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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

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

 
 

 
А  К  Т 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА 
В РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ 

 
 

 
ОСНОВАНИЕ НА ПРОВЕРКАТА – чл. 58, вр. чл. 54, ал. 1 от ЗСВ 

и Заповед № 156 от 10.11.2010г. на Главния инспектор на ИВСС. 
 
ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА:  
1. Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в 

Акта за резултатите от плановата проверка в Районен съд – гр.Петрич, 
рег.№761 от 25.03.2010г.  

2. Проверка на административната дейност на РС – гр. Петрич, 
проверка на организацията по образуване и движение на делата и 
приключването им в установените срокове. 

 
 ПРОВЕРЯВАЩИ: Инспектор - Петър Кирилов Михайлов и 
експерти: Николай Иванов Костадинов и Миглена Веселинова Желева. 

 
СРОК за извършване на проверката от 15.11.2010г. до 17.11.2010г.  
 
МЕТОДОЛОГИЯТА на провеждане на проверката – основава се на 

приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на 
контролни проверки. 

 
ПОДГОТВИТЕЛНИЯТ ЕТАП на контролната проверка включва: 

проучване и анализ на годишния отчетен доклад за 2009 г. на РС – гр. 
Петрич, както и на предоставените справки относно висящи наказателни 
дела образувани преди 01.01.2008г. и спрени наказателни дела към 
15.11.2010г. 
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І. Проверка на реалното изпълнение на дадените препоръки в 
Акта за резултатите от плановата проверка в Районен съд – Петрич, 
рег. №761 от 25.03.2010г., изготвен въз основа на извършена планова 
проверка в периода 08.02.2010г. до 12.02.2010г., в изпълнение на 
Заповед № 7/28.01.2010г. на Главния инспектор на ИВСС. 

 
 ДАДЕНИ 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 
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. 

 
Взето отношения от административния ръководител – 

Председател на Районен съд – Петрич по изпълнение на препоръките: 
 
С писмо изх. №213 ат 21.05.2010г. административният ръководител 

на Районен съд – Петрич е уведомила ИВСС за предприетите действия по 
изпълнение на препоръките. 

Във връзка с дадените препоръки по т.1 и т.2 е проведено общо 
събрание на съдиите при РС – Петрич, на което са били обсъдени 
посочените пропуски в дейността на наказателно отделение. В тази връзка 
са приети следните решения: да не се допуска неправомерно отлагане на 
делата; отлагането на делата да става в разумни срокове; да се възобновят 
спрените дела; да се положат максимални усилия за приключване на 
висящите дела в разумен срок. Предвид съществуващия сериозен проблем 
в РС – Петрич, във връзка със значителния брой спрени наказателни дела, 
с изрична заповед е указано на всеки съдия от РС – Петрич да извърши 
проверка и изготви анализ по тях. След изготвяне на анализите е 
проведено събрание на наказателна колегия, на което е взето решение да 
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бъдат възобновени всички спрени НОХД по чл.279, ал.1 и ал.2 от НК и да 
бъдат приключени в максимално кратък срок.  

В резултат на тези мерки, към 19 май 2010г. са възобновени 60 
НОХД, от които 37 са приключили със съдебен акт и са преразпределени 
всички спрени дела на напуснали съдии, които също предстои да бъдат 
възобновени. 

Проведена е среща между ръководствата на РС – Петрич и РП – 
Петрич, на която е обсъден въпроса за спрените дела. От страна на РП – 
Петрич е изразена готовност, при възобновяване на спрени дела, 
прокурорите да съдействат активно за приключването им. Планирана е и 
работна среща между съдиите и прокурорите. 

Във връзка с препоръката по т.5 на всички съдии е указано да 
приключат във възможно най-кратки срокове наказателните дела, по които 
е изтекъл значителен период от образуването им, както и да бъде обърнато 
особено внимание на срочното приключване на административно – 
наказателните дела /производства по ЗАНН/.  

На служителите от служба „Деловодство” е разпоредено всяка 
последна седмица от месеца да докладват на административния 
ръководител всички неприключили дела, образувани преди 01.01.2009г. В 
резултат на тези мерки, в писмото на РС – Петрич отчитат, че към тази 
дата има висящи само 12 НАХД, образувани през 2009г. и няма 
неприключили НАХД от предходни години. 

По отношение на констатацията, че изпълнението на присъдите в РС 
– Петрич се извършва извън нормативно определените срокове, 
административният ръководител на съда е извършва проверка на книгата 
за изпълнение на влезли в сила присъди и определения. В резултат на тази 
проверка е отчетено, че за периода март-май 2010г. на РП- Петрич са 
изпратени за изпълнение 202 бр. влезли в сила съдебни актове. От тях е 
отчетено забава по 5 НОХД, като посочената причина е по-късно 
изписване на мотивите, а не пропуски в работата на съдебните служители. 
В тази връзка, отново е обърнато внимание на магистратите да 
постановяват актовете при спазване на съответните нормативно 
определени срокове. 

 
Проверка на реалното изпълнение на препоръките при 

извършената контролна проверка: 
 
По т.1 – Разработени са таблици, които са раздадени на секретар-

протоколистите с разяснение, че считано от 01.05.2010г., след всяко 
съдебно заседание следва да изготвят справка за отложените дела, която 
справка се подписва от съдията - докладчик. Справката е под формата на 
таблица и включва: номер на делото; правно основание; дата на 
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образуване, брой проведени съдебни заседания; дата на отлагане; причини 
за отлагане на делото. 

По т.2 – Изготвените справки по т.1 се събират и класират от 
съдебният администратор, който ги предава на административния 
ръководител. В края на всеки месец се провежда среща на съдиите от 
наказателна колегия и на база изготвените по т.1 справки се анализират 
най-честите причини за отлагане на делата и се набелязват конкретни 
мерки за тяхното преодоляване. 

По т.3 – Проведени са няколко неформални съвместни заседания с 
прокурорите от РП – Петрич. На заседанията са обсъдени следните 
въпроси: спрени наказателни дела и възможността делата да бъдат 
приключени по реда на задочното производство; върнати за доразследване 
наказателни дела и проблеми в производството по чл.354а, ал.3 от НК. 
Набелязани са и конкретни мерки за подобряване на сътрудничеството. 

По т.4 – Със Заповед №24 от 07.04.2010г. на административният 
ръководител на РС – Петрич е указано: всеки съдия да извърши проверка 
на спрените от него НОХД, както и да изготви анализ на същите. Анализът 
следва да включва: дата на образуване на делото, бр. проведени съдебни 
заседания, причини за спиране на делото, извършени действия след 
спиране на производството, основания за възобновяване. На база 
резултатите от проверката е разпоредено всеки съдия да предприеме 
спешни мерки за възобновяване на производствата и приключването им в 
максимално кратки срокове. Със същата заповед са указани съдиите, които 
следва да извършат преглед и анализ на спрени дела на съдии напуснали 
РС – Петрич. Със заповед №53 от 05.10.2010г. е разпоредено всички 
спрени наказателни дела с докладчици – съдии преместени или 
командировани в друг съд или отсъстващи за дълъг период да бъдат 
преразпределени на принципа на случайния подбор между съдиите, 
работещи в РС – Петрич. 

В резултат на предприетите мерки към момента на извършване на 
контролната проверка в Районен съд – гр. Петрич /15.11.2010г./, съгласно 
предоставена справка се установи, че от общо 173бр. спрените дела са 
възобновени 161 бр. От тях решени са 116 бр. 

По т.5 – В протокола от проведеното общо събрание на съдиите при 
РС – Петрич по отношение на препоръката по т.5 са взети следните 
решения: всеки съдия от РС да проучи задълбочено разпределените му 
НАХД, да подготвя старателно насрочените с.з. с цел приключване на този 
вид дела в максимално кратък срок; както и срочно приключване на 
висящите наказателни дела, образувани преди 01.01.2009г. 
 

II. Проверка на административната дейност на РС – гр. Петрич, 
проверка на организацията по образуване и движение на делата и 
приключването им в установените срокове. 



 5

 
Съдии, разглеждащи наказателни дела в РС – гр. Петрич към 

момента на извършване на контролната проверка: - Мая Банчева, 
Андроника Ризова, Рая Манолева, Диана Хаджиева, Божана Манасиева и 
Веселка Йорданова. 

Със заповед № 3 от 01.02.1010г. на административния ръководител, 
съставът на съдия Бисеркова е трансформиран в състав, разглеждащ 
граждански дела, считано от 02.02.10г. Със заповед на председателят на 
САС, съдия Веселка Йорданова е командирована с СРС, считано от 
30.09.10г., с право на довършване на започнатите с нейно участие 
наказателни дела. От 07.09.10г. съдия Божана Манасиева е на работа след 
дългосрочен отпуск по майчинство /от 07.10.2008г./. 

 
 При проверка относно спазване на сроковете за изготвяне на 
съдебните актове, бяха проверени срочните книги по наказателни дела за 
2010г. Към датата на проверката 15.11.2010г. се установи, че съдия Мая 
Банчева, съдия Рая Манолева, съдия Андроника Ризова, съдия Веселка 
Йорданова, Диана Хаджиева нямат просрочени дела. Срочните книги се 
водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС. Извършвани са редовни 
проверки за които са съставяни протоколи. 
 
 Извършена бе проверка на всички спрени дела:  
 1. НОХД№1438/08г., обр. на 15.08.08г. обв. по чл.206, ал.1, пр.1 вр. 
чл.26, ал.1 от НК, двама подсъдими. Проведени 6 с.з., делото е отлагано 
поради: неявяване на защитник, неявяване на един от подсъдимите, 
неявяване на двамата подсъдими и защитник. Делото е спряно на 
18.06.08г., поради отсъствието на единия подсъдим. Извършвани са 
редовни справки за отпадане основанията за спиране; 
 2. НОХД№296/08г., обр. на 12.02.08г. обв. по чл.210, ал.1, т.4 от НК 
вр. чл.209, ал.1 от НК вр. чл.28, ал.1 от НК. Проведени 8 с.з., четири 
отлагания на делото за нередовно призоваване на пострадалия гръцки 
гражданин, делото отлагано и за неявяване на подсъдимия. Спряно на 
29.09.10г. поради отсъствие на подсъдимия;  
 3. НОХД№1657/09г., обр. на 22.10.09г. по чл.279, ал.2 вр. ал.1, пр.2 
от НК вр. чл.28, ал.1 от НК. Проведени 3 с.з., делото отлагано поради 
нередовно призоваване на подсъдимия. Спряно но 12.03.2010г. поради 
отсъствие на подсъдимия. Извършвани са редовни справки;  
 4. НОХД№1096/09г., обр. на 22.07.09г. обв. по чл.279, ал.1 вр. чл.18, 
ал.1 от НК и обв. по чл.316, пр.2 вр. чл.308, ал.2, изр.1, пр.1, вр.ал.1, пр.2 от 
НК. Проведени 5 с.з., делото отлагано за нередовно призоваване на 
подсъдимия. Спряно на 16.04.2010г. поради отсъствие на подсъдимия. 
Издадена е Европейска заповед за арест;  
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 5. НОХД№985/10г., обр. на 01.07.10г. обв. по чл.279, ал.1 вр. чл.63, 
ал.1, т.4 от НК. Проведени 5 с.з., делото е отлагано поради неявяване на 
родителите на подсъдимия, както и на самия подсъдим. Спряно на 
28.09.10г. поради отсъствие на подсъдимия;  
 6. НОХД№111/09г., обр. на 21.01.09г. обв. по чл.279, ал.2 вр. ал.1 вр. 
чл.28, ал.1 от НК. Проведени 9 с.з., първите 2 с.з. отл. поради нередовно 
призоваване на подсъдимите. Делото е спряно на 15.10.09г. поради 
отсъствие на подсъдим. Делото е възобновено на 03.02.10г. В с.з от 
04.03.10г. делото отложено за изготвяне на СПЕ. Делото спряно на 
13.10.10г. поради изпадане на подсъдимия в краткотрайно разстройство на 
съзнанието; 
 7. НОХД№3277/06г., обр. на 15.12.06г. обв. по чл.354а, ал.3, т.1 вр. 
ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, двама подсъдими. Проведени 13 с.з., делото е 
отлагано: поради отсъствие на защитник – четири пъти, неявяване на 
подсъдим – 4 пъти, за призоваване на свидетели, назначена СПЕ. Спряно 
на 04.02.09г. поради отсъствие на подсъдим. Извършвани са справки; 
 8. НОХД№308/09г., обр. на 24.02.09г. обв. по чл.131, ал.1, т.4 пр.3 вр. 
чл.129, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.130, ал.1 от НК. Проведени 4 с.з., отлаганията са 
поради неявяване на подсъдимия. Спряно на 15.10.09г. поради отсъствие 
на подсъдимия. Извършвани са справки; 
 9. НОХД№917/09г., обр. на 16.06.09г.обв. по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 вр. 
чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Проведени 4 с.з., делото отлагано, поради 
отсъствие на подсъдимия. Спряно на 05.02.10г. Извършвани са справки; 
 10. НОХД№867/05г., обр. на 06.07.05г. обв. по чл.354в, ал.1 от НК. 
Проведени 16 с.з., делото отлагано: за неявяване на подсъдимия, за 
назначаване на служебен защитник, за непредставяне на изискани справки 
от РПУ-Петрич, поради неявяване на защитник- 3 пъти. Делото 3 пъти е 
пренасрочвано поради заболяване или ангажираност на докладчика по 
делото Иво Харамлийски. Спряно на 09.03.09г. поради заболяване на 
подсъдимия; 
 11. НОХД№1112/03г., обр. на 19.12.03г. обв. по чл.242, ал.3 вр. ал.1, 
б.”б” и б.”д” от НК. Проведени 5 с.з., делото отлагано поради неявяване на 
служебен защитник и подсъдим – 2 пъти, Пренасрочвано 3 пъти, поради 
заболяване на съдия Харамлийски и 1 път поради участие на съдия 
Харамлийски в работна делегация. Спряно на 23.03.09г., поради отсъствие 
на подсъдимия;  
 12. НОХД№713/02г., обр. на 20.08.02г. обв. по чл.280, ал.2, т.3 вр. 
ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК и обв. по чл279, ал.2 вр. чл.18, ал.1 от НК. 
Проведени 12 с.з., отлагано поради отсъствие на подсъдимия, който е 
румънски гражданин. Спряно на 05.06.06г. Извършвани са справки; 
 13. НОХД№607/09г., обр. на 15.04.09г.обв. по чл.339, ал.2, пр.2 и 
последно вр. чл.339, ал.1, пр.2 и последно вр. чл.26, ал.1 от НК. Проведени 



 7

4 с.з., отлагано поради неявяване на свидетели, подсъдим. Спряно на 
14.12.09г. поради отсъствие на подсъдим;  
 14. НОХД№1590/09г., обр. на 08.10.09г.обв. по чл.310, ал.1, пр.1 вр. 
чл.308, ал.1, пр.1 от НК. Проведени 2 с.з. Спряно на 21.12.09г. поради 
отсъствие на подсъдимия. Издадена ЕЗА, извършвани справки; 
 15. НОХД№1026/07г., обр. на 18.05.07г. обв. по чл.195, ал.2 вр. ал.1, 
т.3 и т.4, пр.2 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.2 от НК. Проведени 10 с.з., 
делото отлагано 3 пъти заради нередовно призоваване на пострадалото 
лице, неявяване на подсъдим, неявяване на защитник. Спряно на 14.03.09г. 
поради отсъствие на подсъдимия. Възобновено на 16.04.09г. Спряно на 
30.04.09г. отново поради отсъствие на подсъдимия;  
 16. НОХД№1997/06г., обр. на 27.07.06г. обв. по чл.339, ал.1 от НК. 
Проведени 3 с.з. Спряно на 16.01.07г. поради отсъствие на подсъдимия. 
Издадена ЕЗА; 
 17. НОХД№163/10г., бързо производство, обр. на 01.02.10г. обв. по 
чл.279, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК. Проведени 3 с.з. 
отлагано поради неявяване на подсъдимия. Спряно на 17.03.10г. 

 
 Извършена бе проверка на делата образувани преди 01.01.2008г.: 
 1. НОХД 2657/2006г. Делото е образувано на 11.10.2006г. Обв. по 
чл.198, ал.1 от НК. Делото е насрочено с разпореждане за с.з. на 
06.12.2006г. В това с.з. ход на делото не е даден, поради нередовна 
процедура по призоваване на пострадалата. Съдът, разпорежда, 
свидетелката – гражданка на Република Гърция да бъде призована чрез 
съдебна поръчка. С писмо изх.№99-Н-206 от 14.08.2009г., Министерство 
на правосъдието уведомява РС, че съдебната поръчка все още не е 
изпълнена от чуждестранните съдебни органи. Многократните отлагания 
на с.з. се дължат както на забавената съдебна поръчка, така и на смяната на 
съдия докладчика по делото. Първата смяна се е наложила поради 
преназначение на съдия-докладчика в друг съд, а втората поради 
продължителна отпуска по болест на новия съдия-докладчик. На 
15.10.2009г., МП с писмо връща книжата по изпълнената съдебна поръчка, 
от които става известно, че пострадалата – гръцка гражданка не е открита 
на посочения адрес и е неизвестна. Следва нова съдебна поръчка от 
17.03.2010г. В с.з. на 19.04.2010г. пострадалата е редовно призована и е 
даден ход на делото. В следващото с.з. на 17.05.2010г. е извършен разпит 
на свидетели и делото е отложено за събирани но доказателства за 
12.07.2010г. На тази дата ход на делото не е даден, поради постъпила 
молба от служебния защитник на подсъдимия, че е служебно ангажирана. 
Делото е отложено за 18.10.2010г. С разпореждане от 24.09.2010г., предвид 
обстоятелството, че съдия-докладчика е командирован със Заповед на 
председателят на Апелативен съд – София в СРС, считано от 30.09.2010г., 
делото е пренасрочено за 29.10.2010г. В това с.з., съдът с определение е 
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дал възможност на подсъдимият и РП – Петрич да уговорят параметрите 
на споразумение и делото е отложено за 19.11.2010г. 
 2. НОХД №257/2007г. делото е обр. на 08.02.2007г. Обв. по чл.202, 
ал.2, т.1 и ал.3 от НК във вр. с чл.201 от НК. Съдебни заседания – 
02.04.07г., 04.06.2007г., 24.09.2007г., 14.11.2007г., 04.02.2008г., 
31.03.2008г., 02.06.2008г., 01.10.2008г., 17.11.2008г., 16.02.2009г., 
15.03.2009г., 25.05.2009г., 12.10.2009г., 14.12.2009г., 01.03.2010г., 
05.05.2010г., 30.06.2010г., 04.10.2010г., 22.10.2010г., 21.01.2011г. В 
първото с.з. на 02.04.07г. ход на делото не е даден, поради молба от 
защитника на подсъдимия за отлагане на с.з. по уважителни причини. 
Делото е отложено и насрочено за 23.05.07г. Пренасрочено е с 
разпореждане от 05.04.2007г., поради участие на съдия-докладчика в 
семинар. В следващите две с.з. ход на делото е даван. Извършван е разпит 
на свидетели и вещи лица. В с.з. от 04.02.2008г. ход на делото не даден, 
поради неявяване на подсъдимия, който представя болничен лист. Делото е 
отложено за 31.03.2008г. В това с.з. ход на делото е даден и съдът е 
разпоредил за единия от свидетелите да бъде извършено призоваване чрез 
ОЗ „Охрана” – София. В следващото с.з. на 02.06.2008г. ход на делото не е 
даден и съдът е наложил глоба на неявилият се свидетел, като е постановил 
и принудително довеждане за следващо с.з. делото е отложено за 
01.10.2008г. В това с.з. ход на делото отново не е даден, като причината е 
представена медицински документ от подсъдимия за здравословен 
проблем. Делото е отложено за 17.11.2008г. С разпореждане от 
27.11.2008г. на зам.председателят на РС се определя нов съдия – 
докладчик. Причината е продължителен отпуск за временна 
нетрудоспособност. Новият съдия - докладчик с разпореждане от 
23.12.2008г. насрочва делото за с.з. на 16.02.2009г. С разпореждане от 
29.01.2009г. делото е пренасрочено за 18.03.2009г., поради участие на 
съдия-докладчика в обучение на НИП. На тази дата ход на делото не е 
даден, като причината отново е здравословен проблем на подсъдимия и 
представена от него молба и медицински документ. Делото е отложено и 
насрочено за с.з. на 25.05.2009г. В това с.з е даден ход на съдебното 
следствие. Делото е отложено и насрочено за 12.10.2009г., като в 
протокола е записано, че по-дългия срок за насрочване е натоварения 
график и предстоящата съдебна ваканция. В с.з. на 12.10.2009г. ход на 
делото отново не е даден, поради неявяване на защитника на подсъдимия.  
Съдът, с определение му е наложил глоба от 200 лева. В следващото с.з. на 
14.12.2009г. ход на делото е даден и извършен разпит на свидетели. 
Следват три с.з. /01.03.10г., 05.05.10г., 30.06.10г./ в които ход на делото 
отново не е даден. Причините отново са неявяване на подсъдимия, 
неявяване на вещо лице и освобождаване на защитника на подсъдимия. 
Отново има по-дълъг срок за насрочване от нормативно определения, като 
причина отново е посочен натоварения графики и предстоящата съдебната 
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ваканция. Съдебното заседание за 04.10.10г. е пренасрочено с 
разпореждане за 22.10.10г., като основанието е, че съдия-докладчика е 
командирован със Заповед на председателят на Апелативен съд – София в 
СРС, считано от 30.09.2010г. В с.з. на 22.10.10г. ход на делото не е даден, 
като причината е молба от подсъдимия, че за тази дата адвоката му е 
служебно ангажиран. Делото отново е отложено и насрочено за 
21.01.2011г. 
 3. НОХД №945/2007г. Делото е образувано на 07.05.2007г. срещу две 
обвиняеми лица за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 и пр.2 от НК във 
вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК. Съдебни заседания – 
04.07.2007г., 10.10.2007г., 28.11.2007г., 20.02.2008г., 14.04.2008г., 
02.06.2008г., 29.09.2008г., 12.11.2008г., 02.02.2009г., 13.04.2009г., 
01.06.2009г., 19.10.2009г., 18.12.2009г., 01.03.2010г., 10.05.2010г., 
30.06.2010г., 29.09.2010г. и 03.12.2010г. В първите две заседания ход на 
делото не е даден. Причината е постъпила молба от подсъдимия за 
отлагане на заседанията, поради заболяване. В следващите две заседания 
ход на делото е даден, след което отново в няколко с.з. ход не е даван. 
Причините са различни – неявяване на свидетели, молба за отлагане от 
подсъдим, служебна ангажираност на защитника и т.н. Поради 
продължителен отпуск по болест на съдия-докладчика по делото, с 
разпореждане от 27.11.2008г. се определя нов съдия-докладчик. Той 
насрочва с.з. за 02.02.2009г. Следват седем с.з. в които ход на делото не е 
даден, като причините отново са същите. 
 4. НОХД №2647/2007г. делото е образувано на 06.12.2007г. Обв. по 
чл.202, ал.2, т.1 във вр. с чл.201 от НК. Съдебни заседания – 04.02.2008г., 
26.03.2008г., 26.05.2008г., 29.09.2008г., 24.11.2008г., 04.02.2009г., 
15.04.2009г., 29.06.2009г., 19.10.2009г., 11.01.2010г., 22.03.2010г., 
19.05.10г., 12.07.10г., 06.10.10г., 05.11.10г., 14.01.11г. В първите три 
съдебни заседания ход на делото е даван. Разпитвани са свидетели и вещи 
лица и са четени експертизи. С.з. на 29.09.2008г. е пренасрочено с 
разпореждане за 24.11.2008г.,  поради отпуск на съдия-докладчика по 
болест. Следва ново разпореждане от 27.11.2008г., с което се определя нов 
съдия-докладчик, поради продължителен отпуск за временна 
нетрудоспособност. Новият съдия-докладчик насрочва делото за 
разглеждане в с.з. на 04.02.2009г. На тази дата ход на делото не е даден, 
поради неявяване на подсъдимия, вещото лице и свидетели. Делото е 
отложено и насрочено за 15.04.2009г., на която дата е даден ход на 
съдебното следствие. В следващото с.з. е насрочено на 29.06.09г. е 
проведен разпит на свидетели и делото е отложено за 19.10.2009г., като 
причина за по-дългото насрочване е предстоящата съдебна ваканция. На 
тази дата ход на делото не даден, поради неявяване на подсъдимия и 
постъпила молба от защитника му за невъзможност да присъства поради 
служебна ангажираност. В следващите три с.з. ход на делото е даван. 
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Следва ново отлагане на с.з. е поради невъзможност на съдебен заседател 
да участва. С разпореждане от 20.09.2010г. делото е пренасрочено за 
05.11.10г., поради обстоятелството, че съдия-докладчика е командирован 
със Заповед на председателят на Апелативен съд – София в СРС, считано 
от 30.09.2010г. Към момента на проверката производството по делото не е 
приключило, като с.з. е насрочено за 14.01.2011г.; 
 5. НОХД №832/2007г. Делото е образувано на 23.04.2007г. Обв. по 
чл.220, ал.1, т.3 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК и по чл.316 във вр. с 
чл.309, ал.1 НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК. По делото са проведени 21 
съдебни заседания. В първото с.з. на 15.06.2007г. ход на делото не е даден, 
поради неявяване на подсъдимия, който е редовно призован. В следващото 
с.з. на 19.10.2007г. ход на делото е даден и е започнато съдебното 
следствие. Назначена е тройно съдебно-оценителна експертиза и делото е 
отложено и насрочено за 12.01.2008г. Пренасрочено е за 16.01.2008г., 
защото 12.01.08г. е обявен за неработен ден. В с.з. на 16.01.08г. ход на 
делото не е даден. Причина е неявяване като на подсъдимия, така и на 
защитника му, които са редовно призовани. Съдът е наложил глоба на 
защитника. В следващото с.з. на 11.03.08г. ход на делото е даден и ново с.з. 
е насрочено за 27.05.08г. С разпореждане от 05.06.2008г., съдът 
пренасрочва делото за с.з. на 03.10.08г., поради отпуск по болест на съдия-
докладчика. В с.з. на 03.10.08г. ход на делото не е даден, поради неявяване 
на подсъдимия и защитника му. Постъпила е молба от защитника за отвод 
по делото, поради различия в защитната линия. На осн. чл.98, ал.2 от НПК 
във вр. с чл.95 от НПК, съдът отвежда защитника на подсъдимия и 
определя да бъде назначен нов служебен защитник. Делото е отложено и 
насрочено за 01.12.2008г. В това с.з. подсъдимият не се явява. Съдът с 
определение конституира служебния защитник и дава ход на делото. 
Делото е отложено за 17.02.09г., за която дата е постановено принудително 
довеждане на подсъдимия. В с.з. на 17.02.09г. ход на делото е даден и то е 
отложено и насрочено за 21.04.2009г. С разпореждане от 28.04.2009г. с.з. 
за 21.04.09г. е пренасрочено за 03.07.09г., поради ползване на платен 
годишен отпуск на съдия-докладчика. Следват с.з. на 03.07.09г., 07.10.09г., 
01.12.09г., 09.02.10г., 06.04.10г., 01.06.10г., 06.07.10г., 03.09.10г., 12.10.10г., 
09.11.10г. В четири от с.з. ход на делото не е даван, като основна причина е 
неявяване на подсъдимия. Съдът е постановявал на няколко пъти неговото 
принудително довеждане. Към момента на проверката производството по 
делото не е приключило, като с.з. е насрочено за 10.12.10г. 
 6. НОХД №2563/2007г. Делото е образувано на 26.11.2007г. Обв. по 
чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК. Съдебни заседания – 11.01.08г., 
26.02.08г., 29.04.08г., 06.06.08г., 17.10.08г., 19.12.08г., 06.03.09г., 08.05.09г., 
07.07.09г., 20.10.09г., 18.12.09г., 02.03.10г., 19.03.10г., 04.05.10г., 20.05.10г., 
24.06.10г., 06.07.10г., 21.09.10г., 26.10.10г., 19.11.10г. В девет съдебни 
заседания ход на делото не е даван. Причините за отлагането на с.з. са 
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основно неявяване на подсъдимия, свидетели, вещи лица, служебна 
ангажираност на защитника на подсъдимия, както и отсъствие на съдия-
докладчика по уважителни причини. 
 7. НОХД №868/2006г. Делото е обр. на 14.04.2006г. срещу четири 
обвиняеми лица за престъпления, както следва: срещу първия обвиняем - 
чл.195, ал.1, т.3, т.4, пр.1 и 3 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с 
чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК и по чл.201 от НК във вр. с 
чл.20, ал.4 от НК; срещу втория обвиняем – чл.195, ал.1, т.4, пр.1 и 3 от НК 
вр. чл.194, ал.1 от НК вр. чл.20, ал.2 от НК; срещу третия обвиняем – 
чл.201 от НК вр. с чл.20, ал.4 от НК; срещу четвъртия обвиняем – чл.201 от 
НК вр. с чл.20, ал.2 от НК. В първите четири заседания /07.06.06г., 
02.10.06г., 06.11.06г. и 04.12.06г./ ход на делото не е даван. Причината е, че 
един от обвиняемите е нередовно призован. В с.з. на 18.12.06г. ход на 
делото е даден. В това с.з. с протоколно определение №2044 на основание 
чл.384 във вр. с чл.382, ал.7 и 9 от НПК, съдът е одобрил постигнато 
споразумение между РП и трима от обвиняемите и е прекратил 
наказателното производство по отношение на тях. В съответствие с 
разпоредбата на чл. 29, ал.1, т.1, б „б” от НПК, съставът на съда се е отвел 
от разглеждане на делото. С разпореждане от 17.01.07г. по делото е 
определен нов съдия-докладчик. Той с разпореждане от 02.02.07г. 
насрочва делото за с.з. на 03.04.07г. На тази дата ход на делото не е даден, 
поради нередовна процедура по призоваване на подсъдимия. В следващото 
с.з. на 01.06.07г. ход на делото отново не е даден и с определение съдът 
спира наказателното производство и обявява подсъдимия за 
общодържавно издирване /телеграма №31457 от 19.06.07г./. На запитване 
от РС – Петрич, РУ на МВР – Петрич с писмо от 22.04.10г. отговаря, че 
издирването на лицето не дало резултат. С определение от 29.05.10г. 
наказателното производство е възобновено /чл.269, ал.3 от НПК/. След 
възобновяването са проведени четири с.з. - 09.07.10г., 07.09.10г., 19.10.10г. 
и 12.11.10г., като на две от тях ход на делото не е даван. Към момента на 
проверката производството по делото не е приключило, като с.з. е 
насрочено за 26.11.10г. 
 8. НОХД №1366/2006г. Делото е образувано на 25.05.2006г. и за 
съдия - докладчик е определен Иво Харамлийски. Обв. по чл.159а, ал.2, т.6 
във вр. с ал.1, пр.1, пр.2 и пр.4 от НК. По делото са насрочвани 29 съдебни 
заседания. Съдия Харамлийски е докладчик по делото до 05.10.2009г., 
когато се е отвел от разглеждане, като причината е, че подсъдимия е 
потърсил услугите на съпругата му, която е адвокат. До 05.10.2009г. са 
насрочени 21 с.з. по делото. В пет с.з. ход на делото не даван, като основна 
причина е влошено здравословно състояние на подсъдимия. За този период 
делото е пренасрочвано 8 пъти. Причините са заболяване на съдия – 
докладчика, участия в семинари, командироване в ОС – Благоевград и 
годишен отпуск. Едно от пренасрочваниета е за с.з. което е трябвало да се 
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проведе на 12.05.08г., и е насрочено за 13.10.2008г., като болничният лист 
на съдия-докладчика е за периода 07.05.08г. до 13.05.08г. След отвода на 
съдия Харамлийски за съдия –докладчик е определена Д.Хаджиева. С 
разпореждане от 12.10.2009г. тя е насрочила делото за разглеждане в с.з. на 
04.12.2009г. По делото е изготвена и изпълнена съдебна поръчка до 
република Гърция за призоваване на гръцки гражданин – свидетел по 
делото. По делото са проведени още 7 с.з. Към момента на проверката 
производството по делото не е приключило, като последното с.з. е на 
09.11.10г. 
 9. НОХД №299/2005г. Делото е образувано на 09.03.2005г. Обв. по 
чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1 от НК във вр. с чл. 194, ал.1 от НК вр. с чл.20, 
ал.2 от НК. Съдебни заседания- 14.04.05г., 14.06.05г., 11.10.05г., 22.12.05г., 
21.02.06г., 28.06.06г., 04.10.06г., 08.11.06г., 29.11.06г, 13.02.07г., 26.10.10г. 
В първите 4 съдебни заседания ход на делото не е даван. Основната 
причина е неявяване на подсъдимите, като съдът е постановявал 
принудителното им довеждане. С Разпореждане от 14.03.06г. е определен 
нов съдия-докладчик по делото, като причината е назначение на 
досегашния докладчик като съдия в ОС – Благоевград. Новият съдия-
докладчик с разпореждане насрочва с.з. по делото на 28.06.06г. Следват 
нови две с.з. в които ход на делото не даван, поради неявяване на 
подсъдимите. С протоколно определение №1921 от 29.11.06г., съдът е 
одобрил постигнато споразумение между РП и трима от подсъдимите, 
прекратява наказателното производство по отношения на тях и се отвежда 
от разглеждане на делото. С разпореждане от 20.12.06г. е определен нов 
съдия-докладчик, който насрочва с.з. за 13.02.07г. На тази дата ход на 
делото не е даден, като подсъдимия е нередовно призован. С протоколното 
определение съдът спира производството по делото и подсъдимият е 
обявен за ОДИ. С определение №599 от 14.09.10г. наказателното 
производство е възобновено и делото е насрочено за с.з. на 26.10.10г. На 
тази дата ход на делото не е даден и делото е отсрочено за 30.11.10г. 
 10. НОХД №1422/2005г. Делото е образувано на 02.12.2005г. Обв. по 
чл.242, ал.1, б „д” от НК. По делото са проведени 29 съдебни заседания. В 
по-голяма част от тях ход на делото не даван, като причините са различни 
– нередовни процедури по призоваване, неявяване на свидетели, адвокати 
и вещи лица, а също така отсъствие на съдия докладчика по болест и смяна 
на съдебния състав. 
 11. НОХД№1570/04г., обр. на 28.12.04г. обв. по чл.279, ал.2 вр. ал.1, 
пр.2 вр. чл.28, ал.1 от НК и обв. по чл.279, ал.2 вр. ал.1, пр.1 вр. чл.28, ал.1 
от НК. Съдия –докладчик по делото Божана Манасиева. Проведени 19 с.з., 
делото отлагано: 1 с.з. поради липса на съдебни заседатели, 2 пъти 
пренасрочвано поради заболяване на съдията, 10 пъти делото отлагано 
поради неявяване на подсъдимия. Спряно на 26.02.07г. Възобновено на 
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13.09.10г. Отлагано 2 пъти за неявяване на подсъдимия, последно 
насрочено заседание за 03.12.10г.; 
 12. НОХД№2252/2000г., обр. на 20.12.2000г. обв. по чл.279, ал.1 от 
НК. Проведени 4 с.з. Спряно на 14.06.2001г. поради отсъствие на 
подсъдимия. Възобновено на 10.09.2010г. Делото разглеждано по реда на 
269, ал.3, т.1 НПК задочно производство; 
 13. НОХД№598/2001г., обр. на 27.06.2001г. обв. по чл.279, ал.1 от 
НК. Поведени 4 с.з. Спряно на 22.11.2001г. поради отсъствие на 
подсъдимия. Възобновено на 13.09.2010г.; 
 14. НОХД№1670/2000г., обр. на 20.10.2000г. обв. по чл.279, ал.1 от 
НК. Проведени 9 с.з. Спряно на 09.10.2001г. поради отсъствие на 
подсъдимия. Възобновено на 13.07.2010г. Отложени 3 с.з. поради 
нередовно призоваване на подсъдимия; 
 15. НОХД№617/2007г., обр. на 22.03.07г. обв. по чл.279, ал.2 вр. ал.1 
вр. чл.20, ал.2 от НК вр. чл.28, ал.1 от НК. Проведени 7 с.з. Спряно на 
13.03.08г. Възобновено на 27.08.10г.; 
 16. НОХД№2766/06г., обр. на 25.10.06г. съдия –докладчик по делото 
Диана Хаджиева. Обв. по чл.194, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, за единия 
подсъдим и обв. по чл.195, ал.1, т.7 вр. чл.194, ал.1 вр.чл.28, ал.1 вр. чл.20, 
ал.2 от НК за втория подсъдим. Проведени 22 с.з. Предмет на 
престъплението е мобилен телефон на стойност 179лв. Единадесет с.з. са 
отложени поради неявяване на защитника на подсъдимия. Делото отлагано 
2 пъти поради ангажираност на прокурора. 1 с.з. отложено поради 
ангажираност на съдебен заседател. 2 с.з. отложени поради неявяване на 
подсъдимия. Подсъдимите многократно сменят адвокати, вкл. и назначени 
служебни защитници. Всички адвокати без изключение са отсъствали от 
съдебни заседания. На 24.11.09г. делото е спряно, поради отсъствие на 
единия подсъдим. Възобновено на 14.05.10г. На 18.06.10г. е одобрено е 
споразумение по отношение на другия подсъдим, наказанието е глоба 
400лв. Съдия –докладчика Веселка Йорданова отлага с.з. от 15.09.10г. и 
насрочва за 29.10.10г., поради неявяване на защитник. На 27.10.10г. за 
съдия – докладчик по делото е определена Божана Манасиева. Делото 
насрочено за 25.11.10г.; 
 17. НОХД№707/2000г., обр. на 20.06.2000г. обв. по чл.279, ал.2 вр. 
ал.1 вр. чл.28 от НК. Проведени 7 с.з. Спряно на 07.12.2000г., поради 
отсъствие на подсъдимия. Възобновено на 27.08.10г.; 
 18. НОХД№1157/2000г., обр. на 23.08.2000г. обв. по чл.279, ал.2 вр. 
ал.1 вр. чл.28, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК.Проведени 7 с.з. Спряно на 
29.01.2001г., поради отсъствие на подсъдимия. Възобновено на 10.09.10г.; 
 19. НОХД№791/03г., обр. на 02.10.03г. съдия –докладчик Божана 
Манасиева. Обв. по чл.279, ал.1 от НК. Проведени 7 с.з. „Спряно” на 
21.04.04г. поради отсъствие на подсъдимия. По делото няма определение 
за спиране, делото е отложено за неопределена дата след изпълнение на 
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съдебна поръчка. С разпореждане от 10.12.09г. делото е насрочено за 
14.06.10г. с резервна дата 05.07.10г. Проведени 3 с.з. Отлаганията са 
поради нередовно призоваване на подсъдимия.  
 20. НОХД№2229/2000г., обр. на 19.12.2000г. обв. по чл.279, ал.1 от 
НК. Проведени 5 с.з. Спряно на 26.09.2001г. Възобновено на 10.09.10г.; 
 21. НОХД№201/2001г., обр. на 28.02.2001г. обв .по чл.279, ал.1 от 
НК. Проведени 6 с.з. Спряно на 13.11.2001г. възобновено на 13.09.10г.; 
 22. НОХД№79/2001г., обр. на 01.02.2001г. обв. по чл.279, ал.1 вр. 
чл.18, ал.1 от НК.Проведени 6 с.з. Спряно на 31.10.01г. Възобновено на 
10.09.10г., задочно производство; 
 23. НОХД№1196/2000г., обр. на 29.08.2000г. обв. по чл.279, ал.1 от 
НК. Проведени 7 с.з. Спряно 29.01.2001г. поради отсъствие на 
подсъдимия. Възобновено на 13.09.10г., задочно производство;  
 24. НОХД№1177/2000г., обр. на 24.08.2000г. обв. по чл.279, ал.1 от 
НК. Спряно на 20.06.01г. възобновено на 13.09.10г.; 
 25. НОХД№1612/07г., обр. на 16.07.07г. обв. по чл.198, ал.1 вр. чл.20, 
ал.2 от НК. Проведени 12 с.з., делото отлагано поради неявяване на 
подсъдимия, разпит на свидетели, ангажираност на съдебен заседател по 
друго дело разглеждано в РС-Петрич, неявяване на пострадалия – за 
показания, неявяване на защитник. Спряно на 29.05.09г. поради отсъствие 
на подсъдим. Възобновено на 12.06.10г.; 
 26. НОХД№1233/07г., обр. на 12.06.07г. обв. по чл.339, ал.1 от НК. 
Проведени 19 с.з., делото отлагано за разпит на свидетели, неявяване на 
подсъдим 3 пъти, неявяване на защитник 2 пъти, отсъствие на съдебен 
заседател. 

27. НОХД №914/2000г. Делото е възобновено на 11.10.10г., но 
поради отказ на адвокатският съвет да определи служебен защитник, 
делото неможе да бъде разгледано.  

28. НОХД №368/2005г. Делото е обр. на 24.03.05г. След 
възобновяването са проведени 7 с.з. Изпратено е искане за екстрадиция на 
подсъдимия от Република Италия. 

29. НОХД №1200/2005г. Делото е обр. на 24.10.05г. Обв. по чл.294, 
ал.1 от НК. По делото са проведени 28 съдебни заседания. Делото е 
отлагано поради искане от страна на защитата за разпит на свидетели – 
гръцки граждани. 

30. НОХД №2767/2007г. Делото е обр. на 21.12.07г. Обв. по чл.129, 
ал.1 от НК. До момента делото е отлагано 20 пъти, за нови експертизи и 
разпит на свидетели, които многократно не са се явявали. 

31. НОХД №1487/2007г. Делото е обр. на 05.07.07г., обв. по чл.195, 
ал.1, т.7 от НК. Делото е спряно на 07.03.08г. Възобновено е на 05.10.10г. 
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Проверени дела, по които са постановени оправдателни присъди:  
1. НОХД №2131/08г. Делото е обр. на 03.12.08г. Обв. по чл.354а, ал.3 

от НК. Постановена е оправдателна присъда на 08.03.10г. Присъда е 
отменена с решение на БОС и делото е върнато за ново разглеждане. 
Делото е обр. под нов №81/10г. Насрочено е за 23.11.10г. Присъдата е 
отменена, поради неподписване на мотивите от съдията-докладчик. 

2. НОХД №109/10г. Делото е обр. на 26.01.10г., обв по чл.183, ал.1 от 
НК. Постановена е оправдателна присъда на 27.05.10г., поради 
недоказаност на обвинението. Присъдата е отменена на процесуално 
основание-нарушени разпоредбите на чл.255, ал.1 и ал.2 от НПК. Делото е 
обр. под нов №1497/10г. Делото е насрочено за 30.11.10г. 

3. НОХД №371/10г. Делото е обр. на 04.03.10г. Обв. по чл.354а, ал.3 
от НК. Постановена е оправдателна присъда на 13.10.10г. Присъдата е 
протестирана. 

4. НОХД №2013/09г. Делото е обр. на 17.12.09г. Обв. по чл.354а, ал.3 
от НК. Проведени са 5 с.з. Постановена оправдателна присъда от 29.09.10г.  

5. НОХД №1014/09г. Делото е обр. на 08.07.09г. Обв. по чл.194, ал.1 
от НК. Оправдателна присъда от 12.04.10г. на осн. чл.9, ал.2 от НК. 

6. НОХД №361/09г. Делото е обр. на 05.03.09г. Обв. по чл.354а, ал.3 
от НК. Проведени са 7 с.з. Оправдателна присъда от 10.05.10г., поради 
опорочена процедура по претърсване и изземане. Присъдата е потвърдена 
от БОС. 

7. НОХД №2257/08г. Делото е обр. на 18.12.08г. Обв. по чл.195, ал.1, 
т.4 от НК. Проведени са 10 с.з. Оправдателна присъда от 23.09.10г. 

8. НОХД №851/08г. делото е обр. на 19.05.08г. Обв. по чл.325, ал.1 от 
НК. Проведени са 12 с.з. Оправдателна присъда от 13.01.10г. Присъдата е 
отменена, поради това, че същата е необоснована и незаконосъобразна и 
делото е върнато за ново разглеждане.  

9. НОХД №1040/08г. Делото е обр. на 11.06.08г. Обв. по чл.195, ал.1, 
т.4, т.7 от НК. Оправдателна присъда от 25.02.10г., поради 
обстоятелството, че протокола за оглед и изземане е опорочен. Присъдата е 
потвърдена. 

10. НОХД №1313/08г. Делото е обр. на 21.07.08г. Обв. по чл.235, ал.1 
от НК. Предмет на престъплението е 1 кубик дърва на стойност 55лева, 
обвиняемото лице е едно, разпитани са 4 свидетели и едно вещо лице. 
Проведени са 12 с.з. Постановена е оправдателна присъда на 06.04.10г. 
Същата не е протестирана. 

11. НОХД №1286/05г. Делото е обр. на 07.11.05г. Обв. по чл.242, ал.4 
от НК. Проведени са 28 с.з. Постановена е оправдателна присъда на 
23.07.10г. 

12. НОХД №1745/08г. Делото е обр. на 06.10.08г. Обв. по чл.343б, 
ал.1 от НК. Проведени са 15 с.з. Оправдателна присъда от 21.01.10г. 
Присъдата е потвърдена от БОС. 
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13. НОХД №452/2008г. делото е обр. на 07.03.2008г. Обв. по чл.194, 
ал.1 от НК. Постановена е оправдателна присъда на 21.05.2010г. 

14. НОХД №1489/06г. Делото е обр. на 09.06.06г. Обв. по чл.152, 
ал.2, т.3 от НК. Проведени са 18 с.з. Оправдателна присъда от 28.05.10г. 

15. НОХД №2211/08г. Делото е обр. на 15.12.08г. Обв. по чл.196, 
ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, а „а” 
и „б” от НК. Постановена е оправдателна присъда от 15.03.2010г. Същата 
не е протестирана. 

16. НОХД №53/2001г. Делото е обр. на 25.01.2001г. Обв. по чл.279, 
ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. Постановена е оправдателна присъда от 
31.05.2010г. Присъдата е отменена от БОС и делото е върнато за ново 
разглеждане от друг състав. Образувано е ново дело под №1442/2010г. 

17. НОХД №60/2002г. Делото е обр. на 31.01.2002г. Обв. по чл.279, 
ал.2 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК вр. с чл.20, ал.2 от НК. Оправдателна 
присъда от 28.06.2010г. 

18. НОХД №1069/08г. Делото е обр. на 17.06.08г. Обв. по чл.325, 
ал.2, пр.1 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК и обв. по чл.325, ал.3, пр.2 вр. ал.2, 
пр.1 вр. ал.1 вр. чл.28, ал.1 от НК. Оправдателна присъда от 02.02.1010г. 
Същата не е протестирана. 

19. НОХД №1044/2009г. Делото е обр. на 08.07.2009г. Обв. по 
чл.194, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК. Постановена е оправдателна присъда на 
12.04.2010г. 

20. НОХД №1875/2009г. Делото е обр. на 27.11.2009г. срещу две 
подсъдими лица. Обв. по чл.279, ал.1 вр. чл.18, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК. 
Постановена е оправдателна присъда на 23.09.2010г. Присъдата не е 
протестирана. 

21. НОХД №3393/06г. Делото е обр. на 29.12.06г. Обв. по чл.195, 
ал.1, т.2 от НК. Проведени са 18 с.з. Предмета на престъплението е на 
стойност 64, 80 лв. Даден е ход едва в 5 с.з. делото е отлагано многократно, 
поради неявяване на подсъдимия, за което не са взети никакви мерки. На 
14.12.09г. делото е отложено поради това, че съдебните заседатели са 
ангажирани по друго дело. Делото е отлагано многократно, и поради 
издирване на един свидетел, който в последствие е заличен. Постановена е 
оправдателна присъда на 01.02.10г. БОС е потвърдил присъдата. 

 
ИЗВОДИ: 
 
При извършената контролна проверка на Районен съд гр. Петрич, 

както бе констатирано по горе в обстоятелствената част на акта ,дадените 
пет препоръки на ръководството на съда са изпълнени с нужната 
отговорност и срочност. Следва да се отчете усилията, който полага новото 
ръководство на съда и по специално Административния ръководител за 
въвеждане на дисциплиниращи практики в работата на съдиите. Безспорен 
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успех е намаляването на спрените дела и тяхното приключване. /от 173 са 
възобновени 161 бр. дела и решени са 116 бр.дела./. Положителна практика 
е и въвеждането на стриктен контрол върху изпълнението на присъдите за 
стриктното спазване на сроковете предвидени в Правилника, както и 
въвеждането на форми за всяко съдебно заседание относно причините за 
отлагането на делата от съдебно заседание. Следва тези данни да се 
анализират, за да бъде постигнат дисциплиниращия ефект от тази форма на 
контрол. За съжаление обаче на фона на тези безспорни успехи в работата 
на съда се помрачават от тревожния факт, че въпреки всичко броя на 
старите дела не е намалял и в никакъв случай времето за разглеждане на 
делата съобразно инструктивните срокове не бележи тенденция към 
нормализиране. Ката пример може да се посочи, че от 21 бр. оправдателни 
присъди всичките с изключение на две са постановени в рамките на една 
година и повече и след провеждане на значителен брой съдебни заседание. 
Ефекта от постановяването на един справедлив съдебен акт след 
значителен период от време, лишава хората от усещането за 
справедливост. Прави впечатление от прегледа на старите дела и не 
приключили / преди 2010г./, че делата се отлагат без задълбочени мотиви и 
при най-малък повод, в много случай тенденциозно. Ако състава на 
наказателното отделение на Петричкия районен съд си направи труда да 
анализира само описаните в акта и цитирани по горе стари дела, може да 
си направи изводи относно качеството на работата и лошата подготовка за 
провеждане на съдебните заседания. Безспорно проблемите на Петричкия 
районен съд са трупани с години вследствие на лошата организация и 
ръководство, основна вина за което имат предишните двама 
административни ръководители /поради изтекла давност на същите не би 
могло да се търси дисциплинарна отговорност/, но в това се състои 
предизвикателството пред съдиите и административния ръководител да се 
справят с проблемите. 

 
ПРЕПОРЪКИ: 
1.На всеки три месеца да се прави задълбочен анализ на старите и не 

приключили дела относно причините довели до тяхното продължително 
разглеждане и какви дисциплиниращи мерки са предприели съответните 
председателите на състави относно страните в процеса. 

2. Препис от анализа да се изпраща на ИВСС, както и списък на 
съдиите със висящи стари дела повече от шест месеца. 

3.Административният ръководител на съда в случай на 
продължаване на тази негативна тенденция да предприеме необходимите 
мерки за иницииране на дисциплинарни производство относно съдиите. 

 
28 12 10г.                            ИНСПЕКТОР  
Гр. София                                           /П.МИХАЙЛОВ/ 


