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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

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

            
 

 

 
  
 

 
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 № 7/28.01.2010 год. на Главния 
инспектор, 

 
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – гр. 

Гоце Делчев 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; 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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- деловодни книги. 
 

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. 
 

 
КОННСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 

 
 

 За проверявания период, Районен съд - гр. Гоце Делчев е с щатната 
численост от 8 районни съдии, 1 съдия по вписванията и 1 държавен 
съдебен изпълнител. Всички щатове са били заети. В съда няма обособена 
наказателна и гражданска колегия. За периода от 01.07.09г. до 31.12.09г. 
съдия И. Филчев е бил командирован в РС-Петрич.От 14.12.09г. съдия М. 
Жбантова е в отпуск за раждане и отглеждане на дете. 
 

1. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор 
съгласно чл.9 ЗСВ. 

- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата се 
извършва, съобразно поредността на постъпването им. Разпределението на 
делата е сравнително равномерно, като разликите в натовареността на 
отделните състави е незначителна. Съдиите са разглеждали дела, 
образувани по всички подсъдните на РС производства. Във връзка с 
принципа на случайния подбор, председателят на съда е определял със 
заповеди, за всеки конкретен случай, кой да извършва разпределението 
при негово отсъствие. Със заповед №268/08г., председателят на съда е 
определил видовете дела, които следва да се разглеждат от дежурен съдия. 
Системата се експлоатира коректно.  
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 2. Деловодни книги: 
- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 

заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания, описната книга, се установи че се водят съгласно изискванията 
на ПАРОАВАС. За календарната година са приключени с отразяване 
началния и крайния номер и поредността на страниците. 

- Книга за веществени доказателства - за постъпващите в съда в.д. се 
съставят приемо-предавателен протоколи, които в последствие се прилагат 
към самите наказателни дела. Протокола се изготвя в три еднообразни 
екземпляра, един от тях се прилага към делото един за служба деловодство 
и един за прокуратурата, като в протокола се посочва състоянието в което 
се приемат на веществените доказателства. Всички в.д. се описват 
подробно в книгата, с всички индивидуализиращи белези.  

- Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения- води 
се на електронен носител. При проверката се установи че препис от 
присъдата си изпраща за изпълнение на прокуратурата в 
законоустановеният срок. Извършва се ежемесечна проверка на книгата, 
съгласно чл. 120 от ПАРОАВАС.  
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Постъпилите дела през проверявания период - 896 дела. Останали 

несвършени в началото на отчетния период – 294 дела. Общо дела за 
разглеждане – 1190 бр. от които: НОХД – 540 бр., НЧХД – 64 бр., 
НАХД – 247 бр., по чл. 78а от НК – 61 бр., ЧНД – 158 бр. и ЧНД 
разпити – 120 бр. 

Общо свършените дела - 940 бр. както следва: НОХД – 388 бр., 
НЧХД – 38 бр., по чл.78а от НК - 49 бр., ЧНД – 151 бр., ЧНД разпити – 
120 бр. и НАХД – 194 бр. 

Решени дела по същество – 443 бр. от които:НОХД – 94 бр., НЧХД – 
11 бр., по чл.78а от НК – 44 бр., ЧНД – 120 бр. и НАХД – 174 бр. 

Прекратени производства общо – 497 дела в това число: 
Прекратени и върнати за доразследване – 53 дела. 
Споразумения – по чл.382 НПК – 217 бр., по чл.384 НПК – 26 бр. 
Прекратени по други причини – 201 дела. 
Останали несвършени дела в края на периода – 250 бр. в т.ч. – НОХД 

– 152 бр., НЧХД – 26 бр., по чл.78а от НК – 12 бр., ЧНД – 7 бр. и НАХД – 
53 бр. 
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Приключени дела в тримесечен срок – 656 бр. в т.ч. – НОХД – 253 
бр., НЧХД – 12 бр., по чл.78а от НК – 33 бр. и НАХД – 92 бр.  

Забавено е изготвянето на решенията, както и мотивите към 
постановени присъди по 7 бр. 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 НАХД№964/08г. 19.01.09г. 07.05.09г. 2м. Шарланджиев 
2 НАХД№790/08г. 21.01.09г. 07.05.09г. 2м. Шарланджиев 
3 НАХД№388/08г. 22.01.09г. 07.05.09г. 2м. Шарланджиев 
4 НОХД№545/08г. 28.01.09г. 15.05.09г. 2м. Попов 
5 НОХД№825/08г. 24.03.09г. 24.06.09г. 2м. Попов 
6 НАХД№546/08г. 15.04.09г. 19.06.09г. 1м. Шарланджиев 
7 НАХД№929/08г. 15.06.09г. 17.08.09г. 1м. Попов 

 
Извършена бе проверка на върнатите на прокуратурата дела, 

разпределени съгласно процесуалния стадий, на който са постановени 
съдебните актове: с разпореждане по чл.249 от НПК – НОХД№145/09г.; 
НАХД№123/09г.; НОХД№185/09г., с протоколно определение от 
09.02.09г. съдът е прекратил производството по НОХД№916/09г. и е 
върнал на РП. Не са изпълнени указанията на съда и констатираните 
нарушения не са отстранени, поради което с разпореждане от 12.03.10г. по 
НОХД№185/09г., делото отново е върнато на РП; НОХД№211/09г.; 
НОХД№849/09г.; НАХД№387/09г.; НОХД№238/09г.; НОХД№463/09г.; 
НОХД№468/09г.; НОХД№483/09г.; НОХД№496/09г.; НОХД№516/09г., 
преобразувано от НОХД463/09г., указанията на съда не са изпълнени; 
НОХД№524/09г.; НОХД№593/09г.НОХД№609/09г.; НОХД№679/09г.; 
НОХД№683/09г.; НОХД№705/09г.; НОХД№775/09г.; НОХД№776/09г.; 
НОХД№709/09г. 

 и с протоколно определение по чл.288, т.1 от НПК – 
НОХД№78/09г.; НОХД№916/09г.; НОХД№226/08г.; НОХД№332/09г.; 
НОХД№504/09г.; НОХД№504/09г.; НОХД№18/09г.; НОХД№54/09г.; 
НОХД№73/09г.; НЧХД№73/09г. съдебното производство прекратено на 
осн. чл.287, ал.7 от НПК; НОХД№392/09г.; НОХД№477/09г.; 
НОХД№582/09г.; НОХД№604/09г.; НОХД№619/09г. 
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Дела върнати на прокуратурата на основание чл.382, ал.8 от НПК – 
НОХД№114/08г.; НОХД№645/09г.; НОХД№816/09г.; НОХД№32/09г.; 
НОХД№391/09г. 

Като основни причини за връщане на делата на прокурора за 
допълнително разследване за допуснати на досъдебното производство 
отстраними съществени нарушения на процесуалните правила са:  

нарушения довели до ограничаване на процесуалните права на 
обвиняемия и отразили се на неговата защита -обвинението е неясно, 
неточно и непълно, тъй като обстоятелствената част на обвинителния акт 
не отговаря на изискванията на чл.246, ал.2 и 3 НПК; 

противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на 
обвинителния акт;  

неспазване изискването на чл.229, ал.3 НПК за произнасяне на 
наблюдаващия прокурор; 

неизпълнение на дадени указания от съда; 
нарушени права на обвиняемия по чл.55 НПК-да се запознае с 

обвинението, да организира защитата си, да дава обяснения и да се 
запознава с доказателствата; 

нарушение на разпоредбата на чл.75 НПК, довело до ограничаване 
процесуалните права на пострадалия, както и на наследници на 
пострадалия.  

Прави впечатление, че от проверените общо 38 бр., 15 бр. дела са 
върнати от съдебно заседание. Това означава, че съдиите на които делата 
са разпределени за разглеждане не са констатирали наличието на 
предпоставки за връщане на делото, което в никакъв случай не може да се 
приеме като положителен атестат относно подготовката на съдебното 
заседание. Именно подготвителната фаза е тази която задължава съдията 
да провери наличието на всички предпоставки визирани в чл.248 от НПК. 
Неизпълнявайки в пълния си обем това свое задължение, води до 
удължаване на срока за разглеждане на делото и от там за една закъсняло 
възмездие.  

 
Бяха изискани и проверени дела, по които са постановени 

оправдателни присъди: 
НОХД№799/07г., обр. на 13.08.07г. обв. по чл.286, ал.2 НК, 

свършено на 06.03.09г., проведени 12 с.з. всички отлагания са поради 
обективни причини, присъдата не е протестирана; 
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НОХД№815/08г., обр. на 09.10.08г. обв. по чл.183, ал.1 НК, 
свършено на 18.05.09г. проведени 4 с.з. В открито с.з. съдията е отлагал 
два пъти делото за по 3 месеца, с цел да се даде възможност на подсъдимия 
да възстанови сумата, което е станало и на осн. чл.183, ал.3 НК не е 
наложено наказание. В случая, за сметка на бързината и срочността на 
делото е постигната житейска справедливост. 

НОХД№199/07г., обр. на 06.03.07г. обв. по чл.152, ал.1, т.2 НК, 
свършено на 20.03.09г. проведени 15 с.з. Присъдата не е протестирана, 
въпреки становището на прокурора за налагане на наказание лишаване от 
свобода; 

НОХД№1446/06г., обр. на 19.12.06г. обв. по чл279, ал.2 вр. ал.1 и 
чл.28, ал.1 НК, свършено на 12.06.09г. проведени 17 с.з. Многократно 
отлагано за неявяване на свидетели. Самото производство срещу 
подсъдимата, се води по чл.269 НПК. Присъдата е протестирана, Бл.ОС 
потвърждава.; 

НОХД№187/09г., обр. на 12.03.09г. обв. по чл.343б, ал.1 НК, 
свършено на 15.05.09г., проведени 4 с.з. Прокурора е искал налагане на 
наказание лишаване от свобода. По протест оправдателната присъда е 
отменена от въззивната инстанция и подсъдимия е осъден; 

НОХД№10/07г., обр. на 09.07.07г. обв. по чл.280, ал.2, т.3 вр.ал.1 
вр.чл.18, ал.1 и чл.20, ал.4 НК, свършено на 09.11.09г. Прокурорът не 
подържа обвинението. Делото многократно е отлагано заради издирване на 
подсъдими и свидетели. Основните свидетели са чуждестранни граждани и 
на два пъти са изпращани съдебни поръчки, което е довело до значително 
забавяне.В конкретния случай прави впечатление ,че делата са отлагани 
многократно, проведени са значителен брой съдебни заседание за да се 
постанови оправдателна присъда.Въздаването на справедливост в 
определени времеви параметри винаги се приема добре от 
обществото,закъснялата справедливост не е справедливост,стремежа да се 
прецизира доказателствения материал и да се постигне максимална истина 
в процеса е прекрасна цел но справедливостта изисква и бързина. 

 
На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  

 НОХД№970/06г., обр. на 10.08.06г. за престъпление по чл.212, ал.1, 
пр.2 НК и чл.209, ал.1, пр.1 НК, вр.чл.26, ал.1 НК. Проведени 18 с.з., 
постановена присъда на 24.03.09г. Делото е преобразувано от 
НОХД№892/06г., върнато на РП с разпореждане от 20.07.06г.; 
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 НОХД№209/09г. обр. на 23.03.09г. обв. по чл.279, ал.1 НК, вр. чл.18, 
ал.1 НК, постановена присъда №626 от 16.12.09г.; 
 НОХД№362/09г., обр. на 25.05.09г. обв. по чл.279, ал.1 НК, присъда 
№573 от 24.11.09г.; 
 НОХД№167/08г., обр. на 22.02.08г. обв. по чл.206, ал.1 НК, присъда 
№349 от 02.07.09г.; 
 НОХД№200/09г., обр. на 19.03.09г. обв. по чл.343б, ал.2 НК, вр 
чл.343б, ал.1 НК, присъда №344 от 30.06.09г., потвърдена с решение №40 
от 25.11.09г. на ОС-Благоевград; 
  НОХД118/09г., обр. на 13.02.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.7 НК, вр. 
чл.194, ал.1 вр. чл.28 и чл.26, ал.1 НК, присъда №221 от 27.04.09г.; 
 НАХД№509/09г. обр. на 27.07.09г. свършено на 04.09.09г., 1 с.з., 
потвърдено НП; 
 НАХД№563/09г. обр. на 01.09.09г. свършено на 20.10.09г., 2 с.з. 
отменя НП; 
 НАХД№559/09г., обр. на 28.08.09г.,  свършено на 03.11.09г. 3 с.з. 
изменя НП; 
 НАХД№56/09г., обр. на 21.01.09г. свършено на 07.05.09г. 5 с.з. 
отменя НП; 
 НАХД№53/09г., обр. на 20.01.09г., свършено на 24.03.09г. 2с.з. 
отменя НП; 
 НАХД№51/09г., обр. на 20.01.09г., свършено на 26.06.09г., 5с.з. 
изменя НП; 
 НАХД№716/08г., обр. на 27.08.08г., свършено на 16.01.09г., 4с.з.; 
 НАХД№706/08г., обр. на 22.08.08г., свършено на 11.12.08г., 2с.з. 
потвърждава НП; 
 НЧХД№564/08г., обр. на 24.07.08.г обв. по чл.130, ал.1 НК, присъда 
от 05.01.09г.; 
 НЧХД№627/08г., обр. на 14.07.08г. обв. по чл.130, ал.2 НК, чл.146, 
ал.1 вр. чл.148 НК, 7с.з. присъда №3321 от 19.06.09г.; 
 НЧХД№847/08г., обр. на 17.10.08г. обв. по чл.148, ал.2 вр.ал.1, т.2 и 
т.3 НК, присъда №301 от 10.06.09г. оправдава; 
  НЧХД№514/09г., обр. на 03.08.09г. обв. по чл.148, ал.1, т.1 и т.3 вр. 
чл.146 НК, прекратено - оттеглена тъжба; 
 НЧХД№65/09г., обр. на 23.01.09г. обв. по чл.130, ал.2 НК, 
прекратено – оттеглена тъжба; 
 НЧХД№57/09г., обр. на 21.01.09г. обв. По чл. 130, ал.2 НК вр. чл.20 
НК, прекратено на осн. Чл.24, ал.4, т.5 НПК; 
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 НЧХД№712/08г., обр. на 25.08.09г., обв. По чл.130, ал.1 НК, 
прекратено – оттеглена тъжба;  
 НОХД № 306/09г., обр. на 24.04.2009г. обв. по чл. 183, ал. 1 от НК. 
Проведени са 4 с.з., присъда № 463 от 06.10.2009г.; 
 НОХД № 600/09г., обр. на 16.09.2009г. обв. по чл. 343б, ал. 1 от НК. 
Присъда № 477 от 13.10.2009г.; 
 НОХД № 512/09г., обр. на 28.07.2009г. обв. по чл. 129, ал. 2 от НК 
вр. с чл. 129, ал. 1 от НК. Присъда № 432 от 17.09.2009г. Присъдата е 
обжалвана пред Бл.ОС, който с решение № 513 от 26.01.10г. по ВНОХД № 
486/09г. изменя присъдата. 
 Дела решени със споразумения: НДХД№74/09г. обр. на 02.02.09г. 
обв. по чл.311, ал1 НК, свършено на 02.02.09г. наказание – 4м. л.о.с. с 3 
год. изпитателен срок; 
 НОХД№64/09г. обр. на 23.01.09г. обв. по чл.129, ал.2 пр.2 и 5 НК, 
свършено на 24.03.09г., наказание пробация; 
 НОХД№707/09г. обр. на 27.10.09г. обв. по чл.343б, ал.1 НК, 
свършено на 27.10.09г., наказание пробация; 
 НОХД№817/08г., обр. на 09.10.08г. обв. по чл.194, ал.1 НК, 
свършено на 07.04.09г., проведени 5 с.з. Стойност на веща предмет на 
престъплението – 94.32 лв., разноски – 40 лв. Делото отлагано два пъти по 
две седмици, като е даван срок на подсъдимия да възстанови сумата, за да 
може да сключи споразумение; 
 НОХД№815/09г., обр. на 27.11.09г. обв. по чл.343в НК, свършено на 
30.11.09г., наказание пробация; 
 НОХД№805/09г., обр. на 24.11.09г. обв. по чл.343б НК, свършено 
25.11.09г., наказание - пробация; 
 НОХД№872/09г., обр. на 17.12.09г. обв. по чл.343б НК, свършено на 
19.02.09г., наказание пробация; 
 НОХД№961/08г., обр. на 01.12.08г. обв. по чл.194, вр. чл.20, ал.2 НК, 
чл.195 вр. чл.20, ал.2 НК. Присъда от 04.12.07г. подсъдимите признати за 
виновни и осъдени на л.о.с. ефективно, на 04.11.08г. Бл.ОС отменя 
присъдата изцяло. На 02.12.08г. внесено споразумение, като наказанието 
вече е съответно 8м. условно 3год. изпитателен срок за първото и 5м. 
условно с 3 год. за втората по делото - чл.195 НК; 
 НОХД№722/09г. обр. на 29.10.09г., обв. по чл.343б НК, свършено на 
02.11.09г., наказание – пробация; 
 НОХД№427/09г., обр. на 15.06.09г. обв. по чл.343б НК, свършено на 
16.06.09г., наказание – пробация. 
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 Съкратено съдебно следствие по Глава двадесет и седма НПК: 
 НОХД№573/09г., обр. на 04.09.2009г. обв. по чл. 135, ал. 6 вр. чл. 
235, ал. 1, пр. 1, пр. 5 от НК. Присъда № 583 от 26.11.2009г.; 
 НОХД№519/09г. обв. по чл. 216, ал.4 от НК. Проведени са 2 с.з. – 
присъда № 550 от 17.11.2009г.; 
 НОХД№341/09г., обр. на 14.05.2009г. обв. по чл. 343, ал. 1, б”а” и 
„б” от НК вр. чл. 342, ал. 1 от НК и чл.20, ал.2 от ЗДвП. Проведени са 4 с.з. 
Присъда № 486 от 16.10.2009г.; 
 НОХД№976/2009г. /чл. 343б, ал. 1 от НК/. Делото е образувано на 
09.12.2009г. и насрочено за 22.01.09г. Присъда № 42 от 22.01.2009г.; 
 НОХД№919/08г. обв. по чл. 152, ал.3, т.1 вр. чл. 152, ал. 1, т. 1 вр. чл. 
20, ал. 2 от НК. Проведени са 7 с.з, присъда № 319 от 19.16.2009г. При 
проследяване хода на делото се установи, че съдът е решил да приложи 
особените правила на съкратеното съдебно следствие по чл. 373, ал. 2, във 
вр. чл. 372, ал. 4 НПК, след започнало съдебно следствие по общия ред, в 
разрез с т.3 от Тълкувателно решение № 1 от 06.04.2009 г. на ОСНК на 
ВКС по т.д. №1/2008г. – „Преходът към особените правила на Глава 
двадесет и седма от НПК след започнало съдебно следствие по общия ред е 
несъвместим със законодателните идеи, вложени в диференцираната 
процедура. Нормите на чл.371 – чл.373 НПК визират предпоставките за 
предварителното изслушване, реда за неговото провеждане и 
произтичащите от това последици – съкратено съдебно следствие пред 
първата инстанция. Те съдържат императивни предписания, 
представляващи отклонение от стандартния модел на наказателния процес, 
с които първостепенният съд е длъжен да се съобрази преди да даде ход на 
съдебното следствие с прочитането на обвинителния акт.” 
 НОХД№97/09г., обр. на 06.02.2009г. обв. по чл.216, ал.1 от НК и 
чл.131, ал.1, т.12 от НК вр. чл.130, ал.1 от НК. Проведени са 2 с.з. Присъда 
№ 184 от 01.04.2009г.; 
 НОХД№77/09г., обр. на 28.01.2009г. обв. по чл.194, ал.1 от НК вр. 
чл.26, ал.1, чл.20, ал.2 от НК. Проведени са 2 с.з. Присъда № 194 от 
06.04.2009г.; 
 НОХД№904/08г., обр. на 07.11.08г. обв. по чл. 216, ал. 4 от НК вр. 
чл. 216, ал. 1 от НК. Проведени са 3 с.з. Присъда № 139 от 12.03.2009г.; 
 НОХД№942/09г., обр. на 21.11.09г. обв. по чл.235, ал.1, пр.1 от НК. 
Присъда № 77 от 09.02.2009г.; 
 НОХД№574/08г., обр. на 02.07.08г. обв. по чл.183, ал.4 вр. ал.1 от НК 
вр. чл.28, ал.1 от НК. Проведени са 5 с.з. Присъда №6 от 06.01.2009г.; 
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 НОХД№275/08г., обр. на 26.03.08г. обв. по чл.196, ал.1, т.2 от НК вр. 
чл.195, ал.1, т.4, пр.1 от НК. Проведени са 13 съдебни заседания. Приложи 
особените правила на съкратеното съдебно следствие по чл. 373, ал. 2, във 
вр. чл. 372, ал. 4 НПК, след започнало съдебно следствие по общия ред, в 
разрез с т.3 от Тълкувателно решение № 1 от 06.04.2009 г. на ОСНК на 
ВКС по т.д. №1/2008г. 
 Дела по УБДХ: НАХД №366/09г.; НАХД№771/09г.; 
НАХД№686/09г.; НАХД№666/09г.; НАХД№668/09г.; НАХД№630/09г.; 
НАХД№561/09г.; НАХД№367/09г.; НАХД№744/09г.; НАХД№360/09г.; 
НАХД№361/09г. 
 Дела по чл.78а от НК: НАХД№754/09г., обр. на 11.11.2009г. Решение 
№611 от 09.12.09г.; НАХД№737/09г., обр. на 02.09.2009г. Проведени са 3 
с.з. Решение № 31 от 19.01.09г.; НАХД№521/09г., обр. на 07.08.2009г. 
Решение № 415 от 04.09.09г.; НАХД№513/09г.обр. на 28.07.2009г. 
Решение №408 от 27.08.09г.; НАХД № 363/2009г. обр. 25.05.2009г. 
Проведени са 3 с.з. Решение №434 от 18.09.09г.  
 Отново следва да се акцентира върху много бройните отлагания на 
делата, независимо от това дали те се отлагат по обективни или субективни 
причини, това не дава добър облик на правораздавателната система.  
 

Спрени дела: НОХД№1418/06г. обр. на 12.12.06г. обв. по чл.280, 
ал.2, т.3 НК вр.чл.280, ал.1 НК и чл.20, ал.4 НК. Проведени 15 с.з., спряно 
на 23.03.09г., поради отсъствие на единия от подсъдимите чл.290, ал.1 
вр.чл.269, ал.1 вр.чл.25, т.2 от НПК. Издадена европейска заповед за арест; 

НОХД№111/09г. обр. на 11.02.09г. обв. по чл.279, ал.1 НК вр. чл.20, 
ал.4 НК. Спряно на 03.12.09г., поради отсъствие на подсъдимия. Същият 
обявен за общонационално издирване, делото възобновено; 

НОХД№140/09г., обр. на 19.02.09г. обв. по чл.279, ал.2 вр.ал.1 НК и 
чл.28, ал.1 НК. Спряно на 19.10.09г., поради отсъствие на подсъдимия. 
Възобновено на 12.01.2010г.; 

НОХД№224/2000г., обр. на 10.03.2000г. обв. по чл.279, ал.2 НК. 
Спряно на 21.06.2001г. поради отсъствие на подсъдимия. Извършвани са 
редовни справки - последната от 21.10.09г.; 

НОХД№1145/05г., обр. на 15.12.05г. обв. по чл.195, ал.1, т.5 и 7 НК 
вр. чл.194, ал.1 НК вр.чл.20, ал.2 НК и чл.28, ал.1 НК. Спряно на 14.05.07г. 
поради отсъствие на подсъдимия. Извършвани са редовни справки; 

НОХД№750/08г., обр. на 05.09.08г. обв. по чл.194, ал.1 НК. Спряно 
на 12.10.09г. Възобновено - сключено споразумение на 08.01.10г.; 
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НОХД№778/08г. обр. на 23.09.08г./преобразувано от 
НОХД№175/06г./, обв. по чл.152, ал.2, т.1 вр. чл.152, ал.1, т.2 НК. Спряно 
на 26.01.09г., издадена европейска заповед за арест. Извършвани са 
справки; 

НОХД№419/08г., обр. на 15.05.08г. обв. по чл.279, ал.4 НКвр. Чл.20, 
ал.4 НК. Спряно на 02.12.08г. поради отсъствие на подсъдимия. 
Извършвани са справки; 

НОХД№1137/07г., обр. на 06.12.07г. обв. по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 
НК, обв по чл.339, ал.1, пр.2 НК. Спряно на 15.10.08г. поради отсъствие на 
подсъдимия. Не са извършвани справки за отпадане на основанията за 
спиране; 

НОХД№565/09.г, обр. на 02.09.09г. обв. по чл.280, ал.1 НК. Спряно 
на 19.10.09г. поради отсъствие на подсъдимия. 

Прави впечатление, че проблема със спрените дела е особено 
актуален в този регион. Използват се различни процесуални способи 
особено при делата по чл. 279ал.2 от НК, като делата се спират при 
положение че може в тези случай да се използва изключението на чл. 269 
ал.3 от НПК и делта да се приключат в указаните от закона срокове. 
Използуването на института на „Европейска заповед за арест” и на 
съдебни поръчки се оказва неефективен и води до значителен брой спрени 
дела.  

За периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в РС-Гоце Делчев, няма 
изгубени дала. 

 
 Бе извършена и проверка по сигнал вх. №1717А/09/14.01.2010г. на 
ИВСС, относно допуснати нарушения по НОХД№1220/06г. по описа на 
РС-Гоце Делчев, пр.пр. №1566/05г. по описа на РП- Гоце Делчев. 
Констатации: НОХД№1220/06г. е образувано на 30.10.06г. и е 
разпределено на съдия Костадин Попов. С разпореждане №168 от 
13.10.2008г., на основание чл.249 във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, 
съдебното производство е прекратено и делото е върнато на РП-Гоце 
Делчев, за отстраняване на допуснатите на досъдебното на производство 
съществени процесуални нарушения. С изх. №641 от 13.10.08г. делото е 
изпратено на районна прокуратура. От изложеното следва, че от момента 
на образуване на делото – 30.10.06г. до произнасянето с разпореждане - 
13.10.08г. са изтекли близо две години. От връщането на делото в РП, до 
датата на извършване на настоящата проверка - 09.02.2010г./ за период от 1 
година и 4 месеца/, по същото не са извършвани процесуално следствени 
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действия. Следва да се отбележи че на 21.10.09г. РП- Гоце Делчев е 
изпратила делото по компетентност на РП-Пещера. С постановление от 
02.12.09г. по преписка №1434/09г. РП-Пещера е отказала да приеме делото 
и е повдигнала спор за подсъдност пред ВКП. С постановление от 
15.12.09г. ВКП е възложила делото на РП-Гоце Делчев. 

 
 
ИЗВОДИ 
 
- Създадена е добра организация на административната дейност на 

съда. Не бяха констатирани нарушения, при разпределението на делата на 
принципа на случайния подбор, съгласно чл.9 от ЗСВ. 

Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 
- Относно образуване, движение и приключване на делата се налага 

извода, че преобладаващата част от делата са насрочвани своевременно от 
докладчика но след тяхното насрочване значителна част от проверените на 
случаен признак дела се отлагат многократно, което води от своя страна до 
решаване на делата в срокове, които едва ли могат да се нарекат разумни. 
Съдебните актове, с малки изключения, са изготвяни в законоустановените 
срокове. 
 
 

ПРЕПОРЪКИ 
 
1. С оглед констатираните нарушение, при извършената проверка по 

сигнал №1717А/09/14.01.2010г. на ИВСС: 
- На основание чл.312, ал.1, т.3 вр. чл.54, ал.1, т.6 и ал.2 ЗСВ 

Инспекторатът към ВСС да предложи на Административния ръководител 
на Районен съд – Гоце Делчев, предвид правомощията му по чл.311, т.1 от 
ЗСВ, да образува дисциплинарно производство срещу Костадин Попов 
– съдия в Районен съд – гр. Гоце Делчев и наложи дисциплинарно 
наказание по чл.308, ал.1, т.1 ЗСВ – „забележка”, за извършеното от 
него дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.3, т.2 от ЗСВ, изразяващо 
се в бездействие, което неоправдано е забавило производството по 
НОХД№1220/06г. по описа на РС – Гоце Делчев. 
 - На основание чл.54, ал.1, т.5 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС, 
сигнализира Административния ръководител на Окръжна прокуратура – 
Благоевград, за допуснатото нарушение по пр.пр. 1566/05г. по описа на 
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РП-Гоце Делчев, изразяващо се в бездействие, което неоправдано е 
забавило производството. 
 
 2. Административния ръководител на районния съд, да следи 
стриктно сроковете в които приключват наказателните производства. 
Особено внимание да се обърне на административно наказателните дела по 
които значителния брои отлагания са процесуално неоправдани. Да се 
провеждат периодични срещи със съдиите за обсъждане на причините 
довели до отлагането на делата и набелязване на мерки за тяхното 
отстраняване. Да се обърне специално внимание на процедурата по Глава 
27 от НПК с оглед Тълкувателно решение № 1 от 2009год. на ВКС. 
 
 

За предприетите мерки, с оглед направените препоръки, 
Инспектората към ВСС, да бъде уведомен в едномесечен срок.  

 
 
 
 
 
 
                                      ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                 /ПЕТЪР МИХАЙЛОВ/ 


