочени протоколи от съдебни заседания.

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни в голяма част от случаите се извършва
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 деловодството. Няма дела, по които този срок да не е спазен.

Изпращането на преписи от протести или жалби на страните по тях се
извършва най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията.
Няма дела по които този срок да не е спазен.

Изпращането на делата на по - горна инстанция става до 3 дни след
изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест. Няма
неспазени срокове/ или върнато съобщение с дата на връчване повече от
три дни.

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

2.4 Съгласно изискванията на Глава XIX от ПАС, постъпилите в
Районен съд – Сандански веществени доказателства се приемат и се
регистрират в книгата за веществени доказателства, която се води в съда
от 2005 г. до момента. Описанието им отговаря на критериите, въведени в
чл.120, ал.3 от ПАС. Приемането на веществените доказателства се
извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от приемащия и
предаващия служител. Веществените доказателства се съхраняват в
обособено помещение в сградата на съда. Книгата завеществени
доказателства се води се от съдебните деловодители при служба
Деловодство и се проверява от съдебният администратор.

Със Заповед № 322/12.06.2019 г. на Административния
ръководител – Председател на Районен съд –Сандански е назначена



комисия, която да извърши проверка на наличността на всички
веществени доказателства.

Със Заповед№492/30.09.2019 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши унищожаване на веществените доказателства.

Със Заповед №474/29.09.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши проверка на наличността на всички веществени доказателства.

Със Заповед№509/14.10.2020 г. на Административния ръководител
– Председател на Районен съд –Сандански е назначена комисия, която да
извърши унищожаване на веществените доказателства.

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

движение и приключване на делата е много добра.
3.1 В Районен съд – Сандански за проверявания период има върнати

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

3.2 В Районен съд – Сандански за проверявания период има едно
прекратено съдебно производство за 2020 г. на основание чл.248а, ал.2 от
НПК.

3.3 Произнасянето на съдиите по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК във връзка
с насрочването и разглеждането на делата в разпоредително заседание е
ставало своевременно.

В РС – Сандански за 2019 г. има 10 дела насрочени извън предвиденият
в чл.252, ал.2 от НПК срок, като закъсненията са незначителни от 5 до 14
дни. Само по две от делата закъсненията са съответно 27 дни /поради
уважителни причини – ангажираност на адвоката по делото/ и 1м. и 6 дни
/поради съдебна ваканция. За 2020 г. тези дела са 11, като при 9 дела
закъсненията са незначителни от 6 до 13 дни. Само по две от делата
закъсненията са съответно от 25 дни и от 38 дни отново поради служебна
ангажираност на адвокатите.

В РС – Сандански има две дела насрочени извън предвиденият в
чл.252, ал.4 от НПК срок като закъсненията са незначителни от 7 и 11 дни.
И двете дела са за 2019 г.

3.4 При отлагане на дела в Районен съд – Сандански, насрочването е
ставало в рамките на срока предвиден в чл.271, ал.10 от НПК. През 2020 г.
има определен брой дела насрочени извън този срок поради заповеди на
административния ръководител на РС – Сандански във връзка с обявеното
извънредно положение в страната поради настъпила пандемия от COVID –
19.

3.5 Не се констатира безпричинно отлагане и забавяне на
производството в проверените дела в РС – Сандански. Отлагането на
делата се е дължало на няколко основни причини : смяна на съдебния



състав, по рядко смяна на съдебен заседател или отвод на съдията.
Нередовно призоваване на подсъдими и свидетели; редовно призовани, но
неявили се участници в процеса. Делата са отлагани и за събиране на
доказателства, разпит на свидетели и назначаване на съдебни експертизи.
Съда се е възползвал навременно и адекватно от дадените му законови
възможности за дисциплиниране на участниците в процеса.

3.6 През проверявания период от време няма изгубени дела има само
едно дело прекратено по данвност на съдия Иван Филчев. Делото е
прекратено на основание чл.250, ал.1, т.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.2 от НПК,
вр. с чл.81, ал.3, вр. с чл.80, ал.1, т.4 от НК, във вр. с чл.248, ал.1, т.2 от
НПК, като давностния срок е изтекъл само 4 месеца след като делото е
било образувано в РС – Сандански.

За проверявания период има 2 прекратени дела на основание чл.288,
ал.1 от НПК за 2019 г. и 2 прекратени дела на основание чл.289 от НПК /1
дело за 2019 г. и 1 дело за 2020 г./.

В Районен съд – Сандански за проверявания период няма дела
прекратени по други причини.

3.7 За посочения период няма спрени дела.
3.8 В Районен съд – Сандански за проверяваният период има общо

12 дела върнати на прокурора с указания за отстраняване на нарушения,
допуснати на досъдебното производство. За 2019 г. те са 9 дела и за 2020 г.
те са 3 дела.

3.9 През проверявания период има 2 дела с възобновено
наказателно производство, като и двете са за 2019 г.

3.10 През проверявания период има 11 дела с възобновено съдебно
следствие, сътоветно 6 дела за 2019 г. и 5 дела за 2020 г.

 3.11 През проверявания период има 6 броя несвършени дела,
образувани две и повече години преди момента на проверката. Пет от
делата са на съдия Филчев и едно дело на съдия Манолева. С
продължителност над
2 г. са 3 броя, дела с продължителсот над 3 г. също са 3 броя, като най –
голямата продължителност е от 3г. и 11м. Делата са отлагани за събиране
на доказателства, разпит на нови свидетели и назначаване на съдебни
експертизи. Също така поради  отсъствието от съдебна зала на подсъдими,
свидетели, адвокати и вещи лица. В по-голяма част от случаите това е
било по уважителни причин. Много често защитниците на страните са
отсътвали в няколко поредни съдебни заседания, като най–честата
причина е била служебна ангажираност и невъзможност да се явят в
съдебно заседание. Съда се е възползвал навременно и адекватно от
дадените му законови възможности за дисциплиниране на участниците в
процеса. Друг обективен фактор, повлиял неблагоприятно върху
продължителността на наказателния процес е обявеното през месец март
2020 г. в страната извънредно положени, поради настъпващата пандемия



от коронавирусна инфекция и усложнена епидиемична обстановка. Това е
довело до отмяна на насрочени вече съдебни заседания и отлагането на
същите, за по дълъг период от време.

3.12. В Районен съд – Сандански за 2019 г. общо наказателните дела
за разглеждане са 794 броя, като от тях 685 броя са свършени и 109 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното: относителния
дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е 13.73% и
съответно относителния дял на свършените дела спрямо делата за
разглеждане е 86.27%, което е показател за срочността и бързината на
приключване на съдебните производства. За 2020 г. общо наказателните
дела за разглеждане са 657 броя, като от тях 532 броя са свършени и 125
броя са несвършените дела. В проценти съотношението е следното:
относителния дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е
19.03% и съответно относителния дял на свършените дела спрямо делата
за разглеждане е 80.97%, което е показател за срочността и бързината на
приключване на съдебните производства, независимо от лекото
повишение на несвършените дела за 2020 г. Има обективни фактори
довели повишаване дяла на несвършените дела в края на 2020 г. а именно
поради усложнената епидемиологичан обстановка в страната и във връзка
с предприетите мерки, делата са отлагани и пренасрочвани във времето.

3.13. Няма нарушения на сроковете предвидени по чл.65, ал.3 от
НПК.

3.14. За проверявания период по – големия брой дела образувани на
основание чл.243 са разгледани в предвидения срок по чл.243, ал.5 от
НПК, с изключение на 2 дела. Едното дело е за 2019 г. и другото за 2020 г.
като закъсненията са съответно 10 дни и 20 дни. За проверявания период
има 7 дела, които са разгледани извън предвидените срокове по чл.244,
ал.5 от НПК. Едно дело за 2019 г., като закъснението е от 18 дни и 6 дела
за 2020 г. като закъсненията са от 2 дни до 23 дни.

3.15 По Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“ има само 1 дело
насрочено със закъснение от 1 месец извън срока по чл.358, ал.1, т.4 от
НПК и то е за 2020 г.

3.16 По Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното
производство“ зя проверявания период в РС – Сандански няма разгледани
дела.

3.17 По Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в
производството пред първа инстанция “ за проверявания период  в РС –
Сандански всички образувани дела са насрочени, разгледани и
приключили в законоустановените срокове, с изключение на две дела, по –
които мотивите към постановените присъди са предадени със закъснение
извън предвидените срокове в чл.308 от НПК.

3.16 По Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“ има 14 дела



насрочени извън срока по чл.376, ал.1 от НПК. За 2019 г. те са 8 дела и за
2020 г. те са съответно 6 дела. Всички дела са със закъснения между 5 дни
и 1 месец.

3.17 По Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със споразумение”
няма дела насрочени извън срока по чл.382, ал.2 от НПК;

3.18 По Глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки няма дела насрочени извън срока по чл.429, ал.2 от
НПК.

3.19 За проверявания период няма дела, по които присъдите да са
влезли в сила и същите да не са изпратени в предвиденият 7 – мо дневен
срок посочен в чл.416, ал.6 от НПК.

4. По показател „срочност на изготвяне на съдебните актове”
По отношение спазването на предвидените в процесуалния закон срокове
за изготвяне и предаване на съдебните актове също се ,

4.1 В Районен съд – Сандански за проверявания период около 76% от
всички приключили дела са приключвали в тримесечен срок от
образуването им. За 2019 г. приблизително 80% от делата са приключили в
тримесечен срок а за 2020 г. са 73%. Наблюдава се спад с около 7%.
Делата разгледани с продължителост над 1 година са намалели за 2020 г. с
около 3%, като за   2019 г. те са били 7% от общия процент приключили
дела за годината, а през 2020 г. са само 4.43%.

4.2 През проверявания период има 19 дела, по които мотивите са
изготвени извън предвидените срокове съгласно чл.308 от НПК, като
закъсненията са между 2 дни и 1 месец.

4.3 В Районен съд – Сандански за проверяваният период има 33
административно - наказателни дела по които, решенията са изготвени
след изтичане на едномесечния срок от обявяване на делото за решаване,
съгласно чл.340, ал.1 от НПК. За 2019 г. има закъснения по 16 дела, а за
2020 г. тези дела са 17 броя. Всички дела са със закъснения между 4 дни и
1 месец.

5. По показател „качество на съдебните актове” :
5.1 През 2019 г. са обжалвани и протестирани общо 147 броя

съдебни актове, от тях върнати от инстанционен контрол са 76 съдебни
актове. Потвърдени са 55 съдебни актове, изменени са 6 съдебни актове и
са отменени 15 съдебни актове. През 2020 г. са обжалвани и протестирани
общо 128 броя съдебни актове, от тях върнати от инстанционен контрол са
87 съдебни актове. Потвърдени са 59 съдебни актове, изменени са 7
съдебни актове и са отменени 21 съдебни актове. За 2019 г. от върнатите
от инстанционен контрол обжалвани и протестирани съдебни актове
72.37% са потвърдени, отменени са 19.74% и 7.89% са изменени. За 2020 г.
потвърдените са 67.82%, отменените 24.14% и изменените 8.05%. Видно
от така представенето процентно съотношение на върнатите от
инстанционен контрол обжалвани и протестирани съдебни актове, с около



4% се е понижил броя на потвърдените и върнати от инстационен контрол
съдебни актове за 2020 г. в сравнение с предходната 2019 г., а отменените
съдебни актове също са се повишили незначително само с 4% в сравнение
с 2019 г.

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

Въз основа на направените изводи и на основание чл. 58,  ал. 2 от
Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет
дава следните препоръки:

I. Председателят на РС – Сандански, с оглед дадените му
правомощия по чл.80, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт, да
предприеме необходимите мерки и да осъществява контрол по
изпълнението им, относно спазване на предвидените процесуални
срокове:

• по чл.244, ал.5 от НПК във връзка с насрочване на закрито
заседание в едномесечен срок от образуване на делото;

• по чл.252, ал.2 от НПК във връзка с насрочване на
съдебното заседание в едномесечен срок от разпоредителното
заседание;

• по чл.308 във връзка с изготвяне в срок на присъдите по
наказателни дела от общ характер;

• по чл.340 от НПК във връзка с изготвяне в срок на
решенията по административно наказателни дела;

• по чл.376, ал.1 от НПК във връзка с насрочване на делата
в едномесечен срок,  образувани по Глава ХХVIII  от НПК „
Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание“

Срок за изпълнение на препоръките – постоянен.
За предприетите мерки, с оглед направените препоръки,

инспекторатът  към ВСС да бъде уведомен в едномесечен срок.
На основание чл. 58, ал. 3 Закона за съдебната власт, екземпляр от

настоящия акт да се изпрати на Административния ръководител на
Районен съд – Сандански, който в едномесечен срок от получаването му
да запознае с него съдиите и съдебните служители.

Председателят на РС – Сандански да уведоми главния инспектор на
Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое задължение.

Възражения могат да се правят в седемдневен срок от получаването
му, пред главния инспектор на Инспектората към ВСС, съгласно чл.58,
ал.3 от Закона за съдебната власт.



Cnetr v3TuqaHe Ha cpoKa ro qJr. 58, an.3, r43p. 2-po or 3axosa 3a
ct4e6uara BJracr- npl4 nunca Ha nocrbtrvilLr Bb3paxeHvrfl) a npr4 rroclbrrLrJrzl
TaKI4Ba - cneA rlpol43HactHero Ha fnaBHr4r r4HcleKTop Ha I,IBCC rro rrx, Konue
or aKTa, BeAHo c Bb3paxeEprflTa lI perueHlr-sra IIo Trx Ha rraBHr4q urHcrleKTop
lnpu rIocrbrrI4JII4 Bb3paxettusl Ha eneKTpoHeH Hocr4TeJr Aa ce r43rrparrr Ha
npeAceAarers Ha Or<prxen cbA - Enaroeerpa4.

Ha ocHonaHr4e wr.54, an.1, r.5.pr panona:a ct4e6Hara
frcrara KoJIefr4t

BJracT, aKTbT Aa
rtpu Bucurzqce v3ilpurv Ha rrpeAceAaTenc

ctae6en cbBer.

I{HCIIEKTOP:

%\
\q


