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І. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Магистрати
Съгласно утвърденото щатно разписание, към 30.12.2015 г. РС – Петрич разполага с 8
/осем/ щатни бройки за районни съдии, в това число 1 /един/ щат за административен
ръководител, 1 /един/

щат за длъжността „Съдия по вписванията” и 1 /един/

щат за

длъжността „Държавен съдебен изпълнител”.
С Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 11 от

11.03.2015 г. Румяна

Симеонова Митева – Насева, прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград, бе
преместена на длъжност „съдия” в Районен съд – Петрич с ранг „съдия в ОС”, считано от
датата на встъпване в длъжност – 14.04.2015 г..
С Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 35 от 18.06.2015 г. Андрей Иванов
Николов, младши съдия в Окръжен съд - Кюстендил, бе назначен на длъжността „съдия” в
Районен съд – Петрич, считано от 26.06.2015 г..
Така, след сериозните кадрови промени в съдийския ни състав за последните две
години /редуциране на щата от 12 на 8 бройки за районни съдии/, към настоящия момент
Районен съд Петрич е с изцяло запълнен съдииски щат и формирани гражданска и
наказателна колегия, както следва:
Гражданска колегия състояща се от 3 /три/ състава със следните съдии, разглеждащи
граждански дела – Ангелина Бисеркова, Атанас Кобуров - работили през цялата година,
Андрей Николов от 05.10.2015 г., Диана Хаджиева до 05.10.2015 г.
Наказателна колегия състояща се от 5 /пет/ състава, със следните съдии, разглеждащи
наказателни дела – Мая Банчева, Божана Манасиева и Андроника Ризова – работили през
цялата година, Румяна Митева от 14.04.2015 г., Диана Хаджиева от 05.10.2015 г .
2. Държавен съдебен изпълнител и Съдия по вписванията:
В Държавна съдебно изпълнителна служба при РС – Петрич през отчетния период
няма промени по щатно разписание. Службата разполага с 1 /един/ брой за длъжността
държавен съдебен изпълнител, заета от Стойка Димитрова.
В служба по вписванията при РС – Петрич през отчетния период също нямаше
промени, като ръководството на службата през цялата 2015 г. се осъществяваше от съдия по
вписванията Павлина Шутева.
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3. Администрация на РС – Петрич – обща и специализирана.
В Районен съд гард Петрич съдебните служители са структурирани съобразно член
14 от ПАС на обща и специализирана администрация. Броят на съдебните служители на РС
– Петрич по щат е 28, който към началото на отчетния период бе зает, както следва:
Съдебен администратор – 1 брой, Главен счетоводител –

1 брой,

Системен

администратор – 1 брой, Съдебни секретари – 11 броя, Съдебни деловодители – 8 броя,
деловодител в „Бюро съдимост” – 1 брой,

Съдебни архивари – 1 брой,

Призовкар – 2

броя, Чистач – 1 брой, Огняр – 1 брой .
През отчетния период в администрацията на РС – Петрич бе налице следното
движение на кадри:
От 20.05.2013 г. съдебният деловодител Нели Иванова е в отпуск по майчинство,
който продължи и през 2015 година. С оглед икономия на средства не е провеждан конкурс
за заемане на длъжността.
Поради продължителен отпуск за временна нетрудоспособност през годината
отсъства съдебният деловодител Валентина Велкова за периода от 13.01.2015 до 16.04.2015 г.
4. Управление

на

съда.

Организация

на

административната

и

правораздавателната дейност.
Административен ръководител на съда и през 2015 г. бе съдия Мая Банчева, избрана
от ВСС за втори управленски мандат през септември 2014 г. Съдът не разполага с бройка за
заместник административен ръководител, като в случай на отсъствие на председателя,
правомощията му се осъществяват от отделни съдии, съгласно изрични заповеди.
И през 2015 г. административният ръководител на съда продължи да упражнява
административен контрол по движението на делата, анализирайки пълната статистическата
информация на съда на база месечни справки за спрени и стари дела, за неизготвени в срок
съдебни актове, за разпределени и ненасрочени в срок дела от съдията докладчик, за висящи
дела, за неприключили в едногодишен срок от първото редовно заседание дела. Беше
извършван периодичен анализ на причините довели до забавянето на делата, на
постановените в съда отводи. Ефективно се използваха статистическите данни за работата на
съда за натовареност, разгледани, неприключени и приключени съдебни дела, спазване на
срокове за управление и приключване на съдебните дела, срочност при изписване на
съдебните актове, причини за просрочие, отводи и причини за тях, върнати обвинителни
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актове на прокуратурата, възобновени дела след даден на делото ход по същество др. с цел
предприемане на навременни и адекватни управленски решения.
През проверявания период съдът продължи да работи активно по изпълнение на
целите, заложени в Стратегическия план за дейността на РС – Петрич 2013-2017 г. В съда
действа и се спазва и разработения План за преодоляване забавянето при разглеждане на
делата и утвърдените Времеви стандарти. Спазването на възприетите от съда времеви
стандарти се контролира периодично, чрез изготвянето на различни справки и статистически
отчети. В съда са въведени регистър на отводите, регистър на спрените дела, водят се на
отчет всички стари дела, наблюдават се всички дела с по- голяма продължителност на
разглеждането.
Началото на обективно, безпристрастно и прозрачно правосъдие е немислимо без
стриктно спазване на принципа на случайния подбор. Спазването на този принцип е лична
отговорност на всеки административен ръководител

и е гаранция както за равномерната

натовареност на съдиите, така и за безпристрастното и обективното разглеждане на всеки правен
спор. В тази връзка, и през 2015 г. В Районен съд – Петрич делата продължиха да се
разпределят чрез компютърна програма за разпределението на делата на случаен принцип и
на база установените вътрешни правила за случайното разпределение. Компютърното
разпределение на делата и през отчетната 2015 г. се спазваше безусловно в Районен съд –
Петрич, което бе отчетено и от ИВСС.
Техническата операция по разпределението на делата се осъществяваше от
председателя на съда или от заместващ съдия. За проведения избор се разпечатва протокол,
който се прилага по всяко дело. Протоколът отразява регистрационния номер, номера и вида
на делото, начинът, по който се извършва изборът на докладчик ( случаен, по дежурства,
определен или без участие

на определени съдии), име на определения докладчик,

изключените от избора и причините за това, дата и час на електронното разпределение, кой е
извършил разпределението. В него е посочен процента на натовареност на всеки съдия, както
и броят на делата, които са му разпределени. При разпределяне на делото след отвод, към
делото се прилага и препис от новия протокол. Протоколът се съхранява в образуваното
дело. Доколкото в Районен съд – Петрич случайният избор е въведен и за съдебните
заседатели, в материалите по всяко наказателно дело се прилага и протокол за избор на
съдебни заседатели.
В Районен съд Петрич служба „Регистратура“ приема и регистрира всички документи,
които се образуват в дела. Те се вписват/ въвеждат във Входящия дневник по поредността на
постъпването чрез програмния продукт АСУД, който се води на хартиен и електронен
носител. На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ деловодителя в
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служба „Регистратура“ поставя регистрационен номер, датата на вписване и полага подпис.
Книжата се предават веднага след тяхното регистриране на разпределящия съдия, който след
проверка на процесуалните изисквания образува съответното по вид дело и разпределя
същото чрез програмния продукт. В случаите, когато по делото са направени отвод или
отводи, делото се докладва на разпределящия за определяне на нов докладчик. Промяната се
отразява и в деловодните книги съобразно Вътрешните правила за случайно разпределение
на делата, утвърдени от Председателя.
В деня на постъпването на делото или най-късно на следващия ден то е докладвано на
докладчика за извършване на процесуални действия. Новообразуваните дела се насрочват по
предварително определен от всеки докладчик график на открити съдебни заседания при
спазването на инструктивните срокове. Отклонение от този принцип се допуска по
изключение по наказателните дела, но с изричното разрешение на председателя на съда.
За по-добрата организация на работа наказателните съдии дават седмични дежурства,
съобразно график за дежурствата, който се изготвя всеки месец от съдебния администратор и
се утвърждава от Председателя на съда. Със заповеди на административния ръководител са
определени видовете дела по дежурство. Това са всички разпити по чл.222 и чл.223 от НПК;
всички производства по съставени актове по УБДХ; всички искания от досъдебно
производство- чл.64 от НПК, чл.72 от НПК, чл.158 от НПК, чл.161 от НПК, чл.164 от НПК,
чл.165 от НПК и др., както и жалби по реда на чл.61, ал.3 от НПК, чл.68, ал.4 и ал.5 от НПК,
които се разпределят и докладват незабавно на дежурните съдии за вземане на необходимите
мерки и недопускане на забавяне при разглеждането им.
Кориците на делата се изписват четливо и прегледно, върху кориците на всички дела
се отбелязват датите на образуване и
призоваване

се изготвят

призованите

лица и техните адреси.

свършване на делото. Списъците на лицата за

своевременно, като в тях се отразяват
Призовките и съобщенията,

пълните имена на
адресирани

до

участниците в процеса са четливо написани и съдържат изискуемата информация, съгласно
процесуалните разпоредби. Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица
са от образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок до три дни. По
новообразуваните дела призовките се изпращат в деня на насрочването им или най - късно
на следващия работен ден.
Върху присъдите се отбелязва датата, на която е влязла в сила, датата на която е
издаден изпълнителен лист, и датата, на която присъдата е изпратена на прокуратурата за
изпълнение.
Съдебните протоколи по делата се изготвят в тридневния срок след съдебното
заседание и след компютърна обработка. Всички протоколи са написани четливо и ясно,
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издържани са стилистично, не съдържат правописни и граматически грешки, липсват
съкращения,

заличавания и добавяния, съдържанието им отговаря на изискванията на

закона.
Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по тях се извършва
най – късно на следващия ден, след предаване на

решеното дело в

деловодство. Изпращането на препис от протест или жалби

наказателното

на страните по тях се

извършва най-късно на следващия ден, след разпореждането на съдията - докладчик.
Изпращането на делата на по- горна инстанция става в срок до 3 дни, след изтичане срока
за възражения по подадена жалба или протест.
Върху папките на бързите производства и делата по чл.64 и чл.65 НПК се поставя
жълт етикет съгласно чл. 78, ал.5 ПАС.
Изготвянето на призовки, съобщения и уведомления, както и изпълнение указанията
на съда, дадени с разпореждания и определения, се осъществяват своевременно -в период
от един – два работни дни. Връчването на призовки, съобщения, преписи от жалби на
участвали в производството страни се извършва в срок до 14 дни.
През м. септември 2015 г. бе въведен специален печат, който се поставя на първа
страница по делата и който отразява реалното постъпление на суми за държавни такси по
сметка на Районен съд – Петрич. Проверката се извършва ежедневно от гл. счетоводител, а в
негово отсъствие от определеният да изпълнява функциите на касиер.
В съда се водят всички книги и регистри, предвидени в ПАС. Книгите

се водят

прегледно и четливо. В съответните графи прецизно и ясно се попълват датите на
заседанията, номера на делата, датата на образуване, по кой текст от закона е обвинението,
съдебния състав, съдията – докладчик, прокурорът, секретарят, причините за отлагане на
делата, резултатите на приключилите дела, номерата на присъдите, решенията и
определенията,

имената на осъдените лица. Описват се точно причините за отлагане,

спиране, или прекратяване на всяко дело. Резултатът на решеното дело се нанеся , чрез
залепване на копие с малък шрифт от присъдата или решението, поради невъзможност да
се побере целият текст в съответната

графа.посочвана е също датата на приемане на

делото в канцеларията от деловодителя, който удостоверява това с подписа си. Книгата за
веществените доказателства също съдържа пълна информация относно всяко едно
вещественото доказателство, датата

получаване, номер на служебното дело, номера на

наказателното дело, трите имена на обвиняемия, описание на вещественото доказателство,
датата на изплащане на другата инстанция, дата на получаване от другата инстанция и
разпоредителните действия/ датата и основание

за унищожаване на вещественото

доказателство.
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Всички постановени съдебни актове през 2015 г. продължиха да се публикуват
незабавно след постановяването им на интернет-страницата на Районен съд – Петрич, като
датата на публикуване се отразява в регистрите.

Въведен бе и специален печат,

удостоверяващ публикуването на съдебните актове на интернет страницата на съда.
През 201 5г. в Районен съд Петрич активно се работи за максимално увеличаване
броя и обема на електронните досиета на висящите дела. В тази връзка се сканират всички
получени в съда документи, като гражданските дела имат почти пълно електронно досие, а
при наказателните дела електронната папка обхваща

съдебната фаза от процеса, без

материалите от ДП. Въведена е вътрешна организация, според

която създаването на

електронното досие по наказателните дела започва с действията на служителя
„Регистратура” който присъединява към делото получения по електронен път от РП –
Петрич обвинителен акт, предложение, искане или др., самата деловодна програма
присъединява документите, създавани от съда – протоколи от с.з., разпореждания на съдията
докладчик, определения, присъди, а съответния деловодител сканира и присъединява
постъпили в хода на делото молби, експертизи и др. По гражданските дела процедурата е
идентична – деловодителят на съдията докладчик сканира исковата молба, ведно с всички
приложения, а в хода на процеса сканира и присъединява и получените писмени отговори,
молби, експертизи и др. Така създадените електронни досиета обхващат почти цялата папка
по делото, което предоставя възможност за бързи справки от всеки компютър на съда с
инсталирана деловодна програма, а така също и от Районна прокуратура Петрич. Въведен е
специален щемпел, който се поставя върху всички сканирани документи, за удостоверяване
на извършеното действие. Основна задача, която седи пред Районен съд – Петрич в
следващите години е създаването на пълни електронни досиета по всички дела и поетапно
увеличаване на обема на информация, съдържаща се в електронното досие, до максималния
брой документи.
През отчетния период и в услуга на страните по делата продължи да дайства и
активно да се използва Единен портал за дистанционен електронен достъп до съдебни дела,
който функционира на територията на целия Благоевградски съдебен район.
Продължи активното използване и на изградената между регистратурите на Районен
съд- Петрич и Районна прокуратура- Петрич интернет връзка, посредством която до съда се
изпращат в електронен вариант всички обвинителни актове, искания и споразумения.
Същите се прилагат към електронната папка на делото и са

на разположение на

потребителите. На районна прокуратура е предоставен и достъп за четене на електронната
папка по делата в системата на АСУД.
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За улеснение на гражданите, продължиха да действат инсталираните

в бюро

„Съдимост” и в служба „Счетоводство” POS – устройства, чрез които гражданите могат да
извършват плащания с дебитни и кредитни карти без комисионни.
5. Обучения, поощрения и наказания
През 2015 година съдиите и служителите от Районен съд – Петрич продължиха да
повишават своята квалификация,

участвайки в различни обучения, конференции и

семинари, организирани от НИП, ВСС, БОС, МСС и др., а именно:
1/ Съдия Мая Банчева:
„Международно – правно сътрудничество по наказателни дела“, правно езиков курс,
организилан от Европейската мружа за съдебно обучение и проведен в гр. Бордо, Франция.
Заключителна конференция по проект „Правосъдие – приятел на детето”
организирана от фондация „МСС – България” съвместно с фондация „Детски правен център
– България”.
Специализирано
управление

и

обучение

приложението

на

за

административни

ЗФУКПС,

ръководители

организиран

по

проект

по

финансово

„Повишаване

компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи,
както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез
организиране на обучения от ВСС”.
2/ Съдия Ангелина Бисеркова:
„Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи”
3/ Съдия Божана Манасиева:
„Международно правно сътрудничество по наказателни дела, Европейска заповед за
арест. Производства по ЗОДОВ”;
„Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи”;
„Административнонаказателна отговорност”;
„Митнически престъпления. Управление на външните граници на ЕС. Функции на
Европейскатa агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници
на страните-членки – FRONTEX”
4/ Съдия Атанас Кобуров:
„Правото на свобода на придвижване – взаимодействие между правото на ЕС и
Протокол № 4 към ЕКПЧ”;
„Провеждане на конкурси за назначаване/повишаване в съдебната система“
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През годината съдия Кобуров бе лектор на проведения в Окръжен съд – Благоевград
семинар на тема „Съдържание на мотивите по решенията на гражданските дела”, както и взе
участие в организираната от ВСС работна среща на специалисти по връзки с обществеността
от органите на съдебната власт с цел обмяна на опит и поддържане на осъществен модел на
взаимодействие между пресцентровете в органите на съдебната власт.
5/ Съдия Диана Хаджиева:
„Прилагане на конкурентното право и предизвикателствата пред националния съдия”
– организиран от Фондация право и интернет и Център по право на информационните и
комуникационните технологии;
„Практически въпроси на непозволеното увреждане” – дистанционно обучение;
„Специализирано обучение на съдии,

прокурори и следователи – членове на

комисиите по професионална етика за повишаване капацитета на КПЕ в органите на
съдебната власт”, организиран от Консорциум ФПИ- ИДЕИН; „Потребителско право”.
Участва и в обученията на Academy of European Law Trier – „Институционално право
на ЕС” – Трир, Германия, „Трансгранично сътрудничество по дела за родителската
отговорност и отвличания на деца” – София, „Законодателство на ЕС относно равенството
между половете”, проведен в София.
Съдия Хаджиева бе инициатор на проведеното в Районен съд – Петрич обучение
„Електронен подпис и електронен документ – процесуалноправни и материалноправни
аспекти”, организирано съвместно с Фондация право и интернет и Център по право на
информационните и комуникационните технологии, в което участваха всички съдии от
Районен съд – Петрич.
6/ Съдия Андроника Ризова
„Ролята на националния съдия в областта на съдебното сътрудничество по
наказателни дела в ЕС” в Люксембург,
„Събиране на доказателства по трансгранични дела”, организиран от Европейската
мрежа за съдебно обучение в град Краков, Полша на тема.
7/ Съдия Румяна Митева премина през „Задължителна начална квалификация на
новоназначените съдии – наказателен процес”
Съдиите Мая Банчева, Андроника Ризова, Диана Хаджиева и Румяна Митева
участваха в организираните от фондация „Джендър алтернативи” и фондация „Амикал дьо
Нид” семинар „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашно насилие” и
Международна конференция за защита праавата на лицата пострадали от трафк на хора.
Съдиите от РС – Петрич участваха активно и в провежданите в ОС – Благоевград
семинарни обучения.
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Съдебните служители също активно участваха в различни обучения и семинари.
Съдебният администратор Силвия Арабаджиева премина обучения на теба „Класифициране
на съдебни дела”; „Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебнислужители,
извършващи статистическа дейност”, главния счетоводител Катя Кайнакчиева – обучение на
тема

„Стратегическо планиране и бюджетно финансиране на съдебната система”, а

съдебните служители Христо Дундев, Валентина Велкова, Катерина Изова, Людмила
Маламова, Елка Димитрова – обучение по ЕИСПП.
6. Атестиране, статут на несменяемост, повишаване в ранг
През 2015 г. до Комисията по предложенията и атестирането към Висш съдебен съвет
бяха изпратени предложения за периодично атестиране на съдиите Ангелина Бисеркова,
Атанас Кобуров и Румяна Митева, както и за повишаване на място в ранг „съдия в ОС” на
съдия Диана Хаджиева. В резултат на проведените атестации, включително изпратените
предложения от предходния отчетен период към настоящия момент ВСС

взе следните

решения:
С решение по протокол № 21/29.04.2015 г. ВСС проведе периодично атестиране на
съдия Диана Хаджиева и

прие комплексна оценка от атестирането „Много добра”.

С

решение по Протокол № 23/07.05.2015 г. ВСС прие комплексна оценка от атестирането на
съдия Диана Хаджиева за придобиване статут на несменяемост „Много добра” и й гласува
статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението, а с Решение по
Протокол № 55/05.11.2015 г. на основание чл.234 от ЗСВ е повишена на място в по-горен
ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
С решение по Протокол

№ 45/13.08.2015 г. ВСС прие комплексна оценка от

атестирането на съдия Румяна Митева за придобиване статут на несменяемост „Много
добра” и й гласува статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.
С решение по Протокол № 61/10.12.2015 г. ВСС проведе периодично атестиране на
съдия Атанас Кобуров и прие комплексна оценка „Много добра”.
7. Извършени 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 наказателната, така и на работата на
гражданската колегия.
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По силата на Заповед № ПП – 01 – 43/08.06.2015г. в периода 15.06-19.06.2015г., бе
извършена планова

проверка

по образуването,

движението

и приключването

гражданските дела за 2013 г. и 2014 г.
В получения доклад, ИВСС констатира създадената много добра организация на
административната дейност в РС – Петрич, която е отчетена като предпоставка за добър
контрол както върху образуването, движението и приключването на делата, така и върху
цялостната работа на съдебната администрация.
Отчетено е, че делата се образуват в деня на постъпване на исковата молба, без
изключения от това правило за бързите производства, прозводствата по чл. 390 ГПК,
заповедните, делата по ЗЗДН и ЗЗДет, както и се администрират своевременно.
Изнесено е в доклада, че в своята работа съдиите спазват стриктно процесуалните
срокове, като е подчертано, че през проверявания период в съда няма нито едно дело,
чийто акт да е постановен извън срока по чл. 235, ал. 5 ГПК.
Във връзка с добрите констатации е дадена изрична препоръка /единствената на
практика/ административният ръководител, на Общо събрание на съдиите да отчете
похвалното поведение на съдиите от гражданските състави относно срочността при
постановяване на съдебните актове.
Препоръката е изпълнена с изключително задоволство от административния
ръководител, като действително е отчетена много добрата работа на гражданските състави
при РС – Петрич.
В периода 08.06 – 12.06.2015 г., по силата на Заповед № ПП – 01 – 43/08.06.2015 г. на
Глания инспектор на ИВСС в Районен съд – Петрич бе извършена и планова проверка по
образуването, движението и приключването и на наказателните дела за 2013 г. и 2014 г.
Констатациите за работата на съда отново са много добри, отчетено е, че в РС –
Петрич се спазва стректно чл. 9 ЗСВ, посочено, че съдиите спазват сроковете за
насрочване на с.з., както и при отлагане, постановяват решенията си в срок, с редки
изключения, отчетено е, че няма безпричинно отлагане на заседания, а съдиите
използват възможностите на НПК и другите закони за дисциплиниране на страните и
разглеждане на делата в разумен срок.
Няма констатирани пропуски в нито една област или служба, няма негативни оценки,
има отправени препоръки единствено за стриктно спазване на сроковете, която препоръка
бе обсъдена и приета на Общо събрание на съдиите.
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8. Извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1511 в Районен съд
– Петрич
През септември 2015, въз основа и в съответствие с одобрения годишен план за
одитните ангажименти на дирекция „Вътрешен одит” с решение на ВСС по Протокол №
2/15.01.2015 г. на Висш съдебен съвет, план за дейността на дирекция “Вътрешен одит” във
Висш съдебен съвет за 2015 г. и Заповед № 95-00-281/01.09.2015 г. и Заповед № 95-00283/04.09.2015 г.

на представляващия ВСС – Соня Найденова, бе извършен одитен

ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр.Петрич.
Въз основа на резултатите от одитния ангажимент се даде увереност, че:
Администрирането на приходите и разходите на Районен съд – Петрич е в
съответствие с нормативните изисквания;
Отчитането на бюджетния ресурс е организиран и се извършва в съответствие с
нормативните изисквания;
Управлението и стопанисването на съдебното имущество се извършва в съответствие
с нормативните и вътрешните актове;
Управлението на човешките ресурси е в съответствие с нормативните изисквания и
личните трудови досиета на съдебните служители са комплектовани с изискуемите се
документи;
Процесите извършвани от специализираната администрация, воденето на деловодните
книги и регистрите са в съответствие с нормативните изисквания и вътрешните правила.
Системите за финансово управление и контрол в одитираните процеси са съобразени
със спецификата и действително извършваните дейности в съда. Въведените контролни
дейности са обхванали в достатъчна степен всички процеси в съда.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. Останали дела за разглеждане към 31.12.2014 г., новообразувани дела,
разгледани дела през 2015 г.
През изтеклата година в Районен съд – Петрич са разгледани общо 2 794 бр. дела, от
тях 1 245 бр. граждански дела и 1 549 наказателни дела.
За сравнение през 2014 г. са били 2 718 бр. дела, от тях 1 237 бр. граждански дела и
1 481 наказателни дела. През 2013 г. са били 3 184 бр. дела, от тях 1 424 бр. граждански дела
и 1 760 наказателни дела. През 2012 г. са били 3 845 бр. дела, от тях 2 090 бр. граждански
дела и 1 755 наказателни дела.
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Общ брой дела

2012

2013

2014

2015

Постъпили дела за годината
Общо дела за разглеждане
Свършени дела
Несвършени дела
Свършени в срок до 3 месеца

3 525
3 845
3 464
381
3 149

2 803
3 184
2 889
295
2 527

2 423
2 718
2 416
302
2 120

2 483
2 794
2 483
311
2 198

От всички разгледани 2 794 дела, новообразуваните са 2 483 дела, т.е. процентното
съотношение на останалите несвършени от предходната година е 11% спрямо всички
разгледани дела, а на новообразуваните спрямо всички разгледани дела – 89%.
В 3-месечния срок са приключени общо 2 198 дела, което представлява 89% от
всички свършени дела. През предходната 2014 г. в срок до 3 месеца са приключени 88% от
всичките свършени дела, и за 2013 г. в срок до 3 месеца са приключени 87% от всичките
свършени дела.
Новообразуваните наказателни дела през 2015 г. са 1 371 дела, а останалите
несвършени от предходната 2014 година са 173 дела. Процентното съотношение на
останалите несвършени от предходен период спрямо всички разгледани наказателни дела е
11%, а на новообразуваните наказателни спрямо всички разгледани наказателни
представлява 88,5%.
Новообразуваните граждански дела през 2015 г. са 1 112 дела, от тях 1 075 дела са
новопостъпили, 37 дела са получени по подсъдност. Останалите несвършени граждански
дела от предходната 2014 г. година са 129 на брой. Процентното съотношение несвършени
от предходен период спрямо всички разгледани граждански дела е 10,4%, а на
новообразуваните граждански спрямо всички разгледани граждански представлява 89,3%.
За сравнение:
Новообразуваните граждански дела през 2014 г. са 1 105 дела, от тях 1 071 дела са
новопостъпили, 32 дела са получени по подсъдност и 2 дела са върнати за ново разглеждане.
Останалите несвършени граждански дела от предходната 2013 г. година са 132 на брой.
Процентното съотношение несвършени от предходен период спрямо всички разгледани
граждански дела е 10,7%, а на новообразуваните спрямо всички разгледани представлява
89,3%.
През 2013 година – постъпилите граждански дела през 2013 г. са 1 228 дела, от тях 1
187 дела са новопостъпили, 37 дела са получени по подсъдност и 4 дела са върнати за ново
разглеждане. Останалите несвършени граждански дела от предходната 2012 г. година са 196
на брой. Процентното съотношение несвършени от предходен период спрямо всички
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разгледани граждански дела е 13,8%, а на новообразуваните спрямо всички разгледани
представлява 86,2 %.
Новообразуваните наказателни дела през 2014 г. са 1 318 дела, а

останалите

несвършени от предходната 2013 година са 163 дела. Процентното съотношение на
останалите несвършени от предходен период спрямо всички разгледани е 11%, а на
новообразуваните спрямо всички разгледани представлява 89%.
През 2013 г.новообразуваните наказателни дела

са 1 575 дела, а

останалите

несвършени от предходната 2012 година са 185 дела. Процентното съотношение на
останалите несвършени от предходен период спрямо всички разгледани е 10,5%, а на
новообразуваните спрямо всички разгледани представлява 89,5 %.
Изнесените данни категорично сочат, че процентното съотношение на останалите
несвършени от предходен период дела спрямо всички разгледани, както и

на

новообразуваните дела спрямо всички разгледани се запазват, въпреки промените в щатния
състав на съда.
Следва да се посочи обаче, че през 2015 г. в Районен съд – Петрич са постъпили
60 дела повече спрямо 2014 г., като е увеличен броя, както на наказателните, така и на
гражданските дела.

Постъпили дела по видове

2012

2013

2014

2015

170

138

168

156

25

18

25

21

6

10

7

2

Частни граждански дела

99

124

107

139

Заповедни производства

1411

764

656

677

179

106

75

74

50

68

67

43

1 940

1 228

1 105

1 112

656

536

438

511

Наказателни дела от частен характер

18

20

19

15

Дела по чл.78А от НК

19

14

14

11

Частни наказателни дела

317

420

355

386

Частни наказателни дела – разпити

341

365

299

288

Административно-наказателни дела

234

220

193

160

Общо наказателни дела

1 585

1 575

1 318

1 371

Общ брой постъпили дела

3 525

2 803

2 423

2 483

Граждански дела по общия ред
Бързи производства по чл.310 от ГПК
Граждански дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

Дела от и срещу търговци
Други граждански дела
Общо граждански дела
Наказателни дела от общ характер

14

През 2015 година са свършени 89% дела от всичко разгледаните дела, като от
свършените дела също 89% са свършени в срок до 3 месеца.
За сравнение:
През 2014 година са свършени 89% дела спрямо всичко разгледани дела, като от
свършените дела, 88% са свършени в срок до 3 месеца.
През 2013 г. са свършени 91% дела спрямо всичко разгледани дела, като от свършените
дела, 87% са свършени в срок до 3 месеца.
Въпреки, че съдиите работят с пълен щат от второто шестмесечие на 2015 година,
тенденцията на много добър процент приключили дела спрямо разгледани, както и
много добър процент на свършени дела в срок до 3 месеца спрямо всичко свършени дела
продължава да се запазва и през този отчетен период. Това е именно показател за добрата
работа на съдиите от РС – Петрич, за стриктното спазване от тяхна страна на сроковете
за разглеждане и решаване на делата, която констатация беше категорично направена и
при извършените проверки от ИВСС.

ІІІ. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
1.

Дела за разглеждане през 2015 година. Новообразувани дела. Сравнителен

анализ.
В РС – Петрич през изтеклата 2015 година са постъпили 1 116 бр. граждански дела,
от тях 1 075 бр. новообразувани, 37 бр. получени по подсъдност от други съдилища и 4 бр.
върнати от въззивна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия.
Постъпилите – 1 116 бр. ведно с несвършените дела от предходния период – 129 бр.,
формират броя на разгледаните през 2015 година граждански дела – 1 245 бр.
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Разгледаните през 2015 година граждански дела по видове са както следва:

Видове искове

Останали

несвършени

от Новообразувани

предходна година

2015 г
22

121

в т.ч.: - развод по чл. 49 СК

8

43

- развод по чл. 50 СК

6

39

- издръжки СК

2

4

- други по СК

0

9

Облигационни искове

50

82

в т.ч. – непозволено увреждане и дела с

42

75

Вещни искове

30

25

в т.ч. – ЗСПЗЗ

5

4

Делби

9

10

10

19

в т.ч.: - искове по чл. 200 КТ

1

2

- отмяна на уволнение

7

8

0

0

Искове по СК

търговци

Искове по КТ

Финансови начети

16

Други граждански дела дела
Частни граждански дела
в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 ГПК
- други частно гр. дела
Общо

8

43

0

816

0

677

0

139

129

1 116

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

несвършени

новообр.

от предходна 2015 г

новообр.

новообр.

2014 г

2013 г

година
Искове по СК

22

121

114

107

в т.ч.: - развод по чл. 49 СК

8

43

28

39

- развод по чл. 50 СК

6

39

48

37

- издръжки СК

2

4

12

14

- други по СК

0

9

26
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Облигационни искове

50

82

89

117

в т.ч. – непозволено увреждане и дела с

42

75

75

106

Вещни искове

30

25

40

27

в т.ч. – ЗСПЗЗ

5

4

8

12

Делби

9

10

3

10

10

19

29

11

в т.ч.: - искове по чл. 200 КТ

1

2

2

3

- отмяна на уволнение

7

8

13

4

Финансови начети

0

0

0

0

Други граждански дела дела

8

43

67

68

Частни граждански дела

0

816

763

888

0

677

656

764

0

139

107

124

129

1 116

1 105

1 228

търговци

Искове по КТ

в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 ГПК
- други частно гр. дела
Общо
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Общо постъпленията на частни граждански дела през 2015 г. по видове е както
следва:
Останали несвършени
от предходен период

Видове дела
Частни граждански дела
в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 ГПК
- други частно гр. дела

Новообразувани
2015 г.
0

816

0

677

0

139

Процентното съотношение на новообразуваните частни граждански дела спрямо
общия брой новопостъпили граждански дела представлява 73,12%., като частните
граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК съставляват 60,66%

от общия брой

новообразувани граждански дела.
Сравнителен анализ за 2015 г., 2014 г. и 2013 г. в табличен вид:

Видове дела
Частни граждански дела
в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 ГПК
- други частно гр. дела

Останали
Новообразувани Новообразувани Новообразувани
несвършени
от предходен период 2015 г.
2014 г.
2013 г.
0
816
763
888
0

677

656

764

0

139

107

124

2. Брой на свършените /решени/ граждански дела към 31.12.2015 г.
Броят на свършените граждански дела /в т.ч. ч.гр./ през 2015 година е 1 133 бр., от
които с акт по същество решение са приключили 971 бр., с акт по същество определение или
разпореждане – 162 бр. дела, в т.ч. с акт определение, поради спогодба са приключили 24
дела, а останалите 138 дела са прекратени с определение по други причини.
Броят на свършените граждански дела по общия ред /без ч.гр./ през 2015 година е
321 бр. дела,

от които с акт по същество решение са приключили 217 броя дела, с

определение са приключили - 104 броя дела, от които със спогодба са приключили 24 дела,
останалите 80 дела са прекратени с определение по други причини.
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Брой на свършените граждански дела през 2015 година по видове:
Видове искове

Брой свършени дела през
годината

Искове по СК

123

в т.ч.: - развод по чл. 49 СК

42

- развод по чл. 50 СК

42

- издръжки СК

14

- други по СК

25

Облигационни искове

90

в т.ч. – непозволено увреждане и дела с

77

търговци
Вещни искове

36

в т.ч. – ЗСПЗЗ

7

Делби

8

Искове по КТ

19

в т.ч.: - искове по чл. 200 КТ

2

- отмяна на уволнение

12

Финансови начети

0

Други граждански дела

45

Общо свършени частни граждански дела

812

в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 ГПК

677

- други частни граждански дела

135

ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА

1 133

Сравнителен анализ по видове за 2015 г., 2014 г., 2013 г. в табличен вид

Видове искове
Искове по СК

Свършени

Свършени

Свършени дела

дела 2015

дела 2014

2013

123

110

112

в т.ч.: - развод по чл. 49 СК

42

25

46

- развод по чл. 50 СК

42

47

33

- издръжки СК

14

12

17

- други по СК

25

26

16

Облигационни искове

90

92

165

в т.ч. – непозволено увреждане и дела с

77

78

144

търговци

19

Вещни искове

36

35

32

в т.ч. – ЗСПЗЗ

7

9

10

Делби

8

7

15

19

29

14

в т.ч.: - искове по чл. 200 КТ

2

3

1

- отмяна на уволнение

12

11

6

0

0

0

45

69

67

Общо свършени частни граждански дела

812

766

887

в т.ч.: - чл. 410 и чл. 417 ГПК

677

656

764

135

110

123

1 133

1 108

1 292

Искове по КТ

Финансови начети
Други дела

- други частни граждански дела
ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА

През този отчетен период също продължава тенденцията от предходните години
за приключване на голям брой граждански дела – 91% е процентът на свършените
спрямо разгледаните дела.
3. Решени дела – анализ по видове
Най-висок е броят на приключилите дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и другите
частни граждански дела. От разгледаните общо 816 дела от този вид са приключили 812 дела
или 99,5% .
От исковете по СК всичко за разглеждане 143 дела, решени са 123 дела,

което

съставлява 86% решени дела. През 2014 г. са били разгледани 132 дела, решени са 110
дела,

което съставлява 83% решени дела. През 2013 г. са били разгледани 130 дела,

решени са 112 дела, което съставлява 86% решени дела.
От облигационните искове са разгледани 132 бр., от тях свършени 90 бр., което
съставлява 68% решени дела. При съпоставка – през 2014 г. са разгледани 142 бр., от тях
свършени 92 бр., което съставлява 65% решени дела, през 2013 г. са разгледани 218 бр., от
тях свършени 165 бр., което съставлява 76% решени дела.
От всичко разгледаните вещни дела през годината - 55 на брой, са решени 36 дела,
представляващи 65% приключени дела. През 2014 г. - от всичко разгледаните вещни дела
през годината - 65 на брой, са решени 35 дела, представляващи 54% приключени дела. През
2013 - от всичко разгледаните 57 вещни дела, са решени 32 дела, представляващи 56%
приключени дела.
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От разгледаните 19 бр. дела за делба през 2015 г., са приключили 8 дела,
съставлява

което

42%. За сравнение, през 2014 г. от разгледаните 16 бр. дела за делба са

приключили 7 дела,

което съставлява

44%. През 2013 г. от разгледаните 28 бр. дела за

делба, с акт по същество са приключили 15 дела, което съставлява 54%.
През 2015 г. в Районен съд – Петрич са разгледани 29 бр. дела по КТ, от тях са
приключили 19 бр. дела или 65% от делата са решени. През 2014 г. са разгледани 39 бр. дела
по КТ, от тях са приключили 29 бр. дела или 74% от делата са решени. През 2013 г. са
разгледани 24 бр. дела по КТ, от тях са приключили 14 бр. дела или 58% от делата са
решени.
По отношение на другите граждански дела /в т.ч. по Закона срещу домашно насилие,
Закона за закрила на детето, Закона за гражданската регистрация и др./ – общо разгледани са
51 бр., от които са приключили 45 бр., т.е. 88%.

За сравнение през 2014 г. от общо

разгледаните 77 дела са приключили 69 дела или 90%. През 2013 г. от общо разгледаните 77
дела са приключили 67 дела или 87%.
4. Брой прекратени граждански дела. Основания за прекратяване – анализ на
причините.
Общият брой на всички прекратени граждански дела през 2015 г. е 162 броя, от които
24 дела са приключили със спогодба, останалите 138 дела са прекратени по други причини.
Основните причини за прекратяването на делата се обособят в следните основни
групи:
- Оттегляне на исковата молба /чл. 232 от ГПК/ или отказ от иска /чл. 233 ГПК/ - 34
бр.
- Подсъдност на иска на друг съд - 43 бр.
- Оставени без разглеждане, поради недопустимост на иска – 8 бр.
- Неотстраняване в срок на нередовности на исковата молба, съобразно указанията на
съдията докладчик – 37 бр.
Поради изтичане на шестмесечния срок от спиране на производството по взаимно
съгласие на страните; смърт на страната; присъединяване към друго дело, липса на правен
интерес, чл. 23, ал. 3 ГПК, чл.321 ГПК и други – 16 бр.
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5. Висящи дела в края на отчетния период /по видове/
Несвършените граждански дела в началото на 2015 г. са 129 дела. В края на 2015
година висящи са 112 дела. За сравнение – в началото на 2014 г. са 132 дела, а в края на
2014 година висящи са 129 дела. В началото на 2013 г. са 196 дела, а в края на 2013 година
висящи са 132 дела.
От изложеното е видно, че висящността на делата продължава да намалява – останали
висящи от 2015 г. – 112 бр. дела спрямо 2014 г. – 129 бр. дела спрямо 132 за 2013 г.
Посоченото безспорно следва да бъде отчетено като много добър показател за работата на
гражданската колегия в съда. Постъплението на делата през 2015 г. спрямо 2014 г. е почти
запазено 1116 бр. дела за 2015 г. спрямо 1105 бр. дела за 2014 г.
Висящи дела в края на отчетния период по видове искове:

Видове искове
Искове по СК

Висящи дела

Висящи дела

Висящи дела

към 31.12.2015

към 31.12.2014

към 31.12.2013

20

22

18

в т.ч.: - развод по чл. 49 СК

9

8

5

- развод по чл. 50 СК

3

6

5

- издръжки СК

1

2

2

- други по СК

7

6

6

Облигационни искове

42

50

53

в т.ч. – непозволено увреждане и дела с

40

42

45

Вещни искове

19

30

25

в т.ч. – ЗСПЗЗ

2

5

6

Делби

11

9

13

Искове по КТ

10

10

10

в т.ч.: - искове по чл. 200 КТ

1

1

2

- отмяна на уволнение

3

7

5

Финансови начети

0

0

0

Други граждански дела

6

8

10

Висящи частни граждански дела

4

0

3

112

129

132

търговци

ОБЩО ВИСЯЩИ ДЕЛА КЪМ 31.12.
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6. Брой на решените граждански дела в тримесечен срок.

През отчетната година „до 3 месеца” са приключили 239 граждански дела и 812
частно граждански или общо 1 051 дела, което съставлява 84% от всички разгледани
граждански дела, а съотношението спрямо всички свършени граждански дела е 93% много добър показател за работата на гражданските съдии при РС - Петрич.
Делата приключили в срок „над 3 месеца” са само 82 броя и съставляват едва
6,6% от общия брой разгледани дела и 7,2% от всички свършени дела.

Висящи

година

2013

Свършени

останали
останали
в 3несвършени
решени
от
общо за
месечен
в края на
постъпили
по
прекратени общо
предходен
разглеждане
срок в
периода
същество
период
%
196
1 228
1 424
1 148
144
1 292
92%
132

2014

132

1 105

1 237

964

144

1 108

94%

129

2015

129

1 116

1 245

971

162

1 133

93%

112

7. Брой обжалвани дела. Законосъобразност на съдебните решения.
От всички, подлежащи на обжалване свършени граждански дела – 987 бр. /броят е
получен като от общия брой свършени дела са извадени делата по чл. 50 от СК, чл. 130, ал.3
от СК; връчването на съдебни книжа, делата приключили със съдебна спогодба, делата по чл.
52 и чл. 49 от ЗН и дела за разкриване на банкова тайна/ - обжалвани през отчетната
година са 80 бр. дела или 8% от всички подлежащи на обжалване актове.
За сравнение, през 2014 година от всички, подлежащи на обжалване свършени
граждански дела – 982 бр. - обжалвани са 70 бр. дела или 7% от всички подлежащи на
обжалване актове. През 2013 г. от всички, подлежащи на обжалване свършени граждански
дела – 1 139 бр. - обжалвани са 87 бр. дела или 8% от всички подлежащи на обжалване
актове. Следователно % обжалвани спрямо, подлежащи на обжалване през годините са
почти идентични.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ
ГРАЖДАНСКИ И ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НА СЪДИИТЕ ОТ РС – ПЕТРИЧ
Съдия

Потвърдени

Отменени

Потвърдено в една
част,
или

отменено
изменено

в

друга част
А. Бисеркова

12

4

2

А. Кобуров

3

2

4

Д. Хаджиева

14

6

2

А.Николов

5

ОБЩО - 55

34 – 61,8 %

1
12 – 21,8 %

9 – 16,4 %

Забележка: В таблицата са отразени всички дела, върнати през 2015 г. от горни
инстанции. Обжалваемостта на постановените през отчетния период актове, както и
резултатите от обжалванията са посочени в справка за всеки съдия - постъпили
граждански дела, свършени, обжалвани и резултат от обжалването.
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ІV. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Дела за разглеждане през 2015 година. Сравнителен анализ.
През отчетната 2015 година в РС – Петрич

са постъпили общо 1 376 броя

наказателни дела.
Останалите несвършени наказателни дела в края на 2015 г. са 199 броя, а общо
разгледаните през 2015 г. наказателни дела са 1 549 дела.
За сравнение: Постъпилите през 2015 г. 1 376 броя наказателни дела са с 58 дела
повече от постъплите през 2014 година - 1 318 броя наказателни дела, с 199 дела по-малко от
постъплите през 2013 година – 1 575 бр. дела.

Наказателни дела

2012

2013

2014

2015

Постъпили дела за годината

1 585

1 575

1 318

1 376

Общо дела за разглеждане

1 755

1 760

1 481

1 549

Свършени дела

1 570

1 597

1 308

1 350

Несвършени дела

185

163

173

199

Дела по видове

2012

2013

2014

2015

НОХД
НАХД
НЧХД
Чл.78а НК
НЧД общо
в т.ч. - ЗБППМН
- Принудителни мед. мерки
- Реабилитация
- Кумулации
Постъпили дела общо

656
234
18
19
625
1
4
6
22
1 585

536
220
20
14
785
0
7
8
27
1 575

438
193
19
14
654
0
7
3
35
1 318

516
160
15
11
674
0
5
7
30
1 376

През отчетната година се е увеличил броят на постъпилите наказателни дела,
като следва да се отбележи че на практика увеличението се дължи на по – голям брой
постъпили НОХД.
Общо постъпилите през 2015 г. 516 бр. дела от общ характер представляват 37,5
% от всички постъпили наказателни дела за 2015 год. За сравнение – През 2014 г.
постъпилите 438 бр. дела от общ характер представляват 33,23% от всички постъпили
наказателни дела за 2014 година, а през 2013 г. постъпилите 536 бр. дела от общ характер
представляват 34% от всички постъпили наказателни дела за 2013 година. Налице е

25

увеличаване постъплението на дела от общ характер спрямо 2014 година със 78 броя
дела, а спрямо 2013 година - 20 дела по-малко.
По отношение делата от наказателно частен характер, образувани по тъжба на
пострадалия - общия брой постъпили дела е 15 броя в сравнение с 2014 г. - 19 тъжби, а 2013
г. – 20 тъжби.
Броят на новопостъпилите дела по чл. ”78” А от НК през 2015 година е - 11 броя,
2014 г. - 14 бр. дела, 2013 г. също 14 бр. дела.
През изминалата година новообразувани частни наказателни дела са 674 бр., от
които 288 броя са разпити. Съотношението между новообразуваните частни наказателни
дела към общо новообразуваните наказателни дела представлява 49,2%. За сравнение – През
2014 г. новообразуваните частни наказателни дела са 654 бр., от които 299 броя са разпити.
Съотношението

между

новообразуваните

частни

наказателни

новообразуваните наказателни дела представлява 49,6%.

дела

към

общо

През 2013 г. новообразувани

частни наказателни дела са 785 бр., от които 365 бр. са ЧНД – разпити. Съотношението
между новообразуваните частни наказателни дела към общо новообразуваните наказателни
дела представлява 49,8%. И през тази отчетна година се запазва съотношението постъпили
ЧНД спрямо общо постъпили наказателни дела, но тук се забелязва увеличаване броя на
новообразуваните частни наказателни дела, въпреки намаляване броя разпити.
Новообразуваните ЧНД – комулации /чл. 25 от НК и чл. 23 от НК/ през 2015 год.
са 30 бр., през 2014 год. са 35 бр., 2013 г. - 27 броя.
През 2015 г. в съда са постъпили 160 НАХД, което е 33 дела по-малко от
образуваните през 2014 г. 193 броя и с 60 дела по-малко от образуваните през 2013 г. - 220
бр. НАХД.
Този вид дела съставляват 12% от новообразуваните наказателни дела за 2015 г., 15%
от новообразуваните наказателни дела за 2014 г., 14% от новообразуваните наказателни дела
за 2013 г.
2. Брой свършени /решени/ наказателни дела през 2015 година
Общо разгледаните през годината наказателни дела са

1 549 дела, от тях

свършени са 1 350 бр. дела, т.е. 87% са свършените дела от всички разгледани
наказателни дела.
През 2014 г. общо разгледаните наказателни дела са 1 481 дела, от тях свършени са 1
308 бр. дела, т.е. 88% са свършените дела от всички разгледани наказателни дела.
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Общо разгледани през 2013 год. наказателни дела са 1 760 дела, от тях свършени са 1
597 бр. дела, т.е. 91% са свършените дела от всички разгледани наказателни дела.
Съпоставайки цифрите е видно, че е налице увеличаване броя на разгледаните
наказателни дела – 68 дела повече в сравнение с 2014 година и намаляване само с 1% на
свършените спрямо разгледаните дела през 2015 год. в сравнение с 2014 г. Тук отново следва
да се отбележи, че съдииският състав бе попълнен изцяло едва през втората половина на
годината, но въпреки това резултатите от работата на съдиите е много добра.
В края на отчетния период останалите неприключили наказателни дела са 199 броя,
като следва да подчертя, че 179 бр. са образувани през 2015 г., а останалите 20 бр. дела са:
образувани през 2014 година - 10 НОХД, 5 НЧХД и 1 НАХД (от тях, към момента на
изготвяне на доклада са приключили още 2 нохд, 1 нчхд и 1 нахд); образувани през 2013
година - 3 НОХД ( двете нохд са приключили по отношение на единия подсъдим и
продължават по отношение на другия, а едното е спряно на основание чл. 25, т.1 от НПК);
от 2012 година - 1 НОХД, по което докладчик е съдия Иван Филчев, който е преместен в РС
– Сандански.
Всичко посочено безспорно изисква

положителна оценка за работата на

наказателната колегия относно срочност и продължителност на съдоброизводството.
Броят на свършените наказателен общ характер дела /НОХД/ е 486 бр., което
съставлява 82% от разгледаните НОХД.

Сравнение – за 2014 год. свършените

наказателно общ характер дела /НОХД/ са 438 бр., което съставлява 85% от разгледаните
НОХД. За 2013 год. свършените дела от общ характер са били 564 бр., което съставлява 88%
от разгледаните НОХД.
През 2015 г. са свършени 10 дела по чл. 78а, което представлява 71% от всички
разгледани дела по чл. 78а НК. Сравнение – през 2014 г. са свършени 12 дела по чл. 78а,
което представлява 94% от разгледаните дела по чл. 78а. През 2013 г. са свършени 15 дела по
чл. 78 А, което представлява 94% от разгледаните дела по чл. 78а НК.
От разгледаните през 2015 г. 232

бр. НАХД

са свършени 168 бр., които

представляват 72,4% свършени НАХД от всички разгледани НАХД. Сравнение – от
разгледаните през 2014 г. 256 бр. НАХД са свършени 184 бр., които представляват 72%
свършени НАХД от всички разгледани НАХД. През 2013 г. са разгледани 286 бр. НАХД, от
които са свършени 223 бр., което представлява 78% свършени НАХД от всички разгледани
НАХД.
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През 2015 г. общо са приключили 668 частни наказателни дела, което съставлява
49,5% от всички свършени наказателни дела. От тези 668 броя дела - 288 са ЧНД –
разпити, а останалите 386 други ЧНД . За сравнение: През 2014 г. общо са приключили
661 частни наказателни дела, което съставлява 51% от всички свършени наказателни дела.
От тези 661 броя дела - 299 са ЧНД – разпити, а останалите 362 други ЧНД . През 2013 г.
общо са приключили 779 частни наказателни дела, което съставлява 49% от всички
свършени наказателни дела. От тези 779 броя дела - 365 са ЧНД – разпити, а останалите
414 други ЧНД.
Свършените през 2015 г. НЧХД са 18 бр., което е 56% от всичко разгледаните
НЧХД. За сравнение – Свършените през 2014 г. НЧХД са 13 бр., което е 43% от всичко
разгледаните НЧХД. Свършените през 2013 г. НЧХД са 16 бр., което е 59% от всичко
разгледаните НЧХД.
3. Брой на решените наказателни дела по същество. Анализ по видове
Общият брой на свършените наказателни дела през 2015 г. е 1 350 бр. дела, от
които с акт по същество – 962 броя, 313 дела приключили със споразумение, а 75 са
прекратени по други причини /върнати на прокурор, давност, амнистия, др./
Общият брой на свършените наказателни дела през 2014 г. е 1 308 бр. дела, от които с
акт по същество – 886 броя, 315 дела приключили със споразумение, а 107 са прекратени по
други причини /върнати на прокурор, давност, амнистия, др./
През 2013 г. общият брой на свършените наказателни дела е 1 597 бр. дела, от които с
акт по същество – 1 030 броя,

403 дела са приключили със споразумение, а 164 са

прекратени по други причини /върнати на прокурор, давност, амнистия, др./
От всичко приключилите през 2015 г. 1 350 броя наказателни дела, приключените
НОХД са 486 НОХД. От тези 486 НОХД с присъда са приключили 162 дела, а със
споразумение 312 НОХД. През 2014 г. от всичко свършените 1 308 броя наказателни дела,
приключените НОХД са 438 НОХД. От тези 438 НОХД с присъда са приключили 97 дела,
а

със споразумение

314 НОХД. През 2013 г. – от всичко свършените 1 597 броя

наказателни дела, приключените НОХД са 564 НОХД. От тези 564 НОХД с присъда са
приключили 137 дела, а със споразумение 402 НОХД.
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Изводът, който може да се направи на база изложените данни е, че през 2015 г. са
приключени 82% от разгледаните НОХД. През 2014 г. са приключени 85% от
разгледаните НОХД. През 2013 год. това съотношение е 88%, т.е. и през 2015 год. се
запазва тенденцията от предходните години на висок % приключени НОХД спрямо
разгледани НОХД. Същото се наблюдава и по отношение на % приключени със
споразумение НОХД спрямо всички приключени НОХД, който е за 2015 год. – 64%
приключени със споразумение НОХД от всички приключени НОХД. За 2014 год. – 72%
приключени със споразумение НОХД от всички приключени НОХД. През 2013 год. това
съотношение е 71%.
През този отчетен период отново най-висок е относителният дял на решените
наказателни дела по Глава ХІ – общоопасни престъпления - приключили с присъда са 88
дела, приключили със споразумение 93 дела. За сравненение – през 2014 г. приключили с
присъда са 40 дела, приключили със споразумение 86 дела. През 2013 г. – приключили с
присъда са 46 дела, приключили със споразумение 75 дела.
В Глава VІІІ от НК - има 7 присъди и 134 споразумение. През 2014 година също има 7
присъди и 114 споразумение. През 2013 г. - има 11 присъди и 203 споразумение.
По Глава V – престъпления против собствеността – с присъда са приключили 20 дела,
със споразумение 32 дела. Техният брой за 2014 г. е - с присъда са приключили 15 дела, със
споразумение 33 дела. За 2013 г. е 35 дела с присъди и 42 дела приключили със
споразумение.
През тази година приключилите дела по Глава VІ – престъпления против
стопанството са – с присъда 17 дела, със споразумение са 29 дела. За сравнение през 2014 г. с
присъда 15 дела, със споразумение са 44 дела, през 2013 г. приключили с присъда са 20 дела,
приключили със споразумение са 48 дела.
На следващо място са приключилите дела по Глава ІХ – документни престъпления –
6 присъди и 15 споразумения – за 2015 г., спрямо 8 присъди и 24 споразумения – за 2014 г.,
спрямо 11 присъди и 25 споразумения – за 2013 г.
По глава Глава ІІ – престъпления против личността - приключили с присъда 10
НОХД, приключили със споразумение 5 НОХД. За 2014 г. статистиката сочи - приключили с
присъда 5 НОХД, приключили със споразумение 7 НОХД. За 2013 г. - с присъда също 5
НОХД, приключили със споразумение 4 НОХД,
В Глава ІV – престъпления против брака, семейството и младежта - с присъда са 11
дела, приключили със споразумение са 4 дела. За сравненение – през 2014 г. – с присъда са 7
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дела, със споразумение са 3 дела. През 2013 г. – приключили с присъда са 8 дела,
приключили със споразумение 2 дела.
По 78а НК – всички приключили 10 на брой дела са с решение по същество. През
2014 г. са приключили 10 дела с решение, 1 е върнато за доразследване и 1 е прекратено,
поради заявено от пострадалия искане. За 2013 г. – 15 на брой, всички приключили със
съдебен акт по същество.
Общо свършените дела от наказателно административен характер /НАХД/ са
168, като със съдебен акт по същество – 162 дела, прекратени 6 дела. За 2014 г. - общо
свършените дела от наказателно административен характер /НАХД/ са 184, като със съдебен
акт по същество – 175 дела, прекратени 9 дела. За 2013 г. са 223, като със съдебен акт по
същество – 206 дела, прекратени 17 дела.
Делата от наказателно частен характер - разгледани през 2015 година са 32 дела,
приключили са 18, от тях 5 с присъда, 1 спогодба, 1 прекратено и изпратено на ВКС за
определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да продължи съдопроизводството, 1
прекратено, поради установяване, че престъплението е от общ характер, и останалите
10 дела прекратени по други причини. За 2014 г. - разгледани са 30 дела, приключили са
13, от тях 5 с присъда, 1 спогодба, 1 прекратено, поради наличието на влязло в законна сила
решение, постановено по УБДХ за същото деяние и 6 прекратени по други причини. За 2013
г. - разгледани 27 дела, 16 приключили, от тях 7 с присъда, 1 спогодба, 1 прекратено и
изпратено на РП на основание чл.205, ал.2 НПК и 7 прекратени по др. причини.
4. Брой прекратени наказателни дела – анализ на причините
Общият брой прекратени наказателни дела през 2015 година е 388 дела, от които
312 НОХД са прекратени с определение на съда за одобряване на споразумение по реда на
чл.381 и чл.384 от НПК,

10 НОХД са прекратени поради допуснати на досъдебното

производство съществени процесуални нарушения и са върнати на прокурор, по 1 НЧХД е
постигната спогодба, 65 бр. наказателни дела /2 НОХД, 12 НЧХД, 6 НАХД и 45 ЧНД/ са
прекратени по други причини – по искане на пострадал, на основание чл. 42, ал. 2 НПК,
изпратено на ВКС, оттегляне на тъжбата и др.
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Върнати дела за допълнително разследване на прокуратурата от съда по
внесените прокурорски актове
През 2015 г. Районен съд гр. Петрич е върнал за допълнително разследване на
Районна прокуратура – Петрич

10 НОХД. Шест от делата са прекратени от съдията –

докладчик в разпоредително заседание /чл.249 от НПК/, а четири дела са прекратени в
съдебно заседание /чл.288 от НПК/. Относителният дял на върнатите дела спрямо общо
внесените прокурорски актове - 2%.
През 2014 г. за допълнително разследване на Районна прокуратура – Петрич

са

върнати 18 НОХД. Девет от делата са прекратени от съдията – докладчик в разпоредително
заседание /чл.249 от НПК/, а девет дела са прекратени в съдебно заседание /чл.288 от НПК/.
Относителният дял на върнатите дела спрямо общо внесените прокурорски актове - 4%.
През 2013 г. Районен съд гр.Петрич е върнал за допълнително разследване на Районна
прокуратура – Петрич 15 НОХД, а 1 НОХД е прекратено и е изпратено на Специализирана
прокуратура. Седем от делата са прекратени от съдията – докладчик в разпоредително
заседание /чл.249 от НПК/, а девет дела са прекратени в съдебно заседание /чл.288 от НПК/.
Относителният дял на върнатите дела спрямо общо внесените прокурорски актове - 3 %.
През отчетната 2015 година е налице значително намаляване на върнатите
актове спрямо предходните години.
Прекратени от съда дела по чл. 250 и чл. 289 НПК:
През 2015 г. Районен съд гр. Петрич е прекратил наказателното производство по
2 дела, внесени с обвинителен акт. Причините, поради които съдът е прекратил
наказателното производство са 1 дело на основание чл. 24, ал.1, т.9 НПК и 1 дело на
основание чл. 42, ал. 2 НПК.
През 2014 г. Районен съд гр. Петрич е прекратил наказателното производство по 9
дела, внесени с обвинителен акт. Причините, поради които съдът е прекратил наказателното
производство са – поради изтекла погасителна давност – 5 дела, 3 дела на основание чл.43
НПК и 1 дело на основание чл. 24, ал. 1, т. 9 НПК
През 2013 г. няма дела наказателното производство по които да е прекратено на
основание чл. 250 ал. 1 т. 2, поради това че деянието, описано в обвинителния акт не
съставлява престъпление.
При НЧХД основно място сред причините за прекратяване на съдебното
производство е оттегляне на частната тъжба. През отчетния период 10 дела са прекратени на

31

това основание, 1 дело е прекратено и изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по
степен съд, който да продължи съдопроизводството и 1 - поради установяване, че
престъплението е от общ характер.
5. Висящи дела в края на отчетния период /по видове/
Останалите несвършени в края на годината дела са 199 бр. наказателни дела при
разгледани 1 549 бр. дела, за 2014 г. - 173 бр. при разгледани 1 481 бр. дела, за 2013 г. 163 бр. наказателни дела при разгледани 1 760 бр. наказателни дела.
Най-голям брой несвършени дела за 2015 г. по вид са наказателно общ характер дела –
109 бр., следвани от НАХД – 64 бр., НЧХД – 14 бр., ЧНД – 8 бр., 78а НК – 4 бр.
Отлагането на делата се дължи до голяма степен на обективни причини, обусловени
от нуждата за извършване на допълнителни следствени действия, събиране на доказателства
и недисциплинираност на страните в производството, което от своя страна е довело до
невъзможност тези дела да бъдат приключени през годината, следва да се посочи също така
и движенията в съдийския състав, които безспорно оказаха сваето влияние.
6. Брой решени наказателни дела в тримесечен срок. Бързина на наказателното
производство
Сроковете, в които са свършени наказателните дела се отчитат от момента на
образуването им до датата на обявяването на съдебния акт - „до 3 месеца” и „над 3 месеца”.
През 2015 г. в срок „до 3 месеца” са приключили общо

1 147 бр. наказателни

дела, които представляват 85 % от общо свършените наказателни дела.
През 2014 г. в срок „до 3 месеца” са приключили общо

1 084 бр. наказателни

дела, които представляват 83 % от общо свършените наказателни дела.
През 2013 г. в срок „до 3 месеца” са приключили общо

1 342 бр. наказателни

дела, които представляват 84 % от общо свършените наказателни дела.

година

2013

висящи
свършени
останали
решени
от
по
прекратени общо
постъпили общо
предходен
същество
период
185
1 575
1 760
1 030
567
1 597

в 3месечен
срок в %

останали
несвършени
в края на
периода

84%

163

2014

163

1 318

1 481

886

422

1 308

83%

173

2015

173

1376

1 549

962

388

1 350

85%

199
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Най-висок процент свършени наказателни дела в срок до 3 месеца са ЧНД-разпити и
останалите ЧНД, като комулации, реабилитации, лечения и други – 99,7%. През предходните
2014 г. тези показатели са 98% в 3-месечен срок, 2013 г. - 99% в 3-месечен срок.
По отношение на НОХД – от всичко свършените 486 дела, в срок до 3 месеца са
приключили 411 дела, което представлява 85%. В сравнение с 2014 година - 357 дела са
приключили в този срок, което съставлява 82% спрямо всички свършени 438 дела за 2014 г.
Идентичен е този процент и през 2013 г. - 462 дела са приключили в този срок, което
съставлява 82 % спрямо всички свършени 564 дела. Налице е 3% повишаване на
свършените НОХД в срок до 3 месеца сравнено с предходните години.
На следващо място са,

делата по чл. 78а от НК – 9 АНД са приключили в

тримесечния срок, което е 90 процента от всичко приключилите 10 дела в тази група.
За 2014 година – 10 АНД са приключили в тримесечния срок, което е 83 процента от всичко
приключилите 12 дела в тази група. За 2013 г. - 12 АНД са приключили в тримесечния срок,
което е 80 процента от всичко приключилите 15 дела в тази група. В тази група също е
налице повишаване % на свършените в срок до 3 месеца сравнено с предходните
години.
НАХДелата приключили в 3-месечен срок - от общо свършените 168 дела през
2015 г. в срок „до 3 месеца” са приключили

57 дела или 34%. През 2014 г. от общо

свършените 184 дела в срок „до 3 месеца” са приключили 59 дела или 32%. През 2013 г.
този процент е бил по-висок - от общо свършените 223 НАХД в срок „до 3 месеца” са
приключили 87 бр. или 39%. И през този отчетен период % на свършени в 3 месечен срок
НАХД не се е увеличил значително, но делата продължават да се разглеждат в две до три
съдебни заседания.
Отново на последно място по процент приключили в 3-месечен срок са НЧХД за 2015 г. от приключилите 18 бр. дела в 3 месечния срок са 4 дела, което представлява
22% от всичко свършените дела от този вид. През 2014 г. от приключилите 13 бр. дела в 3
месечния срок са 3 дела, което представлява 23% от всичко свършените дела от този вид.
През 2013 г. в срок „до 3 месеца” са приключили 7 броя дела, което представлява 44% от
всички свършени 16 бр. от този вид.
Делата приключили в срок „над 3 месеца” са 203 броя и съставляват 13% от
общия брой разгледани дела, а спрямо свършените дела - 15%.
През 2014 г. делата приключили в срок „над 3 месеца” са 224 броя и съставляват 15%
от общия брой разгледани дела, а спрямо свършените дела е 17%.

През 2013 г. тези

показатели не са много различни - дела приключили в срок „над 3 месеца” - 255 броя или
14% от общия брой разгледани дела, а спрямо свършените дела е 16%.
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И през този отчетен период е налице запазване процента на приключили в 3месечен срок дела спрямо предходните години. Съдиите, разглеждащи наказателни
дела във РС – Петрич са с добра професионална подготовка и са успели да приключат в
тримесечния срок значително висок процент от производствата, разглеждани от тях.
Не са допуснати нарушения на разумния срок за разглеждане и решаване на делата, за
което е доказателство, че от останалите неприключили наказателни дела само 20 дела
не са образувани през 2015 година (10 НОХД, 5 НЧХД и 1 НАХД (към момента на
изготвяне на доклада от тях са приключили 2 нохд, 1 нчхд и 1 нахд); образувани през 2013
година - 3 НОХД (двете нохдела са приключили по отношение на единия подсъдим и
продължават по отношение на другия, а едното е спряно на основание чл. 25, т.1 от НПК);
от 2012 година - 1 НОХД, по което докладчик е съдия Иван Филчев, който е преместен в РС
– Сандански.
7. Брой обжалвани и протестирани наказателни дела. Законосъобразност на
наказателното производство
През 2015 г. са обжалвани/ протестирани общо 160 бр. наказателни дела. През
2014 г. са обжалвани/ протестирани общо 159 бр. наказателни дела. През 2013 г. са
обжалвани/ протестирани общо 167 бр. наказателни дела.
Броят на обжалваните и протестирани НОХД
От всичко обжалваните през 2015 г. 160 бр. наказателни дела, 29 са обжалвани и
протестирани НОХД, което представлява 6% от свършените 486 НОХД.
За сравнение - през 2014 г. са обжалвани 159 бр. наказателни дела, 37 са обжалвани и
протестирани НОХД, което представлява 8% от свършените 438 НОХД.
През 2013 г. са обжалвани 167 бр. наказателни дела, 58 са обжалвани и протестирани
НОХД, което представлява 10% от свършените 564 НОХД.
Броят на обжалваните и протестирани АНД
През 2015 г. продължава да е най-високо процентното съотношение на обжалваните
АНД, вкл. по чл.78а НК спрямо свършените. През 2015 г. от свършените 178 дела, обжалвани
са съдебните актове по 87 дела, което представлява 49% обжалвани спрямо решени.
За сравнение - през 2014 г. от свършените 196 дела, обжалвани са съдебните актове по
89 дела, което представлява 45% обжалвани спрямо решени.
През 2013 г. това съотношение е било - от свършените 238 дела, обжалвани са
съдебните актове по 65 дела, което представлява 27% обжалвани спрямо решени.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА, ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ
НОХД, НЧХД, ЧНД НА СЪДИИТЕ ОТ РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ
Съдия

Потвърдени Изцяло Върнати
за
отм.
продължаване
под
същия
номер

М. Банчева

8

1

1

Върнати за
ново
разглежане
на районен
съд
-

Върнати
за Изменени
ново
в
нак.
разглеждане
част
на прокурор
-

-

Б. Манасиева

4

1

-

1

-

2

А. Ризова

8

-

1

1

-

3

Р.Митева

10

-

Д. Хаджиева

3

-

-

-

А.Кобуров

2

-

-

-

А.Николов

4

-

-

ОБЩО - 58

39 – 67,2 %

2- 3,4% 2 – 3,4 %

-

2
-

5

-

1

-

2 – 3,4%

1 – 1,7 %

12- 20,7%

Забележка: В таблицата са отразени всички дела, върнати през 2015 г. от горни
инстанции. Обжалваемостта на постановените през отчетния период актове, както и
резултатите от обжалванията са посочени в справка за всеки съдия - постъпили
наказателни дела, свършени, обжалвани и резултат от обжалването.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА, ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР НА СЪДИИТЕ ОТ
РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ
Съдия

Потвърдено Отменено
постановено друго

и Отменено и върнати
за ново разглежане на
ПРС
1

Отменено в една
част и потвърдено
в другата
1

М. Банчева

14

3

Б. Манасиева

28

1

0

2

А. Ризова

15

4

1

2

Р.Митева

1

0

1

0

ОБЩО - 74

58 – 78,4 %

8 – 10,8 %

3–4%

5 – 6,7 %

Забележка: В таблицата са отразени всички дела, върнати през 2015 г. от горни
инстанции. Обжалваемостта на постановените през отчетния период актове, както и
резултатите от обжалванията са посочени в справка за всеки съдия - постъпили
наказателни дела, свършени, обжалвани и резултат от обжалването.
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8. Брой, конкретизация и причини на оправдателните присъди
Оправдателните актове в Районен съд – Петрич през изтеклата 2015 г. са 11, от
тях 10 постановени по НОХД и 1 по чл. 78а НК.
Оправдателните актове в Районен съд – Петрич през 2014 г. са 7, от тях
постановени по НОХД и 2 по НЧХД. През 2013 година

5

постановените оправдателни

присъди са 9, от тях 8 постановени по НОХД, 1 по НЧХД.
Оправданите лица за 2015 година са 13 спрямо 2014 - 7 лица спрямо 13 лица за 2013.
Причините, поради които делата от общ характер са приключили с оправдателна
присъда най-общо се свеждат до: липса на съставомерност на деянието, както от обективна,
така и субективна страна. Това се дължи на обстоятелството, че събраните доказателства в
досъдебната фаза не кореспондират с фактическите и правни изводи на обвинението;
правните изводи на обвинението почиват единствено и само на предположения и на
следващо място, липсва годен доказателствен материал, което се явява и основна причина за
постановяване на оправдателните актове.
Резултати от обжалване на постановените през 2015 г. оправдателни присъди:
От постановените за 2015 г. 11 броя оправдателни присъди, по протест на РП –
Петрич/жалба

в ОС – Благоевград са изпратени

11 дела. От миналите инстанционен

контрол до момента резултатите са следните:
• Потвърдени - 1 НОХД;
• Изменена относно мотивите за оправдаване на подсъдимия като приема, че
основанието за оправдаване е чл.301, ал.1, т.2 от НК – 1 НОХД;
• Отменени – 1 НОХД и 1 АНД по чл.78а НК;
• Отменена и върната за ново разглеждане от друг състав - 1 НОХД, за което държа да
отбележа, че е върнато единствено, поради това, че в уводната част на присъдата
липсва името на съдията, постановил съдебния акт.
• Оттегляне на въззивната жалба пред БОС - 1 НОХД;
9. Структура на осъдената престъпност
9.1. Структура на осъдената престъпност – видове и брой по глави от НК.
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Вид

Постъп
или
дела

Всичко за
разглеждане

Свършени в т.ч.
Решени по ПрекраСпорасъщество
тени
зумения
/върнати
на ПРП и
по
др.
причини

Гл.II – Престъпления против личността
2015 г.

12

23

10

0

5

2014 г.

15

24

5

1

7

2013 г.

13

20

5

2

4

2015 г.

2

2

0

0

0

2014 г.

0

0

0

0

0

2013 г.

2

2

0

0

2

2015 г.

12

20

11

0

4

2014 г.

14

19

7

1

3

2013 г.

12

17

8

2

2

2015 г.

62

75

20

3

32

2014 г.

47

67

15

6

33

2013 г.

79

108

35

11

42

2015 г.

53

61

17

2

29

2014 г.

57

68

15

1

44

2013 г.

62

79

20

0

48

2015 г.

0

0

0

0

0

2014 г.

0

0

0

0

0

2013 г.

0

0

0

0

0

2015 г.

144

147

7

0

134

2014 г.

123

130

7

6

114

2013 г.

216

224

11

3

203

Гл.III – Престъпления против правата на
гражданите

Гл.IV.

–

Престъпления

против

брака,

семейството и младежта

Гл.V – Престъпления против собствеността

Гл.VI – Престъпления против стопанството

Гл.VII

–

Престъпления

във

фин.,дан.и

осиг.системи

Гл.VIII – Престъпления против държавата на
д.орг. и общ. орг.
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Гл.IХ – Документни престъпления
2015 г.

26

34

6

1

15

2014 г.

38

46

8

6

24

2013 г.

39

47

11

3

25

2015 г.

2

3

2

0

0

2014 г.

2

4

0

0

3

2013 г.

3

4

1

0

1

2015 г.

203

229

88

6

93

2014 г.

141

158

40

6

86

2013 г.

110

142

46

4

75

2015 г.

0

1

1

0

0

2014 г.

1

1

0

0

0

2013 г.

0

0

0

0

0

2015 г.

0

0

0

0

0

2014 г.

0

0

0

0

0

2012 г.

0

0

0

0

2015 г.

516

595

162

12

312

2014 г.

438

517

97

27

314

2013 г.

536

643

137

25

402

Гл.Х – Престъпления против реда и общо
спокойствие

Гл.ХI – Общоопасни престъпления

Гл.ХIIІ – Военни престъпления

Гл.ХIV – Престъпления против мира и
човечеството

ОБЩО:

Наказана престъпност с влязла в сила присъда и осъдени лица. Брой на
осъдените и брой на оправданите с влязла в сила присъда
През годината са постановени 478 осъдителни съдебни актове и са постановени
11 оправдателни съдебни акта. През 2014 година са постановени 419 осъдителни съдебни
актове и са постановени 7 оправдателни съдебни акта. През 2013 г. са постановени 552
осъдителни съдебни актове и са постановени 9 оправдателни съдебни акта.
По дела от общ характер броя на осъдените лица е 491 лица за 2015 г., като за
2014 г. този брой е 440 лица, а за 2013 г. този брой е 588 лица – броят на осъдените лица по
НОХД спрямо предходната година се е увеличил.
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Броят на оправданите лица по НОХД през 2015 г. е 12, като за 2014 г. е 7, като за
2013 г. са били оправдани 13 лица.
По чл. 78а НК през 2015 г. са осъдени 9 бр. лица, спрямо 14 броя лица за 2014 г. и
спрямо също 14 броя лица за 2013 г.
Броят на всички оправдани лица за 2015 г. е 13, от тях 12 лица са оправдани по
НОХД, 1 лице е оправдано по АНД по чл. 78а НК. През 2014 г. броят на всички оправдани
лица е 7, от тях 5 лица са оправдани по НОХД, 2 лица са оправдани по НЧХД. През 2013 г.
броят на всички оправдани лица е 13, от тях 12 лица са оправдани по НОХД, 1 лице е
оправдано по НЧХД.
Процентното съотношение на осъдените 508 лица спрямо общо съдените 540
лица е 94%.
Процентното съотношение на

оправданите лица – 13 спрямо осъдените 508 е

2,5% а спрямо общо съдените лица е 2,4%
Брой наказани лица по споразумение за 2015 г. – 329 лица.
За 2014 г. процентното съотношение на осъдените 440 лица спрямо общо съдените
462 лица е 95 %. Процентното съотношение на оправданите лица – 7 спрямо осъдените 440
е 1,6%, а спрямо общо съдените лица е 1,5%
Брой наказани лица по споразумение за 2014 г. – 327 лица.
За 2013 г. процентното съотношение на осъдените 588 лица спрямо общо съдените
604 лица е 97 %. Процентното съотношение на оправданите лица – 12 спрямо осъдените
588 е 2,04%, а спрямо общо съдените лица е 2 %
Брой наказани лица по споразумение – 437 лица.
През 2015 г. чрез използване института на съкратеното съдебно следствие са
приключили 89 бр. дела. През 2014 г. са били 39 бр. дела, през 2013 г. са били 67 бр. дела.
През 2015 г. по реда на глава 24 са приключили 75 дела, за 2014 г. са 45 НОХД, за
2013 г. са 54 НОХД.
По реда на глава 25 са приключили 1 НОХД, 3 НОХД за 2014 г., спрямо 34 НОХД
за 2013 г.
Прави впечатление, че през 2015г. институтън на съкратено съдебно следствие е
използван значително като възможност за бързо приключване на наказателните дела.
Същото може да се отбележи и за бързите производства, и двете диференцирани процедури
бележат увеличение през изминалата 2015 г. както бе посочено по – горе.
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По видове осъдителните присъди, спрямо внесените прокурорски актове е:
Вид

Постъпи

Всичко за

Осъдителни

от

ли дела

разглеж-

присъди

Оправда-

дане

В

тях

т.ч. телни
присъди

споразумения
Гл.II – Престъпления против личността

12

23

13

2

2

2

0

0

12

20

15

0

Гл.V – Престъпления против собствеността

62

75

52

0

Гл.VI – Престъпления против стопанството

53

61

44

2

0

0

0

0

144

147

140

1

26

34

19

2

2

3

1

1

203

229

180

1

0

0

0

0

0

1

0

1

516

595

464

10

Гл.III – Престъпления против правата на
гражданите
Гл.IV.

–

Престъпления

против

брака,

семейството и младежта

Гл.VII – Престъпления във фин., дан.и
осиг.системи
Гл.VIII – Престъпления против държавата на
д.орг. и общ. орг.
Гл.IХ – Документни престъпления
Гл.Х – Престъпления против реда и общ.
спокойствие
Гл.ХI – Общоопасни престъпления
Гл.ХII – Престъпления против отбр.с-т на
републиката
Гл.ХIІ – Военни престъпления
ОБЩО:

Дела със значим обществен интерес в Районен съд – Петрич през 2015 г.
През 2015 година в Районен съд – Петрич няма образувани и разглеждани дела с
особен обществен интерес, съобразно определените критерии от Висш съдебен съвет.
V. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА
В табличен вид е представена действителната натовареност на съдиите, според
разгледани и решени дела за отчетната 2015 година.
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Действителна натовареност на един съдия месечно към делата за
разглеждане и към свършените дела през 2015 г.
брой дела
брой
за
свършени
разглеждан
дела
е

съдия

отработени
човекомесеци

действителна
натовареност
към делата
за
разглеждан
е

към
свършените
дела

М.Банчева

207

174

12

17,25

14,5

Б.Манасиева

317

277

12

26,42

23,08

А.Ризова

358

309

12

29,83

25,75

Р.Митева

282

238

8,5

33,18

28,00

Д.Хаджиева

402

353

12

33,5

29,42

А.Бисеркова

454

418

12

37,83

34,83

А.Кобуров

435

408

12

36,25

34,00

А.Николов

325

293

6

54,17

48,83

Сравнителен анализ на натовареността на РС-Петрич за предходни години
Брой
съдии
отработени брой дела за
Година по щат човекомесеци разглеждане

брой
свършени
дела

действителна
натовареност
към делата
към
за
свършените
разглеждане
дела

2013

10

94,5

3 184

2 889

33,69

30,57

2014

8

77

2 718

2 416

35,30

31,38

2015

8

86,5

2 794

2 483

32,30

28,70
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Дейност на съдиите по показателите натовареност и качество:
Наказателна колегия
Съдия МАЯ БАНЧЕВА има отработени 12 месеца за годината. През годината е
разгледала 204 наказателни дела. Приключила е 171 наказателни дела, от които НОХД – 96
бр.; НЧХД – 3 бр.; НАХД – 29 бр.; чл.78а НК – 4 бр.; ЧНД – 39 бр. От свършените дела са
обжалвани/ протестирани:
- НОХД – 5 присъди и по 2 нохдела разпореждане за връщане делото на прокурор. От
тях потвърдени 5 НОХД и по двете дела е отменено разпореждането за връщане делото на
прокурор;
- НАХД – 19 дела. От тях потвърдени – 14, отменени – 4 и потвърдено в една част,
отмено в друга – 1 дело;
- ЧНД – 5 бр. От тях потвърдени – 4, отменено – 1.
Съдия БОЖАНА МАНАСИЕВА има отработени 12 месеца. Разгледала е 317 броя
наказателни дела. Приключила е 277 наказателни, от които НОХД – 123 бр.; НЧХД – 5 бр.;
НАХД – 48 бр.; чл.78а НК – 3 бр.; ЧНД – 98 бр. От свършените дела са обжалвани/
протестирани:
- НОХД – 7 присъди и по 1 нохдело разпореждане за връщане делото на прокурор. От
тях потвърдени 3 НОХД, 1 отменено и върнато за ново разглеждане,

и по 1 нохд е

потвърдено разпореждането за връщане делото на прокурор. Останалите са без резултат.
- НАХД – 32 дела. От тях потвърдени – 24, отменени – 1, потвърдено в една част,
отмено в друга – 2 дело. Останалите са без резултат.
- ЧНД – 4 бр. От тях потвърдени – 2, и по 2 чндела изменена мярката за неотклонение;
- НЧХД – 1 – потвърдено.
Съдия АНДРОНИКА РИЗОВА през 2015 г. има отработени 12 месеца. Разгледала е
358 броя наказателни дела. Приключил е 309 наказателни дела, от които НОХД – 110 бр.;
НЧХД – 4 бр.; НАХД – 55 бр.; чл.78а НК – 1 бр; ЧНД – 139 бр. От свършените дела са
обжалвани/ протестирани:
- НОХД – 9 присъди. От тях потвърдени 5 НОХД, 1 отменено, потвърдено в една част
отменено в друга – 2 нохдела. Останалите са без резултат;
- НАХД – 23 дела. От тях потвърдени – 16, отменени – 4, потвърдено в една част,
отмено в друга – 2 дело., върнато за ново разглеждане – 1;
- ЧНД – 6 бр. От тях потвърдени – 4, и по 2 чндела изменена мярката за неотклонение;
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- НЧХД – 3. От тях – потвърдено – 1, върнато за ново разглеждане – 1, върнато за
продължаване - 1.
Съдия РУМЯНА МИТЕВА има отработени 8,5 месеца. Разгледала е 282 наказателни
дела. Приключил е 238 наказателни дела, от които НОХД – 101 бр.; НЧХД – 1 бр.; НАХД –
21 бр.; чл.78а НК – 1 бр.; ЧНД – 114 бр. От свършените дела са обжалвани/ протестирани:
- НОХД – 2 присъди и по 1 нохдело разпореждането за връщане делото на прокурор.
От тях потвърдени 2 НОХД, потвърдено и разпореждането за връщане делото на прокурор;
- НАХД – 4 дела. От тях потвърдени – 2, върнато за ново разглеждане – 1, без
резултат - 1
- ЧНД – 9 бр. От тях потвърдени – 8, и по 1 чндела изменена мярката за неотклонение;
Съдия ДИАНА ХАДЖИЕВА има отработени 12 месеца, от които три месеца в
наказателната колегия, т.к. считано от 05.10.2015 година съставът на съдия Хаджиева бе
трансформиран от граждански в наказателен с довършване на разпределените и граждански
дела. През годината е разгледала 280 бр. граждански дела и 122 наказателни дела.
Приключила е 257 граждански дела и 96 наказателни, от които ГР.Д. – 91 бр.; ЧГРД – 166
бр.; НОХД – 14; НАХД – 4; ЧНД – 78 бр. От свършените дела са обжалвани/ протестирани:
- НАХД – 1 дело – потвърдено.
- ЧНД – 8 бр. От тях потвърдени – 3, и по 5 чндела изменена мярката за неотклонение;
- ГР.Д. – 16 дела. От тях потвърдени – 7, отменени – 3, потвърдено в една част
отменено в друга – 1. Останалите са без резултат.
- Ч.ГР.Д. - 3. От тях потвърдени – 2, отменено – 1.
Гражданска колегия
Съдия АНГЕЛИНА БИСЕРКОВА има отработени 12 месеца. Разгледала е 382
граждански дела и 72 частни наказателни дела. Приключила е 346 граждански дела и 72
частни наказателни, от които ГР.Д. – 112 бр.; ЧГРД –234 бр.; ЧНД – 72. От свършените дела
са обжалвани/ протестирани:
- ГР.Д. – 28. От тях потвърдени - 12, отменени – 2, потвърдени в една част, отменени в
друга – 2, отменено и върнато за ново разглеждане – 1, отменени и върнати за продължаване
– 2. Останалите без резултат;
- Ч.ГР.Д. – 1 – потвърдено;
Съдия АТАНАС КОБУРОВ има отработени 12 месеца. Разгледал е 367 граждански
дела и 68 частни наказателни дела. Приключил е 340 граждански дела и 68 частни
наказателни, от които ГР.Д. – 85 бр.; ЧГРД – 255 бр.; ЧНД – 68 бр. От свършените дела са
обжалвани/ протестирани:
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- ГР.Д. – 8. От тях потвърдени 3, потвърдени в една част, отменени в друга – 2,
останалите без резултат;
- Ч.ГР.Д. – 1 – отменено;
- ЧНД – 2 бр. От тях потвърдени – 2.
Съдия АНДРЕЙ НИКОЛОВ има отработени 6 месеца. При встъпването в длъжност
е включен в разпределението на гражданските и наказателни дела при процент на
натовареност 40 % по всички групи. Считано от 05.10.2015 година съставът на съдия
Николов е трансформиран в титулярен граждански състав със 100 % процента натовареност
във всички групи и с довършване на разпределените му наказателни дела. Разгледал е 213
граждански дела и 112 наказателни дела. Приключил е 187 граждански дела и 106
наказателни дела, от които ГР.Д. – 30 бр.; ЧГРД – 157 бр.; НОХД – 34; НАХД – 10; НЧХД –
1; 78а НК – 1; ЧНД – 60 бр. От свършените дела са обжалвани/ протестирани:
- ГР.Д. – 1 – потвърдено;
- Ч.ГР.Д. – 7. От тях потвърдени – 5, отменено в една част и потвърдено в друга – 1,
без резултат – 1;
- НАХД – 1 – отменено;
- ЧНД – 4 бр. От тях потвърдени – 3 и 1 чндела върнато на прокурор.
Забележка: Справките по съдии за обжалвани дела се отнасят за дела приключили с
акт по същество през 2015 година, изпратени и върнати от горна инстанция през
отчетния период.
VІ. БЮРО СЪДИМОСТ
През цялата 2015 година

работата на Бюро съдимост при РС – Петрич

се

осъществяваше при действието на Наредба № 8 от 28.02.2008 г. за организацията на
дейността на бюрата за съдимост. Като титуляр в службата през годината работи Мариана
Захова, а при нейно отсъствие, функциите й се изпълняваха от Валентина Велкова и Мария
Недева – съдебни деловодители, и Елена Пашова – съдебен секретар.
Бюро съдимост при РС – Петрич продължава да работи с програмния продукт – АИС
„Бюра Съдимост”, предоставен от Министерство на правосъдието, в който се въвеждат
всички бюлетини за съдимост, издават се свидетелства за съдимост и справки.
През 2015 г. са издадени

3 957 броя свидетелства за съдимост, 1 084 справки за

съдимост и 1 980 справки по електронен път или общо 7 021 броя. За сравнение през 2014 г.
са издадени

3 253 броя свидетелства за съдимост, 1 051 справки за съдимост и 1 778
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справки по електронен път или общо 6 082 броя. През 2013 г. са издадени

3 422 броя

свидетелства за съдимост, 1 378 справки за съдимост и 1 982 справки по електронен път или
общо 6 782 броя.

Издадени документи

2013

2014

2015

Свидетелства за съдимост

3 422

3 253

3 957

Справки за съдимост

1 378

1 051

1 084

Сравки по електронен път

1 982

1 778

1 980

Общо

6 782

6 082

7 021

VІІ. ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През отчетната 2015 г. съдебно-изпълнителната служба /СИС/ при Районен съд гр.
Петрич работи в състав: държавен съдебен изпълнител /ДСИ/ Стойка Димитрова и съдебен
служител. Ръководството и контролът върху работата на службата се упражняваше от
Председателя на Районен съд – Петрич.
Брой на постъпили изпълнителни дела в СИС при Районен съд гр. Петрич
През 2015 г. в службата са постъпили 71 изпълнителни дела, срещу 84 дела за 2014 и
88 дела за 2013 г..

Продължава трайната тенденция за намаляване броя на

новообразуваните изпълнителни дела,
Сравнителен анализ за дейността на СИС при РС – Петрич
Изпълнителни дела

2013

2014

2015 г.

88

84

71

868

872

816

Прекратени дела

80

127

107

Несвършени дела

788

745

709

Постъпили дела за годината
Общо дела за разглеждане
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Общият брой на изпълнителните дела за разглеждане през 2015 г. е както следва:

Видове изпълнителни дела

Несвършени

Постъпили

6

1

7

212

30

242

268

38

306

1

0

1

258

2

260

745

71

816

В полза на Държавата
В полза на ЮЛ и Търговци
В полза на граждани
Изпълнение на чуждестранни решения
Изпълнение на обезпечителни мерки
ОБЩО

Общо

Дължимите суми по изпълнителните дела образувани при СИС са както следва

2013

2014

2015 г.

2 271 962

2 451 422

2 366 733

141 240

154 821

326 923

2 161 773

2 319 428

2 059 277

Суми по изпълнителни дела
Дължима сума за годината
Събрана сума
Останала несъбрана сума

От изготвения анализ за дейността е видно, че и през 2015 г. продължава
тенденцията към увеличаване събираемостта на дължими суми, като същата е най
висока за последните три години -

326 923 лв., спрямо събрана сума за 2014 г. –

154 821 лв., спрямо 141 240 лв. за 2013 г.
VІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ
През цялата 2015 г. дейността на съдията по вписванията при Районен съд – Петрич
се характеризира със следните тенденции:
И през този отчетен период броят на вписаните продажби се е увеличил – 800 за
2015г., спрямо 745 за 2014 г., спрямо 727 бр. за 2013 г. Същото се отнася и за вписаните
договорни ипотеки сравнено с предходните години – 156 за 2015 г., 110 договорни ипотеки
за 2014 г. спрямо – 94 договорни ипотеки за 2013 г. Запазва се броят на констативните

47

нотариални актове – 416 за 2015 г., 416 за 2014 г., 402 за 2013 г. Налице е увеличаване броя
на даренията – 181 бр. за 2015 г., спрямо 163 бр. за 2014 г., спрямо 152бр. за 2013 г.

ВИД СДЕЛКА

2013 г.

2014 г.

2015г.

Продажби

727

745

800

Дарения

152

163

181

6

9

6

94

110

156

Констативен акт

402

416

416

Възбрани ДСИ, ЧСИ, общи и др.

303

302

191

АДС и АОС

395

343

324

Замени
Договорни ипотеки

През този отчетен период анализа на данните от вписванията по видове показва
увеличаване на извършените вписвания на актове спрямо предходните две години.
Броят на извършените вписвания общо през 2015 година е 2 672 бр. През 2014 г. е 2 562 бр.
спрямо 2013 г. - 2 627 бр.
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ІХ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.

Сграда. Оборудване. Проблеми.

Във всеки мой отчетен доклад от встъпването ми в длъжност през 2009г, както и във
всички мои изказвания, доклади, отчети, писма до Министерство на правосъдието и други
отговорни институции, многократно съм застъпвала сериозният проблем на Районен съд
Петрич, провокиран от крайно остарялата и нефункционална сграда, която се ползва за
съдебна палата, посочвала съм усилията, които се правят за разрешаване на проблема,
различните варианти за разрешаване на проблема, както и предприетото кардинално
решение от МП чрез закупуването на четириетажна административна сграда, находяща се на
ул. „Лазар Маджаров” №3 и проведената процедура за ремонт на сградата.
През месец септември 2015 г. така дългоочаквания ремонт започна и вече е почти на
приключване, след което предстои приемането на обекта и така очакваното преместване в
новата съдебна палата.
Във връзка с преместването, по наше искане бе увеличена бюджетната сметка на РС –
Петрич със 72 000 лева за оборудване за новата сграда. За целта бе проведена обществена
поръчка и бяха сключени договори за изработка и доставка на оборудване за четири съдебни
зали, съдииски кабинети, служба ”Деловодство”, „Регистратура”, бюро „Съдимост”,
служба”Архив” и архивохранилище и други. Мебелите и стелажите са изработени и в поголямата си част са и монтирани.
В началото на новата 2016 г. от страна на МП бе извършено и плащане по Договора за
присъдединяване към разпределителната електрическа мрежа на ЧЕЗ. Присъдединяването
на обекта ще се извърши с изграждане на кабелни електропроводни линии ниско напрежение
от трафопост, което е и последен етап от ремонта.
Така че, искрено се надявам така дългоочакваното преместване в новата Съдебна
палата да е факт до 2-3 месеца и най после магистратската общност в град Петрич да зарабои
в подходящи условия.
2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни продукти.
Като цяло Районен съд-Петрич е добре обезпечен с компютърна техника, системен и
приложен софтуер, което е предпоставка за по-качествено изпълнение на задълженията на
съдиите и съдебните служители.
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С решение на ВСС по Протокол № 38/02.07.2015г. по искане на РС-Петрич е увеличен
бюджета на РС-Петрич по § 52-00 „ Придобиване на ДМА” с 14441 лева с цел осигуряване на
средства за закупуване на звукозаписни системи за две зали и с 9134лв. с цел осигуряване на
средства за закупуване на индивидуални графично информационни системи за три зали.
С Решение на ВСС по Протокол № 45/13.08.2015г. е увеличена бюджетната сметка на
съда по § 10-00 „Издръжка” с 4735лв., от които 2456 лв. за закупуване на 3 бр. UPS за
сървър, 1059 лв. за закупуване на 10 бр. персонални UPS и 1220 лв. за закупуване на 8
бр.принтери. Увеличена е и бюджетната сметка по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 19
240лв. за закупуване на 24бр. компютърни конфигурации.
Към момента Районен съд – Петрич разполага с 3 бр. сървъра, 63 компютърни
конфигурации,

29 принтера, 51 UPS , 3 копирни машини , един скенер, 3бр. аудио-

информационни системи , 3 бр. звукозаписни системи и 3 бр. индивидуални графичноинформационни системи.
В Районен съд-Петрич е изградена и функционира локална компютърна мрежа, която
свързва станции, разположени на първия, втория и третия етаж на сградата. Мрежата е
изградена с UTP кабел категория 5, позволяваща скорост от 100 MB/s. Активното оборудване
включва 2 бр. SWITCH, поставени в технологичен шкаф (RACK). Мрежата включва 41 бр.
работни станции работещи под Windows XP и Windows 7 и три сървъра .
В мрежата работи следния приложен софтуер: Miсrosoft Ofice /който се ползва за
написване на писма, документи, съдебни актове и таблици/, Автоматизирана правно
информационна система “АПИС”, до която имат достъп всички магистрати и служители.
Система “Бизнес навигатор-заплати”, за работните заплати, счетоводен продукт Конто WEB
BP, система АИС „Бюра съдимост” - за водене на електронен регистър на осъдените лица и
за издаване на свидетелства за съдимост. С нея се улеснява не само работата на
административния персонал, но се повишат качеството и бързината при обслужване на
гражданите и се свеждат до минимум евентуалните пропуски и грешки при извършване на
справки и издаване на свидетелствата за съдимост.
В Районен съд Петрич е въведена Автоматизирана система за управление на делата
/АСУД/, разработена като софтуер за съдилищата в България. Програмата се използва от
специализираната администрация на съда за регистрация и управление на съдебните дела,
предоставяне на справки на страните по делата, изготвяне на статистически отчети, водене
на съдебните книги и поддържане на електронна папка на съдебните дела. АСУД позволява
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на съдебните служители да работят с електронни копия на документи по съдебни дела,
включително: индекси на документите, въвеждане на данни в документите, както и
прехвърляне на документи от едно работно място или статус на друго. Системата отразява
напълно действителния делопоток в съда и позволява пълно проследяване на делата и
тяхното движение. Инсталирана е на сървъра и е достъпна от всички работни места.
Разпределението на делата до месец октомври 2015 г. се извършваше посредством
програмния продукт за случайно разпределение, разработен от ВСС - „LawChoice”. От месец
октомври 2015

се въведе нова „Система за случайно разпределение на съдебни дела“,

разработена от Смарт Системс ЕООД. Новата система е чисто web базирана, цялата база с
разпределените дела се съхранява на централен сървър, разположен във ВСС. Достъпът до
тази система става чрез използването на персонален сертификат (КЕП) за всеки потребител.
Съгласно чл. 64 от Закон за съдебната власт и утвърдените "Вътрешни правила за
организацията на публикуване на съдебни актове" на интернет страницата на съда се
извършва незабавно публикуване на постановените съдебни актове при спазване
изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация. Извършва се публикуване и на обяви за публична продан, календара на делата
за разглеждане, както и актуална информация и новини, което подобрява прозрачността за
ефективността и качеството на работата на съда.
3. Финансово бюджетна дейност.
В Районен съд Петрич е въведена система за Финансово управление и контрол
/СФУК/, разработена в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор /ЗФУКПС/, Методическите насоки по елементите на финансовото
управление и контрол и Указанията за осъществяване на управленска отговорност в
организациите от публичния сектор, разработени от Дирекция „Вътрешен контрол” при
Министерство на финансите, Методически насоки по елементите на финансовото
управление и контрол, разработени от Министерство на финансите.
В Районен съд Петрич е разработена Система за предварителен контрол при поемане
на финансови задължения и извършване на разходи, утвърдени са работни инструкции за
процедурите за възлагане на обществени поръчки, отдаване под наем и продажба на
движимо и недвижимо имущество и назначаване на нови служители. Системата включва
работни инструкции за: поемане на задължение, извършване на разход, съставяне на досие на
задължение/разход, действия на съдебния администратор при предварителния контрол,
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процедури и отговорни длъжностни лица при поемане на задължение и извършване на
разход в съда. Утвърден е образец контролен лист за извършване на предварителен контрол.
С изрична заповед е предвидено всички документи, свързани с поемането на
задължение и извършването на разход да се подписват от ръководител и главен счетоводител
или упълномощени със заповед други лица. Процедурата за системите на предварителен
контрол и за двойния подпис са утвърдени със заповеди на административния ръководител.
Утвърдена е и система за счетоводно отразяване на стопанските операции със
следните съпътстващи процедури : основна процедура за пълно, вярно, точно и
своевременно осчетоводяване на всички операции, основна процедура за документиране на
счетоводната информация, основна процедура за архивиране и съхраняване на счетоводните
документи, правилник за вътрешния документооборот на счетоводните документи.
Районен съд Петрич, прилага счетоводна политика за текуща отчетност на съдебната
система, одобрена с решение на ВСС. Прилага се единният сметкоплан за съдебната система,
въведен в действие с решение на ВСС. Счетоводните операции се регистрират при спазване
на хронологичен ред. Създадени са синтетични и аналитични счетоводни регистри, както и
систематични счетоводни регистри за обобщаване на информацията. Отчетността е
обособена в две основни насоки – отчетност на касова основа и отчетност на начислена
основа.
Действащата счетоводна система е изградена в съответствие с разпоредбите на ЗСч и
осигурява надеждна информация за съставяне на финансовите отчети. Използваният
счетоводен софтуер осигурява максимално ниво на автоматизация на счетоводната дейност и
контрол върху верността на данните, предлага необходимата управленска, оперативна,
периодична счетоводна и статистическа информация. За отчитането на възнагражденията по
трудови и извънтрудови правоотношения се използва отделен програмен продукт.
Във връзка с финансовото управление и контрола при разходването на бюджетните
средства и необходимостта от ограничаване на разходите са определени лимити за
средствата за текуща издръжка.
Средствата по утвърдената бюджетна сметка се разпределят и разходват по
параграфи и месеци, при строг контрол и сериозна финансова дисциплина. В резултат на
въведените мерки и правила, през изминалия годишен период Районен съд Петрич не
допусна неразплатени задължения или недостиг по бюджетната сметка, които да се отразят
на дейността на съда.
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Обобщение
И през 2015 г. продължи усилената работа на Районен съд – Петрич за постигане на
качествено, срочно, прозрачно и ефективно правосъдие, за максимална прозрачност и
отчетност в работата на съда, за прилагане в работата на съда на националните и европейски
изисквания и стандарти.
Въведените през годината множество мерки за оптимизиране на съдопроизводството,
усилената работа на съдии и служители, разрешаването на кадровите проблеми от
предишните години и не на последно място попълването /за първи път/ на щата за районни
съдии, несъмнено доведоха до постигане на тези цели.
В подкрепа на този извод е изключително високата оценка за работата на Районен съд
– Петрич, дадена от Инспектората към ВСС и обективирана в докладите от извършените
през годината проверки.
Отговорно можем да отчетем, че Районен съд – Петрич се ползва с високо обществено
доверие и добър имидж, без наличието на съмнения относно неспазване на принципа на
случайното разпределение на делата, без оплаквания за липса на прозразност и толериране
на страни, както и за неоправдани забавяния в съдопроизводството.
Принципът на прозрачност в работата на съда намира своето отражение и в
отвореността и професионалния контакт с медиите. Работата на съда често се отразява в
местните телевизии, вестници и електронни издания в положителен аспект.
Районен съд-Петрич традиционно отлично взаимодейства с всички останали
институции – РП, Адвокатска колегия, МВР, Община Петрич, Дирекция „Социално
подпомагане” и др..
В заключение следва да се отбележи, че високата оценка за работата на Районен съд –
Петрич се дължи най-вече на старанието на всички магистрати и служители. Както бе
застъпено и в миналогодишния доклад, основополагащото е това, че не само са положени
основи, а е изградена цялостна организационна рамка, която да гарантира върховенството на
закона и осигуряване точното му прилагане по безпристрастен, честен,

справедлив и

ефективен начин.
Благодаря на всички! Желая успех през 2016 година!
МАЯ БАНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
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