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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

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

            
 

 

 
  
 

 
АКТ 

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 
 
 

На основание чл.58 от Закона за съдебната власт и приетия план 
за провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към 
Висшия съдебен съвет на съдилищата и прокуратурите в Апелативен район 
–град София, както и на Заповед № 7/28.01.2010 год. на Главния 
инспектор, 

 
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд – гр. 

Петрич с обхват на проверката от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. и задачи 
на проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 
към обявени присъди, на решенията и определенията по обявени за 
решаване дела; 

- върнати за допълнително разследване дела - причини и основания, 
както и спрени наказателни дела; 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 
просрочване; 

- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 
потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; 

- оправдателни присъди; 
- общ контрол - извършени ревизии от Окръжен съд и Апелативен 

съд; предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до 
противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до 
противоречива съдебна практика; 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



 2

- деловодни книги. 
 

СРОК за извършване на проверката от 08.02.2010г. до 12.02.2010г.  
 

          ПРОВЕРЯВАЩИ:  
ИНСПЕКТОР: Петър Кирилов Михайлов  
ЕКСПЕРТИ: Николай Иванов Костадинов, Миглена Веселинова 

Желева. 
 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
-непосредствена проверка по делата и деловодните книги; 
-анализ на документация ; 
-индивидуални беседи и разговори;  
-изискване на статистическа информация от административния 

ръководител на съда. 
 

 
КОННСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 

 
 

 За проверявания период, Районен съд - гр. Петрич е с щатната 
численост от 8 районни съдии. Всички щатове са били заети. В съда има 
обособени, наказателна колегия състояща се от 6 съдии и гражданска 
колегия от 2-ма съдии.  
 

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

- Случайният подбор чрез електронно разпределение на делата е 
въведен на 09.06.06г., използвана е програма - Law Choice. На 03.10.08г. по 
устно разпореждане на зам. председателя на РС-Петрич – съдия Ангелина 
Бисеркова, по неизвестни причини е преустановено ползването на 
програмата Law Choice, като случайния подбор е осъществяван чрез 
деловодната програма на съда –АСУД. След стъпването си в длъжност, 
новия председател на съда – Мая Банчева със Заповед №75/03.07.09г. е 
разпоредила, разпределението на делата да се осъществява чрез 
програмата Law Choice, версия 3.3. Протокол от проведения избор на 
съдия- докладчик, се прилага към делото. Разпределението на делата се 
извършва от председателя на съда а при негово отсъствие от съдебния 
администратор. С утвърдени „Вътрешни правила за разпределение на 
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делата на случаен принцип”, председателят на съда е определил видовете 
дела, които следва да се разглеждат от дежурен съдия. 

 
 
 2. Деловодни книги: 

- При проверка на срочните книги, съответно за открити съдебни 
заседания по наказателни дела, срочна книга за проведени закрити 
заседания, се установи че се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 
За календарната година са приключени с отразяване началния и крайния 
номер и поредността на страниците. 

Описната книга се води на електронен и хартиен носител, като и в 
двата варианта, не се попълва графа 8 - дата на обявяване на делото за 
решаване. 

- Книга за веществени доказателства – води се на електронен и 
хартиен носител. За постъпващите в съда в.д. се съставят приемо-
предавателен протоколи, като се посочва състоянието в което се приемат 
на веществените доказателства. Всички в.д. се описват подробно в книгата 
за в.д. със всички индивидуализиращи белези.  

- При проверка на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения, се установи че има забавяне при изпращане на 
прокуратурата, на препис от присъдите и определенията по следните дела:  

 
Дело № Дата на влизане в сила Дата на изпращане 

НОХД № 2646/07г. 05.12.2008г. 22.01.2009г. 
НОХД № 1900/08г. 20.12.2008г. 21.01.2009г. 
НОХД № 388/07г. 24.08.2009г. 04.11.2009г. 
НОХД № 1812/08г. 11.12.2008г. 23.01.2009г. 
НОХД № 1350/08г. 19.12.2008г. 13.03.2009г. 
НОХД № 900/08г. 19.12.2008г. 13.03.2009г. 
НОХД № 1015/08г. 28.11.2008г. 12.03.2009г. 
НОХД № 2231/08г. 27.02.2009г. 30.03.2009г. 
НОХД № 2328/08г. 12.03.2009г. 10.04.2009г. 
НОХД № 2294/08г. 05.03.2009г. 13.04.2009г. 
НОХД № 1681/08г. 16.03.2009г. 16.04.2009г. 
НОХД № 790/08г. 09.03.2009г. 21.04.2009г. 
НОХД № 1954/08г. 12.03.2009г. 21.04.2009г. 
НОХД № 70/09г. 26.03.2009г. 27.04.2009г. 
НОХД № 1230/07г. 04.03.2009г. 27.04.2009г. 
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НОХД № 1023/07г. 01.04.2009г. 15.05.2009г. 
НОХД № 277/09г. 13.04.2009г. 18.05.2009г. 
НОХД № 1067/08г. 28.05.2009г. 02.07.2009г. 
НОХД № 2311/08г. 20.04.2009г. 15.06.2009г. 
НОХД № 530/09г. 29.05.2009г. 29.06.2009г. 
НОХД № 2310/08г. 23.04.2009г. 19.06.2009г. 
НОХД № 245/09г. 14.05.2009г. 16.06.2009г. 
НОХД № 2762/07г. 02.10.2009г. 01.02.2010г. 
НОХД № 320/09г. 29.07.2009г. 31.08.2009г. 
НОХД № 725/09г. 23.07.2009г. 02.09.2009г. 
НОХД № 1657/06г. 13.05.2009г. 06.08.2009г. 
НОХД № 2055/07г. 29.05.2009г. 07.08.2009г. 
НОХД № 2327/07г. 28.05.2009г. 26.08.2009г. 
НОХД № 593/08г. 19.06.2009г. 26.08.2009г. 
НОХД № 1110/08г. 05.03.2009г. 25.08.2009г. 
НОХД № 191/09г. 23.07.2009г. 04.09.2009г. 
НОХД № 901/09г. 30.07.2009г. 07.09.2009г. 
НОХД № 561/09г. 29.07.2009г. 08.09.2009г. 
НОХД № 631/09г. 26.10.2009г. 04.12.2009г. 
НОХД № 859/09г. 19.11.2009г. 12.01.2010г. 
 

3. Образуване, движение и приключване на делата. 
Постъпилите дела през проверявания период - 2067 дела. Останали 

несвършени в началото на отчетния период – 738 дела. Общо дела за 
разглеждане – 2805 бр. от които: НОХД – 1394 бр., НЧХД – 32 бр., 
НАХД – 245 бр., по чл. 78а от НК – 30 бр., ЧНД – 379 бр. и ЧНД 
разпити –725 бр. 

Общо свършените дела - 2202 бр. както следва: НОХД – 906 бр., 
НЧХД – 21 бр., по чл.78а от НК - 20 бр., ЧНД – 364 бр., ЧНД разпити – 
725 бр. и НАХД – 166 бр. 

Решени дела по същество – 1741 бр. от които:НОХД – 576 бр., НЧХД 
– 2 бр., по чл.78а от НК – 16 бр., ЧНД – 305 бр. и НАХД – 147 бр. 

Прекратени общо – 461 дела. 
Прекратени и върнати за доразследване – 58 дела. 
Споразумения – по чл.382 НПК – 209 бр., по чл.384 НПК – 45 бр. 
Останали несвършени дела в края на периода – 603 бр. в т.ч. – НОХД 

– 488 бр., НЧХД – 11 бр., по чл.78а от НК – 10 бр., ЧНД – 15 бр. и НАХД – 
79 бр. 
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Приключени дела в тримесечен срок – 1648 бр. в т.ч. – НОХД – 499 
бр., НЧХД – 6 бр., по чл.78а от НК - 9 бр. и НАХД – 65 бр.  

Забавено е изготвянето на решенията, както и мотивите към 
постановени присъди по 24 бр. дела. 
 

№ № на дело Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на предаване на мат. 
чл.308,ал.2- (30 дни), 
чл.340,ал.1- (30 дни). 

Забава Съдия 

1 НАХД№1484/08г. 02.02.09г. 13.04.09г. 1м. Ризова 
2 НАХД№2184/09г. 02.02.09г. 14.04.09г. 1м. Ризова 
3 НОХД№1110/08г. 12.02.09г. 20.08.09г. 5м. Николова 
4 НАХД№3224/06г. 20.02.09г. 15.05.09.г 1м. Хаджиева 
5 НАХД№4/09г. 25.02.09г. 01.06.09г. 2м. Банчева 
6 НАХД№2140/08г. 05.03.09г. 12.05.09г. 1м. Манолева 
7 НАХД№1014/08г. 09.03.09г. 15.05.09г. 1м. Бисеркова 
8 НОХД№1220/05г. 11.03.09г. 27.07.09г. 3м. Банчева 
9 НОХД№379/07г. 19.03.09г. 06.07.09г. 2м. Банчева 
10 НОХД№283/08г. 16.05.09г. 19.10.09г. 4м. Николова 
11 НАХД№484/09г. 25.06.09г. 08.10.09г. 2м. Банчева 
12 НАХД№2705/07г. 09.07.09г. 13.11.09г. 3м. Николова 
13 НАХД№605/09г. 09.07.09г. 20.10.09г. 2м. Банчева 
14 НАХД№495/09г. 14.07.09г. 14.10.09г. 2м. Манолева 
15 НОХД № 392/09г. 22.10.09г. 21.12.09г. 1м. Манолева 
16 НОХД № 2610/07г. 22.10.09г. 12.01.10г. 1м. Банчева 
17 НАХД № 1386/09г. 13.11.09г. 13.01.10г. 1м. Хаджиева 
18 НАХД № 520/09г. 07.10.09г. 28.12.09г. 1м. Бачева 
19 НАХД № 786/09г. 07.10.09г. 11.12.09г. 1м. Бачева 
20 НАХД № 907/06г. 07.10.09г. 11.12.09г. 1м. Бачева 
21 НОХД № 1277/09г. 04.11.09г. Към 10.02.10г. 

мотивите не са 
изготвени.  

 

 Манолева 
22 НОХД № 1676/08г. 04.11.09г.  Манолева 
23 НОХД № 408/09г. 19.11.09г.  Банчева 
24 НОХД № 1617/08г. 01.10.09г.  Манолева 

 
Извършена бе проверка на върнатите на прокуратурата дела, 

разпределени съгласно процесуалния стадий, на който са постановени 
съдебните актове: с разпореждане по чл.249 от НПК – НОХД№98/08г.; 
НОХД№67/09г.;НОХД№338/09г.; НОХД№96/09г.; НОХД№30/09г.; 
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НОХД№386/09г.; НОХД№625/09г.; НОХД№362/09г.; НОХД№352/09г.; 
НОХД№78/08г.; НОХД№748/09г.; НОХД№1599/09г.; НОХД№1653/08г.; 
НОХД№965/09г.; НОХД№1192/09г.; НОХД№1196/09г.; НОХД№1069/09г.; 
НОХД№1045/09г.; НОХД№1023/09г.; НОХД№1028/09г.; НОХД№991/09г.; 
НОХД№1020/09г.; НОХД№805/09г.; 2249/08г. 

и с протоколно определение по чл.288, т.1 от НПК – 
НОХД№475/08г.; НОХД№684/07г.; НОХД№1835/08г.; НОХД№2161/08г.; 
НАХД№785/08г.; НОХД№53/06г.; НОХД№385/08г.; НОХД№1052/08г.; 
НОХД№1813/08г.; НОХД№1876/08г.; НОХД№164/09г.; НОХД№2056/07г.; 
НОХД№201/06г.; НОХД№253/09г.; НОХД№2950/06г.; НОХД№823/09г.; 
НОХД№1780/08г.НОХД№1780/08г.; НОХД№1357/09г.; НОХД№420/09г.; 
НОХД№749/09г.; НОХД№1932/08г.; НОХД№701/09г.; НОХД№256/08г.; 
НОХД№2057/07г.; НОХД№423/09г.; НОХД№2678/07г.;НОХД№2330/08г.; 
НОХД№819/09г.; НОХД№1937/08г. 

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

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

противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на 
обвинителния акт;  

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

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

нарушения на чл.94, ал.1, т.2 НПК- задължително участие на 
защитник;  

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

 
Бяха изискани и проверени дела, по които са постановени 

оправдателни присъди: 
 НОХД№196/09г., обр. на 04.07.09г. обв. по чл.308, ал.1 вр.чл.20, ал.2 

НК, двамата подсъдими оправдани, протест от прокурора, решението 
потвърдено от Бл.ОС; 

 НОХД№1104/03г., обр. на 18.12.03г. обв. по чл.279, ал.1 НК. 
Проведени 14 с.з., делото е образувано на 20.12.01г. с внесен обвинителен 
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акт срещу грузински граждани. С разпореждане от 29.12.01г. е прекратено 
и върнато на РП. По стария ред е обжалвано от РП и ОС е потвърдил 
връщането. На 18.12.03г. отново е внесено в съда. Поради неизпълнени 
съдебни поръчки, делото е отлагано многократно. Последното отлагане  на 
делото от съдия Харамлийски е от 22.02.07г. Необяснимо защо на 
27.09.07г. по делото влиза съдия Бисеркова, която не дава хода на делото и 
го отлага. На 01.11.07г. в с.з. влиза съдия Банчева, нова съдебна поръчка. 
Постановена присъда на 19.02.09г.; 

 НОХД№1338/08г., обр. на 29.07.08г. обв. по чл.235 НК, щети 168 
лв., разноски 40 лв., свършено на 20.03.09г., приложен чл.9, ал.2 НК; 

 НОХД№1979/06г., обр. на 25.07.06г. обв. по чл.279, ал.1 НК, 1 
подсъдим, 2 свидетели. Проведени 20 с.з. Оправдателната присъда не е 
протестирана, прокурора е пледирал, за приложение на чл.55 от НК и да се 
наложи глоба от 10 лв./стар текст/, деянието е извършено през 1997г.; 

 НОХД№255/10г., първоначално делото е образувано под №889/05г., 
обр. на 07.07.05г. обв. по чл.159а, ал.2, т.1 и 6 вр. чл.20, ал.2 НК, деянието е 
извършено през 2004г. Проведени 20 с.з., делото приключва с 
оправдателно присъда от 22.04.09г., която е протестирана. На 23.10.09г. 
Бл.ОС отменя присъдата и връща за ново разглеждане, решението е 
изготвено на 02.02.10г. Делото е образувано под нов №255/10 на 10.02.10г. 
и не е насрочено; 

 НОХД№1411/06г., обр. на 29.05.06г. обв. по чл.198, ал.1 вр. чл.20, 
ал.2 НК, стойност на отнетата при грабежа вещ – 20лв. Присъда от 
06.02.09г., протестирана, Бл.ОС потвърждава; 

 НОХД№11/05г., обр. на 10.01.05г. обв. по чл.339, ал.3 НК, 
проведени 22 с.з. Присъда от 09.03.09г., протестирана, Бл.ОС потвърждава; 

 НОХД№1183/08г., обр. на 27.06.08г. обв. по чл.235 НК. Присъда от 
24.07.09г., протестирана, Бл. ОС потвърждава; 

 НОХД№379/07г., обр. на 22.02.07г. обв. по чл.279а, ал.2 НК. 
Постановена присъда от 19.03.09г. Преобразувано от НОХД№835/06г. по 
което, е постановена осъдителна присъда. Същата е обжалвана от 
подсъдимия, ОС отменя изцяло и връща за ново разглеждане. 

 
На случаен принцип, бяха изискани и проверени следните дела:  
 НОХД№2563/07г., обр. на 26.11.07г. обв. по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, 

пр.1 НК. Проведени 11 с.з., като с.з. от 07.07.09г. отложено и насрочено за 
20.10.09г., с.з. от 06.06.08г. отл. и наср. за 17.10.08г., с.з. от 18.12.09г. отл. и 
наср. за 02.03.10г.; 
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 НОХД№3393/06г., обр. на 29.12.06г. обв. по чл.195, ал.1, т.2 НК вр. 
чл.194, ал.1 НК, стойност на отнетото имущество – 64.80 лв. Проведени 18 
с.з. като с.з. от 25.06.07г. отл. и наср. за 03.10.07г., с.з. от 07.07.08г. отл. и 
наср. за 03.11.08г., с.з. от 24.06.09г. отл и наср. за 30.09.09г. Постановена 
оправдателна присъда №114 от 01.02.10г.; 

 НОХД№1286/05г., обр. на 07.11.05г. обв. по чл.242, ал.4 вр. ал.1 НК. 
Проведени 21с.з.; ЧНД№1591/08г., обр. на 12.09.08г. по чл.87, ал.1 НК – 
реабилитация. Обявено за решаване на 12.02.09г., определение №402 от 
30.04.09г.; 

 НОХД№2857/06г., обр. на 01.11.06г. обв. по чл.346б НК вр. чл.20 
НК, престъплението изв. на 09.02.02г. Проведени 17.с.з. Производството е 
прекратено с определение №1302 от 28.12.09г., поради изтичане на 
предвидената в закона давност; 

 НОХД№2751/06г., обр. на 24.10.06г. обв. по чл.316 НК вр. чл.308, 
ал.1 НК вр. чл.26, ал.1 НК. Проведени 17 с.з. Производството прекратено 
на 24.04.09г. поради смъртта на подсъдимия; 

 НОХД№2191/07г., обр. на 03.10.08г. обв. по чл.195, ал.1, т.4, пр.2, 
т.7 НК вр. чл.194, ал.1 НК вр. чл.28, ал.1 НК. Проведени 10.с.з., като в 9 с.з. 
е поискано провеждане на съкратено съдебно следствие по реда на Глава 
двадесет и седма НПК. Постановена присъда от 12.05.09г.; 

 НОХД№1286/06г., обр. на 19.05.06г. обв. по чл198, ал.1, пр.2 вр. 
чл.20, ал.2 НК. Проведени 8 с.з. Делото спряно на 25.10.06г. поради 
отсъствие на подсъдимия. Възобновено на 27.03.09г., споразумение от 
13.07.09г.; 

 НОХД№3233/06г., обр. на 13.12.06г. обв. по чл.202, ал.2, т.1 НК вр. 
чл.201, ал.1 НК вр. чл.26, ал.1 НК. Проведени 17 с.з.; 
 НОХД № 1480/2005г. обв. по чл.279, ал.2 във вр. с ал.1 от НК вр. с 
чл.28, ал.1 от НК. Съдия докладчик по делото е Атанас Кобуров. Делото е 
образувано на 19.12.2005г. С разрешение на председателят на РС – Петрич 
делото е насрочено за разглеждане на 27.02.2006г. До момента на 
извършване на проверката са проведени 12 с.з. – 27.02.06г., 21.04.06г., 
09.06.06г., 25.07.06г., 12.12.08г., 24.03.09г., 02.06.09г., 17.07.09г., 16.10.09г., 
04.12.09г., 22.01.10г. На повече от половината с.з. ход на делото не е даван. 
Най-честите причини са поради неявяване на подсъдимия. С протоколно 
определение от с.з. на 25.07.06г., съдът е спрял производството по делото и 
е обявил подсъдимия за общодържавно издирване. С Определение №958 
от 21.08.2008г. наказателното производство е възобновено. След тази дата 
има 3 разпореждания на съда с които делото се отлага и се пренасрочва за 
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друга дата. Причините са платен годишен отпуск на съдията, провеждане 
на годишно отчетно събрание и участие в семинар. Към момента на 
проверката производството не е приключило, като последното с.з. е 
насрочено за 02.03.10г.; 
 НОХД № 945/ 2007г. обв. по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 и пр.1 от НК във 
вр. с чл.194, ал.1 от НК вр. с чл.20, ал.2 от НК. Делото е образувано на 
07.05.07г. С разпореждане от 09.05.07г. делото е внесено за разглеждане в 
с.з. на 04.07.2007г. до момента на проверката проведени 11 с.з. – 04.07.07г., 
10.10.07г., 28.11.07г., 20.02.08г., 14.04.08г., 02.06.08г., 02.02.09г., 13.04.09г., 
01.06.09г., 19.10.09г., 16.12.09г. В първите три с.з. ход на делото не е даден 
поради неявяване на подсъдимия или на неговия защитник. След с.з. на 
02.06.08г. има три разпореждания на съда, с които делото се пренасрочва, 
като и две смени на съдия-докладчика по делото. Следващото с.з. е 
насрочено за 02.02.09г. т.е. 8 месеца по-късно. На всички с.з. след тази дата 
ход на делото не е даван поради различни причини – нередовна процедура 
по призоваване, представен болничен лист от единият подсъдим и др. В 
последното с.з. ход на делото не е даден, поради постъпило заявление от 
страните, че са готови да сключат споразумение. Съдът е дал 1 месечен 
срок за уточняване на условията, който е изтекъл на 29.01.2010г. 
 НАХД № 89/2004г., Съдия- докладчик Иво Харамлийски. Делото е 
образувано на 31.03.2004г. и насрочено за 15.06.2004г. Проведени са 16 
съдебни заседания – 15.06.04г., 19.10.04г., 25.01.05г., 11.04.06г., 09.05.06г., 
31.08.07г., 23.10.07г., 22.01.08г., 01.04.08г., 15.07.08г., 28.10.08г., 21.11.08г., 
06.02.09г., 20.02.09г., 26.05.09г., 19.06.09г. В третото с.з. от 25.01.2005г. 
делото е отложено и насрочено за 15.03.05г. Следват 5 разпореждания на 
съда: С разпореждане от 11.04.05г. поради болест на съдията докладчик, 
делото е отсрочено за 14.06.2005г. С разпореждане от 22.07.2005г. е 
определен нов съдия-докладчик – Сузана Дундева, поради болест на съдия 
– докладчика в периода 14.06.05г.-17.06.05г. Също така, като причина е 
посочена и изключително натоварения график на съдия И. Харамлийски. 
Следва ново разпореждане от 04.11.2005г., където отново за съдия-
докладчик се определя И. Хармлийски. Причините посочени в 
разпореждането са, че делото е било насрочено за 13.10.2005г. но в този 
период съдия Дундева е била в отпуск поради заболяване, а на 14.10.2005г. 
мандата й като съдия е бил прекратен. Делото е пренасрочено за 
31.01.2006г. Съдебно заседание на 31.01.2006г. не е проведено поради 
заболяване на съдия-докладчика И. Харамлийски. Следва разпореждане от 
07.03.2006г. с което се определя нов съдия – докладчик – Райна Стефанова. 
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Със следващото разпореждане от 13.03.2006г. делото е насрочено за с.з. за 
11.04.2006г. От гореописаната фактическа обстановка по движението на 
делото е видно, че 1 година и 4 месеца делото е отлагано от съдията 
докладчик. Делото е приключено на 30.06.2006г. с Решение № 700, с което 
се отменя наказателно постановление № 61/2003г., издадено от Директора 
на Дирекция „Митническо разузнаване и разследване”. С Решение № 465 
от 08.06.07г. Окръжен съд – Благоевград е отменил Решение № 700/2006г. 
на РС – Петрич и делото е върнато за ново разглеждане. С разпореждане от 
06.07.07г. е отведен съдия-докладчика и е определен нов – съдия Дияна 
Хаджиева. Делото е приключено с Решение №857 от 11.09.2009г. Срещу 
решението е подадена касационна жалба от процесуалният представител 
на Агенция „Митници”. С Решение № 483 от 15.01.2010г. 
Административен съд – Благоевград оставя в сила Решение № 857/2009г. 
на РС – Петрич. 
 НАХД№2091/08г., по чл. 78а от НК, обв. по чл. 234б, ал. 1 от НК. 
Съдия докладчик по делото е Д. Хаджиева. Делото е образувано на 
26.11.2008г. По делото са проведени 9 с.з. 
 НАХД№1721/07г. Съдия – докладчик Д. Хаджиева. По делото са 
проведени 11 съдебни заседания – 05.10.07г., 27.11.07г., 01.02.08г., 
14.03.08г., 20.05.08г., 21.11.08г., 23.01.09г., 20.03.09г., 16.05.09г., 09.06.09г. 
и 01.07.09г. Решение №739 от 31.07.2009г., отменя като незаконосъобразно 
НП. 
 НЧХД№37/08г., обр. на 08.01.08г. обв. по чл.80 от НПК във вр. с чл. 
148, ал.2 вр. ал.1, т.2, пр.1 и т.3 от НК вр. чл.147, ал.1 от НК. Проведени 11 
с.з. Насроченото първо с.з. за 06.03.08г. с разпореждане от 12.03.08г. се 
пренасрочва за 15.05.08г., поради участие на съдията в годишно отчетно 
събрание в ОС – Благоевград. С Определение №289 от 10.07.09г. 
образуваното наказателно производство по НЧХД № 37/08г. се прекратява. 
ОС – Благоевград с решение №453 от 15.12.09г. по ВНЧХД № 416/09г. е 
отменил изцяло постановеното прекратително определение и е върнал 
делото на съдопроизводство по същество. С разпореждане от 21.01.10г., 
делото е насрочено за разглеждане в с.з. за 16.02.2010г. 

НАХД№2409/07г., обр. на 02.11.07г., проведени 10 с.з. Решение от 
14.09.09г. потвърждава НП; 

НАХД№323/09г., обр. на 25.02.09г. по чл.78а НК, обв. по чл.345, ал.1 
НК. Преобразувано от НОХД№785/08г., като е прекратено и върнато на РП 
на 12.02.09г. след проведени 6 с.з. След внасяне на новия обвинителен акт 
проведени 8 с.з.; 
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НАХД№606/07г. обр. на 21.03.07г., проведени 18 с.з. решение от 
05.02.10г., отменя НП; 

НОХД№1518/04г., обр. на 23.12.04г. обв. по чл.242, ал.4 вр.чл.1, 
б.”е” и б.”д” НК, деянието изв. на 31.03.01г., Проведени 24 с.з.; 

НАХД№314/05г., обр. на 25.10.05г. Проведени 19 с.з., прекратено на 
02.11.09г. поради смъртта на едноличния собственик на капитала на ЕООД 
– осн. чл.63, ал.2 ЗАНН вр. чл.34, ал.1, б.”а” от ЗАНН; 

НАХД№1983/08г. обр. на 12.11.08г., проведени 8 с.з. Решение от 
21.12.09г., потв. НП; 

НАХД№148/07г., обр. на 23.01.07г., проведени 11 с.з. Решение от 
28.04.09г., отменя НП; 

НЧХД№2295/06г., обр. на 31.08.06г. обв. по чл.147, ал.1 вр.чл.148, 
ал.2 вр. чл.148, ал.1, т.2 НК. Проведени 10 с.з., прекратено поради изтичане 
на абсолютната давност на 09.10.09г.; 

НЧХД№1005/07г, обр. на 15.05.07г. обв. по чл.130, ал.1 НК вр. 
чл.161, ал.1 НК. Проведени 17 с.з., прекратено на 01.12.09г. поради 
оттегляне на тъжбата; 

НЧХД№214/08г., обр. на 30.01.08.г обв. по чл.130, ал.1 НК и чл.148, 
ал.1, т.1 НК вр. чл.146 НК. Проведени 9 с.з.; 

НЧХД№112/08г. обр. на 17.01.08г. обв. по чл.130, ал.1 НК. 
Проведени 11 с.з.; 

НОХД№2063/08г., обр. на 24.11.08г. обв. по чл.207, ал.1 НК. 
Присъда от 12.06.09г. оправдава – чл.9, ал.2 НК. 

Констатирано бе от проверките на делата и срочната книга, като 
практика по доста голяма част от делата, пренасрочванията на съдебните 
заседания да става, за след 2 до 4 месеца. 
 Дела по УБДХ: НАХД№2048/09г.; НАХД№1466/09г. обр. на 
17.09.2009г. Проведени са 3 с.з. С определение №901 от 29.09.09г. се 
прекратява производството по делото и материалите се изпращат в РП – 
Петрич за прилагане към образуваното ДП № 917/09г.; НАХД№1520/09г.; 
НАХД№1521/09г.; НАХД№1380/09г. 

 
Спрени дела - от предоставената ни справка е видно, че са спрени 

наказателните производства по 170 дела, част то които бяха изискани и 
проверени, както следва:  

НОХД№299/05г. обр. на 09.03.09г. обв. по чл.195, ал.1, т.2 НК. 
Проведени 10 с.з., с протокола от 29.11.06г. е одобрено споразумение за 
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трима от подсъдимите. Спряно на 13.02.07г., изпратено запитване на 
08.12.09г.; 

 НОХД№868/06г., обр. на 14.04.06г. обв. по чл.195, ал.1, т.3 и 4 НК, 
деянието извършено през 1993г. Проведени 6 с.з., спряно на 01.06.07г. 
спрямо единия от подсъдимите, останалите са сключили споразумение. На 
14.06.07г. подсъдимия е обявен за общодържавно издирване. С писмо от 
29.11.09г. е поискано да се уведоми съдът за резултатите от издирването; 

 НОХД№308/09г., обр. на 24.02.09г. обв. по чл.131, ал.1, т.4 вр. 
чл.129, ал.2 НК, Спряно на 15.10.09г. поради отсъствието на подсъдимите, 
приложена справка; 

 НОХД№3277/06г., обр. на 15.12.06г. обв. по чл.354а, ал.3 вр. чл.20, 
ал.2 НК., проведени 13 с.з., спряно на 04.02.09г.; 

 НОХД№1612/07г., обр. на 16.07.07г. обв. по чл.198, ал.1 вр. чл.20, 
ал.2 НК, проведени 10 с.з., спряно на 29.05.09г.; 

 НОХД№212/07г., обр. на 02.02.07г. обв. по чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.20, 
ал.2 НК. Делото е насрочено за 06.07.07г., поради изпълнение на съдебна 
поръчка. Спряно на 10.07.09г.; 

 НОХД№1026/07г., обр. на 18.05.07г. обв. по чл.195, ал.2 НК. Спряно 
на 14.03.09г. поради отсъствие на подсъдимите, на 16.04.09г. делото е 
възобновено. На 30.04.09г. делото отново е спряно, издадена е европейска 
заповед за арест, в момента се чака изпълнение и отговор от гръцките 
власти; 

 НОХД№1387/05г., обр. на 24.11.05г. обв. по чл.279, ал.2 НК, 
проведени 7 с.з., спряно на 26.11.07г. Делото не представлява фактическа и 
правна сложност – 1 подсъдим, 1 свидетел. Лицето е в неизвестност, и е 
обявено за общодържавно издирване. Има назначен сл. защитник, и 
спокойно може да се приключи по реда на чл.269 НПК. Становището на 
прокурора е делото да не се спира. Изложеното се отнася до поредица то 
такива дела по този текст. Изпратено е запитване на 17.12.09г.; 

 НОХД№1570/04г. обр. на 28.12.04г. обв. по чл.279, ал.2 НК, 
проведени 16 с.з. Спряно на 26.02.07г., запитване от 07.12.09г.; 

 НОХД№450/09г., обр. на 19.05.09г. обв. по чл.279, ал.2 НК, спряно 
на 16.07.09г.; 

 НОХД№617/07г., обр. на 22.03.07г. обв. по чл.279, ал.2 НК, 
проведени 5 с.з., спряно на 13.03.08г., нова справка от 08.12.09г.; 

 НОХД№82/08г., обр. на 14.01.08г. обв. по чл.279, ал.2 НК, спряно на 
08.05.08г., след тази дата едно запитване от 29.11.09г.; 
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 НОХД№607/09г., обр. на 15.04.09г. обв. по чл.339, ал.2, пр.2 НК, 
спряно на 14.12.09г., издадена европейска заповед за арест; 

 НОХД№1112/03г., обр. на 19.12.03г. обв. по чл.242, ал.3 вр. ал.1, 
б.”б” и „а” НК. Проведени 16 с.з. По делото е даден ход по реда на чл.269 
НПК, но поради издирване на свидетели е отлагано многократно, като в 
последствие независимо че делото се гледа в отсъствие на подсъдимия, се 
предприемат многократни действия за издирването му, въпреки че е 
подържал връзка с адвоката си, и е дал съгласие делото да се гледа 
задочно. Спряно на 23.03.09г., издадена европейска заповед за арест; 

 НОХД№713/02г., обр. на 20.08.02г. обв. по чл.280, ал.2, т.3 НК и по 
чл.279, ал.2 НК, проведени 11 с.з. Спряно на 05.06.06г. Подсъдимите по 
делото са румънски граждани, свидетелите също. Почти целия период, от 
образуването до спирането, е за призоваване чрез съдебни поръчки. 
Деянието е извършено през 2000 год., давността изтича през 2012г.; 

 НОХД№3284/06г., обр. на 15.12.06г. обв. по чл.316, пр.2 вр. чл.308, 
ал.2 НК, спряно на 11.07.07г., запитване до РПУ от 11.07.07г., второ 
запитване от 08.12.09г.; 

 НОХД№305/01г., обр. на 05.04.01г.обв. по чл.316,, пр.2 вр. чл.308, 
ал.1 и чл.279, ал.1 НК, спряно на 06.11.01г. Писмо от 18.11.01г. до РПУ-
Петрич, второ писмо до РПУ-Петрич от 02.12.09г. – в продължение на 8 
години не са извършвани справки за отпадане на основанията за спиране 
на производството; 

 НОХД№1108/03г., обр. на 19.12.03г. обв по чл.152, ал.3, т.1 НК, 
спряно на 16.09.04г., изд. Европейска заповед за арест; 

 НОХД№833/07г., обр. на 23.04.07г. обв. по чл.280, ал.1 вр. чл.20, 
ал.2 НК, спряно на 05.10.07г., справка от 08.12.09г.; 

 НОХД№1099/2000г., обр. на 04.08.2000г. обв. по чл.280, ал.2, т.3 
НК, подсъдимия и свидетелите са румънски граждани. Спряно на 
09.12.03г., писмо от 05.01.04г. до Гранична полиция, следваща справка – 
писмо от 27.11.09г., близо 6 години не са извършвани справки; 

 НОХД№576/08г., обр. на 25.03.08г. обв. чл.280, ал.1 вр. чл.20, ал.2 
НК, спряно на 30.06.09г.; 

 НОХД№2022/06г., обр. на 28.07.06.г. по чл.78а НК, обв. по чл.316, 
пр2 вр. чл.309, ал.1 НК, спряно на 11.03.08г. Писмо до РПУ-Петрич от 
11.03.08г., следваща справка от 19.12.09г.; 

 НОХД№1438/08г., обр. на 15.08.08г. обв. по чл.206, ал.1 вр. чл.26, 
ал.1 НК, проведени 7 с.з., спряно на 18.06.09г.   
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 НОХД№3275/06г., обр. на 15.12.06г. обв. по чл.354а, ал.3, т.1 НК, 
проведени 8 с.з., спряно на 20.05.08г., поради отсъствие на подсъдимия, 
справка от 20.05.08г., следваща справка от 08.12.09г.; 

 НОХД№867/05г., обр. на 06.07.05г. обв. по чл.354в, ал.1 НК, спряно 
на 09.03.09г., изв. справки; 

 НОХД№1590/09г., обр. на 08.10.09г. обв. по чл.310, ал.1, пр.1 НК вр. 
чл.308, ал.1, пр.1 НК, спряно на 21.12.09г., издадена европейска заповед за 
арест; 

 НОХД№2766/06г., обр. на 15.10.96г. обв. по чл.194, ал.1 вр. чл.20, 
ал.2 НК. Проведени 18 с.з., спряно на 24.11.09г. 

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

 
 
ИЗВОДИ 
 
Периода на проверката обхваща само и единствено изминалата 

2009год. но независимо от това на базата на проверените различни по 
видове дела може да се направят и някои макар и частични изводи за 
работата на наказателната колегия на Петрички районен съд и за 
предходни години. Като цяло изводите на проверяващите за работата на 
това отделение в съда е силно негативно.Създава се усещане за хаотичност 
и липсата на организация. Проблемите на съда могат най общо да бъдат 
обобщени в три отделни части. На първо място в продължение на повече 
от две години в съда не се е ползвала програмата за разпределението на 
делата на случаен признак.Съдия Бисеркова като ръководител на съда до 
средата на 2009тод. Без никаква формулировка и мотиви е отменила този 
начин на разпределение и е ползвала за целта деловодна програма която 
определено е предназначена за други цели.Този метод на работа води до 
неправилно разпределение на дела и за създаване на предпоставки за 
съмнение в гражданите за нещо нередно. Едва след встъпването на новия 
председател действието и начина на разпределение на делата е съобразен 
със изискванията.На второ място при извършената проверка се 
констатира,че изпълнението на присъдите се извършва извън сроковете 
предвиден в Наредбата, което може да доведе до неблагоприятни 
последици за подсъдимите. Най тежки са обаче проблемите на този състав 
на съда със отлагането на делата и със спрените дела.От проверените и 
посочени по горе дела е видно ,че както делата от общ характер ,ката и по 
делата от административен характер броя на проведените заседания е 
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плашещото голям. Надхвърлени са всякакви разумни срокове за 
приключване на съответните производства, причините поради, който се 
стига до отлагане на делата, най често са съвсем формални или субективни 
/показателен е в това отношение случая по нахд№89/04г. на съдия 
Харамлийски, което е отлагано повече от 18 пъти, като една година и 
четири месеца е отлагано само от съдията докладчик по чисто субективни 
причини и е приключено на 11.09.09г./ Спрените дела са общо 170бр. като 
значителна част от тях са по чл. 279 ал.2 от НК, при проверката бяха 
проверени всички спрени дела по други текстове и някои и от тези по 
цитирания по горе текст. Спрените дела са за периода от 2004 до 2008г 
като по тях не е извършвано абсолютно нищо,едва в края на 2009 год са 
изпратени писма до съответните поделения на МВР със запитване относно 
взетите мерки за издирването на лицата.Обичайна практика е да се 
проведат значителен брой съдебни заседания,след което делото се 
спира,след което по него не се извършват никакви действия през шест 
месечни периоди ,а се изчаква да изтече давността и се прекратява. 
Новоизбрания председател е предприел някой от най - спешните мерки и е 
редно да му бъде дадена възможност да разгърне инициативите си, като 
належащо е след период от шест месеца, да се извърши контролна 
проверка относно състоянието на делата и работата на съдиите от 
наказателна колегия на съда.  
 
 

ПРЕПОРЪКИ 
 
1.След всяко съдебно заседание,съдията докладчик да попълва 

справка за отложените дела-причини за отлагането, датата за която е 
отложено и броя на отлаганията до този момент. 

2.Всеки месец да се провежда среща на съдиите от колегията, на 
която на базата на изготвените справки да се установят причините за 
отлагането да делата и да се набелязват конкретни мерки,за тяхното 
отстраняване. 

3.Да се проведе съвместно заседание с прокуратурата  относно 
приложението на чл. 269 ал.3 от НПК 

4.Да се вземат на специален отчет всички спрени дела и на всеки 
шест месеца да се извършват необходимите процесуални действия. 

5.Всички висящи наказателни дела по който са изтекли три 
месечните инструктивни срокове да се анализират и да се вземат мерки са 
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бързото им приключване,като особено внимание да се обърне на 
административните дела и делата по които е изтекъл значителен период от 
образуването  и към настоящия момент все още са висящи. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
                                      ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                 /ПЕТЪР МИХАЙЛОВ/ 


