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През 2022 година Районен съд – Петрич 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 

В Районен съд – Петрич са обособени гражданска и наказателна 
колегия. През отчетния период настъпиха следните промени:  

 
Наказателна колегия – по щат се състои от четири състава.  
С решение на СК на ВСС през 2022 г. съдия Андроника Ризова бе 

повишена в  по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, така всички съдии в 
наказателната колегия са с  ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 

С Решение по протокол № 17/19.04.2022 г. на СК на ВСС бе 
проведено извънредно атестиране на съдия Румяна Митева и приета 
комплексна оценка „Много добра”. 

Считано от 15.02.2022 г. бе прекратено командироването в 
Административен съд – Благоевград на съдия Румяна Митева, поради 
което през отчетния период наказателната колегия работи в пълен 
състав.  

С Решение на СК на ВСС, протокол № 46/06.12.2022 г. съдия 
Божана Манасиева бе повишена в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – 
Благоевград, като встъпи в длъжност на 05.01.2023 г. В тази връзка с 
Решение на СК на ВСС, протокол № 48/20.12.2022 г. освободеният щат 
бе обявен за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване на 
длъжност „съдия“ в районните съдилища. 

 
Гражданската колегия в Районен съд – Петрич по щат се състои 

от три състава.  
Считано от 01.12.2022 г. бе прекратено командироването в 

Окръжен съд – Благоевград на съдия Ангелина Бисеркова. Реално през 
целия отчетен период гражданската колегия работи в два състава – 
съдия Атанас Кобуров и съдия Андрей Николов.  

С оглед осигуряване на равномерна натовареност на съдиите след 
настъпилите кадрови промени, със заповед на председателя 
новообразуваните заповедни производства се разпределяха само между 
наказателните състави. 

I. СЪСТАВ НА СЪДА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
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Държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията. 

В РС – Петрич има 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. 

 Съдебните служители в РС – Петрич по щат са 27, разпределени в 
обща и специализирана администрация.  
 И през тази отчетна година работата в РС-Петрич бе извършвана 
в условията на екипност /съществуващи постоянни екипи от съдия – 
секретар – деловодител/, която практика е доказала своята 
ефективност. 

В ежедневната си работа служителите технически се подпомагат 
от системния администратор, който провежда необходимите обучения 
на съдебните служители по нововъдените информационни системи.  

През 2022 година бяха въведни нови информационни системи в 
„бюро съдимост“ и в съдебноизпълнителната служба. 

 Съдебните служители се атестират ежегодно съобразно ПАС и се 
повишават в ранг при наличие на условия за това. 

Обучения. 

През отчетната година магистрати и служители участваха в 
следните обучения: 

От присъствените обучения за магистратите, през 2022 г. съдия 
Мая Банчева участва в обучение на Националната школа на 
магистратурата във Франция, на тема “Право и дигитални технологии: 
предизвикателства и перспективи“, а по линия на Института за 
съдебно обучение участва в обучение в Остенд, Белгия  на тема – 
„Новото в Регламент 2“.  

Съдия Андроника Ризова участва в следните присъствени 
обучения – „Новите промени в ЗАНН след 23.12.2021 г.“, 
„Комуникационни умения“, „Международно сътрудничество по 
наказателни дела с Обединено кралство Великобритания и 
Съединените американски щати. Актуални проблеми при прилагането 
на инструментите за правно сътрудничество – ЕЗА, трансфер на 
осъдени лица, ЕЗР и обезпечаване на имущество и конфискация“.  

Съдия Румяна Митева – „Доказателства и доказателствени 
средства“. 
 През 2022 г. съдия Андроника Ризова премина електронни 
дистанционни обучения на теми: „Практикум за провеждане на 
уебинар“, „Мотивация“, „Стресоустойчивост“, „Практически аспекти 
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при използване на електронните ресурси в платформата за електронно 
обучение на НИП“. 
  Съдебните служители участваха в следните обучения: 
„Прилагане на актуалните езикови правила в работната среда на 
съдебните служители“, „Годишно счетоводно приключване в органите 
на съдебната власт. Бюджет на съдебната власт“, „Защита на 
класифицираната информация в съдебната власт“, „Приложение на 
системите за вътрешен контрол в съдилищата“.  
 
  

 
 

 Постъпили дела.  
 
През 2022 година в Районен съд – Петрич са постъпили общо 

2 847 бр. дела, от тях 1 794 бр. граждански дела и 1 053 наказателни 
дела.  

За сравнение: 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.  

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. 
 

Разгледани дела. 
 

През 2022 година са разгледани общо 3 298 дела, от тях 2 031 
граждански дела и 1 267 наказателни дела. 

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

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

 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 
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През 2022 година са постъпили  26 бр. дела повече спрямо 2021 
година,  556 бр. дела повече спрямо 2020 г.  

Разгледани са 109 дела повече спрямо 2021 година, респ. 445 
дела повече спрямо 2020 година. 
 Продължава увеличението на новообразуваните дела спрямо 
предходните две години, съответно на делата за разглеждане, при 
запазване на  високия процент на свършените дела, както и тези в срок 
до 3 месеца.  
  

 Свършени дела. 
 

През 2022 година са свършени общо 2 683 дела, от тях 1 813 
граждански дела и 870 наказателни дела. В процентно изражение 
свършените 2 738 дела представляват 81 % от разгледаните. 

За сравнение: 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. 

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. 
 

Свършени дела в срок до 3 месеца. 
 

През 2022 година в срок до 3 месеца са свършени общо 2 317 дела,  
т. е. 86 % от всички свършени дела.  

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. 

 
Общ брой дела 2022 г. 2021 г. 2020 г. 

Постъпили дела за годината 2 847 2 821 2 291 

Общо дела за разглеждане 3 298 3 189 2 853 

Свършени дела 2 683 2 738 2 485 

Свършени в срок до 3 м.  2 317 2 448 2 253 

Висящи дела 615 451 368 
 

 

 
Действителната натовареност на съдиите на база дела за 

разглеждане и свършени дела е както следва: 

ІII. НАТОВАРЕНОСТ 
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година брой 
съдии 
по щат 

отработени  
човекомесеци 

брой дела за  
разглеждане 

брой  
свършени  

дела 

действителна 
 натовареност 

     

към дела за 
разглеждане 

към 
свършени 

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 

2022 7 71,6 3 298 2 683 46,06 37,47 
 
Действителна натовареност на гражданското отделение е: 

 
Действителна натовареност на наказателното отделение:  

година брой 
съдии 
по щат 

отработени  
човекомесеци 

брой дела за  
разглеждане 

брой  
свършени  

дела 

действителна 
 натовареност 

     
към дела за 

разглеждане 
към 

свършени 

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 

2022 4 46,6 1 267 870 27,19 18,67 
 

Забележка: Предвид прекратяване командироването на съдия 
Румяна Митева (наказателен състав) и връщането й на работа в РС – 

година брой 
съдии 
по щат 

отработени  
човекомесеци 

брой дела за  
разглеждане 

брой  
свършени  

дела 

действителна 
 натовареност 

     

към дела за 
разглеждане 

към 
свършени 

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 2 036 1 799 84,83 74,96 

2022 3 25 2 031 1 813 81,24 72,52 
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Петрич, след провеждане на общо събрание на съдиите в РС-Петрич,  с 
цел изравняване натовареността в гражданското и наказателното 
отделение, считано от 16.02.2022 г. бе взето решение новообразуваните 
заповедни производства да се разпределят между наказателните 
състави, а в графика за дежурствата по наказателни дела се включат и 
гражданските съдии.  

В таблицата са включени само наказателните дела.  
 
 
 
 
1. Постъпили граждански дела през 2022 година. Дела за 

разглеждане. Сравнителен анализ. 
 

През 2022 година са постъпили 1 794 бр. граждански дела, от тях 
102 бр. получени по подсъдност от други съдилища, 6 бр. дела 
продължаващи под същия номер след отмяна на определение, с което 
производството е било прекратено.  

Разгледаните граждански дела през 2022 година са 2 031 бр.  
 

Постъпили граждански дела в т. ч. постъпили граждански по общия 
ред (без частни граждански) през 2022 г., 2021 г., 2020 г. 

 
 

 
 

 
Забележка: Видно е от преждеизложените данни, че броят на т. 

н. „заповедни“ дела е намалял през 2022 г. спрямо предходната, но в 
същото време се увеличил броят на постъпилите граждански дела 
по общия ред (без частно-граждански), по-конкретно: с 47 дела 
повече спрямо 2021 г. и 83 бр. дела повече спрямо 2020 г. 

ПОСТЪПИЛИ 
граждански дела 

2022 г. 2021 г. 2020 г. 

Общо граждански – 
1 794 бр. 

Общо граждански – 
1 836 бр. 

Общо граждански – 
1 451 бр. 

От тях граждански по 
общия ред – 368 бр. 

 

От тях граждански по 
общия ред – 404 бр. 

 

От тях граждански по 
общия ред – 451 бр. 

IV. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
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Постъпили граждански дела по видове през 
2022 г., 2021 г., 2020 г. 

 
Видове искове Новообразувани 

2022 г. 2021 г. 2020 г. 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗГР, ЗЗДетето  171 155 169 

Облигационни искове 130 65 53 

Вещни искове 17 21 9 

Делби и искове по ЗН 10 20 18 

Установителни искове 81 105 79 

Искове по КТ 13 18 39 

Административни производства 0 5 0 

Обезпечения 12 19 18 

Частни производства 155 127 110 

Заповедни производства 1 146 1 251 913 

Частни производства - регламенти 30 35 42 

Други граждански дела  29 15 1 

Общо 1 794 1 836 1 451 

 
Постъпили частни граждански дела през 2022 г. по видове: 

 
Видове дела Останали 

несвършени от 
предходен период 

Новообразувани  
2022 г. 

Частни граждански 
дела 
 

28 1 343 

в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 
ГПК 

22 1 146 

- други частни гр. дела 6 197 
 

Съотношението на образуваните частни граждански дела спрямо 
общия брой образувани граждански дела представлява 75 %, като 
заповедните по чл. 410 и чл. 417 от ГПК представляват 64 % от общия 
брой образувани граждански дела. 
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Сравнителен анализ за 2022 г., 2021 г., 2020 г. 
 

Видове дела Постъпили 
2022 г. 

Постъпили 
2021 г. 

Постъпили 
2020 г. 

Частни граждански дела 1 343 1 432 1 083 
в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 
ГПК 

1 146 1 251 913 

- други частни гр. дела 197 181 170 

 

2. Свършени граждански дела. 

Броят на свършените граждански дела (в т.ч. и частни гр.) през 
2022 година е 1 813 бр., от които със съдебен акт по същество са 
приключили 1 568 бр., прекратени – 245 бр. дела, в т. ч. със спогодба 16 
дела, а останалите 229 дела са прекратени по други причини.  

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.  

През 2020 година са свършени (в т. ч. частни гр.) 1 680 бр., от 
които със съдебен акт по същество са приключили 1 488 бр., 
прекратени – 192 бр. дела, в т. ч. със спогодба 21 дела, а останалите 171 – 
прекратени по други причини.  

 
Броят на свършените граждански дела по общия ред (без 

частните производства) през 2022 година е 448 бр. дела, от които с акт 
по същество са приключили 341 броя дела, прекратени са – 107 броя 
дела, от които със спогодба са приключили 16 дела, останалите 91 дела 
са прекратени с определение 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) са били 338, а през 2018 година – 356 дела. 

2 
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Анализ на постъпили и свършени граждански дела (без частни 
граждански дела) през последните 5 години 

 
година Постъпили гр. дела 

(без частни гр.) 
свършени гр. дела 

(без частни гр.) 
2022 г. 451 448 
2021 г. 404 383 
2020 г. 368 606 
2019 г. 614 338 
2018 г. 370 356 

 
Изводи: От посочените данни за последните пет години относно 

брой постъпили и свършени граждански дела по общия ред (без 
частните производства) е видно, че през 2022 г. са постъпили и 
свършени по-голям брой такива /тежки/ дела в сравнение с 
предходните години. 

Забележка: Значимият брой постъпили граждански дела от общ 
характер през 2019 година, се обуславя от наличието на множество 
еднотипни дела с предмет спорове по ЗМВР/и ГПУ, които от своя 
страна бяха разгледани и свършени през 2020 година.  
 
 
 
 
 
 

СВЪРШЕНИ 
граждански дела 

2022 г. 2021 г. 2020 г. 

Общо граждански –  
1 813 бр. 

Общо граждански –  
1 799 бр. 

Общо граждански –  
1 680 бр. 

От тях граждански по 
общия ред – 606 бр. 

 

От тях граждански по 
общия ред – 383 бр. 

 

От тях граждански по 
общия ред – 448 бр. 
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Свършените граждански дела по видове за 2022 г., 2021 г., 2020 г. 
 

Видове искове     Брой свършени дела през 
годините 

2022 г. 2021 г. 2020 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗГР, 
ЗЗДетето  

162 167 160 

Облигационни искове 99 61 49 

Вещни искове 20 10 11 

Делби и искове по ЗН 9 25 15 

Установителни искове 109 91 83 

Искове по КТ 28 12 287 

Административни производства 2 3 1 

Обезпечения 11 19 19 

Частни производства 153 128 109 

Заповедни производства 1 166 1 230 912 

Частни производства - 
регламенти 

35 39 34 

Други граждански дела  19 14 0 

Общо 1 813 1 799 1 680 

  
Свършените 1 813 граждански дела представляват 89 % от 

разгледаните 2 031 дела. 
През 2021 . 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 %. 
 Следва да се отбележи, че и през този отчетен период бе запазен 
високия процент на свършени спрямо разгледани граждански дела, 
въпреки че през последните две години РС – Петрич работи реално 
само с два граждански състава. 
 

Прекратени граждански дела. Основания за прекратяване. 
 
Общият брой на всички прекратени граждански дела през 2022 г. 

е 245 дела, от които 16 дела са приключили със спогодба, останалите 
229 дела са прекратени по други причини.  
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От прекратените 229 броя дела, заповедните производства са 120 
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 2022 година „в срок до 3 месеца” са приключили общо 1 704 
граждански дела, в т. ч. 339 граждански дела по общия ред и 1 365 
частни производства, т.е. 94 % от всички свършени граждански дела.   

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.   

 
Това е още един изключително добър показател за срочността 

в работата на гражданската колегия.   
 

 
4. Висящи дела в края на отчетния период 
 
Висящите граждански дела в края на отчетния период – към 

31.12.2022 г. са 218 дела от които 6 частни производства.  
От висящите 218 броя граждански дела, 200 са образувани през 

2022 година, а останалите 18 граждански дела са: 
– 9 дела по описа за 2021 година; 
– 8 дела по описа за 2020 година; 
– 1 дело по описа от 2019 година – делба, внесена в архив на 

основание чл. 60, ал. 2, изр. 1 ПАС. 

год. Висящи Свършени Висящи 
в края 

на 
периода 

останали  постъпили разгледани решени 
по 

същество 

прекрате
ни 

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 

2022 237 1 794 2 031 1 568 245 1 813 94 % 218 
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Забележка: Наложително е да бъде акцентувано върху това, че 

въпреки увеличеното в последните години постъпление на дела и 
работата на гражданската колегия в намален състав, всички вътрешно 
установени времеви стандарти, както и законово-установени срокове 
/напр. по чл.235 , ал.5 ГПК/, относно своевременното разглеждане и 
приключване на делата в разумен срок, бяха спазени през отчетния 
период. 

5. Резултати от върнати от горна инстанция граждански и  
частни граждански дела през 2022 година 

 
 Съдия Потвърдени Отменени Потвърдено в една 

част, отменено в 
друга част 

А. Кобуров 33 25 2 

А. Николов 40 24 5 

А. Бисеркова 8 25 3 

М. Банчева - 1 - 

Б. Манасиева 4 - - 

А. Ризова - 1 - 

ОБЩО - 171 85 – 49,7 % 76 – 44,4 % 10 – 5,8 % 
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Забележка:  
От всички потвърдени 85 съдебни актове, 67 броя са потвърдени 

решения по граждански дела (без частни гр., без опред. по 
граждански дела по общия ред). От тези 67 потвърдени решения – 30 
бр. са по гражданските дела по ЗМВР, образувани по искови молби на 
служители на МВР и ГПУ. 

От всички 76 отменени съдебни актове –  68 броя са отменени 
решения по граждански дела (без частни гр., без опред. по 
граждански дела по общия ред).  

От тези 68 отменени решения – 64 бр. са по еднотипните 
граждански дела по ЗМВР, образувани по искови молби на служители 
на МВР и ГПУ.  

При горните данни, няма как да не се отбележи, че през отчетния 
период броят на отменените съдебни актове от въззивна инстанция е 
по-голям в сравнение с предходната година.  
 Този обективен факт е предпоставен обаче, от изцяло 
разнопосочната практика на Окръжен съд – Благоевград по значителен 
брой дела с правно основание чл. 178, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 187, ал . 5, т. 
2 от ЗМВР. 
 За съжаление, тази разнопосочна практика на съдилищата не бе 
преодоляна и въпреки постановен акт по Преюдициално дело С-262/20 
г. в Съда на Европейския съюз, Люксембург, на основание чл. 267 от 
Договора за функциониране на ЕС, досежно тълкуване нормите на 
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Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 
ноември 2003 г. 

Извън посочените дела с правно основание чл. 178, ал. 1, т. 3 във 
вр. с чл. 187, ал . 5, т. 2 от ЗМВР, традиционно РС – Петрич е с отлични 
показатели в инстанционния контрол в гражданската колегия, което е 
видно и от красноречивото обстоятелство, че едва 4 /четири/ са 
граждански дела, решенията по-които са изцяло отменени от 
горестояща инстанция.  

 

 

1. Постъпили и разгледани наказателни дела през 2022 
година – сравнителен анализ 

 През 2022 година в РС – Петрич са новообразувани общо 1 051 
броя наказателни дела и 1 НЧХД и 1 АНХД – продължаващр под 
същия номер или общо постъпили 1 053 бр. дела. 

Останалите несвършени наказателни дела в края на 2022 г. са 397 
броя. 

Общо разгледаните наказателни дела през 2022 г. са 1 267 бр. дела. 
Изводът е, че през 2022 година са постъпили 68 наказателни 

дела повече в сравнение с постъпилите 985 бр. през 2021 г., с 213 бр. 
повече в сравнение с постъпилите 840 наказателни дела през 2020 г. и 
с 124 броя дела повече в сравнение с постъпилите през 2019 г. – 929 
броя наказателни дела.  

 

 

V. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
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Сравнителен анализ на движението на наказателните дела 
 

Год. Постъпили 
дела  

Разгледани дела Свършени  Висящи  

2022 1 053 1 267 870 397 

2021 985 1 153 939 214 

2020 840 973 805 168 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР през 2022 г. са 192 

бр., т. е. 18,23 % от всички постъпили наказателни дела през 
годината.  

За сравнение – През 2021 г. са постъпили 252 наказателни дела от 
общ характер, т. е. 25,58 % от всички постъпили наказателни дела през 
годината, през 2020 г. са 239 бр., т. е. 28,45 % от всички постъпили 
наказателни дела през годината.  

НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР, образувани 
по тъжба на пострадалия са 16 броя, в сравнение 2 2021 г. – 18 броя, в 
сравнение с 2020 г. – 21 броя.  

 
ДЕЛАТА ПО ЧЛ. ”78” А ОТ НК през 2022 г. са 11 бр., през 2021 г. 

са 13 броя, през 2020 г. – 15 бр. 
 
ЧАСТНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА са 455 броя, от които 80 

разпита, т. е. 43 % от всички постъпили наказателни дела през 2022 
година. 

За сравнение – През 2021 г. частните наказателни дела са 473 броя, 
от които 68 разпита, т. е. 48 % от постъпилите наказателни дела през 
2021 година. 

През 2020 г. частните наказателни дела са 411 броя, от които 82 
разпита, т. е. 49 % от всички постъпили наказателни дела през 2020 
година.  

 
ПОСТЪПИЛИТЕ АНХД през 2022 година са 379 бр., което е 36 % 

от всички образувани наказателни дела за 2022 г.  
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.  
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Постъпили наказателни дела по видове 
 

 
 
ИЗВОД: 
 През отчетната 2022 година отново е налице увеличаване на 

постъпилите наказателни дела в сравнение с предходните 3 години.  

2. Свършени наказателни дела през 2022 година. 

Свършените наказателни дела през 2022 година са 870 броя от 
общо разгледаните 1 267 бр. наказателни дела, което представлява 68 % 
свършени наказателни дела спрямо разгледани наказателни дела. 

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. 

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 тази отчетна година е намалял процентът 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 21.01 – 04.02.2022 г. бяха отложени всички 
открити съдебни заседания, поради епидемична обстановка в страната.   
  
 Висящите наказателни дела в края на отчетния период са 397 
броя, от които 69 броя НОХД и 251 броя НАХД.  
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През 2022 година са свършени 185 наказателни дела от общ 
характер (НОХД), което представлява 73 % от разгледаните НОХД.  

Сравнение – през 2021 г. свършените наказателни дела от общ 
характер (НОХД) са 257 бр., което представлява 81 % от разгледаните 
НОХД. През 2020 година свършените НОХД са 241 бр., което 
представлява 78 % от разгледаните НОХД.  

 
Свършените НАХД през 2022 година са 242 бр., което 

представлява 49 % от разгледаните 493 броя НАХД. 
Свършените НАХД през 2021 година са 187 бр., което 

представлява 62 % от разгледаните 301 броя НАХД. През 2020 година са 
134 бр., което представлява 65 % от разгледаните 206 броя НАХД.  

 
През 2022 г. са свършени 10 дела по чл. 78а, което представлява 

71 % от разгледаните 14 дела по чл. 78а НК. Сравнение – През 2021 г. са 
свършени 13 дела по чл. 78а, което представлява 81 % от разгледаните 
16 дела по чл. 78а НК. През 2020 г. са свършени 14 дела по чл. 78а, което 
представлява 82 % от разгледаните 17 дела по чл. 78а НК.  

 
Свършените НЧХД са 24 бр., което е 65 % от разгледаните НЧХД 

през годината. За сравнение – През 2021 г. свършените НЧХД са 15 бр., 
което е 42 % от разгледаните НЧХД през годината. През 2020 г. 
свършените НЧХД са 8 бр., което е 31 % от разгледаните НЧХД през 
годината.  

 
През 2022 г. са приключили 409 частни наказателни дела, което 

е 87 % от разгледаните 469 бр. наказателни дела. От тези 409 броя дела – 
80 са ЧНД – разпити, а останалите 329 – други ЧНД.  

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.  

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 .  

Решени със съдебен акт по същество. Прекратени 
производства. 

От свършените 870 наказателни дела през 2022 г. със съдебен акт 
по същество (решение, присъда, определение) са 654 дела. По 110 
нохдела е одобрено споразумение и 106 наказателни дела 
прекратени по други причини.  

 
Свършените наказателни дела през 2021 г. са 939 бр. дела, от 

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

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 2022 г. на основание чл. 249 НПК на Районна прокуратура 

– Петрич са върнати 3 НОХД. През 2021 г. на основание чл. 249 НПК 
на Районна прокуратура – Петрич са върнати 2 НОХД. През 2020 г. са 
върнати 3 НОХД.  

През 2022 г. прекратени на други основания са 8 НОХД: 
1 НОХД – на осн. чл. 382, ал. 8 НПК; 3 НОХД – на осн. чл. 43, т. 3 

НПК; 1 НОХД –на осн. чл. 24, ал. 1, т. 9 НПК; 1 НОХД – на осн. чл. 24, 
ал. 1, т. 4 НПК; 1 НОХД – на осн. чл. 42, ал. 2 НПК; 1 НОХД – на осн. чл. 
37, ал. 1, т. 1 НПК. 

 
Сравнителен анализ по видове наказателни дела: 

 
Година  Брой 

свършени 
В т.ч. 

с акт по същество – 
присъда, решение, 
определение 

прекратени – 
споразумение, др. 
причини 

НОХД 

2022 185 64 121 

2021 257 71 186 
2020 241 89 152 

АНХД 
2022 242 222 20 

2021 187 172 15 
2020 134 119 15 

чл. 78а НК 
2022 10 10 0 

2021 13 13 0 
2020 14 14 0 

НЧХД 
2022 24 7 17 

2021 15 3 12 
2020 8 1 7 

ЧНД 
2022 409 351 58 

2021 467 378 89 
2020 408 343 65 
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Свършените НОХД по различните глави от НК: 
 

Год. Постъпил
и дела 

Всичко за 
разглеждан
е 

Свършени в т.ч. 

С 
присъда 

    
Прекратени  

Споразумени
я 

Гл. II – Престъпления против личността 

2022 г. 7 15 5 0 3 

2021 г. 11 15 2 2 3 
2020 г. 6 10 4 0 2 

Гл. III – Престъпления против правата на гражданите 

2022 г. 2 3 0 1 0 

2021 г. 1 2 0 1 0 
2020 г. 1 1 0 0 0 

Гл. IV – Престъпления против брака, семейството и младежта 

2022 г. 9 14 7 0 1 

2021 г. 10 15 7 0 3 
2020 г. 9 13 3 1 4 

Гл. V – Престъпления против собствеността 

2022 г. 20 31 9 3 8 

2021 г. 22 38 11 0 16 
2020 г. 31 54 20 1 17 

 Гл. VI – Престъпления против стопанството 

2022 г. 4 5 0 0 3 

2021 г. 3 4 0 1 2 
2020 г. 2 5 2 0 2 

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

2022 г. 52 53 1 2 47 

2021 г. 104 109 5 0 103 
2020 г. 74 77 0 1 71 

Гл. IХ – Документни престъпления 

2022 г. 11 17 4 1 6 

2021 г. 12 16 4 2 4 
2020 г. 12 15 4 1 6 

Гл. Х – Престъпления против реда и общо спокойствие 

2022 г. 2 4 1 1 1 

2021 г. 2 3 1 0 0 
2020 г. 2 5 1 2 1 

Гл. ХI – Общоопасни престъпления  

2022 г. 85 112 37 3 41 

2021 г. 87 117 41 4 45 
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2020 г. 102 128 55 3 40 
 

ОБЩО: 
 

2022 г. 192 254 64 11 110 

2021 г. 252 319 71 10 176 
2020 г. 239 308 89 9 143 

 
3. Решени наказателни дела в тримесечен срок. 

 
През 2022 г. в срок „до 3 месеца” са свършени 613 бр. 

наказателни дела, което представлява 70 % от свършените 
наказателни дела.  

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.  

 
Год. висящи свършени висящи в 

края на 
периода 

останали  постъпили общо за 
разглеждане 

с акт по 
същество 

прекратени общо в 3 –мес. 
срок % 

2022 214 1 053 1 267 654 216 870 70% 397 

2021 168 985 1 153 637 302 939 79 % 214 

2020 133 840 973 566 239 805 80 % 168 

 

НОХД – от свършените 185 дела, в срок до 3 месеца са 128 дела, 
което представлява 69 %. През 2021 г. – 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 %. 

 
По чл. 78а от НК – свършени са 10 дела, от които 8 бр. в 

тримесечния срок – 80 %. През 2021 г. – 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 %.  

 
АНХД приключили в 3-месечен срок – от свършените 242 дела 

през 2022 г. в срок „до 3 месеца” са приключили 64 дела или 26 %. 
През 2021 г. – от свършените 187 дела 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 %.  
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НЧХД – в 3-месечен срок през 2022 г. са свършени 5 от всичките 
24, което представлява 21 % от свършените дела от този вид. 
Свършените в 3-месечен срок през 2021 г. са 8 от всичките 15, което 
представлява 53 %. Свършените в 3-месечен срок през 2020 г. са 7 от 
всичките 8, което представлява 88 % от свършените дела от този вид.  

 
Делата приключили в срок „над 3 месеца” са 257 броя и 

съставляват 20 % от общия брой разгледани дела, а спрямо 
свършените дела – 29 %.  

През 2021 г. в срок „над 3 месеца” са приключили 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 %.  

 
Налице е намаляване в процента на приключили в 3-месечен 

срок дела спрямо предходните години, но това се дължи основно на 
по-големия брой дела за разглеждане през 2022 г. Въпреки това не са 
допуснати нарушения на разумния срок за разглеждане и решаване 
на делата, което е видно от данните посочени в следващата точка. 

4. Висящи наказателни дела в края на отчетния период. 

Останалите несвършени наказателни дела в края на годината 
са 397 бр. при разгледани 1 267 бр. дела, което представлява 31 % от 
разгледаните наказателни дела.  

За сравнение: През 2021 г. Останалите несвършени наказателни 
дела в края на годината са 214 бр. при разгледани 1 153 бр. дела, което 
представлява 19 % от разгледаните наказателни дела.  

В края на 2020 г. останалите несвършени наказателни дела са 168 
бр. при разгледани 973 бр. дела, което представлява 17 % от 
разгледаните наказателни дела.  
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Анализ по видове висящи наказателни дела 

 
 
НОХД – висящите в края на периода са 69 от разгледани 254 

дела, което представлява 27 % от разгледаните нохдела. През 2021 г. 
висящите в края на периода НОХД са били 62 от разгледани 319 дела, 
което представлява 19 % от разгледаните нохдела. През 2020 г. 
висящите в края на периода НОХД са били 67 от разгледани 308 дела, 
което представлява 22 % от разгледаните нохдела. 

Най-голям е броят на висящите АНХД са – 251 дела от 
разгледани 493 дела – 51 % висящи спрямо разгледани АНХД.  

За сравнение: в края на 2021 г. висящите АНХД са – 114 дела от 
разгледани 301 дела – 38 % висящи спряма разгледани. В края на 2020 г. 
висящите АНХД са – 72 дела от разгледани 206 дела – т. е. 35 % висящи 
спрямо разгледани.  

Това е резултат от драстичното увеличаване на 
новообразуваните АНХД през тази година. Освен това в тези 251 
броя висящи АНХД са включени и обявените за решаване през 2022 
г. – 38 бр. дела, по които решенията са постановени още през м. 
януари на 2023 г.  
 
 Висок е броят висящи ЧНДЕЛА дела – 60 бр. Тук следва да се 
има предвид, че това са делата по чл. 68 ЗМВР – образувано по искане 
на Началника на РУ Петрич за разрешение за принудителното 
извършване на полицейска регистраци, които са спрени до 
произнасяне на СЕС по отправено преюдициално запитване на 
Специализирания наказателен съд, въз основа на което е образувано 
дело пред CEC № C-205/21 г.    
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Висящите наказателни дела по година на образуване 
 
 

 
 
Забележка: 
Видно е, че наказателните производства се разглеждат и решават 

в разумен срок.  
 
5 . Структура на осъдената престъпност  
Осъдени лица. Оправдани лица. 
 
През 2022 година са постановени 182 осъдителни съдебни акта и 9 

оправдателни акта.  
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.  
 

Осъдени лица по НОХД по НЧХД по чл. 78а НК 

2022 г. 177 2 10 

2021 г. 254 3 12 

2020 г. 243 1 14 

Оправдателни актове.  

Оправдателните актове в Районен съд – Петрич през 2022 г. са 9 –  
по НОХД са 3 бр., 1 по чл. 78а НК, и 5 по НЧХД . 
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През 2021 г. оправдателните актове са 5 –  по НОХД са 4 бр. и 1 по 
чл. 78а НК. 

Оправдателните актове през 2020 г. са 3, постановени по НОХД. 
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 своята пълнота да обосновават единствено възможния извод, че 
подсъдимият е автор на приписваното му престъпление.  

 
Резултати от обжалване/протестиране на постановените през 

2022 г. оправдателни актове: 
 
От обжалваните/ протестирани  оправдателни акта през 2022 г., и 

минали инстанционен контрол до момента, потвърдена е присъдата по 
1 нохд (1 не е обжалвано/протестирано, 1 не е върнато от горна 
инстанция). По чл. 78а НК – по делото не е постъпил протест. От 
оправдателните присъди по НЧХД – по 2 дела присъдата е потвърдена, 
1 дело е върнато за ново разглеждане, по 1 все още няма резултат (1 не е 
обжалвано/протестирано). 

 
Оправданите лица по НОХД през 2022 г. са 3 лица. През 2021 г. 

са 4 лица. През 2020 г. са 3 лица. 
 

Оправдани 
лица 

по НОХД по НЧХД по чл. 78а НК 

2022 г. 3 7 1 

2021 г. 4 0 1 

2020 г. 3 0 0 

 
Брой наказани лица по споразумения за 2022 г. – 116 лица. 
Брой наказани лица по споразумения за 2021 г. – 185 лица. 
Наказаните лица по споразумения за 2020 г. са 150 лица.  
 
През 2022 г. по Глава двадесет и седма – съкратено съдебно 

следствие са приключили 29 бр. дела от решените по същество с 
присъда  64 НОХДЕЛА, което представлява 45 %. 

През 2021 г. по съкратено съдебно следствие са приключили 33 бр. 
дела от решените по същество с присъда  71 НОХДЕЛА, което 
представлява 46 %. 

През 2020 г. по са приключили 44 бр. дела от решените по 
същество с присъда 89 НОХДЕЛА, което представлява 49 %. 
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По реда на Глава 24 „Бързо производство“ са приключили 75 
дела. През 2021 г.  са приключили 107 дела. През 2020 г. по реда на 
Глава 24 „Бързо производство“ са приключили 88 дела.  

 
През 2022 година няма дела със значим обществен интерес. 
 
6. Резултати от върнати през 2022 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 17 8 3  

Б. Манасиева 37 8 4 3 

А. Ризова 25 3 1 2 

Р. Митева 15 2 1  

А. Кобуров -    

А. Николов 2    

А. Бисеркова  1   

ОБЩО - 132 96 – 72,7 % 22 – 16,7 % 9 – 6,8 % 5 – 3,8 % 
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7. Резултати от върнати през 2022 година, обжалвани и 
протестирани НОХД, НЧХД, ЧНД 

Съдия Потвърдени Отменени с 
постановяване на 
нов акт или върнати 
за ново разгл. 

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

М. Банчева 5 2  

Б. Манасиева 15 3 2 

А. Ризова 10 1 2 

Р. Митева 15 1  

А. Кобуров - - - 

А. Николов 2 - - 

А. Бисеркова - 1 - 

ОБЩО -  59 47 – 79,7% 8 – 13,5% 4 – 6,8% 

 
 

 
 
 
 

ИЗВОД: 
Запазени са и през отчетния период традиционно отличните 

показатели на наказателната колегия в инстанционния контрол. 
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 През отчетната година в бюрата за съдимост се въведе 
Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен 
статус“, което доведе до миграция на базите данни от старата към 
новата система.  

В тази връзка бяха прегледани всички бюлетини за съдимост. Със 
заповед на председателя  бе определена комисия, която извърши 
процедура по унищожаване на бюлетини за наложени 
административни наказания по чл. 78а НК, за които е изтекъл срока на 
съхранение съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредба № 8/26.02.2008 г. за 
функциите и организацията на бюрата за съдимост.  
 През 2022 г. са издадени 2 529 броя свидетелства за съдимост, 2 630 
справки за съдимост или общо 5 159 броя. 

За сравнение:  
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. 

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 2022 година във връзка с изпълнение на Наредба № Н-1 от 
17.01.2022  г. за информационната система на съдебното изпълнение, в 
РС – Петрич бе закупена и въведена информационна система JES на 
22.11.2022 г.  

С оглед необходимостта от провеждане на обучения със заповед 
на председателя бе разпоредено относно новообразуваните 
изпълнителни производства, считано от 05.12.2022 г. всички 
постъпили молби за образуване на изпълнителни дела, да се въвеждат 

Издадени документи 2022 г. 2021 г. 2020 г. 

Свидетелства за съдимост 2 529 2 289 1 988 

Справки за съдимост 2 630 3 092 2 923 
 

Общо 5 159 5 381 4 911 

VI. „БЮРО СЪДИМОСТ“ 

VII. СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
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и обработват в информационната система JES, като на осн. § 2, ал. 1 от 
преходните и заключителни разпоредби от Наредба № Н-1 от 
17.01.2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение, 
данните по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 11 да се трансферират към ИССИ; 
относно висящите изпълнителни производства – да започне 
поетапно въвеждане на данните по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 11 по 
висящите изпълнителни производства, само за новопостъпили 
документи и извършени действия.  

 
|Изпълнителни дела за разглеждане през 2022 г. 

 
 Несвършени 

дела към  
01.01. 2022 г. 

Постъпили 
през 2022 г. 

Общо за 
разглеждане 

Останали  

в полза на държавата 100 68 168 163 

в полза на юл и 
търговци 

114 11 125 119 

в полза на граждани 282 18 300 284 

изпълнение на 
чуждестранни реш. 

0 1 1 1 

изпълнение на 
обезпечителни мерки 

118 6 124 121 

ОБЩО 614 104 718 688 
 

За сравнение: 
 

Общ брой дела 2022 г. 2021 г. 2020 г. 

Постъпили дела за годината 104 121 55 

Общо дела за разглеждане 718 725 752 

Висящи дела 688 614 604 

 
 

През календарната 2022 г. са постъпили 17 бр. дела по-малко в 
сравнение с 2021 г., но с 49 бр. дела повече в сравнение с 2020 г.  

 
|В края на отчетния период броят на прекратените 

изпълнителни дела е 30 броя. През 2021 г. са прекратени 111 бр. дела. 
През 2020 г. са прекратени 147 бр. 

а/ По основание за прекратяване: 
– свършени чрез реализиране на вземането – 14 бр.; 

 – изпратените на друг съдебен изпълнител – 1 бр.; 
– прекратени по други причини – 15 бр. 
б/ По вид на изпълнителното дело: 
– в полза на държавата – 5 бр.; 
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– в полза на юридически лица и търговци – 6 бр.; 
– в полза на граждани – 16 бр.; 
– изпълнение на обезпечителни мерки – 3 бр. 

 
 

|Дължими суми по изпълнителни дела  
 

 Дължими 
суми 
към 01.01.2022 

Дължими суми по 
дела, образувани 
през 2022 г. 

Общо 
дължими 
суми   

Събрани 
суми през 
2022 г. 

в полза на 
държавата 

214 285 лв. 83 456 лв. 297 741 лв. 8 487 лв. 

в полза на юл 
и търговци 

549 681 лв. 144 855 лв. 694536 лв. 29 072 лв. 

в полза на 
граждани 

958 158 лв. 81 926 лв. 1 040 084 лв. 59 659 лв. 

ОБЩО  1 722 124 лв. 327 508 лв. 2 049 632 лв. 97 218 лв. 

 
 
За сравнение: През 2021 година общо дължимата сума е била 2 022 

687 лв. През 2020 г. дължимата сума е бил е 2 812 835 лв.  
 
|Сравнителен анализ за дейността на СИС през 2021 г. и 2020 г.  
 

 

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. 

 
 

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 

6 99 447 лв. 95 644 760 лв 



Отчетен доклад за дейността на Районен съд – Петрич през 2022 година 

 31 

търговци 

в полза на 
граждани 

30 45 885 лв. 31 979 597 лв. 

обезпечителн
и мерки 

4 0 17 0 

ОБЩО 55 бр. 171 540 лв. 148 бр. 1 791 108 лв. 

 
Общо събраните суми през 2022 г., чрез принудително 

изпълнение в рамките на изпълнителното производство са в размер на 
97 218 лв.  (2020 г. – 51 594 лв., 2021 г. – 95 668 лв.),  от които: 

Събраните суми, чрез доброволно погасяване на дълга през 2022 г. 
са в размер на 3 802 лв. (2020 – 9 361лв.; 2021 – 23 499лв.). 

 
През отчетната 2022 г. – са постъпили  4 броя жалби, като до края 

на отчетния период, част от тях са върнати, поради неизпълнение на 
дадени указания във връзка с администрирането, а по част от тях все 
още се чака произнасяне на въззивната инстанция.    
 Насрочени са 33 бр. (44 бр. за 2021 г.; 18 бр. за 2020 г.) описи и 
въводи. Част от тях не са се провели поради нередовно връчване на 
книжа и същите са отложени за други дати. Запазва се тенденцията 
също така по време на самия опис страните да се споразумеят за 
доброволни плащания. 
 Наложени са 63 бр. запори (2020 - 93 бр., 2021 – 165 бр.) и 1 брой 
възбрана (2020 – 5 бр., 2021 – 3 бр.), а са вдигнати 2 бр.  по делата, във 
връзка с депозирани искания на взискателите за прилагане на 
обезпечителни мерки с оглед обезпечаване на събиране на вземанията. 
На база събрана сума по делата през годината, може да се каже, че 
основен способ на принудително изпълнение, чрез който се събират 
суми по делата е именно запора,  било той на банкови сметки или на 
движимо имущество.   

 
ИЗВОД: За изтеклата година се отчита намаляване на броя на 

постъпилите дела със 17 бр., но в същото време се отчита ръст на 
събраните суми чрез принудително изпълнение в рамките на 
изпълнителното производство, а именно – 97 218 лв.  (2021 г. – 95 668 
лв., 2020 г. – 51 594 лв., 2019 г. – 48 365 лв.). 

 
 
 
 
През 2022 г. дейността на службата по вписванията се 

характеризира със следните показатели: 
 

VIIІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
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Общият брой вписани актове през 2022 година е 2 963. 

През 2021 година са били 2 973. През 2020 година – 2 427 бр.  
 Удостовереният материален интерес през тази година е 82 803 408 
лв.  
През 2021 г. удостовереният материален интерес е бил 79 257 476 лв. 
През 2020 г. е бил – 62 686 266 лв.  

Налице е запазване броя на вписаните актове от предходната 
година.  

И през тои отчетен период, съгласно Заповед № СД-03-
380/09.09.2020 г. на Министъра на правосъдието, 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.  

Продължи да действа Заповед № 19/23.04.2021 г. на 
административния ръководител на съда, с която дежурните съдии 
разглеждат молби за вписване на актове, по които съдията по 
вписванията се е отвел.  

 
ИЗВОД: 
Запазва се тенденцията от предходната година по отношение 

на броя вписани актове.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИД СДЕЛКА 2022 г. 2021 г.  2020 г. 

Продажби 966 1 002 837 

Дарения 277 277 185 

Замени 6 5 6 

Договорни ипотеки 123 130 104 

Констативен акт 564 553 423 

Възбрани ДСИ, ЧСИ, общи, 
др. 

158 169 148 

АДС и АОС 377 248 205 

 
ОБЩО ВПИСАНИ АКТОВЕ 

 
2 963 

 
2 973 

 
2 427 
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  Районен съд – Петрич ефективно управлява материалните 
ресурси.  

Съдебната палата е с улеснен физически достъп, както по 
отношение на този до съдебните зали и деловодството, така и 
по отношение на достъпа на хората с увреждания. 
 Работните места на съдиите и служителите, отговарят на всички 
изисквания за добра и здравословна среда. 

Всички кабинети, вкл. и съдебните зали са оборудвани с 
необходимата техника. 

 Компютрите се поддържат в много добро състояние, като се 
подновяват периодично, за да отговарят на съвременните изисквания. 
 През 2022 г. по Договор № 8191/30.05.2022  г., ВСС на Република 
България предостави на РС-Петрич, както следва:  4 компютъра и 8 
монитора, за оборудване на съдебните зали.  

Предоставената техника е своевременно  монтирана в съдебните 
зали, което значително подобри работата с наличните 
информационни системи и осигури бързина при изготвянето на 
протоколите в съдебно заседание. 
  С Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 11/31.03.2022 г. бe 
утвърден бюджет за капиталови разходи в размер на 6000 лева. 
Посочената сума е използвана за закупуване на четири компютъра и 
четири лиценза за операционна система Windows 10 Pro. 
 Считано от 01.11.2022 г. влезе в сила Наредба № Н-1/17.01.2022 г. 
за информационната система на съдебното изпълнение, съгласно която 
съдебните изпълнители са длъжни ежедневно да изпращат данни за 
извършените действия по изпълнителните дела до ИССИ. В тази 
връзка бяха извършени вътрешно-компенсирани промени за 
осигуряване на средства за придобиване програмен  продукт „Система 
JES – съдебно изпълнение“ и модул „Експорт от JES към ИССИ“. 
 В края на годината бяха закупени и две WEB – камери, 1 бр. 
мултифункционално устройство, един принтер и един скенер. Част от 
придобитата техника вече е в употреба.  

По сключен договор между Министерство на правосъдието и 
„Контракс“ АД (рег. № 93-00-143/30.09.2022 г.) за нуждите на бюро 
„Съдимост“ ни бе доставен 1 бр. компютър от типа всичко в едно (All-
in-one). Съгласно проектното предложение, доставената техника трябва 
да подпомогне коректната работа на ЦАИС „Съдебен статус“ в бюрата 
за съдимост при районните съдилища и в Централно бюро съдимост 
при МП. 

IХ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
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През изминалата година все по често се налагаше използването в 
един и същи ден на въведената в експлоатация през 2020 г. специална 
съдебна зала за осъществяване на видео-конферентната връзка 
(изградена по проект, финансиран от ОПДУ), вкл. по искане на 
страните. 

Това доведе до необходимостта от техническо обезпечаване на 
още една зала, която системния администратор обособи с наличната 
техника.   
 Районен съд – Петрич спазва строга финансова дисциплина и 
разумно разходва бюджетните средства на съда.  

През 2022 година не са допуснати неразплатени задължения или 
недостиг по бюджетната сметка, които да се отразят на дейността на 
съда.  

 
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ. ИНИЦИАТИВИ С УЧАЩИ. 

 
На 04.05.2022г. бе проведен „Ден на отворените врати“ в РС-

Петрич. През целия ден съдебната палата бе отворена за граждани, 
които можеха непосредствено да се запознаят с цялостната дейност на 
институцията.  

Голям интерес инициативата предизвика сред учащите. Десетки 
ученици от общината, както и техните преподаватели, посетиха РС -
Петрич, като разгледаха всички служби и беседваха със съдии и 
прокурори. Бяха организирани два отделни симулирани процеса, в 
рамките на които учениците демонстрираха много знания и добро 
боравене със сложната юридическа материя. 

На 22 и 24.11.2022 г. по инициатива на ръководствата на 
Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. Асен 
Златаров” - гр. Петрич и Районен съд – гр. Петрич, при съдействието 
на РУ „Полиция“- гр. Петрич, бе представена презентация на темата 
„Пътнотранспортни престъпления и нарушения“ пред учениците от 
горните класове учебното заведение. 

По различни аспекти от проблемите говориха - Атанас Кобуров – 
Председател на РС – Петрич, съдия Андроника Ризова, прокурор 
Николай Захманов, полицейският служител Симеон Манчев. 

ВРЪЗКИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

По инициатива на административния ръководител на РС – 
Петрич, са свиквани институционални съвети /кмет на община, 
началници в МВР и други институции/ за решаване на множество 
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наболели проблеми засягащи цялата общественост /голям брой 
прояви на вандализъм, умишлени палежи, хулиганства и пр./. 

Регулярно провеждани бяха срещи с ръководствата на адвокатски 
колегии и прокуратури, с отделни адвокати и прокурори, за обсъждане 
на общи проблеми, свързани с организацията на работа на РС – 
Петрич, както и възможностите за подобряването й, респ. отстраняване 
на допуснати пропуски. 

В началото на месец декември 2022 г., РС – Петрич бе посетен от 
Надя Банчева – Председател на Алтернатива за решаване на спорове и  
Елка Пороминска – Председател на „Асоциацията за жените – 
адвокати“, както и колеги юристи от цялата страна. В рамките на това 
работно посещение бяха обсъдени възможностите за обособяване на 
Медиационен център в Съдебна палата-гр.Петрич. 

Съвместно с ръководствата на РУ „Полиция“ – Петрич и 
Регионална дирекция „Автомобилна администрация“– гр. София, са 
обсъдени възможностите за провеждане на срещи за изясняване на 
случаите на разнопосочна практика при решаване на съдебни спорове. 

В организираните от Балканска медийна асоциация, с подкрепата 
на Международния адвокатски съюз, адвокатските колегии в 
Република България, Камарата на нотариусите, Българска съдийска 
асоциация, Асоциацията на медиаторите, Асоциацията на жените 
адвокати и Асоциацията на синдиците в България, юбилейни 10 
/десети/ годишни награди за правосъдие, съдия Атанас Кобуров от 
РС–Петрич, бе сред четиримата съдии в страна, номинирани в 
категорията „съдия на годината“. 

КОНТАКТИ С МЕДИИТЕ, ОТРАЗЯВАНЕ РАБОТАТА НА РС – 
ПЕТРИЧ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. 

  Традиционна е политика на РС – Петрич за пълна прозрачност в 
работата му. 

Както и в предходните години бе оказано пълно съдействие пред 
националните и местни средства за масова информация по всеки 
въпрос свързан с дейността на съда, по който бе проявен интерес. 

 Широко отразени бяха множество дела, както  и инициативите в 
които взеха участие представители на съда, дадени бяха няколко 
интервюта от съдии и пр. 
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 Доброто сътрудничеството между РС – Петрич и журналистите 
работещи в медиите, е предпоставка за цялостното коректното 
презентиране на работата на съдебната институция. 

ОБОБЩЕНИЕ. 

Отминалата 2022 г. беше спорна за Районен съд – Петрич. 

При почти идентично постъпление на дела, спрямо предходната 
година, срочността в разглеждането на делата, както и  много добрите 
показатели в инстанционния контрол,  бяха запазени. 

Запазени бяха и взаимното уважение между работещите, както и 
добрия микроклимат в работната среда. 

Като административен ръководител на Районен съд – Петрич 
благодаря на всички съдии и служители  за положените усилия! 

 
  АТАНАС КОБУРОВ 
  АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –  
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ 


