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I. СЪСТАВ НА СЪДА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 
Районен съд – Петрич през 2021 г. по щатно разписание, утвърдено 

от Висшия съдебен съвет, разполага със 7 (седем) бройки за магистрати, в 
т.ч. за административен ръководител, 1 (един) Държавен съдебен 
изпълнител, 1 (един) съдия по вписванията. 

Съдебните служители са 27 (двадест и седем), разпределени 
съответно в обща и специализирана администрация. 

Магистрати: 

Правораздавателната дейност се осъществява от гражданска и 
наказателна колегия, които работят в състав, както следва:  

По щат наказателната колегия се състои от четири състава, но 
считано от 03.02.2020 г. съдия Румяна Митева е командирована в 
Административен съд – Благоевград, поради което реално през отчетния 
период са работили три състава.  

По щат гражданската колегия в Районен съд – Петрич се състои от 
три състава, но считано от 01.12.2020 г. съдия Ангелина Бисеркова бе 
командирована в Окръжен съд – Благоевград. 

Понастоящем гражданската колегия включва само два състава. 
През 2021 г. административният ръководител на съда продължи да 

упражнява контрол по движението на делата, анализирайки 
статистическата информация на съда на база месечни справки за 
новопостъпили дела, неизготвени в срок съдебни актове, спрени и стари 
дела, продължителност на разглеждане на делата.  

И през тази отчетна година новообразуваните заповедни 
производства продължиха да се разпределят между всички състави, а в 
графика за дежурствата по наказателни дела участват и гражданските 
съдии. 

 
Държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията. 

 
РС – Петрич разполага с една щатна бройка за длъжността държавен 

съдебен изпълнител, заета от Стойка Димитрова и една за съдия по 
вписвания, заета от Мария Малинова. 
 
 Обща и специализирана администрация на съда. 
 

Броят на съдебните служители на РС – Петрич по щат е 27 – изцяло 
зает, разпределени в обща и специализирана администрация.  

Преобладаващата част от служители са с дългогодишен стаж в 
съдебната система, имат необходимия опит за доброто изпълнение на 
възложените им задачи и служебни задължения. 

И през тази отчетна година служителите осъществяваха дейността си 
при условията на екипност и взаимна заменяемост в случаи на отсъствия 
на служители.   
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През 2021 г. бе прекратено трудовото правоотношение с един от 
призовкарите на съда, като считано от 04.02.2021 г. започна работа нов 
служител. 

В края на месец октомври бе прекратено и трудовото 
правоотношение с дългогодишния служител Здравка Изова, поради 
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

 
 Обучения. 
 

През отчетната година  магистрати и служители участваха в 
следните обучения: 

 
От присъствените обучения за магистратите, през 2021г. съдия Мая 

Банчева премина специализиран стаж в гр.Дортмунд, Германия по 
програма на ЕМСО и „Автотехнически експертизи“. 

 
През 2021 г. съдия Андроника Ризова премина електронни 

дистанционни обучения на теми: „Дигитално правосъдие в Централна и 
Източна Европа“; „Видеоконференция в съда – предизвикателства и добри 
практики“; „Обучение за съдии кординатори по ПЕС“; „Дискусионен 
форум по проблеми при установяване употребата на алкохол и наркотични 
вещества от водачи на МПС“; Уебинари – „Международно сътрудничество 
между България и Великобритания след Брекзит“ и „Международноправно 
сътрудничество между България и Великобритания: Какво се промени 
след Брекзит“. 

 
Съдебните служители са участвали в следните обучения: „Защита на 

личните данни в съдебната система“, „Използване на алтернативни 
средства за виртуализация“; обучение, свързано с работата в ЕИСС, 
обучение на ERA на тема „Международни гражданскоправни спорове: 
практическа помощ при работа по трансгранични производства“. 

 
Атестиране, повишаване в ранг, наказания 
 
През 2021 г. няма провеждани атестации на съдиите в в Районен съд 

– Петрич.  
Към 31.12.2021 г. петима съдии са с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, 

един съдия е с ранг „съдия в АС“ и един с ранг „съдия в ОС“.  
Съдебните служители се атестират ежегодно съобразно ПАС и се 

повишават в ранг при наличие на условия за това. 
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ІІ. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС, 
РЕЗУЛТАТИ И ПРЕПОРЪКИ. 

 
През изминалата година в РС –  Петрич бяха извършени две 

проверки от Инспектората към ВСС, както на работата на гражданската 
колегия, така и на работата на наказателната колегия. 

1. Комплексна планова проверка на ИВСС по граждански дела 

Със Заповед № ПП-21-28/14.06.2021г. на Главния инспектор към 
ИВСС, в периода 22.06 – 25.06.2021 г., бе извършена комплексна планова 
проверка по образуването, движението и приключването гражданските 
дела за 2019 г. и 2020 г.  

 В получения доклад, проверяващите от ИВСС констатират, че 
организационното и административното ръководство в РС – Петрич е на 
много добро ниво. Отчетено е, че дейността по образуването, движението 
и приключването на делата е добре организирана. Делата се образуват в 
деня на постъпването им в съда или на следващия ден.  

Констатирано е, че съдиите извършват проверката за редовността на 
исковите молби в най-кратки срокове, стремят се към срочно приключване 
на производствата.  

Посочено е, че проверката по движението и приключването в 
установените срокове на гражданските дела води до извода, че съдиите 
полагат системни усилия за ритмично разглеждане на делата, с цел 
приключването им в кратък срок. Също така е посочено, че в дейността си 
съдиите са подкрепяни от много добрата работа на съдебните служители, с 
които работят в екип и изпълняват точно и своевременно указанията им. 

Във връзка с много добрите констатации, екипът извършил 
проверката е счел, че не е необходимо да бъдат давани препоръки за 
подобряване работата на РС-Петрич.  

 
2. Комплексна планова проверка на ИВСС по наказателни дела. 

 
В периода 05.07 – 09.07.2021 г. със Заповед № ПП-21-33/29.06.2021 г. 

на Глания инспектор на ИВСС в Районен съд – Петрич бе извършена и 
комплексна планова проверка по образуването, движението и 
приключването на наказателните дела за 2019 г. и 2020 г.  

Изводите на ИВСС по всички показатели – административно 
ръководство и организация на дейността, организация на деловодната 
дейност, срочност на разгледаните дела, срочност на изготвяне и качество 
на съдебните актове, са – „Общата оценка на дейността по организацията 
на образуване, движение и приключване на делата е много добра“. 

Във връзка с направените констатации, проверяващите от ИВСС 
са дали изцяло положителна оценка за работата на съда, поради което 
не дават препоръки за подобряване работата на РС – Петрич.  
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ІІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 
 

 Постъпили дела  
 

През 2021 година в Районен съд – Петрич са постъпили общо 2 821 
бр. дела, от тях 1 836 бр. граждански дела и 985 наказателни дела.  

За сравнение: През 2020 година в Районен съд – Петрич са 
постъпили общо 2 291 бр. дела, от тях 1 451 бр. граждански дела и 840 
наказателни дела. 

През 2019 година в Районен съд – Петрич са постъпили общо 3 238 
бр. дела, от тях 2 309 бр. граждански дела и 929 наказателни дела. 
 

1. Разгледани дела 
 

През 2021 година са разгледани общо 3 189 дела, от тях 2 036 
граждански дела и 1 153 наказателни дела. 

За сравнение: През 2020 година са разгледани общо 2 853 дела, от 
тях 1 880 граждански дела и 973 наказателни дела. 

През 2019 година са разгледани общо 3 645 дела, от тях 2 462 
граждански дела и 1 183 наказателни дела. 
 

2. Свършени дела 
 

През 2021 година са свършени общо 2 738 дела, от тях 1 799 
граждански дела и 939 наказателни дела. В процентно изражение 
свършените 2 738 дела представляват 86 % от разгледаните. 

За сравнение: През 2020 година са свършени общо 2 485 дела, от тях 
1 680 граждански дела и 805 наказателни дела. В процентно изражение 
свършените 2 485 дела представляват 87 % от разгледаните. 

През 2019 година са свършени общо 3 083 дела, от тях 2 033 
граждански дела и 1 050 наказателни дела. В процентно изражение 
свършените 3 083 дела представляват 85 % от разгледаните.  

 
3. Свършени дела в срок до 3 месеца 

 
 През 2021 година в срок до 3 месеца са свършени общо 2 448 дела,  
т. е. 89 % от всички свършени дела.  

През 2020 година в срок до 3 месеца са свършени общо 2 253 дела,  т. 
е. 91 % от всички свършени дела. 

През 2019 година в срок до 3 месеца са свършени общо 2 714 дела, т. 
е. 88 % от всички свършени дела.  
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Общ брой дела 2021 г. 2020 г. 2019  

Постъпили дела за годината 2 821 2 291 3 238 

Общо дела за разглеждане 3 189 2 853 3 645 

Свършени дела 2 738 2 485 3 083 

Свършени в срок до 3 месеца  2 448 2 253 2 714 

Висящи дела 451 368 562 

 

 

 

ИЗВОДИ:  

 През 2021 година са постъпили 530 бр. дела повече спрямо 2020 
година, 417 бр. дела по-малко спрямо 2019 година и 30 дела повече спрямо 
2018 година.  
 Категорично е увеличението на новообразуваните дела спрямо 
2020 година както при гражданските дела, така и при наказателните 
дела.  

Що се отнася до увеличението на делата през 2019 година, 
наложетилно е да се отбележи, че основно то се дължеше на значителния 
брой гражданските дела по ЗМВР, образувани по искови молби на 
служители на МВР и ГПУ.  

Въпреки сериозното увеличение на делата през 2021 г., спрямо 
предходната година, както и обстоятелството, че през цялата тази година 
реално работиха 5 състава, бе запазен високия процент на свършените 
дела, както и тези в срок до 3 месеца.  
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 Действителната натовареност на съдиите през годината е най-
висока от последните четири години. 
 
 

ІV. НАТОВАРЕНОСТ 

Действителната натовареност на съдиите на база дела за 
разглеждане и свършени дела е както следва: 

 

година 

брой 
съдии 
по щат 

отработени  
човекомесеци 

брой дела за  
разглеждане 

брой  
свършени  

дела 

действителна 
 натовареност 

     

към делата 
за 

разглеждане 

към 
свършените  

дела 

2018 8 96 3 057 2 650 31,84 27,60 

2019 7 90 3 645 3 083 40,53 34,26 

2020 7 72 2 853 2 485 39,63 34,51 

2021 7 60 3 189 2 738 53,15 45,63 
 

Действителната натовареност на гражданското отделение е:  

 

Забележка: От общия брой разгледани 2 036 граждански дела през 2021 г. са 
извадени разгледаните 58 дела на съдия А. Бисеркова. 

От общия брой свършени 1 799 граждански дела през 2021 г. са извадени 
свършените 45 дела на съдия А. Бисеркова. 

 
 
 
 
 

година 

брой 
съдии 
по щат 

отработени  
човекомесеци 

брой дела за  
разглеждане 

брой  
свършени  

дела 

действителна 
 натовареност 

     

към делата 
за 

разглеждане 

към 
свършените  

дела 

2018 4 48 1 679 1 526 34,98 37,79 

2019 3 42 2 462 2 033 51,28 41,07 

2020 3 35 1 880 1 680 53,71 48,00 

2021 3 24 1 978 1 754 82,42 73,08 
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Действителната натовареност на наказателното отделение е:  

година 

брой 
съдии 
по щат 

отработени  
човекомесеци 

брой дела за  
разглеждане 

брой  
свършени  

дела 

действителна 
 натовареност 

     

към делата 
за 

разглеждане 

към 
свършените  

дела 

2018 4 48 1 378 1 124 28,71 23,42 

2019 4 48 1 183  1 050 24,65 21,88 

2020 4 37 973 805 26,30 21,76 

2021 4 36 1 153 939 32,03 26,08 
 

Забележка: Считано от 03.02.2020 г. новообразуваните заповедни 
производства се разпределят между всички състави, а в графика за 
дежурствата по наказателни дела са включени и гражданските съдии. 

 
 
V. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
1. Постъпили и дела за разглеждане през 2021 година. 

Сравнителен анализ. 
 

През 2021 година са постъпили 1 836 бр. граждански дела, от тях 
81 бр. получени по подсъдност от други съдилища, 1 дело върнато от 
въззивна инстанция за ново разглеждане и образувано под нов номер, 3 бр. 
дела продължаващи под същия номер след отмяна на определение, с което 
производството е било прекратено.  

Разгледаните граждански дела през 2021 година са 2 036 бр.  
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Постъпили граждански дела в т. ч. постъпили граждански по общия 
ред през 2021 г., 2020 г., 2019 г., 2018 

 

 

 
 Анализ на постъпилите граждански дела по видове през  

2021 г., 2020 г., 2019 г. 
 

Видове искове Новообразувани 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗГР, ЗЗДетето  155 169 162 

Облигационни искове 65 53 49 

Вещни искове 21 9 12 

Делби и искове по ЗН 20 18 16 

Установителни искове 105 79 94 

Искове по КТ 18 39 276 

Административни производства 5 0 4 

Обезпечения 19 18 21 

Частни производства 127 110 165 

Заповедни производства 1 251 913 1 461 

Частни производства - регламенти 35 42 48 

Други граждански дела  15 1 1 

Общо 1 836 1 451 2 309 
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Постъпили частни граждански дела през 2021 г. по видове: 

Видове дела Останали несвършени 
 от предходен период 

Новообразувани  
2021 г. 

Частни граждански дела 
 

12 1 432 

в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 ГПК 1 1 251 

- други частно  гр. дела 11 181 

 

Съотношението на образуваните частни граждански дела спрямо 
общия брой образувани граждански дела представлява 78 %, като 
заповедните по чл. 410 и чл. 417 от ГПК представляват 68 % от общия 
брой образувани граждански дела. 
   
  Сравнителен анализ за 2021 г., 2020 г., 2019 г. 
 

Видове дела Постъпили  
                2021 г. 

Постъпили  
                2020 г. 

Постъпили  
                2019 г. 

Частни граждански дела 1 432 1 083 1 695 

в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 ГПК 1 251 913 1 461 

- други частни гр. дела 181 170 234 

 

2. Свършени граждански дела през 2021 г. 

Броят на всички свършени граждански дела (в т. ч. частни гр.) 
през 2021 година е 1 799 бр., от които със съдебен акт по същество са 
приключили 1 555 бр., прекратени – 244 бр. дела, в т. ч. със спогодба 16 
дела, а останалите 228 дела са прекратени по други причини.  

 
Броят на свършените граждански дела по общия ред (без 

частните производства) през 2021 година е 383 бр. дела, от които с акт 
по същество са приключили 262 броя дела, прекратени са – 121 броя дела, 
от които със спогодба са приключили 16 дела, останалите 105 дела са 
прекратени с определение по други причини.  

Броят на свършените граждански дела по общия ред (без частните 
производства) през 2020 година е 606 бр. дела. 

През 2019 година свършените граждански дела по общия ред (без 
частните производства) е бил – 338 бр. През 2018 година е бил – 356 бр.  

2 
12021 г г.021 г 
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Изводи: От посочените данни за последните четири години относно 

брой постъпили и свършени граждански дела по общия ред (без частните 
производства) е видно, че през 2021 г. са постъпили и свършени много 
по-голям брой дела в сравнение с предходните години.  

Отново следва де се посочи, че големият брой постъпили дела през 
2019 година са такива по трудовите спорове с МВР и ГПУ, които от своя 
страна бяха разгледани, като приключиха през 2020 година.  
 
  Свършените граждански дела по видове за 2021 г., 2020 г., 2019 г. 
 

Видове искове     Брой свършени дела през 
годините 

2021 г. 2020 2019 
Искове по СК, ЗЗДН, ЗГР, ЗЗДетето  167 160 161 
Облигационни искове 61 49 34 
Вещни искове 10 11 18 

Делби и искове по ЗН 25 15 17 
Установителни искове 91 83 86 

Искове по КТ 12 287 17 
Административни производства 3 1 4 

Обезпечения 19 19 20 
Частни производства 128 109 167 
Заповедни производства 1 230 912 1 461 

Частни производства - регламенти 39 34 47 
Други граждански дела  14 0 1 

Общо 1 799 1 680 2 033 
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Свършените 1 799 граждански дела представляват 88 % от 
разгледаните 2 036 дела. 

През 2020 г. свършените 1 680 граждански дела представляват 89 % 
от разгледаните 1 880 дела. 
 През 2019 г. свършените 2 033 граждански дела представляват 83 % 
от разгледаните 2 462 дела. 
 През 2018 г. броят на свършените 1 526 дела спрямо разгледаните 
1 679 дела е бил 91 %. 
  
 Прекратени граждански дела. Основания за прекратяване 

 
Общият брой на всички прекратени граждански дела през 2021 г. е 

244 дела, от които 16 дела са приключили със спогодба, останалите 228 
дела са прекратени по други причини.  

От прекратените 228 броя дела, заповедните производства са 113 
броя, основно поради изпращане на делото по подсъдност на друг съд. При 
останалите дела основните причини за прекратяване са оттегляне на 
исковата молба или отказ от иска, неотстраняване в срок на нередовности 
на исковата молба, съобразно указанията на съдията докладчик,  
прекратени поради изпращане по подсъдност на друг съд, изтичане на 
шестмесечния срок от спиране на производството по взаимно съгласие на 
страните и други.  

3. Решени граждански дела в тримесечен срок. 

През 2021 година „в срок до 3 месеца” са приключили общо 1 708 
граждански дела, в т. ч. 292 граждански дела по общия ред и 1 416 частни 
производства, т.е. 95 % от всички свършени граждански дела.   

През 2020 година „в срок до 3 месеца” са приключили общо 1 612 
граждански дела, в т. ч. 538 граждански дела по общия ред и 1 074 частни 
производства, т. е. 96 % от всички свършени граждански дела.   

През 2019 година свършените граждански дела по общия ред „в срок 
до 3 месеца” са били 273 бр. През 2018 година са били 291 бр.  

 
Това е изключително добър показател за гражданската колегия, 

която се състои само от два състава, които поеха увеличеното 
постъпление на граждански дела, както и участваха през цялата 2021 
г. в наказателните дежурства.  

Следва да се има предвид, че и през тази отчетна година, поради 
продължилата епидемична обстановка и някои драстични случаи на 
увуличение в броя на заболелите, в периода 08 – 19.11.2021 г. бяха 
отложени всички открити съдебни заседания. 
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4. Висящи дела в края на отчетния период 
 
Висящите граждански дела в края на отчетния период – към 

31.12.2021 г. са 237 дела от които 28 частни производства..  
От висящите 237 броя граждански дела, 193 са образувани през 2021 

година, а останалите 44 граждански дела са: 
– 7 дела по описа от 2019 година (от които 4 дела обявени за 

решаване); 
– 37 дела по описа за 2020 година (от които 13 спрени производства 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК чл. 631, ал. 1 ГПК дела). 
 
5. Обжалвани дела. Законосъобразност на съдебните решения. 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ОТ ГОРНА ИНСТАНЦИЯ 
ГРАЖДАНСКИ И ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 
 

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

А. Кобуров 16 3 5 

А. Бисеркова 13 3 5 

А. Николов 16 2 4 

М. Банчева 3 1  

Б. Манасиева 1 -  

А. Ризова - 1  

ОБЩО - 73 49 – 67 % 10 – 14 % 14 – 19 % 

 

Забележка: В таблицата са отразени всички дела, върнати през 2021 г. от горни 
инстанции.  
 
 

година 

Висящи Свършени 
Висящи в 

края на 
периода 

останали 
от 

предходен 
период 

постъпили 
общо за 

разглеждане 

решени 
по 

същество 
прекратени 

Общо 
свърше

ни 

в 3-
месечен 
срок в 

%  
2018 140 1 539 1 679 1 349 177 1 526 96 % 153 

2019 153 2 309 2 462 1 826 207 2 033 97 % 429 

2020 429 1 451 1 880 1 488 192 1 680 96 % 200 

2021 200 1 836 2 036 1 555 244 1 799 95 % 237 
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ИЗВОД:  
Гражданската колегия на РС-Петрич през 2021г. възвръща 

резултатите си досежно инстанционния контрол, в порядъка на 
традиционните около 70 % потвърждаемост на актовете, като с почти 
20 пункта е увеличението спрямо предходната 2020 г. 
 

Забележка: Занижените резултати в инстанционния контрол през 
2020 г. бяха обусловени от разнопосочната практика на въззивната 
инстанция по значителния брой гражданските дела по ЗМВР, образувани 
по искови молби на служители на МВР и ГПУ. 
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VI. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

1. Постъпили и разгледани наказателни дела през 2021 година 
– сравнителен анализ 

 През 2021 година в РС – Петрич са новообразувани общо 984 броя 
наказателни дела и 1 НОХД продължаващо под същия номер или общо 
постъпили 985 бр. дела. 

Останалите несвършени наказателни дела в края на 2021 г. са 214 
броя, а общо разгледаните през 2021 г. наказателни дела са 1 153 дела. 

През 2021 година общо постъпилите наказателни дела са с 145 
броя повече в сравнение с постъпилите 840 наказателни дела през 2020 
г.  и с 56 броя дела повече в сравнение с постъпилите през 2019 г. – 929 
броя наказателни дела.  

 
 

2021 2020 2019
985 840 929

985

840

929

Постъпили наказателни дела        
2021 г., 2020 г., 2019 г.

 
 
 

Сравнителен анализ на движението на наказателните дела 
 

Год. Постъпили дела  Общо за разглеждане Свършени  Висящи  
2021 985 1 153 939 214 

2020 840 973 805 168 

2019 929 1 183 1 050 133 

 
Постъпилите наказателни дела от общ характер през 2021 г. са 

252 бр., т. е. 25,58 % от всички постъпили наказателни дела през 
годината.  
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За сравнение – Постъпилите наказателни дела от общ характер през 
2020 г. са 239 бр., т. е. 28,45 % от всички постъпили наказателни дела през 
годината.  

Постъпилите през 2019 г. 286 бр. наказателни дела от общ характер 
представляват 31 % от всички постъпили наказателни дела.  

 
Наказателните дела от частен характер, образувани по тъжба на 

пострадалия са 18 броя, в сравнение с 2020 г. – 21 броя, 2019 г. – също 12 
броя.  

 
Делата по чл. ”78” А от НК през 2021 г. са 13 броя, през 2020 г. – 

15 бр., през 2019 г. – 14 броя. 
 
Частните наказателни дела са 473 броя, от които 68 разпита, т. е. 

48 % от всички постъпили наказателни дела през 2021 година. 
За сравнение – През 2020 г. частните наказателни дела са 411 броя, 

от които 82 разпита, т. е. 49 % от всички постъпили наказателни дела през 
2020 година.  

През 2019 г. са образувани 438 бр. частни наказателни дела, от които 
115 разпита, т. е. съотношението образуваните частни наказателни дела 
към общо образуваните наказателни дела е 47,4 %.  

 
През 2021 година са образувани 229 АНХД, което е 23 % от всички 

образувани наказателни дела за 2021 г.  
През 2020 година са образувани 153 АНХД, което е 18 % от всички 

образувани наказателни дела за 2020 г.  
През 2019 година са образувани 175 АНХД, което е 19 % от 

образуваните наказателни дела за 2019 г.  
 

Анализ на постъпилите наказателни дела по видове 
 

Год. НОХД АНХД Чл.78а НК НЧХД ЧНД ОБЩО 

2021 252 229 13 18 473 985 

2020 239 154 15 21 411 840 

2019 286 175 14 12 438 929 

 
ИЗВОД: 
 През 2021 година е налице увеличаване на образуваните 

наказателни дела в сравнение с предходните 2 години.  

2. Свършени наказателни дела през 2021 година 

През 2021 година са разгледани 1 153 броя наказателни дела, от 
които свършените са 939 бр. дела, т.е. 81 % свършени наказателни 
дела спрямо разгледани наказателни дела. 
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През 2020 година са разгледани 973 броя наказателни дела, от които 
свършените са 805 бр. дела, т.е. 82,7 % свършени наказателни дела спрямо 
разгледани наказателни дела. 

През 2019 година са разгледани 1 183 броя наказателни дела, от 
които свършени са 1 050 бр. дела, т.е. 88,7 % свършени наказателни дела 
спрямо разгледани наказателни дела. 

 
През тази отчетна година е намалял проценттът на свършените 

спрямо разгледаните дела, което се дължи както на увеличения брой дела, 
така и на отлагане на делата, поради заболяване или карантина на страните 
в процеса, и не на последно място с оглед обстоятелството, че 
наказателните съдии подпомагат гражданската колегия в разглеждането на 
заповедните производства. 

Освен това в периода 08 – 19.11.2021 г. бяха отложени всички 
открити съдебни заседания, поради продължилата и през тази година 
епидемична обстановка в страната, като всички тези дела бяха 
пренасрочени за разглеждане в 2022 г.   
  
 Висящите наказателни дела в края на отчетния период са 214 броя, 
от които 62 броя НОХД и 114 броя НАХД. Въпреки това от всички висящи 
214 броя наказателни дела, само едно НЧХД е образувано през 2018 
година, 2 НОХД и 1 НЧХД – 2019 година, 26 наказателни дела от 2020 г., 
всички останали са образувани през отчетната 2021 година. 
 

Свършените наказателни дела от общ характер (НОХД) са 257 
бр., което представлява 81 % от разгледаните НОХД.  

Сравнение – 2020 година свършените наказателни дела от общ 
характер (НОХД) са 241 бр., което представлява 78 % от разгледаните 
НОХД. За 2019 г. свършените НОХД са 285 бр., което представлява 81 % 
от разгледаните НОХД.  

 
Свършените НАХД през 2021 година са 187 бр., което 

представлява 62 % от разгледаните 301 броя НАХД..  
Свършените НАХД през 2020 година са 134 бр., което представлява 

65 % от разгледаните 206 броя НАХД. Свършените НАХД през 2019 
година са 297 бр., т. е. 85 % от разгледаните 349 броя.  

През 2021 г. са свършени 13 дела по чл. 78а, което представлява 
81 % от разгледаните 16 дела по чл. 78а НК. Сравнение – През 2020 г. са 
свършени 14 дела по чл. 78а, което представлява 82 % от разгледаните 17 
дела по чл. 78а НК. През 2019 г. са свършени 14 дела по чл. 78а НК или 
87,5 % от разгледаните 16 дела по чл. 78а НК.  

 
Свършените НЧХД са 15 бр., което е 42 % от разгледаните НЧХД 

през годината. За сравнение – През 2020 г. свършените НЧХД са 8 бр., 
което е 31 % от разгледаните НЧХД през годината. 2019 г. свършените 
НЧХД са 17 бр. или 77,3 % от разгледаните НЧХД.  
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През 2021 г. общо са приключили 467 частни наказателни дела, 
което е 97 % от разгледаните 481 бр. наказателни дела. От тези 467 броя 
дела – 68 са ЧНД – разпити, а останалите 399 – други ЧНД.  

За сравнение:  
През 2020 г. общо са приключили 408 частни наказателни дела, 

което е 98 % от разгледаните 416 бр. наказателни дела. От тези 408 броя 
дела – 82 са ЧНД – разпити, а останалите 326 – други ЧНД . През 2019 г. са 
приключили 437 ЧНД, което е 99 % от разгледаните ЧНД. От тези 437 броя 
дела – 115 са разпити, а останалите 322 други ЧНД.  

 
Решени със съдебен акт по същество. Прекратени производства. 
 
Свършените наказателни дела през 2021 г. са 939 бр. дела, от които 

със съдебен акт по същество (решение, присъда, определение) – 637 
дела, по 176 нохдела одобрено споразумение и 126 наказателни дела 
прекратени по други причини.  

За сравнение:    
Свършените наказателни дела през 2020 г. са 805 бр. дела, от които 

със съдебен акт по същество (решение, присъда, определение) – 566 дела, 
по 143 нохдела одобрено споразумение и 96 наказателни дела прекратени 
по други причини.    

През 2019 г. са свършени 1 050 бр. дела, от които със съдебен акт по 
същество – 801 дела, 160 дела приключили със споразумение, 89 са 
прекратени по други причини.    

 
През 2021 г. на основание чл. 249 НПК на Районна прокуратура – 

Петрич са върнати 2 НОХД. През 2020 г. са върнати 3 НОХД. През 2019 
г. няма върнати дела за допуснати процесуални нарушения на основание 
чл. 249 НПК.  

През 2021 г. прекратени на други основания са 7 НОХД: 
3 НОХД – на осн. чл. 43, т. 3 НПК; 2 НОХД – обединени на осн. чл. 

41 НПК; 2 НОХД – на осн. чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК. 
 

Сравнителен анализ по видове наказателни дела: 
 

Година  свършени В т.ч. 

с акт по същество – 
присъда, решение, определение 

прекратени – 
споразумение, др. причини 

НОХД 
2021 257 71 186 
2020 241 89 152 
2019 285 123 162 

АНХД 
2021 187 172 15 
2020 134 119 15 
2019 297 277 20 

чл. 78а НК 
2021 13 13 0 
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2020 14 14 0 
2019 14 14 0 

НЧХД 
2021 15 3 12 
2020 8 1 7 
2019 17 6 11 

ЧНД 
2021 467 378 89 
2020 408 343 65 
2019 437 381 56 

 
Свършените НОХД по различните глави от НК за три години: 

 
Год. Постъпили 

дела 
Всичко за 
разглеждане 

Свършени в т.ч. 
С присъда     Прекратени  Споразумения 

Гл. II – Престъпления против личността 
2021 г. 11 15 2 2 3 
2020 г. 6 10 4 0 2 
2019 г. 15 21 10 0 7 

Гл. III – Престъпления против правата на гражданите 
2021 г. 1 2 0 1 0 
2020 г. 1 1 0 0 0 
2019 г. 3 5 5 0 0 

Гл. IV – Престъпления против брака, семейството и младежта 
2021 г. 10 15 7 0 3 
2020 г. 9 13 3 1 4 
2019 г. 11 15 10 0 1 

Гл. V – Престъпления против собствеността 
2021 г. 22 38 11 0 16 
2020 г. 31 54 20 1 17 
2019 г. 42 56 13 2 18 

Гл. VI – Престъпления против стопанството 
2021 г. 3 4 0 1 2 
2020 г. 2 5 2 0 2 
2019 г. 13 15 4 0 8 

Гл. VIII – Престъпления против дейността на държавните органи и обществени 
организации 

2021 г. 104 109 5 0 103 
2020 г. 74 77 0 1 71 
2019 г. 50 51 5 0 43 

Гл. IХ – Документни престъпления 
2021 г. 12 16 4 2 4 
2020 г. 12 15 4 1 6 
2019 г. 12 19 6 0 10 

Гл. Х – Престъпления против реда и общо спокойствие 
2021 г. 2 3 1 0 0 
2020 г. 2 5 1 2 1 
2019 г. 5 6 1 0 2 

Гл. ХI – Общоопасни престъпления 
2021 г. 87 117 41 4 45 
2020 г. 102 128 55 3 40 
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2019 г. 135 166 69 1 70 
ОБЩО: 

2021 г. 252 319 71 10 176 
2020 г. 239 308 89 9 143 
2019 г. 286 354 123 3 159 

 
3. Решени наказателни дела в тримесечен срок 

 
През 2021 г. в срок „до 3 месеца” са свършени 740 бр. 

наказателни дела, което представлява 79 % от свършените 
наказателни дела.  

През 2020 г. в срок „до 3 месеца” са свършени 641 бр. наказателни 
дела, което представлява 80 % от свършените наказателни дела.  

През 2019 г. в срок „до 3 месеца” са свършени 746 бр. наказателни 
дела, което представлява 71 % от свършените наказателни дела. 

 
Год. висящи свършени висящи 

в края 
на 

периода 

останали 
от 

предходен 
период 

постъпили общо за 
разглеждане 

с акт по 
същество 

прекратени общо в 3 –
мес. 

срок % 

2019 254 929 1 183 801 249 1 050 71 % 133 

2020 133 840 973 566 239 805 80 % 168 

2021 168 985 1 153 637 302 939 79 % 214 

 

НОХД – от свършените 257 дела, в срок до 3 месеца са 192 дела, 
което представлява 75 %. През 2020 г. – от свършените 241 НОХД, в 
срок до 3 месеца са 170 дела, което представлява 71 %. През 2019 г. от 
свършените 285 дела, в срок до 3 месеца са 209 дела, което представлява 
73 %.  

По чл. 78а от НК – свършени са 13 дела, от които 13 бр. в 
тримесечния срок – 100 %. През 2020 г. – свършени са 14 дела, от които 
13 бр. в тримесечния срок, което е 93 %. През 2019 г. – всичките свършени 
14 дела са приключили в тримесечния срок. 

АНХД приключили в 3-месечен срок – от свършените 187 дела 
през 2021 г. в срок „до 3 месеца” са приключили 60 дела или 32 %. 
През 2020 г. от свършените 134 дела в срок „до 3 месеца” са приключили 
46 дела или 34 %. През 2019 г. – АНХД приключили в 3-месечен срок – от 
свършените 297 дела в срок „до 3 месеца” са приключили 80 дела или 27 
%.  

НЧХД Свършените в 3-месечен срок през 2021 г. са 8 от всичките 
15, което представлява 53 % от свършените дела от този вид. 
Свършените в 3-месечен срок през 2020 г. са 7 от всичките 8, което 
представлява 88 % от свършените дела от този вид. През 2019 г. са 
свършени 6 дела в тримесечен срок от всичките 17, което представлява 35 
%.  
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Делата приключили в срок „над 3 месеца” са 199 броя и 
съставляват 17 % от общия брой разгледани дела, а спрямо 
свършените дела – 21 %.  

През 2020 г. делата приключили в срок „над 3 месеца” са 164 броя и 
съставляват 17 % от общия брой разгледани дела, а спрямо свършените 
дела – 20 %.  

През 2019 г. делата приключили в срок „над 3 месеца” са 304 броя и 
съставляват 26 % от общия брой разгледани дела, а спрямо свършените 
дела – 29 %.  

 
Налице е запазване процента на приключили в 3-месечен срок 

дела спрямо предходните години, включително не са допуснати 
нарушения на разумния срок за разглеждане и решаване на делата.  

 
 

 
 

4. Оправдателни актове.  

Оправдателните актове в Районен съд – Петрич през 2021 г. са 5 –  по 
НОХД са 4 бр. и 1 по чл. 78а НК. 

Оправдателните актове през 2020 г. са 3, постановени по НОХД. 
През 2019 г. са 4, от тях 2 – постановени по НОХД, 1 – НЧХД и 1 по 

чл. 78а НК. 
Причините, поради които са постановени оправдателни присъди са 

недоказаност на обвинението по несъмнен начин, деянието е 
малозначително, липса на съставомерност, липса на доказателства, които в 
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своята пълнота да обосновават единствено възможния извод, че 
подсъдимият е автор на приписваното му престъпление.  

 
Резултати от обжалване/протестиране на постановените през 

2021 г. оправдателни актове: 
 
От постановените през 2021 г. 5 броя оправдателни акта, по всички 

има постъпил протест. От миналите инстанционен контрол до момента 
потвърдена е присъдата по 1 нохд. По чл. 78а НК – делото е върнато за 
ново разглеждане. По останалите няма резултат. 

5. Висящи наказателни дела в края на отчетния период. 

Останалите несвършени наказателни дела в края на годината са 
214 бр. при разгледани 1 153 бр. дела, което представлява 19 % от 
разгледаните наказателни дела.  

За сравнение: В края на 2020 г. останалите несвършени наказателни 
дела са 168 бр. при разгледани 973 бр. дела, което представлява 17 % от 
разгледаните наказателни дела.  

Останалите несвършени наказателни дела в края на 2019 година са 
133 бр. при разгледани 1 183 бр. дела, което представлява 11,2 % от 
разгледаните дела.  

Висящите в края на периода НОХД са 62 от разгледани 319 дела, 
което представлява 19 % от разгледаните нохдела. 

През 2020 г. висящите в края на периода НОХД са 67 от разгледани 
308 дела, което представлява 22 % от разгледаните нохдела. 

Висящите в края на 2019 г. наказателни дела от общ характер са 69 
от разгледани 354 дела, което представлява 19,5 % от разгледаните 
нохдела.  

Висящите АНХД са – 114 дела от разгледани 301 дела – 38 % 
висящи спряма разгледани АНХД. За сравнение: в края на 2020 г. 
висящите АНХД са – 72 дела от разгледани 206 дела – т. е. 35 % висящи 
спрямо разгледани. В края на 2019 година са били 52 дела от разгледани 
349 дела – 15 % висящи.  

6 . Структура на осъдената престъпност  

6.1. Осъдени лица. Оправдани лица. 
 
През 2021 година са постановени 258 осъдителни съдебни акта и 5 

оправдателни акта.  
През 2020 година са постановени 247 осъдителни съдебни акта и 3 

оправдателни акта.  
През 2019 г. са постановени 302 осъдителни акта и 4 оправдателни 

акта.  
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Осъдени лица по НОХД по НЧХД по чл. 78а НК 
2021 г. 254 3 12 
2020 г. 243 1 14 
2019 г. 305 6 11 

 

Оправданите лица по НОХД през 2021 г. са 4 лица. През 2020 г. са 
3, през 2019 г. също са 3 лица. 

 

Оправдани 
лица 

по НОХД по НЧХД по чл. 78а НК 

2021 г. 4 0 1 
2020 г. 3 0 0 
2019 г. 3 1 1 

 

Брой наказани лица по споразумения за 2021 г. – 185 лица. 
Наказаните лица по споразумения за 2020 г. са 150 лица. За 2019 г. – 

175 лица.  
 
През 2021 г. по Глава двадесет и седма – съкратено съдебно 

следствие са приключили 33 бр. дела от решените по същество с присъда  
71 НОХДЕЛА, което представлява 46 %. 

През 2020 г. по Глава двадесет и седма – съкратено съдебно 
следствие са приключили 44 бр. дела от решените по същество с присъда 
89 НОХДЕЛА, което представлява 49 %. 

През 2019 г. по Глава двадесет и седма – съкратено съдебно 
следствие са приключили 65 бр. дела от решените по същество с присъда 
123 НОХДЕЛА, което представлява 53 %. 

 
По реда на Глава 24 „Бързо производство“ са приключили 107 

дела. През 2020 г. по реда на Глава 24 „Бързо производство“ са 
приключили 88 дела. През 2019 г. са приключили 68 дела. 

6.2. Няма дела със значим обществен интерес през 2021 г. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, ОБЖАЛВАНИ И 
ПРОТЕСТИРАНИ ОБЩО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
Съдия Потвърдени Отменени с 

постановяване 
на нов акт 

Върнати за 
ново 
разглежане  

Изменени в наказателната 
и/или гражданската част. 
Потвърдени в другата част 

М. Банчева 23 4 7 3 

Б. Манасиева 36 6 - 5 

А. Ризова 40 7 1 4 

Р. Митева 2 - 1 2 

А. Кобуров 1 - - - 

А. Николов 5 - - 2 

ОБЩО - 149 107 – 72 % 17 – 11 % 9 – 6% 16 – 11 % 

 
 
Забележка: В таблицата са отразени всички дела, върнати през 2021 г. от горни 
инстанции.  
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, ОБЖАЛВАНИ И 
ПРОТЕСТИРАНИ НОХД, НЧХД, ЧНД 

 
Съдия Потвърдени Отменени с 

постановяване на 
нов акт 

Изменени в наказателната 
и/или гражданската част. 
Потвърдени в другата част 

М. Банчева 6 - 3 

Б. Манасиева 18 1 4 

А. Ризова 17 1 2 

Р. Митева 2 - 2 

А. Кобуров 1 - - 

А. Николов 5 - 2 

ОБЩО -  64 49 – 77 % 2 – 3 % 13 – 20 % 

 
Забележка: В таблицата са отразени всички дела, върнати през 2021 г. от горни 
инстанции.  

 
 

77%

3%

20%

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2021 Г. ОБЖАЛВАНИ И 
ПРОТЕСТИРАНИ НОХД, ЧНД, НЧХД

Потвърдени - 77 %

Отменени с постановяване на 
нов акт - 3 %

Изменени в наказателната 
и/или гражданската част. 
Потвърдени в другата част - 20 
%

 
 
ИЗВОД: 
Запазени са и през 2021г. традиционно отличните показатели на 
наказателната колегия в инстанционния контрол. 
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VІI. БЮРО „СЪДИМОСТ“ 
 
 През 2021 г. са издадени 2 289 броя свидетелства за съдимост, 869 
справки за съдимост и 2 223 справки по електронен път или общо 5 381 
броя. 

За сравнение: През 2020 г. са издадени 1 988 броя свидетелства за 
съдимост, 817 справки за съдимост и 2 106 справки по електронен път или 
общо 4 911 броя. 

През 2019 г. са издадени 2 777 броя свидетелства за съдимост, 890 
справки за съдимост и 2 223 справки по електронен път или общо 5 890 
броя. 

 

 

 
1. Изпълнителни дела за разглеждане през 2021 г. 

 
 Несвършени дела 

към 01.01. 2021г. 
Постъпили 
през 2021 г. 

Общо за 
разглеждане 

Останали  

в полза на държавата 75 46 121 100 
в полза на юл и 
търговци 

127 15 142 114 

в полза на граждани 281 50 331 282 
изпълнение на 
чуждестранни решения 

0 0 0 0 

изпълнение на 
обезпечителни мерки 

121 10 131 118 

ОБЩО 604 121 725 614 
 

За сравнение: 
 

Общ брой дела 2021 г. 2020 г. 2019  

Постъпили дела за годината 121 55 87 

Общо дела за разглеждане 725 752 739 

Висящи дела 614 604 697 

 
 

През календарната 2021 г. са постъпили 66 бр. дела повече в 
сравнение с 2020 г. и 34 бр. повече спрямо 2019 г.  

Издадени документи 2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Свидетелства за съдимост 2 289 1 988 2 777 
Справки за съдимост 869    817    890 
Сравки по електронен път 2 223  2 106 2 223 
 
Общо 5 381 4 911 

 
5 890 

VІIІ. ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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2021 г.

2020 г.

2019

Постъпили изпълнителни дела 
през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 
 

2. В края на отчетния период броят на прекратените 
изпълнителни дела е 148 броя. През 2020 г. са прекратени 148 бр., през 
2019 г. – 42 бр. 

а/ По основание за прекратяване: 
– свършени чрез реализиране на вземането – 17 бр.; 

 – изпратените на друг съдебен изпълнител – 3 бр.; 
– прекратени по други причини – перемция – 91 бр. 
б/ По вид на изпълнителното дело: 
– в полза на държавата – 21 бр.; 
– в полза на юридически лица и търговци – 28 бр.; 
– в полза на граждани – 49 бр.; 
– изпълнение на обезпечителни мерки –13 бр. 

 
 

3. Дължими суми по изпълнителни дела  
 

 Дължими суми 
към 01.01. 2021 

Дължими суми по дела, 
постъпили през 2021 

Общо 
дължими  

в полза на държавата 166 751 лв. 66 221 лв. 232 979 лв. 
в полза на юл и 
търговци 

644 760 лв. 62 636 лв. 707 396 лв. 

в полза на граждани 979 597 лв. 102 722 лв. 1 082 319 лв. 
ОБЩО 1 791 108 лв. 231 579 лв. 2 022 687 лв. 

 
За сравнение: През 2020 г. дължимата сума е бил е 2 812 835 лв. През 

2019 г. е била 2 863 625 лв.  
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4. Сравнителен анализ с дейността на СИС през 2019 г. и 2020 г.  
 

 
2019 г. 

Постъпили  
дела 

Дължими 
суми по дела, 
постъпили 
през 2019 

Брой 
прекратени 
дела 

Останала 
несъбрана сума в 
края на периода 

в полза на държавата 21 36 860 лв. 3 483 627 лв. 
юридически лица и 
търговци 

22 112 553 лв. 15 1 088 748 лв.  

частни  34 89 861 лв. 19 1 068 920 лв. 
обезпечителни мерки 10 0 5 0 
ОБЩО 87 бр. 239 274 лв. 42 бр. 2 641 295 лв. 

 
 

 
2020 г. 

Постъпили 
дела  

Дължими 
суми по дела, 
постъпили 
през 2020 

Брой 
прекратени 
дела 

Останала 
несъбрана сума в 
края на периода 

в полза на държавата 15 26 208 лв. 5 166 751 лв. 
юридически лица и 
търговци 

6 99 447 лв. 95 644 760 лв 

частни  30 45 885 лв. 31 979 597 лв. 
обезпечителни мерки 4 0 17  
ОБЩО 55 бр. 171 540 лв. 148 бр. 1 791 108 лв. 

 
 

2021 г. 

Постъпили 
дела 

Дължими 
суми по дела, 
постъпили 
през 2021 

Брой 
прекратени 
дела 

Останала 
несъбрана сума в 
края на периода 

в полза на държавата 46 66 221 лв. 21 214 285 лв. 
в полза на юл и 
търговци 

15 62 636 лв. 28 549 681 лв. 

в полза на граждани 50 102 722 лв. 49 958 158 лв. 
обезпечителни мерки 10 0 13 0 
ОБЩО 121 бр. 231 579 лв. 111 бр. 1 722 124 лв. 

 
През отчетната година са насрочени 44 бр. описи и въводи, като част 

от тях не са се провели, поради нередовно връчени книжа. Запазва се 
тенденцията по време на описа страните да се споразумеят за доброволни 
пращания. 

Наложени са 165 бр. запори (през 2020 са – 93бр.) и 3 възбрани по 
искане на взискателите. На база събрана сума по дела през годината, може 
да се каже, че основен способ на принудителното изпълнение, чрез който 
се събират сумите е именно запор на банкови сметки или на недвижимо 
имущество. 

През 2021 г. са постъпили 3 броя жалби срещу действията на 
държавния съдебен изпълнител, като по две от тях действията на ДСИ са 
потвърдени и една е уважена. 
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ИЗВОД: 
Следва да се отчете сериозното увеличение в обема на работа на 

СИС при РС-Петрич през 2021 г., както и да се поощри старанието на 
съдебния изпълнител Стойка Димитрова, която се справи достойно с 
по-голямото постъпление на изпълнителни дела. 

 
 
ІX. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
 
Районен съд – Петрич разполага с един щат за съдия по вписванията, 

назначен от Министъра на правосъдието. 
Съгласно Заповед № СД-03-380/09.09.2020 г. на Министъра на 

правосъдието и през тази година на съдията по вписванията се възлагаха 
функциите на ДСИ, при отсъствие, поради ползване на отпуск или други 
причини. Съответно при отсъствие на  съдията по вписванията,  функциите 
се възлагаха на ДСИ.  

Освен това със Заповед № 19/23.04.2021 г. на административния 
ръководител на съда бе възложено на дежурните съдии да разглеждат 
молби за вписване на актове, по които съдията по вписванията се е отвел. 

През 2021 г. дейността на службата по вписванията се характеризира 
със следните показатели: 

 

 
Общият брой вписани актове през 2021 година е 2 973. 
За сравнение: Общият брой вписани актове през 2020 година е 2 427. 

През 2019 година са вписани  общо 2 590 акта.  
 
 

ВИД СДЕЛКА 2021 г.  2020 г. 2019 г. 

Продажби 1 002 837 783 
Дарения 277 185 198 
Замени 5 6 8 
Договорни ипотеки 130 104 119 
Констативен акт 553 423 456 
Възбрани ДСИ, ЧСИ, общи, др. 169 148 180 
АДС и АОС 248 205 293 
ОБЩО ВПИСАНИ АКТОВЕ 2 973 2 427 2 590 
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 Удостовереният материален интерес през тази година е 79 257 476 
лв. През 2020 г. е бил – 62 686 266 лв. През 2019 г. – 31 984 842 лв. 

Видно е значителното увеличаване на вписаните актове през 
годината, както и удостовереният материален интерес. 

 
ИЗВОД: 
Отчита се сериозното увеличение в обема на работа на СВ при 

РС – Петрич през 2021 г., поради което и следва да се поощри 
старанието на съдията по вписвания Мария Малинова, която се 
справи достойно с работата си. 
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Х. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

От 4 години Районен съд – Петрич се помещава в сградата, находяща 
се на ул.“Лазар Маджаров“ № 3, изцяло реновирана и пригодена за съдебна 
институция, въведена в експлоатация през 2017 година. 
 Всяко работно място е оборудвано с необходимата компютърна 
техника. Компютрите се поддържат в много добро състояние, като се 
стремим да ги подновяваваме периодично, за да отговарят на 
съвмременните изисквания. 
  С Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 11/10.06.2021 г. е 
увеличен бюджета на РС – Петрич, с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 4 бр. компютри и 4 бр. лицензи за операционна система 
Windows 10 Pro. 
 С Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 22/11.11.2021 г. са 
осигурени средства и за закупуване на скенер. 
 Закупената техника вече е в употреба – компютрите са монтирани в 
съдебните зали, което значително подобри работата с наличните 
информационни системи и осигури бързина при изготвянето на 
протоколите в съдебно заседание. Скенерът позволява да се сканират 
документи до размер А3, като страниците от делото само се разлистват и 
всичко се сканира в един файл. 
 Продължава пре всяка възникнала нужда да се използва въведена в 
експлоатация през 2020 г. специална съдебна зала за осъществяване на 
видео-конферентната връзка, изградена по проект, финансиран от ОПДУ.  
 Районен съд – Петрич спазва строга финансова дисциплина и 
разумно разходва бюджетните средства на съда.  

През 2021 година не са допуснати неразплатени задължения или 
недостиг по бюджетната сметка, които да се отразят на дейността на съда.  
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ОБОБЩЕНИЕ.  

Отминалата 2021г. беше изключително трудна за Районен съд – 
Петрич. 

Това беше обусловено от значителното увеличение в постъплението 
на делата спрямо 2020 г. с около 27 % в гражданската колегия, респ. със 17 
% за 2021г. за наказателната от една страна, а от друга бе свързано с 
работата в намален състав на всяка от тях. И то в условията на 
продължаваща пандемия. 

Продължаващите командирования на съдии от РС – Петрич напрягат 
работната атмосфера, както и сериозно рефлектира на настроението, 
самочувствието, желанието за работа, здравето на съдиите и служителите. 

Никой съд в региона не е бил подложен на подобен по обем и 
перманентен натиск за командироване! 

Не е бил поставян в ситуация да работи почти непрекъснато с 
намален състав и въпреки това да е запазил мотивацията си да бъде на 
челните места по брой дела за разглеждане на съдия, срочност и 
инстанционен контрол, видно и двата акта за проверки на ИВСС за 
работата на РС – Петрич, извършени през 2021г. 

Районен съд – Петрич продължи да бъде съд характеризиращ се 
освен с много добри разултати, но и с отличен колектив, при който 
уважението между работещите и взаимопомоща са на първо място. 

В РС – Петрич няма скандали, дребнавости и дребнотемия. 
 
Като административен ръководител се гордея с всеки един работещ 

в Районен съд – Петрич и им благодаря за положените усилия. 
 
 
 
  АТАНАС КОБУРОВ 
  АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –  
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ 


