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АКТ 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
 
 

На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетия план 
за провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към 
Висшия съдебен съвет на съдилищата и прокуратурите в Апелативен район 
–град София, както и на Заповед № 07/28.01.2010 год. на Главния 
инспектор, 

 
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд  – гр. 

Сандански с обхват на проверката от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. и 
задачи на проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 
към обявени присъди, на решенията и определенията по обявени за 
решаване дела; 

- върнати за допълнително разследване 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; 
потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; 

- оправдателни присъди; 
- общ контрол - извършени ревизии от Окръжен съд и Апелативен 

съд; предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до 
противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до 
противоречива съдебна практика. 

- деловодни книги. 
 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



СРОК за извършване на проверката от 08.02.2010г. до 12.02.2010г.  
 

          ПРОВЕРЯВАЩИ:  
ИНСПЕКТОР: Петър Кирилов Михайлов  
ЕКСПЕРТИ: Николай Иванов Костадинов, Миглена Веселинова 

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

ръководител на съда. 
 
 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 
 
 
 За проверявания период районен съд гр. Сандански е с щатната 
численост от 6 съдии. От тях двама съдии разглеждат само граждански 
дела, а останалите четирима в т.ч. и председателя, разглеждат само 
наказателни дела. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 
 Новопостъпилите дела се разпределят на принципа на случайността, 
чрез програмет продукт. Разпределението на делата е сравнително 
равномерно, като системата се експлоатира коректно.  
 Системата за случайно разпределение на делата е въведена в 
експлоатация през месец октомври 2005г. 
 
 2. Деловодни книги: 

1. Книга за закритите заседания-наказателни дела.  
2. Описна книга – 2009г. Води се на електронен носител. 
3. Книга за веществените доказателства. Води се на хартиен носител, 

като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-предавателни 
протоколи. Книгата се води коректно и съгласно изискванията. 

4. Книга за изпълнение на присъдите. Води се на хартиен носител. За 
всеки месец има подписан протокол от административния секретар и 
Председателя на съда на основание чл. 112 от ПАРОАВАС за 
извършена проверка на сроковете.При проверка на книгата за 
изпълнение на присъдите бяха констатирани известен брои дела 



изпълнени извън установения срок ,което е отразено в таблицата по 
долу. 

 
 
 За 2009г.: 

Дело № Дата на влизане в сила Дата на изпращане 
НОХД № 669/2007г. 05.12.2008г. 02.02.2009г. 
НОХД № 702/2008г. 13.02.2009г. 27.03.2009г. 
НОХД № 549/2003г. 03.02.2009г. 14.04.2009г. 
НОХД № 845/2005г. 04.08.2009г. 09.09.2009г. 

 
5. Срочна книга за 2009г. Води се на електронен носител.  

 
Просрочени дела: 
 

№ № на дело Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на мат. 
чл.308,ал.2- (30 дни), 
чл.340,ал.1- (30 дни). 

Забава Съдия 

1 НОХД№591/08г. 28.01.09г. 28.04.09г.  Мирчева 
2 НАХД№99/08г. 10.02.09г. 13.04.09г.  Парапанов 
3 НОХД№689/08г. 13.02.09г. 18.05.09г.  Мирчева 
4 НАХД№80/08г. 23.02.09г. 21.05.09г.  Мирчева 
5 НЧХД№706/08г. 13.05.09г. 14.09.09г.  Мирчева 
6 НОХД№166/09г. 01.06.09г. 17.09.09г.  Мирчева 
7 НАХД№236/07г. 10.06.09г. 10.09.09г.  Мирчева 
8 НАХД№872/08г. 10.06.09г. 11.09.09г.  Мирчева 
9 НОХД№534/07г. 01.07.09г. 02.10.09г.  Мирчева 
10 НАХД№308/09г. 01.07.09г. 23.09.09г.  Мирчева 
11 НАХД№104/09г. 01.07.09г. 29.09.09г.  Мирчева 
12 НОХД№141/09г. 06.07.09г. 18.09.09г.  Мирчева 
13 НАХД№354/09г. 08.07.09г. 08.10.09г.  Мирчева 
14 НАХД№345/09г. 08.07.09г. 08.10.09г.  Мирчева 
15 НАХД№375/09г. 08.07.09г. 18.09.09г.  Мирчева 
16 НАХД№686/09г. 11.11.09г. 18.01.10г.  Мирчева 
17 НАХД№571/09г. 25.11.09г. 21.01.10г.  Мирчева 
18 НАХД№448/09г. 25.11.09г. 25.01.10г.  Мирчева 

 
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 



 
Общо постъпилите дела през проверявания период са 970 дела, а 

останали несвършени в началото на отчетния период - – 155 бр.  
 
Постъпилите дела през проверявания период по видове са, както 

следва: - НОХД – 349 бр.; - НЧХД – 22 бр.; - по чл. 78а от НК – 17 бр.; - 
ЧНД – 135 бр.; - ЧНД разпити – 276бр.; - НАХД – 171 бр.; 

 
Общият бр. на делата за разглеждане пред проверявания период са 

1125 бр., като от тях – НОХД – 440 бр., НЧХД – 30 бр., НАХД – 215 бр., по 
чл. 78а от НК – 26 бр. и ЧНД – 138 бр., ЧНД разпити – 276 бр. 

Общо свършените дела за 2009г. са 896 бр., както следва: - НОХД – 
317 бр.; - Чл.78а НК -20 бр.; - НЧХД – 20 бр.; - ЧНД – 131 бр.; - ЧНД 
разпити – 281276 бр. - НАХД – 132 бр. 

От тях свършени в тримесечен срок са 726 бр., със съдебен акт по 
същество са 312. Общо прекратените производства са 584 бр.в тази бройка 
влизат, прекратени по други причини и споразуменията които са 
приключили в съда. Висящи в края на периода са 229 бр., а 108 бр. са 
обжалвани и протестирани. 
 

Проверени дела: 
 
 Проверени на случаен принцип дела по чл. 78а от НК: 
 - НАХД № 463/09г. Делото е образувано на 28.10.09г. Проведени са 3 
съдебни заседания. Решение № 1922 от 28.10.09г.; 
 - НАХД № 217/09г. Делото е образувано на 31.03.09г. Проведено е 1 
с.з. на 01.06.09г. Решение № 872/2009г.; 
 - НАХД № 168/09г. Делото е образувано на 14.03.09г. Проведени са 2 
съдебни заседания. Решение № 596 от 07.04.09г.; 
 - НАХД № 11/09г. Делото е образувано на 07.01.09г. Проведени са 3 
съдебни заседания. Решение № 516 от 30.03.09г. ОСБл с Решение № 261 от 
04.08.2009г. е потвърдил решението на РС – Сандански.; 
 - НАХД № 9/09г. Делото е образувано на 07.01.09г. Решение № 166 
от 05.02.09г.; 
 
 Проверени дела  на случаен принцип по реда на УБДХ: 
 - НАХД № 617/09г. Делото е образувано на 25.08.09г. Проведени са 3 
съдебни заседания. Решение № 1521 от 10.09.09г.; 
 - НАХД № 573/09г. Делото е образувано на 07.08.09г. Проведени са 2 
съдебни заседания. Решение № 1379 от 13.08.09г.; 
 - НАХД № 502/09г. Делото е образувано на 15.07.09г. Решение № 
1200 от 15.07.09г.; 



 - НАХД № 481/09г. Делото е образувано на 09.07.09г. Проведени са 2 
съдебни заседания. Решение № 1171 от 10.07.09г.; 
 - НАХД № 344/09г. Делото е образувано на 21.05.09г. Проведени са 4 
съдебни заседания. Решение № 938 от 05.06.09г.; 
 
 Дела по гл. XXVII от НПК: 
 - НОХД № 672/2007г. /чл. 194, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
17.10.2007г. В з.с.з. на 22.10.2007г., съдия-докладчика разпорежда внасяне 
на делото за разглеждане в с.з. на 30.04.2008г. Липсва разрешение за по-
дългият срок за насрочване – 6 месеца след образуването му. Следват 3 с.з. 
в които ход на делото не е даден. На 28.01.2009г. е направено искане за 
гледане на делото по реда на гл. 27 от НПК. Делото е приключено на 
същата дата с Присъда № 114. 
 - НОХД № 392/2009г. /чл. 206, ал. 3 пр. 2 от НК/. Делото е 
образувано на 08.06.2009г. Проведени са 2 с.з. В първото с.з. е направено 
искане за прилагане на гл. 27 , чл. 371, ал. 2 от НПК, но съдът отхвърля 
искането. На 06.10.2009г. е постановена Присъда № 1719.; 
 - НОХД № 561/2009г. /чл. 343, ал. 1, б”а” вр. с чл. 342, ал. 1 от НК/. 
Делото е образувано на 05.08.2009г. Първото с.з. е насрочено за 
08.10.2009г., когато е постановена и присъда № 1743] 
 
 Дела приключили със споразумения: 

- НОХД № 566/209г. Делото е образувано на 05.08.2009г. и свършено 
на 05.08.2009г. по чл. 194, ал.1 от НК.  
 - НОХД № 509/2009г. Делото е образувано и решено на 15.07.2009г. 
по чл. 329, ал. 2 във вр. с ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от НК. Наложеното наказание 
е „пробация”.; 
 - НОХД № 426/2009г. /по чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано 
на 17.06.2009г. и решено на 25.06.2009г. Наложеното наказание е 
„пробация”.; 
 - НОХД № 396/2009г. /чл. 195, ал.1, т. 3 във вр. с чл. 20, ал. 1 и чл. 63 
от НК/. Делото е образувано на 10.06.2009г. и решено на 17.06.2009г. 
Наложеното наказание е „обществено порицание ”.; 
 - НОХД № 222/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
31.03.2009г. и решено на 25.05.2009г.; 
 
 Дела с постановени оправдателни присъди: 
 - НОХД № 440/06г. /по чл. 195, ал. 11 т. 3, пр. 2 вр. с чл. 194, ал. 1 и 
чл. 28, ал. 1 от НК/ .Съдия-докладчик по делото е съдия Бузова. Делото е 
образувано на 16.05.06г. и решено на 10.03.2008г. Проведени са 10 съдебни 
заседания. Присъдата е потвърдена от ОС - Благоевград; 
 - НОХД № 389/2005г. /по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр.3 от НК/. Делото е 
образувано на 05.05.2005г. и е решено на 14.05.2008г.; 



 - НОХД № 588/2008г. /чл. 209, ал. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК/. 
Делото е образувано на 18.08.2008г. и решено на 21.01.2009г. Проведени са 
4 съдебни заседания. Присъдата е протестирана от прокуратурата, но е 
потвърдена от ОС - Благоевград; 
 - НОХД № 639/2004г. /по чл.343, ал. 1,б „б” от НК/. Делото е 
образувано на 05.11.2004г. и решено на 28.02.2006г. Постановена е 
осъдителна присъда. С Решение на ОС – Благоевград е постановена 
оправдателна присъда, която е потвърдена от ВКС.; 
 - НОХД № 877/2005г. /по чл. 195, ал. 1, т. 3/. Образувано на 
04.11.2005г. и решено на 28.01.2008г. Присъдата е потвърдена от ОС – 
Благоевград. 
 
 Други дела, проверени на случаен принцип: 
 - НЧХД № 195/2008г. /по чл. 148, ал. 1, т.1 от НК вр. с чл. 146, ал. 1 
вр. чл. 20, ал. 2, чл. 130, ал. 1 от НК вр. чл. 45 и чл. 52 от ЗЗД/. Проведени 
са 5 съдебни заседания. На 25.09.2008г. с протоколно определение 
производството по делото е прекратено на основание чл. 271, ал. 4 във вр. с 
чл. 24, ал. 4, т. 5 от НПК. С Решение № 239 от 28.05.2009г. на ОСБл. Се 
отменя прекратителното определение и делото е върнато на РС – 
Сандански за продължаване на съдопроизводствените действия. С 
протоколно определение от 25.06.2009г. съдия-докладчика се отвежда. С 
разпореждане от 01.07.2009г. е разрешено на новият съдия-докладчик да 
насрочи с.з. извън законоустановения срок. В 2 с.з. ход на делото не е 
даван, поради ангажираност на защитника на подсъдимия, като за второто 
неявяване му е наложена глоба. На 18.02.2009г. е даден под на делото и то 
е отсрочено за 15.02.2010г.; 
 - НОХД № 721/2009г. /чл. 325, ал. 2 вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 1 и ал. 
2 от НК/. Делото е образувано на 08.10.2009г. Проведени са 2 с.з. Присъда 
№ 2382 от 21.12.2009г.; 
 - НОХД № 604/2007г. /чл. 195, ал. 1 т. 3 пр. 2 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с 
чл. 20, ал. 1 и 2 от НК, чл. 18, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
17.09.2009г. Първите две с.з. са отложени поради нередовна процедура по 
призоваване на подсъдимите, същите не се явяват. На второто с.з. е 
установено, че подсъдимите са в чужбина и са обявени от съда за 
общодържавно издирване. В с.з на 09.04.2008г. ход на делото не е даден и 
е взета мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо единия 
подсъдим, другият подсъдим е нередовно призован. В следващото с.з. 
отново не е даден ход на делото не е даден, поради неявяване на 
подсъдимите. В следващите 2 с.з. ход на делото е даден, но следват още 3 
с.з. в които ход на делото не е даван, като на последното е постановено 
„принудително довеждане” и е наложена глоба на подсъдният. Делото е 
отложено за 24.02.2009г. но липсва протокол от тази дата. Отново следват 
2 с.з. в които ход на делото не е даван, пак поради неявяване на 



подсъдими, свидетели, адвокат. Съдът е наложил глоби за неявяването. В 
с.з. от 29.09.2009г. е назначена експертиза. В следващите две с.з. ход на 
делото отново не е даден. Съдът е взел мярка за неотклонение „подписка” 
и е постановил принудително довеждане. Следват още 9 с.з. На 
08.02.2010г. е постановена присъда № 264/08.02.2010г.; 
 НОХД№297/1997г., обр. на 21.11.1997г., обв. по чл.280, ал.2, т.3 и 4, 
пр.1 и 5 вр. чл.20, ал.2 НК, чл.18, ал.1НК. Проведени 28 с.з., делото не е 
спирано. През всичките 13 години от образуване на делото, до извършване 
на проверката, са изпращани съдебни поръчки за призоваване на 
подсъдими и свидетели от Р. Турция,като по този начин ход на делото не е 
даван. 
 НОХД№399/07г., обр. на 05.06.07г. обв. по чл.159а, ал.2, т.1 и 2 НК. 
Проведени 10 с.з., делото отлагано поради неявяване на свидетели и 
защитници; 
 ЧНД№6/09г. обр. на 06.01.09г. по чл.87, ал.1 НК вр. чл.450НПК, 
свършено на 18.03.09г.; 
 НОХД№158/03г., обр. на 28.03.03г. обв. по чл.206, ал.1 НК вр. чл.63, 
ал.1, т.3 НК, обсебена вещ – мобилен телефон на стойност 140 лв. 
Многократно изпращани съдебни поръчки за призоваване на свидетел; 
 НОХД№955/06г., обр. на 19.12.06г. обв. по чл.131, ал.1, т.4 вр.чл.129, 
ал.1 НК. Проведени 22 с.з.; 
 НОХД№593/04г., обр. на 11.10.04г. обв. по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 НК, 
обв. по чл.155, ал.5, т.2, пр.1 вр.ал.3 вр. ал.1, чл.26, ал.1 НК. Проведени 34 
с.з., свършено на 06.11.09г.; 
 НОХД№493/06г., обр. на 06.06.06г. обв. по чл.198, ал.1 НК вр. чл.20, 
ал.1 и 2 НК. Проведени 21 с.з.; 
 НОХД№166/09г., обр. на 13.03.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.3 и т.7 вр. 
чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1 НК. Проведено съкратено съдебно следствие, по 
реда на Глава двадесет и седем НПК, свършено на 01.06.09г. 
 - НОХД № 121/2006г. / по чл. 343, ал. 2, б „а” от НК/. Делото е 
образувано на 10.02.2006г. С разпореждане от 06.02.2006г., делото е 
насрочено за 04.04.2006г. На тази дата е отложено, поради смърт на гр. 
ищец. Следват две отлагания, поради неявяване на вещото лице. Със 
заповед от 23.10.06г. на председателя на съда, делото е преразпределено на 
нов съдия-докладчик. Следват 4 с.з. в които делото се отлага поради 
неявяване на защитника на подсъдимия или на вещото лице и свидетелите. 
В с.з. на 14.05.08г. за първи път е даден ход на делото. Следват нови 
отлагания на с.з. поради същите причини. До момента са проведени 10 с.з.  
и делото е насрочено за 17.02.2010г. 
 - НЧХД № 180/2009г. /по чл. 130, ал. 1 от НК/. Делото е образувано 
на 18.03.2009г. и приключено на 04.11.2009г. Проведе ни са 4 съдебни 
заседания. 



 - НАХД № 759/2007г. / чл. 59 от ЗАНН срещу Н.П. на РИОКОЗ/. 
Делото е образувано на 09.11.2007г. и решено на 30.04.2009г. Проведени са 
9 съдебни заседания. Повечето от отлаганията са поради неявяване в с.з. на 
адвокат и събиране на нови доказателства. Решението е потвърдено от 
Административен съд – Благоевград.; 
 - НАХД № 747/2007г. Делото е образувано на 06.11.2007г. и решено 
на 21.05.2009г. Проведени са 10 съдебни заседания. Делото е отлагано 
многократно поради неявяване на адвокат и за събиране на нови гласни 
доказателства.; 
 - НОХД № 278/2006г. Делото е образувано на 29.03.2006г. по чл. 134, 
ал. 1, т. 2 от НК. Проведени са 17 съдебни заседания. В първото с.з. делото 
е отложено, защото с определение е разпоредил разпита на свидетеля да се 
извърши задължително в присъствието на вещо лице! След значителен 
брой отлагания поради неявяване на пострадалия, неговия защитник или 
вещото лице, делото на 09.06.2009г. е прекратено поради амнистия!; 
 - НОХД № 445/2006г. /по чл. 195, ал. 1, т. 2 от НК/. Делото е 
образувано на 17.05.2006г. и приключено на 19.10.2009г. Проведени са 6 
съдебни заседания. С разпореждане от 06.07.2006г. на Председателят на 
съда е разрешено на съдия-докладчика да го насрочи в по-дълъг срок, но не 
по-късно от 30.10.2006г. От 17.05.2006г. до 06.07.2006г.  делото не е 
администрирано /молбата на съдия – докладчика за по-дълъг срок за 
насрочване е от 05.07.2006г./. на 24.11.2006г. с разпореждане съдия-
докладчика Бузова, насрочва делото за 15.01.2007г. В с.з. на 15.01.2007г., 
подсъдимият е нередовно призован и не се явява. Прокурорът по делото е 
направил искане от съда, подсъдимия да бъде обявен за общодържавно 
издирване. Делото е отложено за 14.03.2007г. В с.з. на 28.05.2007г. 
подсъдимият отново не се явява. Прокурорът е направил искане за 
изменение на мярката за неотклонение от „подписка” в „парична 
гаранция”. Съдът не се произнася по направеното искане и спира 
производството. На 22.04.2009г.,съдът, възобновява производството, като 
приема, че делото ще се гледа по реда на задочното производство. След 
многократни справки и отлагания на 19.10.2009г. се сключва 
споразумение, като на подсъдимия е наложено наказание „глоба” в размер 
на 10 лева /деянието е извършено през 1996г./ - чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 
195, ал.1, т.2 от НК.; 
 - НАХД № 848/2007г.делото е образувано на 19.12.2007г. за деяние 
по чл. 137 от НК. Проведени са 5 съдебни заседания. Повечето отлагания 
са призоваване на свидетели. Делото е приключено на 16.06.2009г по чл. 
78а от НК.; 
 - НАХД № 86/2008г. делото е образувано на 06.02.2009г. / чл. 343, ал. 
3, б „а” от НК/. Проведени са 9 съдебни заседания. В с.з. на 27.01.2009г., 
съдът, с отменя определение за даване на ход по същество и изисква 
документи от РС – Сандански /свидетелство за съдимост/, както и справка 



от КАТ и отлага за 10.02.2009г. На тази дата делото се отлага за 
19.05.2009г., поради липса на справката от КАТ. В с.з. на 19.05.2009г. 
делото е прекратено паради амнистия!; 
 - НАХД № 10/2009г. /срещу Н.П. на РДНСК/. Делото е образувано на 
07.01.2009г. и решено на 25.06.2009г. Проведени са 4 съдебни заседания. 
На първото с.з. по делото на 26.02.2009г. се явяват всички лица и е 
допусната техническа експертиза и делото е отложено за 16.04.2009г. В с.з. 
на 25.06.2009г., поради неявяване на вещото лице и страните, съдът, 
отменя определението за допусната експертиза и решава делото.  
 НЧХД № 349/2007г. /чл. 130 от НК/. Делото е образувано на 
21.05.2007г. и решено на 08.07.2009г. Проведени са 16 съдебни заседания. 
Почти всички отлагания на с.з. са поради неявяване на адвоката, както и за 
провеждане на очни ставки.; 
 - НОХД № 455/2005г. /чл. 343 б от НК. Делото е образувано на 
28.05.2005г. и прекратено на 24.07.2009г. Проведени са 17 съдебни 
заседания. Подсъдимият е гражданин на Република Гърция. Делото е 
отлагано многократно, поради многобройни съдебни поръчки. Делото е 
прекратено поради изтичане на абсолютната давност!; 
 - НАХД № 872/2008г. Делото е образувано на 22.12.2008г. и решено 
на 10.06.2009г. Проведени са 4 съдебни заседания. Отлагано е поради 
неявяване на вещото лице. 
 Причините поради които са отлагани делата в основната си част се 
дължат на неявяване на подсъдимия/най често лицата са в чужбина  с 
неизвестен адрес/,неявяване на свидетели и вещи лица. 
 
 Във връзка с подаден до Инспектората на ВСС сигнал вх. № 
1481/2009г. със Заповед №334 от 30.11.2009г. на Главния инспектор на 
ИВСС е извършена проверка на работата на съдия Янева – Мирчева от РС 
– гр. Сандански. Проверката е извършена в периода 03-04 декември 2009г. 
от инспектор Ясен Тодоров. За извършената проверка е съставен акт изх. 
№ 3771 от 21.12.2009г., в който е констатирано следното: „ Натовареността 
на съдиите в Районен съд гр. Сандански, респ. на съдия Янева – Мирчева 
не е особено голяма. От конкретно проверените и описани в акта 
наказателни дела от общ характер всички са насрочени в нарушение на чл. 
252 от НПК, а мотивите към постановените присъда са изготвени в 
нарушение на чл. 308 от НПК. 87,5% от постановените присъди от съдия 
Янева – Мирчева през 2009 година са с просрочени или неизготвени 
мотиви. От общо разгледаните наказателни дела от общ характер 20% през 
2009 година са прекратени и върнати за доразследване на прокуратурата. 
Близо 40% от решенията по административните наказателни дела са 
написани извън законовия едномесечен срок. Съдия Стойка Янева – 
Мирчева системно не спазва сроковете предвидени в НПК и със своите 
бездействия неоправдано забавя много производства /НОХД и АНД/, с 



които осъществява дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, 
т.1 и 2 от ЗСВ.” 
 С оглед горните констатации е направено и предложение до ВСС 
изх. № 381 от 11.02.2010г. за налагане на дисциплинарно наказание на 
съдия Стойка Янева – Мирчева по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ. 
 
 ИЗВОДИ: 
 
 Условията за работа които са създадени на съдиите и съдебните 
служители са на много добри.В организационно отношение съдът 
функционира добре,на този фон след като проблемите от битово естество 
са  приключили ,следва да се обърне основно внимание на подобряване на 
пряката съдийска работа.Независимо от факта ,че при извършената 
проверка бе констатирано от екип на ИВСС, нарушение от страна на един 
съдия и липса на просрочие при другите съдии, буди тревога факта на 
значителния брой дела, които се разглеждат в едни твърде продължителни 
срокове.Отчитайки спецификата на районна в които правораздават съдиите 
от Районен съд гр.Сандански ,както и наличието на обективни 
причини,следва да се вземат незабавни мерки за ликвидирането на тази 
порочна практика делата да се разглеждат в 4,10,20 или 30 съдебни 
заседания,това не може да се възприеме като нормална продължителност 
за разглеждане на едно дело,надхвърля се всякакво понятие за разумен 
срок.Способите които могат да се използват за бързото приключване на 
делата са подробно регламентирани в закона,прибягването до съдебни 
поръчки за призоваване на пострадали и свидетели,издаването на 
Европейска заповед за арест са само едни от възможните варианти. Следва 
да се обърне внимание на възможностите за приложението на задочното 
производство,както и възможностите на органите на 
МВР,инструментариума на парични санкции както и внимателното 
боравене с оглед спецификата на случая със института на мерки за 
неотклонение и процесуална принуда. 
 
 ПРЕПОРЪКИ 
  
 1.Да се вземат на ежемесечен контрол всички висящи дела по който 
разглеждането е продължило повече от година. 
  
 2. Да се изготвят всяка седмица контролни справки са това колко 
дела са отложени и по какви причини,след което на общо събрание на 
съдиите да се анализират причините и се набележат конкретни мерки. 
 
 3.Стриктно да се следи за спазване на законовите срокове за 
изготвяне на мотивите към присъдите и решенията. 



 
 За резултатите от проверката и предприетите организационни мерки 
 да се уведоми ИВСС в срок от три месеца. 
 
 
      ИНСПЕКТОР: 
 
        /П.Михайлов/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


