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I. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА. КАДРОВА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.  

 

1. Магистрати. Управление на съда. 

Районен съд – Петрич разполага с осем щатни бройки за районни съдии, в т. ч. един  

за административен ръководител. Съдът разполага също така с  един щат за длъжността 

„съдия по вписванията” и един  щат за длъжността „държавен съдебен изпълнител”. 

Съдийският щат е запълнен изцяло. 

Правораздавателната дейност се осъществява от магистратите от гражданско и 

наказателно отделение, ръководени от административния ръководител Мая Банчева.  

През 2018 г. гражданската и наказателната колегия работиха, както следва:  

Гражданска колегия състояща се от четири състава със следните съдии, разглеждащи 

граждански дела – Ангелина Бисеркова, Атанас Кобуров, Андрей Николов и Диана 

Хаджиева. Със Заповед на административния ръководител, считано от 02.01.2018 г. съставът 

на съдия Диана Хаджиева бе трансформиран от наказателен в граждански. 

Наказателна колегия състояща се от четири състава, със следните съдии, разглеждащи 

наказателни дела – Мая Банчева, Божана Манасиева, Андроника Ризова, Румяна Митева. 

И през този отчетен период административният ръководител на съда продължи да 

упражнява контрол по движението на делата, с цел предприемане на навременни и адекватни 

управленски решения, анализирайки статистическата информация на съда на база месечни 

справки за спрени и стари дела, неизготвени в срок съдебни актове, разпределение на делата, 

висящи дела неприключили в едногодишен срок от първото редовно заседание дела.  

Именно в тази връзка и съпоставяйки постъплението на граждански дела в 

предходния отчетен период, както и с цел изравняване натовареността на гражданската и 

наказателна колегия, бе взето решение за трансформиране на един от наказателните състави 

в граждански, считано от 02.01.2018 г. 

Отново на база анализа на постъпилите по видове дела и констатираното значително 

увеличаване броя на образуваните през 2018 година административнонаказателни дела, 

както и с цел недопускане нарушаване сроковете за разглеждане на делата и забавяне в 

изготвянето на съдебните актове от наказателните състави, бе взето решение, от 26.11.2018 

година, съдиите от гражданската колегия да поемат ежедневните наказателни дежурства. 

 

2. Държавен съдебен изпълнител и Съдия по вписванията: 

Съдебноизпълнителната служба при РС – Петрич разполага с един брой за 

длъжността държавен съдебен изпълнител, заета от Стойка Димитрова. 
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В службата по вписванията също нямаше промени, като ръководството на службата 

през цялата 2018 година се осъществяваше от съдия по вписванията Мария Малинова.  

  

3. Администрация на РС – Петрич – обща и специализирана.  

В Районен съд – Петрич съдебните служители са структурирани съобразно чл. 14 от 

ПАС на обща и специализирана администрация. Броят на съдебните служители на РС – 

Петрич по щат е 27, който към началото на отчетния период бе зает, както следва:  

Съдебен администратор – 1 брой; Главен счетоводител – 1 брой; Системен 

администратор – 1 брой; Съдебни секретари – 11 броя (от които съдебен секретар-архивар – 

1, съдебен секретар-деловодител регистратрура – 1, съдебен секретар-деловодител в СИС); 

Съдебни деловодители – 8 броя (от които съдебен деловодител-касиер – 1; деловодител в 

„Бюро съдимост” – 1 брой; Призовкари – 2 броя; Чистач – 1 брой; работник поддръжка 

сгради-огняр-домакин – 1 брой. 

Считано от 19.03.2018 г. бе прекратено трудовото правоотношение със съдебен 

служител на длъжност „призовкар“, на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда – 

придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. На освободената длъжност бе 

назначен служител на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ – до заемане на длъжонстта въз 

основа на конкурс. 

Считано от 18.07.2018 г. бе прекратено трудовото правоотношение със съдебен 

служител на длъжност „съдебен секретар“, също на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от Кодекса 

на труда – придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. На освободената 

длъжност бе назначен служител на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ – до заемане на 

длъжонстта въз основа на конкурс. 

И през тази година с цел осигуряване на пълна взаимна заменяемост между 

служителите в случай на отсъствие на служител, на част от служителите беше възлагано да 

изпълняват задължения, свързани с дейността на други служби.  

Важно е да се отбележи, че утвърдената в годините практика за работа в постоянно 

действащи екипи от съдия – деловодител – секретар в Районен съд – Петрич е от значение за 

срочното и качествено изпълнение на служебните задължения както за съдиите, така и за 

съдебните служители.  

 

4. Обучения  

През 2018 година съдиите и служителите от Районен съд – Петрич продължиха да 

повишават своята квалификация, участвайки в различни обучения, конференции и семинари, 

организирани от НИП, ВСС, БОС, МСС, ЕМСО и др., а именно:  
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 През м. декември 2018г. съдия Мая Банчева премина едноседмичен стаж за 

административни ръководители в съда в гр. Нант, Франция, организиран от ЕМСО.  

  През отчетния период административния ръководител спечели стипендия на 

Френското посолство в България и участва в обучение на тема „Борба с организираната 

престъпност“, проведено в гр. Париж, Р Франция. 

 Съдия Ангелина Бисеркова премина обучение на тема „Учредяване право на строеж, 

договори за строителство, предварителни договори – облигационноправни и вещноправни 

аспекти“, организирано от НИП. 

 Съдия Божана Манасиева посети семинар на тема „Прилагане принципа ne bis in idem 

при конкуренция между наказателна и административна отговорност спрямо едно лице за 

едно деяние“. 

 Съдия Диана Хаджиева взе участие в семинари на теми „Тематично езиково обучение 

в областта на семейното право“; „Право на ЕС в областта на оценка на въздействието върху 

околната среда“, „Европейско трудово право“, организиран от ЕРА в Трир, Германия и 

„Тематично езиково обучение в областта на съдебното сътрудничество по граждански дела“, 

организиран от ЕМСО в Букурещ, Румъния. 

 Съдия  Андроника Ризова премина обучение на тема „Инструменти на ЕС за взаимно 

признаване на актове, постановени в производства с наказателноправен характер – 

практически аспекти“. 

 Съдиите Божана Манасиева, Диана Хаджиева, Андроника Ризова и Румяна Митева 

преминаха Едногодишно обучение по право на Европейския съюз, организирано от 

Фондация „Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев. 

На Регионалното обучение на тема „Новите изменения в ГПК“, проведено в Окръжен 

съд – Благоевград присъстваха съдиите Диана Хаджиева, Румяна Митева и  Андрей Николов, 

а на семинар, проведен отново  в Окръжен съд – Благоевград,  на тема „Актуални проблеми 

на съдебната парктика във връзка с измененията в НПК“, взеха участие съдиите Божана 

Манасиева, Андроника Ризова и Румяна Митева. 

От АК – Благоевград съвместно с Центъра за обучение на адвокати също беше 

организиран семинар във връзка с новите промени в ГПК, на който взеха участие съдия 

Хаджиева и съдия Митева. 

Съдиите Божана Манасиева, Диана Хаджиева, Андроника Ризова и Румяна Митева 

участваха в Работната среща на Евроджъст, организирана от Националното бюро на 

България в Евроджъст. 

Съдебният администратор Силвия Арабаджиева участва в обучение на тема 

„Комуникационни умения и изпълнение на комуникационната стратегия на съдебната власт 
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2014-2020“, проведено по Проект “Качествено професионално обучение за повишаване 

ефективността на правосъдието“.  

Във връзка с въвеждането на идентификатора ECLI в България и свързване с Портала 

– е – Justice – Европейски портал за електронно правосъдие и други полезни информационни 

ресурси в Европейския съюз, даващи достъп до националното законодателство и съдебната 

практика на държавите-членки бе орагнизирано обучение, в което взе участие системният 

администратор Христо Дундев. Съдебните служители Соня Костадинова, Катерина Изова и 

Мария Недева преминха обучение на тема „Ефективна комуникация“, организирано от 

Националното сдружение на съдебните служители при Окръжен съд – Благоевград.   

 

5. Атестиране, статут на несменяемост, повишаване в ранг, наказания 

 

През 2018 г. с решения на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската 

колегия на ВСС бяха открити процедури за периодично атестиране на съдия Божана 

Манасиева, съдия Андроника Ризова, съдия Диана Хаджиева, както и процедура за 

придобиване статут на несменяемост на съдия Андрей Николов.  

Към настоящия момент, с решение по протокол № 1 от 15.01.2019 г. Съдийската 

колегия на ВСС, на основание чл. 206 от ЗСВ прие комплексна оценка от периодичното 

атестиране на съдия Божана Цветанова Манасиева – „МНОГО ДОБРА". С решение по 

протокол № 6 от 18.02.2019 г. КАК е предложила на Съдийската колегия на ВСС, да приеме 

комплексна оценка от атестирането на съдия Андроника Ризова – „МНОГО ДОБРА"  

Останалите процедури все още не са приключили. 

 

Съдебните служители се атестират ежегодно съобразно правилата на чл.158 и сл. от 

ПАС и се повишават в ранг при наличие на условия за това. 

През 2018 година не са образувани дисциплинарни производства и не са налагани 

наказания на съдебни служители. Съдебните служители са с дългогодишен стаж и 

практически опит, запознати са подробно със своите задължения, с действащите нормативни 

актове, касаещи дейността им, с вътрешните актове, свързани със спецификата на работа в 

съда.  

6. Извършени проверки от Инспектората към ВСС, резултати и   

препоръки. 

През 2018 година в РС – Петрич не са извървани проверки от Инспектората към ВСС.  
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 ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

1. Останали дела за разглеждане към 01.01.2018 г., новообразувани дела, 

разгледани дела през 2018 г. 

През 2018 година в Районен съд – Петрич са разгледани общо 3 057 бр. дела, от тях 

1 679 бр. граждански дела и 1 378 наказателни дела.  

За сравнение: през 2017 година в Районен съд – Петрич са разгледани общо 3 144 бр. 

дела, от тях 1 856 бр. граждански дела и 1 288 наказателни дела. През 2016 година са 

разгледани общо 2 860 бр. дела, от тях 1 343 бр. граждански дела и 1 517 наказателни дела.  

 

Общ брой дела 2016 2017  2018 

Постъпили дела за годината 2 539 2 836  2 790 

Общо дела за разглеждане 2 860 3 144  3 057 
Свършени дела 2 554 2 877  2 650 
Несвършени дела 306 267  407 
Свършени в срок до 3 месеца  2 145 2 487  2 351 

 

От всички разгледани 3 057 дела, постъпилите през отчетния период  са 2 790 дела, 

т.е. процентното съотношение на останалите несвършени от предходната година е 8,7 % 

спрямо всички разгледани дела, а на новообразуваните спрямо всички разгледани дела – 91 

%. 

В 3-месечния срок са свършили общо 2 351 дела, което представлява 89 % от 

всички свършени дела. През 2017 г. в 3-месечния срок са свършили общо 2 487 дела, което 

представлява 86 % от всички свършени дела. През 2016 г. в срок до 3 месеца са приключили 

84 % от всичките свършени дела.  
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 Новообразуваните наказателни дела през 2018 г. са 1 249 дела, а останалите 

несвършени от предходната 2017 година са 127 дела. Процентното съотношение на 

останалите несвършени от предходен период спрямо всички разгледани наказателни дела е 9 

%, а на новообразуваните наказателни спрямо всички разгледани наказателни представлява  

90,6 %. 

Новообразуваните граждански дела през 2018 г. са 1 539 дела. Останалите 

несвършени граждански дела от предходната 2017 г. година са 140 на брой. Процентното 

съотношение несвършени от предходен период спрямо всички разгледани граждански дела е 

8,3 %, а на новообразуваните граждански спрямо всички разгледани граждански 

представлява 91,7 %.  

 

За сравнение: 

Новообразуваните наказателни дела през 2017 г. са 1 115 дела, а останалите 

несвършени от предходната 2016 г. са 173 дела. Процентното съотношение на останалите 

несвършени от предходен период спрямо всички разгледани наказателни дела е 13 %, а на 

новообразуваните наказателни спрямо всички разгледани наказателни представлява 86,5 %. 
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Новообразуваните граждански дела през 2017 г. са 1 721 дела. Останалите 

несвършени граждански дела от предходната 2016 г. са 133 на брой. Процентното 

съотношение несвършени от предходен период спрямо всички разгледани граждански дела е 

7 %, а на новообразуваните граждански спрямо всички разгледани граждански представлява 

93 %.  

Новообразуваните наказателни дела през 2016 г. са 1 312 дела, а останалите 

несвършени от предходната 2015 г. са 199 дела. Процентното съотношение на останалите 

несвършени от предходен период спрямо всички разгледани наказателни дела е 13 %, а на 

новообразуваните наказателни спрямо всички разгледани наказателни представлява 86,5 %. 

Новообразуваните граждански дела през 2016 г. са 1 227 дела. Останалите 

несвършени граждански дела от предходната 2015 г. са 112 на брой. Процентното 

съотношение несвършени от предходен период спрямо всички разгледани граждански дела е 

8,3 %, а на новообразуваните граждански спрямо всички разгледани граждански 

представлява 91,4 %.  

 

Постъпили дела по видове 2016 2017  2018 

Граждански дела по общия ред 261 307  301 

Бързи производства по чл.310 от ГПК 16 11  23 

Граждански дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ 7 2  7 

Частни граждански дела 130 225  180 

Заповедни производства  758 1 143  989 

Облигационни искове 58 31  39 

Други граждански дела 1 2  0 

Общо граждански дела 1 231 1 721  1 539 

Наказателни дела от общ характер 466 363  307 

Наказателни дела от частен характер 11 4  11 

Дела по чл.78А от НК 64 38  20 

Частни наказателни дела 341 326  388 

Частни наказателни дела – разпити 213 197  159 

Административнонаказателни дела 217 187  364 

Общо наказателни дела 1 312 1 115  1 249 

Общ брой постъпили дела  2 549 2 836  2 788 

 

През 2018 година са свършили 87 % от всичко разгледаните дела. От всичко свършени 

дела, в срок до 3 месеца са 89 %. 
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За сравнение:  

През 2017 година са свършени 91,5 % от всичко разгледаните дела, като 86 % са 

свършени в срок до 3 месеца 

През 2016 година са свършени 90 % от всичко разгледаните дела, като 87 % са 

свършени в срок до 3 месеца. 

 

ИЗВОДИ:  

 

През 2018 г. в Районен съд – Петрич са постъпили само 48 дела по-малко спрямо 

2017 г., но са постъпило 249 броя дела повече спрямо 2016 г., т.е. тази година също е 

налице запазване на общия брой новообразувани дела в сравнение с 2016 година.    

Постъплението на граждански дела през 2018 година е по-малко със 182 дела 

спрямо 2017 година, но остава изключително високо спрямо 2016 година. Разликата се 

дължи единствено на намаление на броя постъпили частни граждански дела, съответно 

заповедни производства, което от своя страна води и до намаляване на % свършени 

спрямо разгледани. 

От друга страна, постъплението на наказателни дела бележи увеличение със 134 

броя дела спрямо 2017 година. Разликата в увеличаване броя образувани дела през 2018 

година се дължи на нарастване постъплението на административнонаказателни дела. 

 Данните за работата сочат, че Районен съд Петрич е запазил традиционно добрите 

си показатели при спазване на инструктивните тримесечни срокове за решаване на 

делата и в тази насока е постигнато желаното. Високият процент дела, разгледани в 

тримесечния срок, се дължи на добрата организация на работа в отделните служби, 

стремежа за спазване на инструктивните срокове от съдиите и доброто управление на 

делата от докладчиците. 

 

ІІІ. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

1. Дела за разглеждане през 2018 година. Новообразувани дела. Сравнителен 

анализ. 

В РС – Петрич през 2018 година са постъпили 1 539 бр. граждански дела, от тях 

1463 бр. новообразувани, 75 бр. получени по подсъдност от други съдилища и 1 бр. върнато 

от въззивна инстанция за ново разгреждане и образувано под нов номер.  

Постъпилите – 1 539 бр. ведно с несвършените дела от предходния период – 140 бр., 

формират броя на разгледаните през 2018 година граждански дела – 1 679 бр.  
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Сравнителен анализ на образуваните граждански дела за 2016 г., 2017 г., 2018 г 

 

Година Брой образувани граждански дела 

2018 г. 1 539 

2017 г. 1 723 

2016 г. 1 231 

 

 

 

 

Разгледаните през 2018 година граждански дела по видове са както следва: 

 

Видове  искове 

 
Останали несвършени от 
предходна година 

 
Постъпили през 2018 г. 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗГР, ЗЗДетето  26 171 

в т.ч.: - развод по чл. 49 СК 12 45 
           - развод по чл. 50 СК 0 38 

           - издръжки СК 1 18 

           - по закон за защита от домашното 
насилие 

2 14 

Облигационни искове 27 39 

Вещни искове 16 14 

Делби и искове по ЗН 20 21 

Установителни искове 41 101 

Искове по КТ 3 17 

в т.ч.: - искове по чл. 200 КТ  1 2 

           - отмяна на уволнение 2 5 
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Административни производства 1 7 

Обезпечения 0 22 

Частни производства 0 133 

Заповедни производства 0 989 

Частни производства - регламенти 4 25 

Други граждански дела  2 0 

Общо 140 1 539 

       

За сравнение през годините разгледаните граждански дела по видове е както следва: 

 

Видове  искове 

 
Останали 
несвършени 
от предходна 
година 

Новообразувани 

2018 г. 2017 г.  2016 г. 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗГР, ЗЗДетето  26 171 186 157 

в т.ч.: - развод по чл. 49 СК 12 45 41 26 
           - развод по чл. 50 СК 0 38 59 49 

           - издръжки СК 1 18 8 7 

           - по закон за защита от домашното 
насилие 

2 14 13 13 

Облигационни искове 27 39 31 58 

Вещни искове 16 14 14 23 

Делби и искове по ЗН 20 21 21 12 

Установителни искове 41 101 86 67 

Искове по КТ 3 17 13 18 

в т.ч.: - искове по чл. 200 КТ  1 2 2 2 
           - отмяна на уволнение 2 5 3 9 

Административни производства 1 7 2 7 

Обезпечения 0 22 18 12 

Частни производства 0 133 171 86 

Заповедни производства 0 989 1 143 758 

Частни производства - регламенти 4 25 36 32 

Други граждански дела  2 0 2 1 

Общо 140 1 539 1 723 1 231 
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 Общо постъпленията на частни граждански дела през 2018 г. по видове е както следва: 

 
 
Видове дела 

Останали несвършени 
 от предходен период 

Новообразувани 
 
2018 г. 

Частни граждански дела 
 

4 1 169 

 
в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 ГПК 

0 989 

           - други частно  гр. дела 4 180 

 

Процентното съотношение на новообразуваните частни граждански дела спрямо 

общия брой новопостъпили граждански дела представлява 76 %., като частните граждански 

дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК съставляват 64 % от общия брой новообразувани 

граждански дела. 

 

Сравнителен анализ  за 2018 г., 2017 г. и 2016 г. в табличен вид: 

 

Видове дела Останали 
несвършени 
от предходен период 

Новообразувани 
 
                2018 г. 

Новообразувани 
 
                2017 г. 

Новообразувани 
 
                  2016 г. 

Частни граждански 
дела 

4 1 169 1 368 888 

в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 
ГПК 

0 989 1 143 758 

   - други частни гр. дела 4 180 225 130 
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2. Свършени граждански дела през 2018 г. 

 

Броят на свършените граждански дела /в т.ч. ч. гр./ през 2018 година е 1 526 бр., от 

които със съдебен акт по същество са приключили 1 349 бр., прекратени – 177 бр. дела, в т.ч. 

със спогодба 11 дела, а останалите 166 дела са прекратени по други причини.  

 

 

 

Броят на свършените граждански дела по общия ред /без ч. гр./ през 2018 година е 

356 бр. дела, от които с акт по същество са приключили 261 броя дела, прекратени са - 95 

броя дела, от които със спогодба са приключили 11 дела, останалите 84 дела са прекратени с 

определение по други причини.   

 

            Брой на свършените граждански дела през 2018 година по видове: 

 

Видове  искове Брой свършени дела през годината 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗГР, ЗЗДетето  166 

в т.ч.: - развод по чл. 49 СК 42 
           - развод по чл. 50 СК 37 

           - издръжки СК 14 

           - по закон за защита от домашното насилие 15 

Облигационни искове 43 

Вещни искове 14 

Делби и искове по ЗН 24 

Установителни искове 88 

Искове по КТ 12 



 14

в т.ч.: - искове по чл. 200 КТ  1 

           - отмяна на уволнение 4 

Административни производства 7 

Обезпечения 22 

Частни производства 131 

Заповедни производства 989 

Частни производства - регламенти 28 

Други граждански дела  2 

Общо 1 526 

 

Сравнителен анализ по видове за 2018 г., 2017  г., 2016 г. в табличен вид  

 

Видове  искове 
    Брой свършени дела през годините 

2018 2017 2016 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗГР, ЗЗДетето  166 186 151 

в т.ч.: - развод по чл. 49 СК 42 40 24 
           - развод по чл. 50 СК 37 62 49 

           - издръжки СК 14 10 5 

           - по закон за защита от домашното насилие 15 11 13 

Облигационни искове 43 35 46 

Вещни искове 14 16 22 

Делби и искове по ЗН 24 14 13 

Установителни искове 88 80 54 

Искове по КТ 12 15 24 

в т.ч.: - искове по чл. 200 КТ  1 3 1 
           - отмяна на уволнение 4 3 10 

Административни производства 7 1 9 

Обезпечения 22 19 11 

Частни производства 131 171 87 

Заповедни производства 989 1 143 758 

Частни производства - регламенти 28 34 32 

Други граждански дела  2 2 3 

Общо 1 526 1 716 1 210 

 

 

Броят на свършените 1 526 дела спрямо разгледаните 1 679 дела, представлява 91 

%. 
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През 2017 г. от разгледаните 1 856 дела са свършени 1 716 дела, което представлява 92 

%. През 2016 г. са разгледани 1 343 дела, от които 1 210 са свършени, т. е. 90 % свършени 

спрямо разгледани. И през този отчетен период се запазва тенденцията от предходните 

години за приключване на голям брой граждански дела.  

  

3. Решени дела – анализ по видове 

   

 Най-висок е броят на приключилите дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и другите частни 

граждански дела. От разгледаните общо 1 173 дела от този вид са приключили 1 170 дела или 

99,7 % .  

От исковете по СК, ЗЗДН, ЗГР, ЗЗДетето е имало за разглеждане 197 дела, решени са 

166 дела, което съставлява 84 % решени дела. През 2017 г. са разгледани 212 дела, решени са 

186 дела, което съставлява 88 % решени дела от тези видове. През 2016 година са били 

съответно за разглеждане 177 дела, от които решени 151 дела, което представлява 85 %. 

От облигационните искове през годината са разгледани 66 дела, решени са 43 броя 

дела, което представлява 65 %. За сравнение: През 2017 година са разгледани 62 дела, от 

които решени са 35, т.е. 56%. През 2016 година са разгледани 77 дела, решени са 46, което 

представлява 60 % 

Разгледаните установителни искове са 142 бр., от тях са решени 88 бр., което 

съставлява 62 % решени дела. При съпоставка – През 2017 г. са разгледани 121 дела., от тях 

са решени 80 бр., което съставлява 66 % решени дела. 

През 2018 г. са разгледани 30 вещни дела, от които решени са 14 дела,  

представляващи 47 % свършени дела. През 2017 г. са разгледани 32 вещни дела, решени са 

16 дела, представляващи 50 % приключили дела. През 2016 са разгледани 40 на брой дела, 

решени са 22 дела, което представлява 55 % приключили дела. 

От разгледаните 41 бр. делби и искове по ЗН през 2018 г., са приключили 24 дела, 

което съставлява 58,5 %. За сравнение: От разгледаните 34 бр. дела за делба и искове по ЗН 

през 2017 г., са приключили 14 дела, което съставлява 41 %. През 2016 г. са разгледани 26 бр. 

дела, приключили са 13 дела, което съставлява 50 %.  

През 2018 г. в Районен съд – Петрич са разгледани 20 дела по КТ, от тях са 

приключили 12 бр. дела или 60 % от делата са решени. През 2017 г. са разгледани 18 бр. дела 

по КТ, от тях са приключили 15 бр. дела или 83 % от делата са решени. През 2016 г. са 

разгледани 29 бр. дела по КТ, от тях са приключили 24 бр. дела, което също е 83 % решени 

дела.  
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4. Брой прекратени граждански дела. Основания за прекратяване – анализ на 

причините. 

 

Общият брой на всички прекратени граждански дела през 2018 г. е 177 броя, от които 

11 дела са приключили със спогодба, останалите 166 дела са прекратени по други причини.  

Основните причини за прекратяването на делата се обособят в следните основни 

групи:  

 - Оттегляне на исковата молба /чл. 232 от ГПК/ или отказ от иска /чл. 233 ГПК/ – 26 

бр. 

 - Подсъдност на иска на друг съд – 12 бр.  

- чл. 411, ал. 1, изр. 2 ГПК – 69 бр. 

- чл. 411, ал. 2, т. 1 и 2 ГПК – 8 бр. 

- Оставени без разглеждане, поради недопустимост на иска – 2 бр. 

 - Неотстраняване в срок на нередовности на исковата молба, съобразно указанията на 

съдията докладчик – 26 бр.  

- Извънсъдебна спогодба – 2 бр. 

Поради изтичане на шестмесечния срок от спиране на производството по взаимно 

съгласие на страните; смърт на страната; присъединяване към друго дело, липса на правен 

интерес, чл. 23, ал. 3 ГПК, чл. 238, ал. 2 ГПК, чл. 321 ГПК и други –– 13 бр.  

 

5. Висящи дела в края на отчетния период /по видове/  

 

Останалите несвършени граждански дела в началото на отчетния период (към 

01.01.2018 г.) са 140 бр. дела. В края на отчетния период – към 31.12.2018 г. са останали 153 

дела.  

За сравнение: Несвършените граждански дела в началото на 2017 г. са 133 дела. В 

края на 2017 година висящи са 140 дела. Несвършените граждански дела в началото на 2016 

г. са 112 дела. В края на 2016 година висящи са 133 дела.  

От висящите 153 броя граждански дела, образувани през 2018 година са 126 дела. 

Останалите 27 граждански дела са: 

– 16 дела по описа от 2017 година (две от които обявени за решаване); 

– 6 дела са образувани 2016 година 

– 2015 година – 2 дела; 2013 година – 1; 2012 година – 1; 2005 година – 1 дело.  

Следва да се посочи, че неприключилите стари дела касаят изключително делбени 

производства,  които премианават през две фази на производство. При тези дела се обжалват  
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решенията по допускане на делба, също така са спирани  през определени периоди от време. 

Всички тези дела се наблюдават от административния ръководител,  изготвят се справки, 

правят се  ежемесечни запитвания.  

 
6. Брой на решените граждански дела в тримесечен срок. 

 

През отчетната година „в срок до 3 месеца” са приключили 291 граждански дела 

и 1 169 частно граждански или общо 1 460 дела, което представлява 96 % от всички 

свъшени граждански дела, а съотношението спрямо разгледаните граждански дела е 87 

% - отново много добри показатели за работата на гражданските съдии при РС - 

Петрич.  

Делата приключили в срок от 3 до 6 месеца са 27 на брой. Делата приключили в 

срок „над 6 месеца” са 39 броя и съставляват 2,5 % от всички свършени дела.  

 

 

7. Брой обжалвани дела. Законосъобразност на съдебните решения. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ 
ГРАЖДАНСКИ И ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НА                                              

СЪДИИТЕ ОТ РС – ПЕТРИЧ 
 

Съдия Потвърдени Отменени Потвърдено в една част, 
отменено или изменено в 
друга част 

А. Бисеркова 13 2 5 

А. Кобуров 10 1 4 

А.Николов 17 - 1 

Д. Хаджиева 4 1 - 

ОБЩО - 58 44 – 76 % 4 – 7 % 10 – 17 % 

 

година 

Висящи Свършени 
останали 

несвършени 
в края на 
периода 

останали 
от 

предходен 
период 

постъпили 
общо за 

разглеждане 

решени 
по 

същество 
прекратени общо 

в 3-
месечен 
срок в 

%  
2016 112 1 227 1 343 1 070 140 1 210 87 % 133 

2017 133 1 723 1 856 1 570 146 1 716 90 % 140 

2018 140 1 539 1 679 1 349 177 1 526 96 % 153 
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Забележка: В таблицата са отразени всички дела, върнати през 2018 г. от горни 

инстанции.  Обжалваемостта на постановените през отчетния период актове, както и 

резултатите от обжалванията са посочени в справка за всеки съдия - постъпили 

граждански дела, свършени, обжалвани и резултат от обжалването.  

 

ІV. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

1. Дела за разглеждане през 2018 година. Сравнителен анализ. 

 

 През 2018 година в РС – Петрич  са постъпили общо 1 249 броя наказателни дела. 

Останалите несвършени наказателни дела в края на 2018 г. са 254 броя, а общо 

разгледаните през 2018 г. наказателни дела са 1 378 дела. 

За сравнение: Постъпилите през 2018 г. 1249 броя наказателни дела са със 134 броя 

дела повече в сравнение с постъпилите през 2017 г. 1 115 броя наказателни дела и с 63 броя 

по-малко в сравнение с постъпилите през 2016 г. 1 312 броя наказателни дела.   

 

Наказателни дела 2016 2017 2018 

Постъпили дела за годината 1 312 1 115 1 249 

Общо дела за разглеждане 1 517 1 288 1 378 

Свършени дела 1 344 1 161 1 124 

Несвършени дела 173 127 254 
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Дела по видове 2016 2017 2018 

НОХД 466 363 307 

АНХД 217 187 346 

НЧХД 11 4 11 

Чл.78а НК 64 38 20 

НЧД общо 554 523 547 

в т.ч. - ЗБППМН 0 0 0 

- Принудителни мед. мерки 6 3 5 

- Реабилитация 11 8 9 

- Кумулации 32 19 6 

Постъпили дела общо 1 312 1 115 1 249 

 

Постъпилите през 2018 г. 307 бр. наказателни дела от общ характер 

представляват 24,58 % от всички постъпили наказателни дела за 2018 год. За сравнение 

– през 2017 г. са постъпили 363 бр. наказателни дела от общ характер, което представлява 

32,55 % от всички постъпили наказателни дела за 2017 г. През 2016 г. са постъпили 466 

наказателни дела от общ характер, което представлява 35,5 % от всички постъпили 

наказателни дела за 2016 г.  

Наказателните дела от частен характер, образувани по тъжба на пострадалия – 

общият брой постъпили дела е 11, в сравнение с 2017 г. – 4 броя, 2016 г. – 11 броя.  

Броят на новопостъпилите дела по чл. ”78” А от НК през 2018 г. е 20 броя, през 

2017 г. - 38 бр., през 2016 година е  - 64 броя. 

Новообразуваните частни наказателни дела са 547 броя, от които 159 разпити. 

Съотношението между образуваните частни наказателни дела към общо образуваните 
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наказателни дела представлява 43,8 %. За сравнение – През 2017 г. новообразуваните частни 

наказателни дела са 523 броя, от които 197 разпити. Съотношението между образуваните 

частни наказателни дела към общо образуваните наказателни дела представлява 46,9 %. През 

2016 година новообразуваните частни наказателни дела са 554 броя, от които 213 разпити. 

Съотношението между образуваните частни наказателни дела към общо образуваните 

наказателни дела представлява 42,2 %.  

През 2018 г. са образувани 364 АНХД, което е със 177 дела повече в сравнение с 

постъпилите през 2017 г. 187 НАХД, и със 147 дела повече от образуваните през 2016 г. – 

217 броя. Този вид дела съставляват 29,14 % от новообразуваните наказателни дела за 2018 

г., 16,7 % от новообразуваните наказателни дела за 2017 г. и 16,5 % от новообразуваните 

наказателни дела за 2016 г.  

 

ИЗВОДИ: Тази отчетна година бележи увеличаване броя на постъпилите 

наказателни дела, което се дължи на значително увеличеното постъпление на 

административнонаказателни дела – по жалби срещу наказателни постановления.  

Следва да се има предвид също така, че от 02.01.2018 г. един наказателен състав бе 

трансформиран в граждански, поради утвърдилата се тенденция в предходните години 

към увеличаване постъплението на граждански дела. От друга страна, точно през 2018 

година се увеличиха новообразуваните наказателни дела спрямо 2017 година, което 

обстоятелство също доведе до намаляване процента на свършените спрямо 

разгледаните наказателни дела. 

 

2. Свършени наказателни дела през 2018 година 

 

Разгледаните през годината наказателни дела са 1 378 броя, от които свършени 

са 1 124 бр. дела, т.е. 81,57 % са свършените дела от всички разгледани наказателни 

дела. 

Разгледаните през 2017 г. наказателни дела са 1 288 броя, от тях свършени са 1 161 бр. 

дела, т.е. 90,14 % са свършените дела от всички разгледани наказателни дела. 

Общо разгледаните през 2016 година, наказателни дела са 1 517 дела, от тях свършени 

са 1 344 бр. дела, т.е. 88,6 % са свършените дела от всички разгледани наказателни дела. 

Налице е намаляване процента на свършените спрямо разгледаните дела, което 

се дължи на увеличения брой дела за разглеждане.  

 В края на отчетния период останалите неприключили наказателни дела са 254 броя, 

от които 170 са административнонаказателни дела. От висящите 254 броя дела в края на 
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отчетния период, 245 броя са образувани през 2018 година, а останалите 9 дела са – 4 бр. 

образувани през 2017 г., 2 дела образувани през 2016 г., 2 броя са от 2015 г. (към момента на 

изготвяне на доклада и двете дета са приключени) и 1 – 2012 г. 

Свършените наказателени дела от общ характер (НОХД) са 308 бр., което 

представлява 81,9 % от разгледаните НОХД. Сравнение – за 2017 свършените 

наказателени дела от общ характер са 383 бр., което представлява 84,9 % от разгледаните 

НОХД. За 2016 год. свършените НОХД са 492 бр., което съставлява 84,8 % от разгледаните 

НОХД.  

От разгледаните през 2018 г. 408 бр. НАХД са свършени 238 бр., които 

представляват 58,3 % свършени НАХД от всички разгледани НАХД. Сравнение – От 

разгледаните през 2017 г. 244 бр. НАХД са свършени 201 бр., които представляват 82,4 % 

свършени НАХД от всички разгледани НАХД. От разгледаните през 2016 г. 281 бр. НАХД са 

свършени 224 бр., които представляват 80 % свършени НАХД от всички разгледани НАХД.  

През 2018 г. са свършени 28 дела по чл. 78а, което представлява 93,3 % от всички 

разгледани дела по чл. 78а НК. Сравнение – През 2017 г. са свършени 37 дела по чл. 78а, 

което представлява 78,7 % от всички разгледани дела по чл. 78а НК. През 2016 г. са 

свършени 59 дела по чл. 78а, което представлява 86,8 % от разгледаните дела по чл. 78а.  

Свършените през 2018 г. НЧХД са 4 бр., което е 28,6 % от всичко разгледаните 

НЧХД. За сравнение – Свършените през 2017 г. НЧХД са 14 бр., което е 82,4 % от всичко 

разгледаните НЧХД. Свършените през 2016 г. НЧХД са 13 бр., което е 50 % от всичко 

разгледаните НЧХД.  

През 2018 г. общо са приключили 546 частни наказателни дела, което съставлява 

48,6 % от всички свършени наказателни дела. От тези 546 броя дела - 159 са ЧНД – 

разпити, а останалите 387 други ЧНД . За сравнение: През 2017 г. общо са приключили 526 

частни наказателни дела, което съставлява 45,3 % от всички свършени наказателни дела. От 

тези 526 броя дела - 197 са ЧНД – разпити, а останалите 329 други ЧНД. През 2016 г. общо са 

приключили 556 частни наказателни дела, което съставлява 41,4 % от всички свършени 

наказателни дела. От тези 556 броя  дела - 213 са ЧНД – разпити, а останалите 343 други 

ЧНД.               
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3. Решени наказателни дела със съдебен акт по същество. Анализ по видове 

 

Всичко свършените наказателни дела през 2018 г. са 1 124 бр. дела, от които с акт 

по същество – 830 броя, 211 дела приключили със споразумение, а 83 са прекратени по 

други причини.    

Свършените наказателни дела през 2017 г. са 1 161 бр. дела, от които с акт по 

същество – 846 броя, 215 дела приключили със споразумение, а 100 са прекратени по други 

причини.    

Общият брой на свършените наказателни дела през 2016 г. е 1 344 бр. дела, от които с 

акт по същество – 945 броя, 293 дела приключили със споразумение, а 106 са прекратени по 

други причини.    

От свършените през 2018 г. 1 124 броя  наказателни дела, приключилите НОХД са 

308 броя. От тези 308 НОХД – с присъда са приключили 94 дела, със споразумение  211 

НОХД. През 2018 г. са приключили 82 % от разгледаните НОХД. 

От свършените през 2017 г. 1 161 броя наказателни дела, приключилите НОХД са 

383. От тези 383 НОХД с присъда са приключили 158 дела, а със споразумение 215 НОХД. 

През 2017 г. са приключили 85 % от разгледаните НОХД. 

От свършените през 2016 г. 1 344 броя наказателни дела, свършените НОХД са 492. 

От тези 492 НОХД с присъда са 193 дела, а със споразумение 293 НОХД. През 2016 г. са 

приключили също 85 % от разгледаните НОХД.  

Продължава тенденцията от предходните години на висок % приключили НОХД 

спрямо разгледани НОХД. Същото се наблюдава и по отношение на % приключили със 
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споразумение НОХД спрямо всички свършени НОХД, който е: за 2018 г. – 68 % приключили 

със споразумение НОХД от всички свършени НОХД. За 2017 год. – 56 % приключили със 

споразумение НОХД от всички приключили НОХД. За 2016 год. – 60 % приключили със 

споразумение НОХД. 

За поредна година анализът на постъпили съответно свършени наказателни дела от 

общ характер показва, че най-висок е относителният дял на наказателните дела по Глава ХІ – 

общоопасни престъпления, следвани от тези по Глава VІІІ от НК – престъпления против 

дейността на държавните органи и обществените организации, престъпленията против 

собствеността, документните престъпления, престъпленията против личността и т.н. 

Сравнителният анализ на решените наказателни дела по различните глави от НК за 

последните три години спрямо отчетната е, както следва: 

По глава Глава ІІ – престъпления против личността – решени по същество с присъда 4 

НОХД, със споразумение 6 НОХД. За 2017 г. са били – с присъда 4 НОХД, със споразумение 

2 НОХД. За 2016 г. статистиката сочи – приключили с присъда 6 НОХД, със споразумение 2  

Глава ІІІ – престъпления против правата на гражданите – решени по същество с 

присъда са 1 дело, със споразумение няма. За 2017 г. – решени по същество с присъда са 3 

дела, със споразумение няма. За сравненение – През 2016 г. – решени по същество с присъда 

са 3 дела и 3 приключили със споразумение.  

В Глава ІV – престъпления против брака, семейството и младежта – с присъда са 6 

дела, свършени със споразумение 2 дела. За сравненение – През 2017 г. с присъда са 7 дела, 

свършени със споразумение няма. През 2016 г. – с присъда са 10 дела, със споразумение са 2 

дела.  

Глава V – престъпления против собствеността – с присъда са приключили 15 дела, със 

споразумение 17 дела. Техният брой за 2017 г. е – с присъда са 21 дела, със споразумение 15 

дела. За 2016 г. - с присъда 15 дела, със споразумение 22 дела.  

През тази година свършените дела по Глава VІ – престъпления против стопанството 

са – с присъда 1 дела, със споразумение са 2 дела. За сравнение през 2017 г. са – с присъда 7 

дела, със споразумение са 10 дела. През 2016 г. са – с присъда 11 дела, със споразумение са 

22 дела.  

Глава VІІІ от НК – престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации - има 8 присъди и 91 споразумения. През 2017 г. - има 2 присъди 

и 65 споразумения. През 2016 година има 10 присъди и 80 споразумение.  

По Глава ІХ – документни престъпления – 3 присъди и 24 споразумения спрямо 7 

присъди и 15 споразумения – за 2017 г., спрямо 6 присъди и 24 споразумения – за 2016 г.  
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Глава  Х от НК – престъпления против реда и общественото спокойствие – решени с 

присъда няма, одобрени са 3 споразумения. През 2017 г. – 1 присъда, споразумения няма. 

През 2016 г. също няма решени с присъда, одобрено е 1 споразумение. 

Решените наказателни дела по Глава ХІ – общоопасни престъпления – с присъда са 56 

НОХД и 66 споразумения. За сравненение – През 2017 г. са били с присъда 106 дела, със 

споразумение 108 дела. През 2016 г. - приключили с присъда са 132 дела, приключили със 

споразумение 137 дела.  

 

По 78а НК – със съдебен акт по същество са решени 28 дела. Няма прекратени 

производства.  

През 2017 г. със съдебен акт по същество са решени 36 дела и по 1 на основание чл. 

378, ал.3 НПК, съдът е прекратил производство, поради констатиране на ново фактическо 

положение в рамките на развилото се съдебно производство. През 2016 г. със съдебен акт по 

същество са приключили 57 дела, 1 е прекратено по искане на пострадалата на основание чл. 

24, ал. 1, т. 9 НПК и 1 прекратено на основание чл. 41, ал. 3 НПК.  

Свършените дела от административнонаказателен характер – по жалби срещу 

наказателни постановления са 238, като със съдебен акт по същество – 217 дела, 

прекратени 21 дела.  

За 2017 година са свършени 201 дела, като със съдебен акт по същество – 169 дела, 

прекратени 32 дела. За 2016 г. - Общо свършените дела от административнонаказателен 

характер са 224, като със съдебен акт по същество – 200 дела, прекратени 24 дела. 

Наказателните дела от частен характер - разгледани през 2018 година са 14 дела, 

свършени са 4, от тях 1 с присъда, 1 прекратено на основание чл. 24, ал. 5, т. 2 НПК,  1 

прекратено на основание чл. 24, ал. 5, т. 3 НПК и 1 на осн. чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК. През 2017 

година са разгледани 17 дела, приключили са 14, от тях 8 с присъда, 1 прекратено на 

основание чл. 43, т. 3 НПК, 2 прекратено на осн. чл. 24, ал. 5, т. 5 НПК, 1 – на осн. чл. 24, ал. 

1, т. 4 НПК, 2 – на осн. чл. 24, ал. 5, т. 2 НПК. През 2016 година са 26 дела, приключили са 

13, от тях 5 с присъда, 1 спогодба, 1 прекратено на осн. чл. 24, ал. 1, т. 5 НПК, 1 – на осн. чл. 

24, ал. 4, т. 2, във вр. с чл. 81, ал. 3 НПК, 1 – на осн. чл. 24, ал. 4, т. 3 НПК и 4 дела 

прекратени, поради оттегляне на тъжбата.  

 

4. Брой прекратени наказателни дела – анализ на причините  

Общият брой прекратени наказателни дела през 2018 година е 294 дела, от които 

211 НОХД са прекратени с определение на съда за одобряване на споразумение по реда на 

чл.381 и чл.384 от НПК, 1 НОХД е върнато на прокурор поради допуснати на досъдебното 
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производство съществени процесуални нарушения, 1 НОХД е прекратено на основание чл. 

24, ал. 1, т. 5 НПК и 1 НОХД е изпратено на ВКС на основание чл. 43, т. 3 НПК. Останалите  

80 бр. наказателни дела (3 НЧХД, 21 АНХД, 56 ЧНД) са прекратени по други причини – на 

основание чл. 24 НПК, чл. 59, ал. 2 ЗАНН и чл. 63, ал. 2 ЗАНН и др.  

 

Върнати дела за допълнително разследване на прокуратурата от съда по 

внесените прокурорски актове 

 

През 2018 г. Районен съд гр. Петрич е върнал за допълнително разследване на 

Районна прокуратура – Петрич само 1 НОХД на основание чл. 249 НПК.  

През 2017 г. Районен съд гр. Петрич е върнал за допълнително разследване на 

Районна прокуратура – Петрич 6 НОХД. Три от делата са прекратени от съдията – докладчик 

в разпоредително заседание, 2 НОХД са прекратени в открито съдебно заседание, по 1 

НОХД не е одобрено постигнатото споразумение между страните, прекратено е 

наказателното производство и делото е върнато на РП - Петрич. Относителният дял на 

върнатите дела спрямо общо внесените прокурорски актове е 1,6 %. 

През 2016 г. Районен съд гр. Петрич е върнал за допълнително разследване на 

Районна прокуратура – Петрич 3 НОХД. Две от делата са прекратени от съдията – докладчик 

в разпоредително заседание  (чл. 249 от НПК), и по 1 НОХД не е одобрено постигнатото 

споразумение между страните, прекратено е наказателното производство и делото е върнато 

на РП - Петрич. Относителният дял на върнатите дела спрямо общо внесените прокурорски 

актове е 0,6 %. 

 

5. Висящи дела в края на отчетния период по видове 

 

Останалите несвършени в края на годината дела са 254 бр. наказателни дела при 

разгледани 1 378 бр. дела, което представлява 18,4 % от разгледаните дела.  

Останалите несвършени дела в края на 2017 година са 127 бр. наказателни дела при 

разгледани 1 288 бр. дела, което представлява 9,8 % от разгледаните дела. За 2016 г. – 

Останали несвършени в края на годината са 173 бр. наказателни дела при разгледани 1 517 

бр. дела – 11 %.  

За разлика от предходните години през този отчетен период най-голям брой висящи в 

края на 2018 година по вид са административнонаказателните дела – 170 дела от разгледани 

365 дела – 46,5 % висящи. За сравнение: в края на 2017 година са останали висящи 43 дела от 
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разгледани 244 дела – 17,6 %, а в края на 2016 година – останали 57 дела от разгледани 281 

дела – 20,3 %.  

Висящите в края на периода наказателни дела от общ характер са 68 от разгледани 376 

дела, което представлява 18 % от разгледаните нохдела. През 2017 година в края на периода 

също са останали 68 дела от разгледани 451 дела, което представлява 15 % от разгледаните 

нохдела. За 2016 година данните са: 88 висящи нохдела от разгледани 580 броя, което 

представлява 15 % от разгледаните нохдела. 

Въпреки увеличеният брой висящи дела в края на отчетната година, следва да се 

посочи, че от всичките  254 наказателни дела, образуваните през 2018 година са 245.  

Само 9 дела са образувани в предходни години – 4 бр. образувани през 2017 г., 2 

нохдела – образувани през 2016 г., 2 броя са от 2015 г. (като към момента на изготвяне на 

доклада и двете дела са решени)  и 1 дело от 2012 г. 

От съществено значение за този показател отново е факта, че през 2018 година 

наказателната колегия се състои от 4 състава, а в предходните две години са били 5 състава. 

 

6. Брой решени наказателни дела в тримесечен срок. Бързина на наказателното 

производство 

  

Сроковете, в които са свършени наказателните дела се отчитат от момента на 

образуването им до датата на обявяване на постановения съдебен акт в срочната книга на 

съда - „до 3 месеца” и „над 3 месеца”.  

През 2018 г. в срок „до 3 месеца” са свършени общо 891 бр. наказателни дела, 

които представляват 79 % от общо свършените наказателни дела.   

През 2017 г. в срок „до 3 месеца” са приключили общо 938 бр. наказателни дела, 

които представляват 81 % от общо свършените наказателни дела.   

През 2016 г. в срок „до 3 месеца” са приключили общо 1 088 бр. наказателни дела, 

които представляват 81 % от общо свършените наказателни дела.   

 

година висящи свършени останали 
несвършени 

в края на 
периода 

останали 
от 

предходен 
период 

постъпили общо за 
разглеждане 

решени 
по 

същество 

прекратени общо в 3-
месечен 
срок в 

% 

2016 199 1 312 1 517 945 399 1 344 81% 173 

2017 173 1 115 1 288 846 315 1 161 81% 127 

2018 127 1 249 1 378 830 294 1 124 79 % 254 
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Най-висок процент свършени наказателни дела в срок до 3 месеца са ЧНД – разпити и 

останалите ЧНД, като кумулации, реабилитации, от досъдебното производство – 99 %.  

По отношение на НОХД – от всичко свършените 308 дела, в срок до 3 месеца са 

приключили 241 дела, което представлява 78 %. В сравнение с 2017 година – от всичко 

свършените 383 дела, в срок до 3 месеца са приключили 303 дела, което представлява 79 %. 

В сравнение с 2016 година - от всичко свършените 492 дела, в срок до 3 месеца са 

приключили 383 дела, което представлява 78 %.  

На следващо място са, делата по чл. 78а от НК – 19 дела са приключили в 

тримесечния срок, което е 68 % от всичко свършените 28 дела в тази група. За 2017 

година – 29 дела са приключили в тримесечния срок, което е 78 % от всичко приключилите 

37 дела в тази група. За 2016 година – 53 дела са приключили в тримесечния срок, което е 90 

% от всичко приключилите 59 дела.  

АНХДелата приключили в 3-месечен срок - от свършените 238 дела през 2018 г. в 

срок „до 3 месеца” са приключили 87 дела или 37 %. През 2017 г. от общо свършените 

201 дела в срок „до 3 месеца” са приключили 81 дела или 40 %. През 2016 г. от общо 

свършените 224 дела в срок „до 3 месеца” са приключили 104 дела или 46 %.  

За поредна година на последно място по процент приключили в 3-месечен срок 

са НЧХД - за 2018 г. от приключилите 4 бр. дела в 3 месечния срок е само 1 дело, което 

представлява 25 % от свършените дела от този вид. За 2017 г. от приключилите 14 бр. 

дела в 3 месечния срок са 3 дела, което представлява 21 % от свършените дела от този вид. За 

2016 г. от приключилите 13 бр. дела в 3 месечния срок са 5 дела, което представлява 38 % от 

всичко свършените дела от този вид.  

 

Делата приключили в срок „над 3 месеца” са 233 броя и съставляват 17 % от 

общия брой разгледани дела, а спрямо свършените дела – 20 %.  

През 2017 година делата приключили в срок „над 3 месеца” са 223 броя и съставляват 

17 % от общия брой разгледани дела, а спрямо свършените дела – 19 %.  

През 2016 година делата приключили в срок „над 3 месеца” са 256 броя и съставляват 

също 17 % от общия брой разгледани дела, а спрямо свършените дела – 19 %.  

 

Видно е, че и през тази година са се запазили показателите спрямо предходните 

години относно спазване на сроковете за разглеждане на делата и за изписване на съдебните 

актове, въпреки че както беше отбелязано един от наказателните състави бе трансформиран в 

граждански състав, което се отрази съществено на наказателната колегия.  
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И през този отчетен период е налице добър процент на приключили в 3-месечен срок 

дела спрямо предходните години. Съдиите, разглеждащи наказателни дела във РС – Петрич 

са с добра професионална подготовка и са успели да приключат в тримесечния срок 

значително висок процент от производствата, разглеждани от тях. Не са допуснати 

нарушения на разумния срок за разглеждане и решаване на делата.  

    

7. Брой обжалвани и протестирани наказателни дела. Законосъобразност на  

наказателното производство 

  

 През 2018 г. са обжалвани/ протестирани общо 167 бр. наказателни дела 

 През 2017 г. са обжалвани/ протестирани общо 135 бр. наказателни дела. През 2016 г. 

са обжалвани/ протестирани общо 112 бр. наказателни дела.  

 

Броят на обжалваните и протестирани НОХД 

През 2018 година по жалба/протест на горна инстанция са изпратени 29 НОХД, което 

представялва 9,4 % от свършените 308 НОХД. 

През 2017 г. са обжалвани 135 бр. наказателни дела, от които 35 са НОХД, което 

представлява 9 % от свършените 383 НОХД.  

През 2016 г. са обжалвани 112 бр. наказателни дела, от които 23 са обжалвани и 

протестирани НОХД, което представлява 5 % от свършените 492 НОХД.  

 

Броят на обжалваните и протестирани АНХД  

Отново най-висок процент са обжалваните АНХД: 

От свършените през 2018 г. 238 дела, обжалвани са съдебните актове по 96 дела, което 

представлява 40,34 % обжалвани спрямо решени. 

През 2017 г. от свършените 201 дела, обжалвани са съдебните актове по 65 дела, което 

представлява 32,33 % от решените АНХД. 

През 2016 г . от свършените 224 дела, обжалвани са съдебните актове по 71 дела, 

което представлява 32 % спрямо решените от този вид дела. 
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 РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, ОБЖАЛВАНИ И 

ПРОТЕСТИРАНИ НОХД, НЧХД, ЧНД НА СЪДИИТЕ ОТ РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ 

 
          Съдия Потвърдени Отменени с 

постановяване 
на нова 
присъда 
 

Върнати за 
ново 
разглежане на 
Районен съд 

Изменени в  едната 
(наказателната и/или 
гражданската) част. 
Потвърдени в другата 
част 

М. Банчева 5  1 2 

Б. Манасиева 6 1  1 

А. Ризова 13 1  4 

Р.Митева 12   8 

Д. Хаджиева 2   6 

А. Николов 1    

ОБЩО - 63 39 – 62 % 2 – 3 % 1 – 1,6 % 21 – 33 % 

 

Забележка: В таблицата са отразени всички дела, върнати през 2018 г. от горни 

инстанции.  Обжалваемостта на постановените през отчетния период актове, както и 

резултатите от обжалванията са посочени в справка за всеки съдия - постъпили 

наказателни дела, свършени, обжалвани и резултат от обжалването.  
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА, ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР НА СЪДИИТЕ ОТ 

РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ  

 

Съдия Потвърдено Отменено и 
постановено друго  

Отменено и върнати 
за ново разглежане на 
ПРС 

Отменено в една 
част и потвърдено 
в другата 

М. Банчева 11 1 1 1 

Б. Манасиева 19 4 -  

А. Ризова 16 2 1  

Р. Митева 13 4 1  

Д. Хаджиева 6 1   

ОБЩО - 81 65 – 80,2 % 12 – 14,8 % 3 – 3,7 % 1 – 1,2 % 

 

Забележка: В таблицата са отразени всички дела, върнати през 2018 г. от горни 

инстанции.  Обжалваемостта на постановените през отчетния период актове, както и 

резултатите от обжалванията са посочени в справка за всеки съдия - постъпили 

наказателни дела, свършени, обжалвани и резултат от обжалването.  
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8. Брой, конкретизация и причини на оправдателните присъди 

 

Оправдателните актове в Районен съд – Петрич през 2018 г. са 10, от тях 5 

постановени по НОХД, 1 по НЧХД и 4 по чл. 78а НК. 

Оправдателните актове през 2017 г. са 13, от тях 8 постановени по НОХД, 4 по НЧХД 

и 1 по чл. 78а НК. През 2016 г. са 9, от тях 6 постановени по НОХД, 1 по чл. 78а НК и 2 по 

НЧХД. 

Оправданите  лица за 2018 г. са 11, за 2017 г. са 14, за 2016 година са 9. 

Причините, поради които делата от общ характер са приключили с оправдателна 

присъда най-общо се свеждат до: недоказаност на обвинението по несъмнен начин, липса на 

съставомерност,  липса на доказателства, които в своята пълнота да обосновават единствено 

възможния извод, че подсъдимият е автор на приписваното му престъпление, деянието е 

малозначително, доколкото неговата обществена опасност е явно незначителна по смисъла 

на чл. 9, ал. 2 НК 

 

Резултати от обжалване на постановените през 2018 г. оправдателни присъди: 

От постановените през 2018 г. 10 броя оправдателни присъди/решения, по протест на 

РП – Петрич/жалба в ОС – Благоевград са изпратени  8 дела. От миналите инстанционен 

контрол до момента резултатите са следните: 

 Потвърдени - 2 НОХД, 2 по чл. 78а НК;  

 Върнато за ново разглеждане - 1 НОХД; 

 

9. Структура на осъдената престъпност  

9.1. Структура на осъдената престъпност – видове и брой по глави от НК. 

 

Вид Постъп
или 
дела 

Всичко за 
разглеж-
дане 

Свършени в т.ч. 
Решени 
по 
същество 

Прекра-
тени 
/върнати 
на ПРП и 
по др. 
причини  

Спора-
зумения 

Гл. II – Престъпления против личността      

2018 г. 12 16 4 0 6 
2017 г.  3 10 4 0 2 
2016 г.  7 15 6 0 2 
Гл. III – Престъпления против правата на 
гражданите 
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2018 г. 2 3 1 0 0 
2017 г. 4 7 3 3 0 
2016 г. 7 9 3 0 3 
Гл. IV. – Престъпления против брака, 
семейството и младежта 

     

2018 г. 6 12 6 0 2 
2017 г. 10 13 7 0 0 
2016 г. 10 15 10 0 2 
Гл. V – Престъпления против 
собствеността 

     

2018 г. 34 46 15 0 17 
2017 г. 28 49 21 1 15 
2016 г. 38 59 15 1 22 
Гл. VI – Престъпления против 
стопанството 

     

2018 г. 2 5 1 0 2 
2017 г. 13 20 7 0 10 
2016 г. 24 40 11 0 22 
Гл. VIII – Престъпления против 
дейността на държавните органи и 
обществени организации 

     

2018 г. 96 100 8 0 91 
2017 г. 70 74 2 3 65 
2016 г. 89 95 10 1 80 
Гл. IХ – Документни престъпления      

2018 г. 29 35 3 1 24 
2017 г. 22 28 7 0 15 
2016 г. 26 38 6 1 24 
Гл. Х – Престъпления против реда и 
общо спокойствие 

     

2018 г. 3 4 0 0 3 
2017 г. 1 2 1 0 0 
2016 г. 2 3 0 0 1 
Гл. ХI – Общоопасни престъпления      

2018 г. 123 155 56 2 66 
2017 г. 212 248 106 3 108 
2016 г. 263 306 132 0 137 
ОБЩО:      
2018 г. 307 376 94 3 211 
2017 г.  363 451 158 10 215 
2016 г. 466 580 193 3 293 

 

 

 



 33

Наказана престъпност с влязла в сила присъда и осъдени лица. Брой на 

осъдените и брой на оправданите с влязла в сила присъда 

 

През годината са постановени 324 осъдителни съдебни акта и са постановени 10  

оправдателни съдебни акта.  

През 2017 година са постановени 404 осъдителни съдебни акта и са постановени 13  

оправдателни съдебни акта.  

През 2016 година са постановени 539 осъдителни съдебни акта и са постановени 9  

оправдателни съдебни акта.  

По дела от общ характер броя на осъдените лица през 2018 г. е 316 лица, като за 

2017 г. този брой е 381 лица, а за 2016 г. този брой е  513 лица. 

Броят на оправданите лица по НОХД през 2018 г. е 6, като за 2017 г. е 9, за 2016 г. 

е 6. 

По чл. 78а НК  през 2018 г. са осъдени 23 бр. лица, спрямо 34 броя лица за 2017 г. и  

спрямо 57 броя лица за 2016 г.  

Броят на всички оправдани лица за 2018 г. е 11, от тях 6 лица са оправдани по 

НОХД, 4 лице е оправдано по АНД по чл. 78а НК и 1 лице по НЧХД.   

Броят на оправданите лица за 2017 г. е 14, от тях 9 лица са оправдани по НОХД, 1 

лице е оправдано по АНД по чл. 78а НК и 4 лица по НЧХД. Броят на оправданите лица за 

2016 г. е 9, от тях 6 лица са оправдани по НОХД, 1 лице е оправдано по АНД по чл. 78а НК и 

2 лица по НЧХД.   

Процентното съотношение на осъдените 339 лица спрямо общо съдените 354 

лица е 96 %.  

Процентното съотношение на оправданите лица – 11 спрямо осъдените 339 е 3,2 

%, а спрямо общо съдените лица е 3,1 %. 

Брой наказани лица по споразумение за 2018 г. – 223 лица. 

За 2017 г. процентното съотношение на осъдените 420 лица спрямо общо съдените 

447 лица е 94 %. Процентното съотношение на оправданите лица – 14 спрямо осъдените 420 

е 3,3 % а спрямо общо съдените лица е 3,1 %. 

Брой наказани лица по споразумение за 2017 г. – 225 лица. 

За 2016 г. процентното съотношение на осъдените 574 лица спрямо общо съдените 

600 лица е 96 %. Процентното съотношение на оправданите лица – 9 спрямо осъдените 574 е 

1,6 % а спрямо общо съдените лица е 1,5 %. 

Брой наказани лица по споразумение за 2016 г. –  318 лица. 
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През 2018 г. чрез използване института на съкратеното съдебно следствие са 

приключили 42 бр. дела от решените по същество с присъда 94 НОХДЕЛА, което 

представлява 44,7 % 

През 2017 г. чрез използване института на съкратеното съдебно следствие са 

приключили 72 бр. дела от 158 решените по същество с присъда, което представлява 45,6 %. 

 През 2016 г. са били 94 бр. присъди от 193, което представялва 48,7 %. 

През 2018 г. по реда на глава 24 „Бързо производство“са приключили 60 дела. 

През 2017 г. по реда на глава 24 са приключили 150 дела През 2016 г. са 191 дела. 

През 2017 г. по реда на глава 24 са приключили 150 дела. През 2016 г. са 191 дела.  

Запазва се тенденцията от предходните години 45 % от решените по същество с 

присъда наказателни дела от общ характер да приключват по реда на съкратеното съдебно 

следствие. Същото важи и за бързите производства.   

 

Дела със значим обществен интерес в Районен съд – Петрич през 2018 г. 

 

През 2018 година в Районен съд – Петрич няма образувани и разглеждани дела с 

особен обществен интерес, съобразно определените критерии от Висш съдебен съвет. 

 

V. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА   

 
Сравнителен анализ на натовареността на РС-Петрич за предходни години 

 
 

Година 

Брой 
съдии 
по щат 

отработени  
човекомесеци 

брой дела за  
разглеждане 

брой  
свършени  

дела 
действителна 
 натовареност 

     

към делата 
за 

разглеждане 

към 
свършените  

дела 

2016 8 96 2 860 2 554 29,79 26,60 

2017 8 96 3 144 2 877 32,75 29,97 

2018 8 96 3 057 2 650 31,84 27,60 
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Дейност на съдиите по показателите натовареност и качество: 

 

Съдия МАЯ БАНЧЕВА има отработени 12 месеца за годината. През годината е 

разгледала 249 наказателни дела. Приключила е 185 наказателни дела, от които НОХД – 58 

бр.; НЧХД – 2 бр.; АНХД – 42 бр.; чл.78а НК – 4 бр.; ЧНД – 79 бр. От свършените дела са 

обжалвани/ протестирани:  

- НОХД – 4 присъди. От тях: 2 – потвърдена; 1 – върнато за ново разглеждане от друг 

състав; 1 – изменена в частта относно размера на наказанието; 

- НАХД – 17 дела. От тях потвърдени – 10;  отменени – 2 дела; изменени – 1; без 

резултат – 4; 

- НЧХД – 1 бр. – без резултат. 

- ЧНД – 7 бр. – потвърдени – 5; отменени – 2 

 

Съдия БОЖАНА МАНАСИЕВА има отработени 12 месеца. Разгледала е 334 броя 

наказателни дела. Приключила е 274 наказателни, от които НОХД – 71 бр.; НАХД – 61 бр.;  

чл.78а НК – 7 бр.; ЧНД – 135 бр. От свършените дела са обжалвани/ протестирани:  

- НОХД – 4 присъди. От тях потвърдени 2 НОХД;  отмененя и постановява нова – 1; 

без резултат – 1. 

- НАХД – 27 дела. От тях потвърдени – 15, отменени – 4, без резултат – 8.  

- ЧНД – 6 – потвърдени – 5; изменено – 1. 

 

Съдия АНДРОНИКА РИЗОВА през 2018 г. има отработени 12 месеца. Разгледала е 

361 броя наказателни дела. Приключил е 300 наказателни дела, от които НОХД – 81 бр.; 

НАХД – 64 бр.; чл.78а НК – 10 бр; ЧНД – 145 бр. От свършените дела са обжалвани/ 

протестирани:  

- НОХД – 8 присъди. От тях потвърдени 4 НОХД; изменена в една част, потвърдена в 

друга – 1; без резултат – 3;  

– чл.78а НК – 2 бр. – потвърдени; 

- НАХД – 22 дела. От тях потвърдени – 14; отменени – 2; отменено и върнато за ново 

разглеждане – 1, без резултат – 5; 

- ЧНД – 6 бр. От тях потвърдени – 6; 

- НЧХД – 1. Изменена – 1. 
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Съдия РУМЯНА МИТЕВА има отработени 12 месеца. Разгледала е 362 наказателни 

дела. Приключил е 295 наказателни дела, от които НОХД – 82 бр.; НЧХД – 2 бр.; НАХД – 64 

бр.; чл.78а НК – 6 бр.; ЧНД – 141 бр. От свършените дела са обжалвани/ протестирани:  

- НОХД – 8 присъди. От тях потвърдени 1 НОХД; изменени в една част, потвърдени в 

друга  – 5; без резултат – 2 НОХД; 

– чл.78а НК – 2 бр. – потвърдени; 

- НАХД – 19 дела. От тях потвърдени – 11; отменени – 4; без резултат – 4; 

- ЧНД – 11 бр. От тях потвърдени – 8; изменени – 3. 

 

Съдия АНГЕЛИНА БИСЕРКОВА има отработени 12 месеца. Разгледала е 429 

граждански дела и 10 ЧНД. Приключила е 392 граждански дела, от които ГР.Д. – 101 бр.; Ч. 

ГР. Д. – 291 бр. и 10 ЧНД. От свършените дела са обжалвани/ протестирани:  

- ГР. Д. – 18. От тях потвърдени - 6, потвърдено в една част и отменено в друга – 3; 

без резултат – 9; 

- Ч. ГР. Д. – 2, от тях – потвърдени – 2;  

 

Съдия АТАНАС КОБУРОВ има отработени 12 месеца. Разгледал е 444 граждански 

дела и 10 ЧНД и 1 УБДХ. Приключил е 393 граждански дела, от които ГР.Д. – 98 бр.; Ч. ГР. 

Д.  – 295 бр. и 10 ЧНД и 1 УБДХ. От свършените дела са обжалвани/ протестирани:  

- ГР.Д. – 13. От тях: потвърдени - 4 дела; отменено и върнато за ново разглеждане – 1; 

потвърдено в една част, отменено в друга – 2; без резултат - 9; 

- Ч.ГР.Д. – 2. От тях потвърдени – 2. 

 

Съдия ДИАНА ХАДЖИЕВА има отработени 12 месеца. През годината е разгледала 

31 наказателни дела и 383 бр. граждански дела. Приключила е 29 наказателни и 353 

граждански дела, от които: НОХД – 16; чл.78а НК –1 бр; НАХД – 5; ЧНД – 7 бр.; ГР.Д. – 63 

бр. и Ч. ГР. Д. – 290. От свършените дела са обжалвани/ протестирани:  

- НОХД – 5 присъди. От тях потвърдени – 1 НОХД; изменена в една част, потвърдена 

в друга – 2; без резултат – 2. 

- НАХД – 4 дела – потвърдени – 3; отменено – 1. 

- ЧНД – 2 бр. – потвърдени; 

- ГР.Д. – 2 дела. От тях потвърдени – 1, без резултат – 1. 

- Ч. ГР. Д. – 1 – потвърдено. 
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Съдия АНДРЕЙ НИКОЛОВ има отработени 12 месеца. Разгледал е 420 граждански 

дела, 19 ЧНД и 1 УБДХ. Приключил е 385 граждански дела, от които ГР.Д. – 91 бр.; Ч. ГР. Д 

– 294 бр.; 19 ЧНД и 1 УБДХ. От свършените дела са обжалвани/ протестирани:  

- ГР.Д. – 16. От тях потвърдени – 5; изменено в една част, потвърдено в друга – 1; без 

резултат – 10; 

- Ч. ГР. Д. – 6, от тях – потвърдени – 6;  

- ЧНД – 1 – потвърдено. 

 

Забележка: Справките по съдии за обжалвани дела се отнасят за дела приключили 

през 2018 година, изпратени и върнати от горна инстанция през отчетния период. 

 

VІ. БЮРО СЪДИМОСТ 

 

  Рработата в бюро съдимост при РС – Петрич се осъществяваше при действието на 

Наредба № 8 от 28.02.2008 г. за организацията на дейността на бюрата за съдимост. Титуляр 

в службата е съдебният деловодител Мариана Захова, а при нейно отсъствие, функциите й се 

изпълняват от Мария Недева – съдебен деловодител–касиер, Елена Пашова – съдебен 

секретар и Валентина Велкова – съдебен деловодител.  

Бюро съдимост при РС – Петрич продължава да работи с програмния продукт – АИС 

„Бюра Съдимост”, предоставен от Министерство на правосъдието, в който се въвеждат 

всички бюлетини за съдимост, издават се свидетелства за съдимост и справки.  

През 2018 г. са издадени 3 404 броя свидетелства за съдимост, 915 справки за 

съдимост и 1 956 справки по електронен път или общо 6 275 броя. За сравнение: През 2017 г. 

са издадени 3 993 броя свидетелства за съдимост, 1 004 справки за съдимост и 906 справки 

по електронен път или общо 5 903 броя. За сравнение: През 2016 г. са издадени 4 417 броя 

свидетелства за съдимост, 1 123 справки за съдимост и 1 969 справки по електронен път или 

общо 7 509 броя.   

 

Издадени документи 2016 2017 2018 

 
Свидетелства за съдимост 

4 417 3 993 3 404 

 
Справки за съдимост 1 123  1004 915 
 
Сравки по електронен път 1 969 906 1 956 
 
Общо 7 509 5 903 6 275 
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VІІ.  ДЕЙНОСТ  НА ДЪРЖАВНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

През 2018 година дейността на съдебноизпълнителната служба при Районен съд – 

Петрич се характеризира със следните показатели: 

Брой на постъпили изпълнителни дела в СИС при Районен съд гр. Петрич 

През 2018 г. в службата са постъпили 74 изпълнителни дела. За сравнение: През 2017 

г. в службата са постъпили 71 изпълнителни дела, през 2016 г. са 50 изпълнителни дела, т.е. 

през отчетната година се е запазил броят новообразувани изпълнителни дела. 

 

              Сравнителен анализ за дейността на СИС при РС – Петрич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общият брой на изпълнителните дела за разглеждане през 2018 г. е както следва: 
 

 

Дължимите суми по изпълнителни дела, в края на отчетния период, са както 

следва:  

 

Суми по изпълнителни дела 2016 г.  2017 г. 2018 г. 

Дължима сума за годината 2 116 410 2 028 578 2 865 355 
Събрана сума 63 342 93 258 99 362 
Останала несъбрана сума 2 028 578 2 476 189 2 624 351 
 

 

 

Изпълнителни дела 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Постъпили дела за годината 50 71 74 

Общо дела за разглеждане 759 714 715 
Прекратени дела 116 73 63 
Несвършени дела 643 641 652 

Видове изпълнителни  дела Несвършени  Постъпили      Общо за 
разглеждане 

В полза на Държавата 24 29 53 
В полза на ЮЛ и Търговци 212 11 223 
В полза на граждани 261 26 287 
Изпълнение на обезпечителни мерки 144 8 152 
ОБЩО 641 74 715 
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VІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ 

През 2018 г. дейността на съдията по вписванията при Районен съд – Петрич се 

характеризира със следните показатели: 

Продължават да се увеличават вписаните продажби – през 2018 година са – 807 броя, 

през 2017 г. са били 792, спрямо 2016 г. – когато са били 751. Увеличават се и констативните 

нотариални актове – през 2018 година са вписани 457 акта, за 2017 г. са били 433, спрямо 419 

за 2016 г. Незначително намаление има при вписаните договорни ипотеки сравнено с 

предходните години – 256 за 2018 година спрямо 270 за 2017 г., 250 за 2016 г. Налице е леко 

намаление и на вписаните дарения – 165 за 2018 година, 179 за 2017 г., 151 за 2016 г.  

 

 

Извън посочените вписвания, данните от общия брой вписани актове спрямо 

предходните две години са:  

Броят на извършените вписвания общо през  2018 година е 2 972 бр. За сравнение: 

2017 г.  е бил 2 629 бр.. През 2016 г. е 2 730 бр.  

 

 

 

ВИД СДЕЛКА 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Продажби 751 792 807 
Дарения 151 179 165 
Замени 9 8 8 
Договорни ипотеки 250 270 256 
Констативен акт 419 433 457 
Възбрани ДСИ, ЧСИ, общи и др. 219 146 170 
АДС и АОС 282 213 492 
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ІХ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. Сграда. Оборудване. 

На 29.05.2017г. Районен съд – Петрич се премести в новата Съдебна палата.  

Сградата е масивна,  четириетажна и функционална. В нея са обособени всички 

необходими служби и помещения. На партерния етаж са разположени основните пунктове, 

поемащи човекопотока – информационен център, регистратура, деловодство, бюро съдимост 

и съдебноизпълнителната служба. На втори етаж са обособени три светли и просторни 

съдебни зали, кабинети за съдебните секретари, счетоводител, системен администратор, стая 

за адвокати и т.н. Съдиите са разположени изцяло на трети етаж, като всеки съдия е в 

самостоятелен кабинет. Сградата разполага и с два подземни етажа, в които са разположени 

архивохранилищата на съда и прокуратурата, както и помещенията на съдебната охрана и за 

задържаните лица. 

Непосредствено срещу входа на съдебната палата е монтиран видеоекран, който 

представя информация за графика на съдебните заседания за деня. Пред всяка от залите на 

втори етаж също има монтирани монитори, които предоставят информация за съдебните 

заседания по час.  

 Информация за графика на съдебните заседания, както и справки за вече приключени 

дела се предоставя и чрез Интернет страницата на съда, достъпна на адрес. 

 

2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти.  

 

В Районен съд – Петрич съществува изцяло изградена локална компютърна мрежа, 

която позволява обмен на информация между съдиите и служителите, в това число и 

уведомяване на целия състав на съда за промени в нормативната уредба, промени в 

съществуващите вътрешни правила, задължителни указания и др. Всяко едно работно място 

е оборудвано с компютърна конфигурация, като са предвидени и нуждите от поддръжка на 

хардуера и софтуера.  

В мрежата работи следния приложен софтуер: Miсrosoft Ofice (който се ползва за 

написване на писма, документи, съдебни актове и таблици), Автоматизирана правно 

информационна система “АПИС”, до която имат достъп всички магистрати и служители. 

Система “Бизнес навигатор-заплати”, за работните заплати, счетоводен продукт Конто WEB 

BP, система АИС „Бюра съдимост” - за водене на електронен регистър на осъдените лица и 

за издаване на свидетелства за съдимост. През месец март 2018 година е осъществена и 

връзката с Централно бюро съдимост за издаване на електронно свидетелство за съдимост.  
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В съда работят и две ПОС-терминални устройства, чрез които е осигурена 

възможност на лицата, ползващи услугите на съда, да заплащат дължимите държавни такси, 

без да им се удържа такса за обработка на плащанията.  

Районен съд – Петрич работи с Автоматизираната система за управление на делата – 

АСУД, разработена като софтуер за съдилищата в България. Програмата се използва от 

всички магистрати и съдебни служители, за регистрация и управление на съдебните дела, 

предоставяне на справки на страните по делата, изготвяне на статистически отчети, водене 

на съдебните книги и поддържане на електронна папка на съдебните дела. Системата 

позволява пълно проследяване на делата и тяхното движение. Инсталирана е на сървъра и е 

достъпна от всички работни места.  

Разпределението на делата се извършва от „Централизирана система за разпределение 

на делата“, разработена от Смарт Системс ЕООД. Цялата база с разпределените дела се 

съхранява на централен сървър, разположен във ВСС. Разпределението на делата се 

извършва от председателя на съда, а в негово отсъствие от определените със заповед за това 

лица. За целта се използва персонален сертификат (КЕП) за всеки потребител. В системата за 

изчисляване натовареността на съдиите – СИНС се отразяват резултатите от свършените 

дела. Системата позволява да се изготвят справки за натовареността на всеки съдия. 

Съгласно споразумение за взаимодействие между ВСС и НАП, през 2018 година ни бе 

предоставен достъп до електронните услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен 

подпис. С изрична заповед бяха определени лицата, които да извършват необходимите 

справки, въз основа на изготвено искане по разпореждане на съдията докладчик. Това 

позволи справките за актуално състояние на трудовите договори и тези за осигуряването, 

необходими най-вече в изпълнение на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 ГПК да се изготвят 

веднага. 

Районен съд – Петрич е включен и в информационната система на Регистъра на 

банковите сметки и сейфове. Системата се използва предимно за нуждите на 

съдебноизпълнителната служба, като по този начин се осигурява бързина в обмена на 

информация между различни институции. 

Съгласно чл. 64 от Закон за съдебната власт и утвърдените "Вътрешни правила за 

организацията на публикуване на съдебни актове" на интернет страницата на съда се 

извършва незабавно публикуване на постановените съдебни актове при спазване 

изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната 

информация. Извършва се публикуване и на календара на делата за разглеждане, както и 

актуална информация и новини, което подобрява прозрачността за ефективността и 

качеството на работата на съда.  
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3. Финансово бюджетна дейност. 

Действащата счетоводна система е изградена в съответствие с разпоредбите на ЗСч и 

осигурява надеждна информация за съставяне на финансовите отчети. Използваният 

счетоводен софтуер осигурява максимално ниво на автоматизация на счетоводната дейност и 

контрол върху верността на данните, предлага необходимата управленска, оперативна, 

периодична счетоводна и статистическа информация. За отчитането на възнагражденията по 

трудови и извънтрудови правоотношения се използва отделен програмен продукт. 

Във връзка с финансовото управление и контрола при разходването на бюджетните 

средства и необходимостта от ограничаване на разходите са определени лимити за 

средствата за текуща издръжка.  

Средствата по утвърдената бюджетна сметка се разпределят и разходват по 

параграфи и месеци, при строг контрол и сериозна финансова дисциплина. В резултат на 

въведените мерки и правила, през изминалия годишен период Районен съд – Петрич не 

допусна неразплатени задължения или недостиг по бюджетната сметка, които да се отразят 

на дейността на съда.  

 
Във връзка с финансовото управление и контрола при разходването на бюджетните 

средства и необходимостта от ограничаване на разходите са определени лимити за 

средствата за текуща издръжка.  

Средствата по утвърдената бюджетна сметка се разпределят и разходват по 

параграфи и месеци, при строг контрол и сериозна финансова дисциплина. В резултат на 

въведените мерки и правила, през изминалия годишен период Районен съд Петрич не 

допусна неразплатени задължения или недостиг по бюджетната сметка, които да се отразят 

на дейността на съда.  

 

Обобщение 
 

Със задоволство и категоричност мога да обобщя, че изминалата 2018 г. бе успешна за 

РС – Петрич. 

 Изключителното удобство и функционалност на  новата съдебна палата, съчетана с 

опита и професионализма на работещите в нея, доведе до качествено и срочно правосъдие, 

при което се прилагат всички национални и европейски изисквания и стандарти за 

съвременен правораздавателен процес. 



 43

Традиционно установената тенденция от последните години за максимална 

прозрачност в работата на съда бе запазена. Взаимодействието с всички държавни и 

общински органи и институцици, както и с медиите, също бе на отлично ниво. 

Високото обществено доверие и добрият имидж, с които се ползва Районен съд – 

Петрич бяха запазени и през 2018 година. 

В заключение искам да пожелая на всички работещи в РС – Петрич да продължим да 

работим достойно, отговорно и качествено, както и досега.  

Благодаря! Желая успех през 2019 г.! 

 

 

 

                                              МАЯ  БАНЧЕВА  

                                АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –   

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ  


