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Коя е съдия Ралица Герасимова? 
Теомира – Десислава Петкова 

29 юли 2011 г. 
София - България 

 

Лицето Ралица Герасимова е съдия в Наказателно отделение, 106 състав при 

Софийски Районен съд. Същата в качеството си на съдия-докладчик е издала 
Разпореждане по Н. Ч. Х. Д. № 7159/2011 г. от 13 юни 2011 г. за даване ход на 
Тъжба от лицето Росица Георгиева Стоянова, но забележете, без да е налице 

Постановление на прокурор. Ето това се казва престъпление от общ характер, 
извършено толкова нагло и хладнокръвно, с пряк умисъл и то от съдия Ралица 
Герасимова. На 3 юли 2009 г., прокурор Румяна Стоянова е издала Постановление 
за отказ от образуване на досъдебно производство и прекратяване на прокурорска 
преписка № 35689/09 от по описа на Софийска Районна прокуратура.  

На 8 октомври 2010 г. прокурор Антония Делчева от Софийска Районна 
прокуратура издава Постановление за отказ от образуване на наказателно 

производство по преписка Вх. № 15288/10 г. по описа на 7 РПУ – СДВР и 

прекратяване на прокурорска преписка № 43980/10 г. описа на Софийска Районна 
прокуратура. В Тъжбата си до Софийски Районен съд, Наказателно отделение, 
лицето Росица Георгиева Стоянова чрез адвокат Катя Колева – Пеева твърди, че е 
получила Постановление за отказ от образуване на наказателно производство от 
Софийска Районна прокуратура, поради липса на обосновано предположение за 
извършено престъпление от общ характер, а наличие на данни за извършени 

престъпления по чл. 146 и чл. 147 от Наказателния кодекс, за което наказателното 

преследване се възбужда по Тъжба на пострадалия. Става въпрос за 
престъпленията обида и клевета, в които ме обвинява лицето Росица Георгиева 
Стоянова. Но къде е това Постановление и кой прокурор го е издал, не видях в 
червените корици на делота? Изумително е как няма прокурорско Постановление, а 
е налице Разпореждане на съдия-докладчик Ралица Герасимова. В този аспект е 
пълен фарс Протоколът от съдебното заседание на 14 юли 2011 г. На това съдебно 

заседание съдът не даде ход на делото. Аз нямам нищо общо с процесуалната 
фигура на подсъдимия и изразих във Възражение до Съда какви чудовищни 

процесуални нарушения срещу моя милост са извършени на досъдебното 
производство. Едно от тях е свързано с чл. 234, ал.7 от НПК, съгласно, който 
“Действия по разследването, извършени извън сроковете по ал.1 – 3 не пораждат 
правни последици, а събраните доказателства не могат да се ползват пред съда при 

постановяване на присъдата”. 

Съдията-докладчик и съдията са едно и също лице – Ралица Герасимова. На 
съдебното заседание от 14 юли 2011 г. лицето Росица Георгиева Стоянова е с 
адвокат Пламен Йорданов Ангелов. В този измислен процес аз нямам никакво 
участие и съм потресена от услужливата съдия Ралица Герасимова. На лицето 
Росица Георгиева Стоянова и трябват пари и тя се надява да получи няколко 
хиляди лева от този фарс, наречен съдебен процес. Въпреки, че сигнализирах 
Инспектората към Висшия Съдебен съвет за скандалното поведение на лицето 
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Красимир Влахов, който е образувал производство пред Първа инстанция съгласно 
чл. 247, ал.1, т.2 от НПК с Разпореждане, без да има правно основание за това, не 
последва никаква проверка. Какъв ще бъде резултатът от Надзора за законност, 
осъществяван от главния прокурор – нямам представа.  

Как е възможно да се образува наказателно дело от частен характер, без 

да е налице прокурорско постановление? Защо съдия Ралица Герасимова си 

позволява да се гаври със законоустановения правов ред в Република България? 

Кога Висшият Съдебен съвет ще образува дисциплинарно производство срещу 
лицата Ралица Герасимова и Красимир Влахов, които нарушиха толкова нагло и 

дръзко моите права и законни интереси? Как е възможно тези магистрати да стоят 
пред герба на Република България в съдебна зала, в съдийски тоги и да се 
саморазправят с невинни хора, само защото имат власт? Нека стане ясно на света, 
че не може да се инспирират съдебни процеси, само защото еди-кой си има съдебна 
власт и може да се вживява като солта на земята. Аз съм потресена от поведението 
на Инспектората към Висшия съдебен съвет. На 28 юли 2011 г. стана ясно, че след 
нарочна проверка от Инспектората Висшият Съдебен съвет е образувал 

дисциплинарни производства срещу съдиите Владимира Янева, Мирослава 
Тодорова, Владимир Астарджиев и Иван Коев заради системни процесуални 

нарушения. Всички добросъвестни юристи знаят колко е опасен този магистратски 

произвол, защото неспазването на процесуалните срокове не поражда правни 

последици, а събраните доказателства са негодни и за нищо вече не стават. Аз бях 
потресена от връх до корен от изказването на съдия Десислава Иванова, която 

определи действията на Инспектората към Висшия съдебен съвет като, забележете 
неоснователни. Същата абсолютно нагло и хладнокръвно говореше за 
“констатации на килограм”. Съдия Ралица Герасимова може да нарушава НПК, 

както си поиска, защото явно никой не и държи сметка и защото е независима и 

недосегаема. Ето затова съдебната система в България няма никаква репутация. 
Съдия Ралица Герасимова трябва да получава заплата и затова трябва да нарушава 
Конституцията и законите на Република България. Аз съм потресена от алфа до 
омега защо Инспекторатът към Висшия Съдебен съвет не желае да изпълни 

задълженията си. Нека Планетата разбере, че положението в българските съдилища 
е непоносимо и толкова скандално, че само министърът на правосъдието на Китай 

би могъл да го оправи. Защо, защо Лицето Ралица Герасимова от 106 състав на 
Софийски Районен съд е привилигирована, защо председателят на СРС Красимир 
Влахов е недосегаем и защо Инспекторатът не ги проверява? За две години 

министърът на правосъдието Маргарита Попова не успя да озапти разпищовените 
магистрати, които си позволяват системно да извършват престъпления. Всъщност 
г-жа Маргарита Попова явно не се интересува от злокобно скандалното поведение 
на съдия Ралица Герасимова и съдия Красимир Влахов. Ето, казвам Ви, г-жо 
министър как пострадах и как се намериха магистрати, които да ме превърнат в 
подсъдим, което е фарс. Не може да се допуска толкова грубо, цинично и 

отвратително да се погазват основни права и свободи, не може Ралица Герасимова 
и Красимир Влахов да продължават да се саморазправят с невинни граждани и да 
се разхождат със съдийски тоги. Който не желае да служи на закона, нека бъде 
незабавно дисциплинарно уволнен, защото е срам за България.  
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Още от дете знам, че само колоните в съдебната палата са прави. Ще 
започне ли най-после историческото отстраняване на недостойните магистрати и 

кога? Какви ще бъдат обясненията на Красимир Влахов и Ралица Герасимова не 
мога да гадая, но подлостта и самозабравянето от властта са факт. Не мога да 
разбера как е възможно Висшият съдебен съвет да толерира толкова 
некомпетентни съдии и да ги оставя да работят, за да съсипват несметни човешки 

съдби. Време е гражданското общество да се събуди и да изпълни свещената си 

функция. Не е достатъчно да се облепи Съдебната палата в София с некролози на 
Темида, а трябват незабавни и решителни действия, защото невинни граждани като 
мен се превръщат в средновековна жертва на адски съмнителни и твърде зле 
образовани магистрати. Аз не знам кой излъга Ралица Герасимова и Красимир 
Влахов, че са съдии. Получават заплати, които не им се следват и си правят каквото 

си искат, защото те са недосегаеми и няма кой да им се опъне. В България 
правосъдието не се получава, а и самото общество няма усещане за свещено 

правосъдие. Спомням си, как професор от Юридическия факултет казваше по 
време на лекция: 

 - Той теория не знае, а казус тръгнал да решава! 
Друг преподавател ни подхвърляше, че някои съдии не са много наясно с 

НПК. Вижте, който не е наясно и няма юридически знания, нека да напусне 
незабавно системата, защото вредата, която нанася на обществото е много лоша, 
грозна и дълбока. Ралица Герасимова и Красимир Влахов не са говорещ закон и 

това, което мислят и пишат в съдебните си актове не съответства на нормативната 
уредба в държавата България. 

Докога ще се търпи този гнусен исторически магистратски произвол, 
докога? Аз не знам на какъв език да говоря на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, за да ме разбере. Ние не се разбираме, защото на определени лица там не им 

е изгодно да се разбираме. Какъв е този средновековен инквизиционен процес 
срещу мен не знам и какво иска да ми каже съдът с тази своя незаконна проява? 

Съдиите Ралица Герасимова и Красимир Влахов решават, въпреки липса на 
прокурорско постановление и в грубо нарушение на законността да ме изправят на 
съд. Толкова много съществени нарушения, извършени на досъдебното 
производство явно не са достатъчни, за да се прекрати досъдебното производство. 

Съдиите трябва да получават пари, разберете, трябват им пари и затова е 
необходимо да погазват правото, добрите нрави и авторитета на българската 
съдебна система. Обърнах се към еврокомисаря по правосъдие Вивиан Рединг и 

чакам отговор. Такъв кошмар, толкова силен и коварен удар на съда срещу мен! 

Направо съм изумена, но няма да стоя със скръстени ръце и да се вайкам. Има 
начини, способи, средства, извън България посредством които да се въздейства на 
тези опасни магистрати. Какво изобщо знае  

Европейската комисия за демокрация чрез правото към Съвета на Европа 
или т. нар. Венецианска комисия, създадена през 1990 г.? Най-важното е да се знае, 
че отчаянието не бива да спира гражданите, обезкървени от българския съдебен 

произвол. 
  


