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ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността
на Окръжния и Районните
съдилища
в Пазарджишкия съдебен окръг
2014

Годишният доклад за 2014г. отразява дейността на Окръжен съд
Пазарджик и на Районните съдилища в Пазарджик, Велинград, Пещера и
Панагюрище, в изпълнение на задълженията им по чл. 117 от Конституцията
на Република България - защита на правата и законните интереси на
гражданите, юридическите лица и държавата, както и по чл. 7 и чл. 8 от Закона
за съдебната власт – справедливо и безпристрастно правосъдие, при точно и
еднакво прилагане на законите спрямо всички.
Основа за изводите за дейността на съдиите от Пазарджишкия съдебен
окръг през 2014г. са сведенията в годишните статистически отчети, както и
годишните статистически отчети през последните три години на окръжния и
районните съдилища.
Пазарджишка област е разположена в югоизточната част на Южна
България върху територия от 4458 кв.км, което представлява около 4% от
общата площ на страната. По–голяма част от нея - 57%, са горски площи, 36 %
са земеделски земи. Урбанизираната територия е 3.3%, останалата част са
водни площи, мини, кариери и транспортна инфраструктура.
Населението на областта според последното официално преброяване от
началото на 2011 год. е 275 548 души, което съставлява 3,7% от населението
на РБългария. Мъжете са 133 682, а жените 137 999. Областта се нарежда на 7мо място от 28-те области в страната.

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
СЪДИИ
Броят на съдийските щатове в ОС гр.Пазарджик през последните 3
години е както следва:
2011 г. – 22 щатни бройки, разпределени по длъжности, както следва: 1
щ.бр. - Административен ръководител – Председател, 2 щ.бр. - Зам.
Административен ръководител – Зам.председател, 17 щ.бр. - съдии и 2 щ.бр. мл.съдии.
С решение на ВСС по протокол №12/31.03.2011 г. – 1 щатна бройка за
съдия е трансформирана в щатна бройка за съдия в
Апелативен
специализиран наказателен съд, поради което в края на 2011 г. щата за съдии в
ОС-Пазарджик е 21 щатни бройки.
2012 г. - 21 щатни бройки, разпределени по длъжности, както следва: 1
щ.бр. - Административен ръководител – Председател, 2 щ.бр. - Зам.
Административен ръководител – Зам.председател, 16 щ.бр. - съдии и 2 щ.бр. мл.съдии.
2013 г. - 21 щатни бройки, разпределени по длъжности, както следва: 1
щ.бр. - Административен ръководител – Председател, 2 щ.бр. - Зам.
Административен ръководител – Зам.председател, 16 щ.бр. - съдии и 2 щ.бр. мл.съдии.
2014г. - 21 щатни бройки, разпределени по длъжности, както следва: 1
щ.бр. - Административен ръководител – Председател, 2 щ.бр. - Зам.
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Административен ръководител – Зам.председател, 16 щ.бр. - съдии и 2 щ.бр. мл.съдии.
Към 31.12.2014 г. в ОС гр.Пазарджик са заети 20 щатни бройки за съдии,
1 щатна бройка е незаета.
За отчетния период – 2014 година, със заповед № 790/11.12.2013г. и
заповед № 129/11.03.2014 г. на Административния ръководител – председател
на ОС-Пазарджик, съдия Делчо Чопаринов е командирован в Районен съд гр.
Панагюрище.
На основание искания от Административните ръководители на районен
съд гр. Пазарджик и Пещера, относно командироване на младши съдиите от
ОС-Пазарджик за изпълнение длъжността „съдия“ е извършено
командироване, както следва:
Със заповед № 405/09.07.2014 г.на Административния ръководителпредседател на ОС- Пазарджик младши съдия Красимир Лесенски е
командирован в РС-Пазарджик за изпълнение длъжността „съдия“, считано от
01.09.2014 г.
Със заповед № 406/09.07.2014г. на Административния ръководителпредседател на ОС - Пазарджик младши съдия Лилия Терзиева-Владимирова е
командирована за изпълнение длъжността „съдия“в РС-Пещера, считано от
01.09.2014 г.
Намаленият състав на съдиите в ОС гр.Пазарджик, поради
командироването на съдия Чопаринов, пенсионирането на съдия Танкова и
излизането в отпуск за отглеждане на дете на съдия Илиана Димитрова
създаде значителни затруднения в работата на съда, поради което
Административния ръководител - председател предприе действия за
командироване на съдии от РС гр.Пазарджик.
Със заповед № ЛС-391/12.12.2013г. на Административния ръководителпредседател на Апелативен съд гр.Пловдив Иванка Илинова – съдия в РСПазарджик е командирована за изпълнение длъжността „съдия“ в ОСПазарджик, считано от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.
Със заповед № ЛС-244/14.07.2014 г. на Административния ръководителпредседател на Апелативен съд гр.Пловдив Николинка Попова – съдия в РС
гр.Пазарджик е командирована за изпълнение длъжността „съдия“ в ОС
гр.Пазарджик, считано от 01.09.2014г. до 31.12.2014г.
В ПОС работят опитни съдии с дългогодишен стаж.
Рангове „Съдия ВКС и ВАС“ притежават съдиите Серафимова, Шопов,
Веселинов, Парпулова, Трънджиева, Ненчев, Джунева, Пенчева, Палова,
Маратилов , И. Димитрова, Стоянов, Бозаджиев, Пунтева и Илиев.
Ранг „Съдия АС“ притежават съдиите М. Димитрова и Александров.
Ранг „Съдия ОС“ притежава съдия Чопаринов.
През 2014г. с решение по Протокол №24/12.06.2014г. съдия Невена
Танкова е поощрена с отличие „Личен почетен знак: Първа степен – златен “
за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на
служебните задължения, високи нравствени качество и по повод навършване
на 65 – годишна възраст.
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През 2014г. както и в предходните три години няма съдии с наложени
дисциплинарни наказания и няма приложен чл.327 от ЗСВ.
При Пз ОС действа Комисията по професионална етика в състав:
Председател: Зам.председателя на ПОС Н.Танкова, членове: съдиите
И.Джунева и В.Маратилов, резервен член съдия К.Пенчева. След
пенсионирането на съдия Танкова, като член на комисията е включена съдия
Катя Пенчева, а за резервен член е избран съдията Д.Бозаджиев. Председател
на Комисията е съдия Джунева. През 2014г. Комисията не е била сезирана за
прояви на съдии нарушили Етичния кодекс на магистрата.
Комисията е изготвила становища във връзка с атестацията на съдиите от
Пазарджишкия окръжен съд, както и във връзка с тяхно пенсиониране.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
Предвид натовареността на отделните съдии, както и с оглед
постъплението на дела в съда, към настоящият момент не се налага
увеличение на съдийския състав.
РЪКОВОДЕН СЪСТАВ:
Ръководният състав на Пазарджишкия окръжен съд се състои от
Административен ръководител – Председател и двама Зам. Административен
ръководител – Зам.председатели.
На длъжността Административен ръководител – Председател на
Пазарджишкия ОС е съдия Елеонора Серафимова, която ръководи
„Гражданска колегия“ – Въззивно гражданско отделение и Търговско
отделение.
С решение на ВСС по Протокол №51/18.12.2013г. съдия Александър
Александров е назначен на длъжността „Заместник на административния
ръководител - заместник председател“ на Окръжен съд гр.Пазарджик, считано
от 03.01.2014г.. Същият ръководи „Наказателна колегия“.
С решение на ВСС по протокол № 24/12.06.2014г. на основание чл.165
ал.1 т.1 от ЗСВ, поради навършване на 65-годишна възраст е освободена от
длъжността „Заместник на административния ръководител - заместник
председател“ съдия Невена Танкова, считано от 19.06.2014г. Същата до
освобождаването й от длъжност ръководи Търговско отделение при
Пазарджишкия ОС.
С Решение по протокол № 24/12.06.2014 г. на ВСС на основание чл.168,
ал.2 във връзка с чл.160 от ЗСВ съдия Илиана Димитрова - Васева е назначена
на длъжността „Заместник на административния ръководител-заместник
председател“ на Окръжен съд гр. Пазарджик, считано от 19.06.2014г.
Считано от 08.07.2014г. съдия Илиана Димитрова – Васева – Заместник
административен ръководител - заместник председател на ОС гр.Пазарджик е
в отпуск поради бременност и раждане.
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СТРУКТУРА:
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В ОС гр.Пазарджик са обособени две колегии – наказателна и
гражданска. Гражданска колегия се състои от две отделения – въззивно
гражданско и търговско.
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
През отчетният период ръководител на Наказателна колегия е съдия
Александър Александров – Заместник административен ръководителзаместник председател на съда. Освен него в отделението работят и съдиите
Георги Шопов, Ивета Парпулова, Георги Веселинов, Ирина Джунева, Коста
Стоянов, Кристина Пунтева и Димитър Бозаджиев.
През 2014 г. със заповед на Административния ръководител-председател
на съда са сформирани 3 въззивни наказателни състава.
I-ви състав: Председател – И.Парпулова, членове: - К.Стоянов и Д.
Бозаджиев;
II-ри състав: Председател – Г.Веселинов, членове: - И.Джунева и К.
Пунтева;
III-ти състав: Председател – Г.Шопов, членове: - А.Александров и мл.
Съдия Лесенски.
С заповед на Адм. ръководител-председател на ОС-Пазарджик, считано
от 03.02.2014 г. са определени нови състави и членове на съставите, както
следва:
I-ви състав Председател – Ал. Александров, членове : - К. Стоянов и Д.
Бозаджиев;
II-ри състав: Председател – Г. Шопов, членове: Ивета Парпулова и мл.
съдия.
III-ти състав: Председател – Г.Веселинов,членове: - И.Джунева и Кр.
Пунтева.
ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ
ВЪЗЗИВНО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ:
През 2014г. ръководител на Въззивно гражданско отделение е съдия
Елеонора Серафимова – Адм. ръководител-председател на ОС- Пазарджик.
Със заповед № 658/2013г. на Административния ръководителпредседател на ОС-Пазарджик, считано от 01.01.2014г. до 01.10.2014г. са
сформирани и работили 3 въззивни граждански състава.
I-ви състав: Председател –М.Трънджиева, И. Илинова – командирован
съдия и Л.Терзиева-мл.съдия.
II-ри състав: Председател – А.Палова, членове: - Б. Илиев и Кр.Лесенски
–мл.съдия.
III-ти състав: Председател-В.Маратилов, членове: М.Димитрова и трети
член, съгласно изготвен график за попълване на състава.
Със заповед на Адм. ръководител-председател на съда №
421/16.07.2014г., считано от 01.10.2014 г. са сформирани 2-ва въззивни
граждански състава.
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I-ви състав: Председател – М.Трънджиева, членове: В.Маратилов и
Ив.Илинова-командирован съдия;
II-ри състав: Председател –Ал. Палова, членове: - Б.Илиев и
М.Димитрова.
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ:
Съдиите работили в Търговско отделение през 2014г. са –
Ел.Серафимова, Н.Танкова, Ил. Димитрова, К.Пенчева, Кр. Ненчев и
Николинка Попова – командирован съдия.
Ръководител на търговско отделение до 19.06.2014 г. е съдия Невена
Танкова – зам. административен ръководител-зам. председател на съда, а след
тази дата ръководител на отделението е съдия Илияна Димитрова. След
излизането й в отпуск за бременност и раждане през месец юли 2014г.
ръководител на отделението е Елеонора Серафимова – Адм. ръководителпредседател на ОС-Пазарджик.
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
През 2014г. Съдебната администрация при Окръжен съд гр.Пазарджик е
осъществявала своята дейност в съответствие със ЗСВ, ПАС, КТ, Указания на
ВСС и Министерство на правосъдието, като Адм.Ръководител – Председател
на ОС е осъществявал общо организационно ръководство съгласно чл.86 от
ЗСВ.
От началото на 2011 г. до края на 2014 г. щатното разписание на ОСПазарджик за съдебни служители е без промяна и включва 38 бр. съдебни
служители.
Съгласно Правилника за администрацията в съдилищата и
Класификатора на длъжностите в органите на съдебната власт съдебните
служители са били разпределени по брой и вид щатове в групи, както следва:
А/ Ръководни длъжности – 3 бр. - Съд. администратор, Гл. счетоводител и
Адм. секретар.;
Б/ Обща администрация - 4 бр. – Ст. специалист - касиер счетоводител,
Системен администратор, Статистик и Шофьор-домакин;
В/ Специализирана администрация – 27 бр. - Съд. секретари - 7 бр., Съд.
деловодител-регистратура – 1 бр., Съд. деловодители -12 бр., Съд. помощници
- 3 бр., Съд. архивар - 1 бр., призовкари - 3 бр.; технически длъжности – 4 бр.
– 1 бр.огняр и 3 бр. куриер-чистач.
През 2014 г. в ОС-Пазарджик са освободени от длъжност 2-ма съдебни
служители, изпълняващи длъжността „съдебен секретар“, поради навършване
на пенсионна възраст – Димитрийка Николова, считано от 1.08.2014г. и
Иванка Шараплиева – 01.09.2014г.
С Решение на ВСС по протокол № 59/06.11.2014 г. е дадено съгласие за
назначаване на съдебен служител на вакантната длъжност „съдебен секретар“
при условията на чл. 343 ал.2 от ЗСВ, която длъжност е заета, считано от
18.11.2014г.
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Считано от 19.09.2014 г. на основание чл.330 ал.2 т.6 от КТ е наложено
наказание „дисциплинарно уволнение“ на Главния счетоводител - Емилия
Григорова и същата е освободена от длъжност.
С Решение на ВСС по протокол № 42/1.10.2014г. е дадено съгласие за
назначаване на съдебен служител на вакантната длъжност „Главен
счетоводител“ при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ, която длъжност е заета
от 06.10.2014г. Със същото решение на ВСС е дадено съгласие за провеждане
на конкурс и назначаване на съдебен служител „Главен счетоводител“ в
Окръжен съд –Пазарджик и такъв е обявен през месец януари 2015г.
Към 31.12.2014г. в съда има вакантна 1 щатна бройка за “съдебен
секретар“.
Служителите заемащи съответните длъжности са с дългогодишен стаж и
придобит професионален опит. Работят с чувство за отговорност, осъзнават
значението на позицията, която заемат, притежават морални качества за
съдебен служител и работят добре в екип. Показват желание за работа,
открити са за новости, участват във всички форми на обучение.
През изминалата година всички съдебни служители са атестирани, като
оценките на всички са „отличен“. Трима съдебни служители са получили повисок ранг. Няма наложени наказания на съдебни служители.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
Коефициентът съотношение служители / съдии е 1,8 при 2,2 среден за
страната. Ето защо считам, че за нормалната работа на съда е необходимо да
бъдат отпуснати нови бройки за съдебни служители. На първо място съдът се
нуждае от 1 бр. съдебен служител – „Главен специалист – управление и
стопанисване на съдебни сгради“. Това се налага с оглед обстоятелството, че
Съдебната палата гр.Пазарджик е предоставена от Министерството на
правосъдието за стопанисване от ОС – Пазарджик, като в нея се помещават
ОС – Пазарджик, РС – Пазарджик, ОП – Пазарджик, РП – Пазарджик, Звено
„Съдебна охрана“ и АВ – Пазарджик. Сградата е триетажна със сутерен и
нейното стопанисване изискват множество дейности и време, а понастоящем
това се извършва по съвместителство от Съдебния администратор и
Административния секретар. На второ място е наложително назначаването на
1 бр. съдебен служител – Служител по сигурността на информацията, което се
налага от една страна за съобразяване изискванията на ПАС, но и с оглед
завишените изисквания във връзка с работата с класифицираната информация.
Към настоящият момент работата с класифицираната информация се
съвместява от Съдебния администратор, съдебен деловодител и съдебен
секретар. И на трето място, във връзка с предстоящото изграждане на
„Информационен център за граждани“ в Съдебната палата и за осъществяване
на дейността му се нуждаем от 1 щ.бр. съдебен деловодител.

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ
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През отчетния период Председателят на съда и неговите заместници
полагаха усилия за създаване на оптимална организация на работата.
Всички видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор при
разпределение на делата съгласно изискванията на чл.9 ал.1 и 2 ЗСВ.
Разпределението се извършва от Председателя на съда и неговите заместници
в качеството им на ръководители на отделните отделения. По всяко дело се
съставя протокол за разпределението му, като подробно се посочва изборът на
съдия докладчик. Елиминирана е всяка възможност да се определи съдия
докладчик извън случайния избор. Програмата се архивира годишно на СД
диск, архивът се съхранява на сървъра.
При проверката извършена от АС-Пловдив през 2014г. не са
констатирани нарушения при разпределение на делата на случаен принцип.
Със Заповед на Председателя разпределението между съдиите
в
Наказателно отделение е следното: Зам.Председателя - 80% натовареност от
всички видове наказателни дела, а останалите съдии - 100%. Разпределението
във Въззивно гражданско отделение е при 100% натовареност на всички съдии
от всички видове въззивни граждански дела. Разпределението в Търговско
отделение е:
Председателят – 70% натовареност от всички видове
първоинстанционни граждански и търговски дела, а останалите съдии – 100%.
Изборът на съдебни заседатели по наказателни дела - първа инстанция
също се извършва на случаен принцип, като към всяко дело се прилага и
протоколът за разпределение.
Съдебните заседания в ПОС се провеждат по предварително изготвен от
Председателя график. Всички съдии от ПОС по график дават дежурства през
почивните дни и през съдебната ваканция.
Наказателните съдии дават едноседмични дежурства също по утвърден
график.
Частните наказателни дела – ІІ-ра инстанция относно обжалване мерки за
неотклонение на първоинстанционен съд се разглеждат в състав наказателен
съдия – докладчик и членове – граждански съдии, по изготвен график.
И през 2014г. продължи дейността по създаването на електронни досиета
по всички видове новообразувани дела в съда.
ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
През 2014г. Председателят на Окръжния съд осъществяваше общо
организационно и административно ръководство съгласно чл.86 ал.1 т.1 ЗСВ.
През 2014г. Общото събрание на съдиите бе свикано от Председателя на
съда 19 пъти за обсъждане резултатите от дейността на съда през годината,
резултатите от извършените проверки в районните съдилища през 2014г.,
организационни въпроси, предложения и становища относно промени в ПАС
и Единната методика за разпределение на делата в съдилищата съобразно
принципа на случайния подбор и др.
На събрания на отделните отделения на съда се обсъждаха и становищата
на съда по искания на Председателя на ВКС за издаване на тълкувателни
решения, които се публикуваха и на вътрешния сайт на съда. През 2014г. са
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изготвени 17 обобщени становища, които са изпратени във ВКС, а също така
и обявени на вътрешния сайт на съда.
И през 2014г. продължи добрата практика да се изискват ежемесечни
справки за движението на делата както в ОС Пазарджик, така и в Районните
съдилища, което позволява на Председателя на ОС и съответните
председатели на районните съдилища да са в течение на натовареността на
съдиите, за бързината при решаване на делата и срочността за изготвяне на
съдебните актове.
Съгласно Заповеди №183 и №189 от 01.04.2014г. и №319 от 13.06.2014г.
на Председателя на Пз ОС, съобразени с Решенията на ВСС, се извършиха две
шестмесечни проверки за работата на Районните съдилища при
Пазарджишкия съдебен окръг. Проверката обхваща организацията на
дейността на съдилищата, както и спазването принципа на случайно
разпределение на делата. Резултатите от проверките бяха обсъдени на Общо
събрание на съдиите в присъствието на всички председатели на РС. При тях не
бяха констатирани сериозни пропуски в дейността на районните съдилища.
Беше акцентирано върху отделни пропуски в работата при администрирането
на делата, при подреждане на книжата по делата, при изготвяне в срок на
мотивите към съдебните решения и присъди, както и различна натовареност
на отделните съдии. Председателите на четирите съдилища в съдебния окръг
се запознаха подробно с направените препоръки на общо събрание на съдиите,
съответно набелязаха мерки и предприеха действия по отправените
препоръки.
Със Заповед № 119 от 30.10.2014г. на Председателя на Пловдивския АС
на основание чл.106 ал.1 т.6 ЗСВ в Окръжен съд гр.Пазарджик бе извършена
проверка, обхващаща периода 01.12.2013г. - 31.10.2014г. В доклада на
комисията извършила проверката не е отразено да са констатирани
съществени пропуски във връзка с организацията на дейността на съда.
Препоръки са дадени единствено във връзка с преодоляване наличието на
неравномерност при разпределението на делата и натоварването на съдиите,
както и за своевременното администриране на делата при отсъствието на
съдия – докладчик поради временна нетрудоспособност или платен годишен
отпуск. Препоръките са обсъдени на Общото събрание на съдиите и са
предприети мерки от ръководството на съда за преодоляване на посочените
недостатъци.
И през 2014г. бяха проведени две регионални обучения на място на
съдиите от Пазарджишкия съдебен район с теми: „Материално-правни
проблеми при делбата и вещните искове ” и „Въззивно производство по
наказателни дела. Касационно производство по наказателни дела.
Възобновяване на наказателни дела”. За лектори съответно на 17.10.2014г. и
24.10.2014г. бяха поканени върховните съдии С.Калинова и К.Шекерджиев. В
обучението участваха всички съдии от съдебния окръг разглеждащи
граждански и наказателни дела.
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ДОСТЪП И РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Дейността на Пресслужбата е в съответствие с приетата през 2006 год.
«Медийна стратегия на съдилищата от Пазарджишки съдебен окръг» и
допълнена през 2011 год. «Медийна политика на ОС - Пазарджик».
Продължават усилията за подобряване разбирането сред обществото за
специфичната работа на съдилищата и улесняване на достъпа до информация
от съда съгласно законовите разпоредби.
През 2014г. Пресслужбата на Окръжен съд – Пазарджик е изготвила,
изпратила в медийното пространство и публикувала в Интернет 104 бр.
прессъобщения. При наличие на медиен интерес към конкретно дело, с
разрешение на съдия-докладчик се осигурява присъствието на журналисти в
съдебната зала.
На 15.04.2014 год. бяха организирани „Дни на отворени врати“ за
ученици по предварително изготвена и съгласувана програма, като участие
взеха учениците от две пазарджишки училища. Събитието беше осъществено
съвместно с Районен съд – Пазарджик. Целта на това мероприятие е да се
повиши правната култура на младите хора, както и да им се въздейства
възпитателно. Младежите имаха възможност да разговарят със съдията, да се
запознаят с аспекти от наказателното право и да научат интересни казуси от
практиката на съдиите. Учениците присъстваха и на лекции, изнесени от
районни съдии и бяха разведени из Съдебната палата – регистратура,
деловодства, съдебни зали. На всички класове бяха издадени благодарствени
адреси за участие.
Съгласно сключено споразумение между ВСС и Министерство на
образованието и науката от м.октомври 2014 год. започна изпълнение на
Пилотна образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Инициативата е за
периода от 8 месеца и се осъществява от Окръжен съд – Пазарджик, съвместно
с Окръжна прокуратура – Пазарджик и гимназия „Иван Аксаков“ –
Пазарджик. Изготвена е предварителна програма, която предвижда занимания
веднъж месечно като са предвидени 7 теми, обхващащи различни аспекти от
правото. Целите на програмата са обогатяване познанията на учениците за
структурата на съдебната власт в Република България, формиране на правна
грамотност и култура, повишаване степента на познаване и спазване на
законите. През м.май 2015 год. е предвиден 1 учебен час за обобщаване на
наученото под формата на симулативен съдебен процес и викторина.
Планирани са отделно и посещения на съдебни заседания, при наличието на
подходящи за учениците дела (кражби, грабежи, разпространение на
наркотици, шофиране в нетрезво състояние, причиняване на телесни повреди
и др.).
При осъществяване на програмата „Отворени съдилища в България“ сме
водени от убеждението, че по-доброто познаване на съдебната система ще
допринесе за повишаване на общественото доверие в нея. Основната ни задача
е повишаване правната култура на младите хора и гарантиране на максимална
откритост и прозрачност в работата ни.
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Очакваните резултати са подобряване публичния образ на съдебната
власт и създаването на нов, проактивен подход за повишаване доверието на
местната общественост.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД
НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
През 2014г. общият брой на постъпилите и образувани в ОС- Пазарджик
дела е 1978. С останалите висящи дела от предходната 2013г. общият им брой
е 2287. Свършените дела през отчетния период са 1976 броя.
Спрямо предходните три години сравнителният анализ е отразен в
следната таблица:
Година
2011
2012
2013
2014

Постъпили
дела
2141
2093
1995
1978

Дела за
разглеждане
2365
2304
2245
2287

Свършени
дела
2154
2054
1936
1976

БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА И ТАКИВА В СРОК ДО 3 МЕСЕЦА
Един от съществените индикатори за бързината на правораздаване в съда
е приключването на делата в разумни срокове, включително и в тримесечните.
В следващата таблица е посочен сравнителен анализ спрямо предходните три
години за приключването на делата в инструктивните тримесечни срокове:

Година

ОБЩО
свършени

ДО 3 МЕС.

бр.

%

Решени по
същество

Прекратени

2011

2154

1966

91

1845

309

2012

2054

1914

93

1739

315

2013

1936

1749

90

1733

203

2014

1976

1745

88

1703

273

Анализът на тези данни сочи, че макар и намалена с 2%, бързината при
разглеждането на делата е запазена в сравнително висок процент. Безспорно е
обаче, че макар и в много малък размер този показател се влошава, поради
което и ще следва да се вземат мерки с оглед подобряването му.
ПО ВИДОВЕ ДЕЛА
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Свършени първоинстанционни
приключили в 3-месечен срок

Година

ОБЩО
свършени

наказателни

ДО 3 МЕС.

бр.

%

Решени по
същество

дела

и

такива

Прекратени

2011

84

73

87

50

34

2012

68

55

81

40

28

2013

65

49

75

43

22

2014

68

57

84

44

24

Свършени въззивни наказателни дела и такива приключили в 3месечен срок

Година

ОБЩО
свършени

ДО 3 МЕС.

бр.

%

Решени по
същество
Прекратени

2011

226

207

92

209

17

2012

191

179

94

181

10

2013

205

183

89

188

17

2014

185

155

84

170
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Свършени първоинстанционни граждански и търговски дела и
такива приключили в 3-месечен срок

Година

ОБЩО
свършени

ДО 3 МЕС.

бр.

%

Решени по
Прекратени
същество

2011

341

252

74

272

69

2012

387

300

77

297

90

2013

356

266

75

282

74

2014

384

273

71

269

115

Свършени фирмени дела и такива приключили в 3-месечен срок
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ДО 3 МЕС.

Година

ОБЩО
свършени

Решени по
същество

Прекратени

2011

41

41

100

41

0

2012

47

47

100

47

0

2013

44

44

100

44

0

2014

45

45

100

45

0

бр.

%

Свършени въззивни граждански дела и такива приключили в срок
до 3 месеца
ДО 3 МЕС.

Решени по Прекратен
същество и

Година

ОБЩО
свършени

2011

606

540

89

487

119

2012

573

545

95

466

107

2013

510

456

89

467

43

2014

562

486

86

495

67

бр.

%

Свършени въззивни частни граждански дела и такива приключили в
3-месечен срок
ДО 3 МЕС.

Година

ОБЩО
свършени

Решени по
същество

Прекратени

2011

348

345

99

304

44

2012

370

370

100

318

52

2013

341

341

100

312

29

2014

313

313

100

281

32

бр.

%

НАТОВАРЕНОСТ
От посочените данни се налагат следните изводи за общата натовареност
по щат на съдия за месец през отчетния период при 21 щата:
постъпления 1978 или 7,85 дела месечно;
за разглеждане 2287 или 9.08 дела месечно;
свършени 1976 или 7,84 дела месечно.
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Действителната натовареност през 2014г. спрямо делата за разглеждане,
която е втория показател, е както следва:
- всичко за разглеждане 2287 или 9,70 дела месечно.
Динамиката на средната натовареност по щат за отчетния период 2011г. 2014г. при 21 щата е в следната таблица:

Година

Постъпили

За
разглеждане

Свършени

2011

8,50

9.38

8.55

2012

8,31

9.14

8.15

2013

7,92

8.91

7.68

2014

7,85

9.08

7.84

Действителната натовареност през 2014г. спрямо свършените дела, която
е третия показател, е както следва:
- свършени дела 1976 или 8,38 дела месечно
Динамиката на действителната натовареност за отчетния период 2011г. 2014г. при 21 щата е в следната таблица:

Година

Постъпили

За
разглеждане

Свършени

2011

9,25

10.22

9.30

2012

9,47

10.43

9.29

2013

9,09

10.23

8.82

2014

8,39

9.70

8.38

Анализирани посочените данни водят до извода, че през периода от
2011г. до 2014г. се наблюдава намаляване постъплението на делата, което е
довело и до намаляване обема на правораздавателната работа на отделните
съдии.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
През 2014г. общо за разглеждане в съда е имало 704 наказателни дела,
от които новообразувани 655, висящи в началото на периода – 49 и 20 върнати
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от горната инстанция за продължаване на съдопроизводствени действия. Тук
са включени прекратени и върнати на долната инстанция дела за
администриране на подадени жалби по отношение на въззивните дела 12 бр.
(според указания на ВСС, докато бъдат изготвени нови статистически
формуляри).
За сравнение движението на делата през целия отчетен период е както
следва:
Година Постъпили
Дела за
Свършени
дела
разглеждане
дела
780
815
797
2011
687
705
649
2012
655
711
662
2013
2014
655
704
656
След анализ на вида на постъпилите наказателни дела в съда, може да
се направи извод, че броят на новообразуваните наказателни дела са е запазил
същия като през 2013 год., въпреки разликите в постъпленията по различните
видове дела. Наблюдава се увеличение на внесените в съда обвинителни
актове и споразумения, незначително намалял брой на ЧНД първа инстанция,
значително увеличение, с 16 бр., на разпитите от досъдебното производство.
Ръст бележат и ЧНД втора инстанция.
Данните дават основание да се направи извод, че се очертава трайна
тенденция броят на делата, върнати от горна инстанция (общо 8 бр.) за
продължаване на съдопроизводствените действия да е сравнително малък.
През 2013 год. върнатите дела са били 8 бр. Общо от ПАС и ВКС през 2012г.
са върнати 6 дела, през 2011 г. – 9. Това се дължи на подобряване качеството
на постановените съдебни актове от съдиите в наказателното отделение.
Срокове за приключване на наказателните дела
Година

Общо свършени

ДО 3 МЕС.

бр.

2011

797

767

%
96

2012

649

624

96

2013

662

620

94

2014

656

612

93

От свършените 656 от всички видове наказателни дела средната
продължителност на разглеждането им отчетена от образуване до
постановяване на крайния съдебен акт е както следва: в срок до 3 месеца 612,
което представлява 93%. В 1-месечен срок са решени 467 дела; от 1 до 3
месеца – 145 бр.; от 3 до 6 месеца – 31 бр.; от 6 месеца до 1 година – 10 бр.;
над 1 година – 3 бр. дела.
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През 2013г. са свършени общо 662 бр. дела, от които в срок до 3 месеца
612, което представлява 93%. В 1-месечен срок са решени 453 дела; от 1 до 3
месеца – 167 бр.; от 3 до 6 месеца – 30 бр.; от 6 месеца до 1 година – 9 бр.; над
1 година – 3 бр.
През 2012 год. са свършени общо 649 бр. дела, от които решени в 3месечен срок са 624 или 96%. От тях в едномесечен срок са 498 н.д.,от 3 до 6
месеца.19 дела от 6 месеца до 1 година-7 дела и над 1 година-1 дело.
По критериите на ВСС през 2011г. за свършени в срок до 3 месеца са
767 дела или 96% .
Данните сочат, че съдиите от наказателната колегия правят
необходимото да приключват делата в разумни срокове, включително в
тримесечните, за които се води статистика, тъй като бързината на
правораздаване е един от критериите, по които съдебната система търпи
критики. На вниманието на административното ръководство на съда също
стои въпросът за необходимостта от такава организация на работа в
отделението, която да гарантира бързина на процеса.
ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наказателни дела от общ характер
Година

2011
2012
2013
2014

Несвърше
ни

Постъ
пили

За
разглеж
дане

Свършени дела

Несвършени

по
същество

прекратени

13
11
16
13

82
73
62
74

95
84
78
87

50
40
43
44

34
28
22
24

11
16
13
19

От новообразуваните 74 бр. НОХД, в т.ч. и 3 бр. върнати от ПАС за
ново разглеждане, по обвинителни актове са 65, останалите 9 са по внесени
споразумения от прокурора. За сравнение през 2013 год. от общо 62 бр.
новообразувани дела 53 бр. са внесените обвинителни актове, останалите 9 бр.
са по внесени споразумения от прокурора. В съответствие с 2012 год. – от
постъпили 73 НОХД 59 дела са по обвинителни актове и 8 бр. внесени
споразумения (при 68 за 2011 година и 12 по споразумения, внесени от
прокурора по чл.382 НПК.
Година
2011
2012

Общо
82
73

По обвинителни актове
69
62

С внесени споразумения
13
11

2013

62

53

9

2014

74

65

9
16

С останалите 13 от предходната година в съда е имало за разглеждане
общо 87 НОХД. В края на 2014 год. висящите дела са 19. Следва да се
отбележи, че през месец декември 2014 год. са постъпили 11 бр. наказателни
дела от общ характер.
През 2013 г. новообразуваните дела са 62, в това число и 3 върнати за
продължаване на съдопроизводствените действия от ПАС (2 върнати на съда и
1 на прокурора) . С останалите 16 от предходната година в съда е имало за
разглеждане общо 78 НОХД. В края на 2013г. останали несвършени са 13
дела.
Броят на НОХД е нараснал през текущата отчетна година, в сравнение
с 2013 год. и 2012 год. Част от този вид дела, постъпили в съда през 2014г., са
с фактическа и правна сложност - с множество подсъдими, свидетели, вещи
лица, проведени съдебни заседания и значителен обем доказателствени
материали по всяко едно от тях.
Постъпления по видове НОХ дела
Данните сочат, че през 2014 г. продължава тенденцията най-голям брой
новообразувани дела да са за общоопасни престъпления (общо 26 НОХД),
които са и най- голям дял. Следват престъпления: против дейността на
ДООО – 16 бр. (в т.ч. пасивен подкуп чл.301-303 НК – 1 бр., активен подкуп чл.304, ал.1,2 и чл.304 НК – 12 бр.), против финансовата, данъчната и
осигурителни системи – 11 бр. (укриване/неплащане на данъчни задължения
чл.255-257НК – 10, по чл.253, ал.4 НК – 1 бр.), против личността – 11 бр.
(довършени убийства чл.115-118 НК – 5, опит за убийство чл.115-118 НК – 2,
причиняване смърт по непредпазливост чл.123 НК – 3, изнасилване по чл.152
НК - 1), против стопанството – 6 бр. (престъпления против паричната и
кредитната система чл.243-250 НК – 6), против собствеността – 4 бр. (грабеж
- чл.199 НК – 3, изнудване чл.213 НК – 1).
През годината има постъпили и разгледани 10 бързи производства по
реда на Глава 24 от НПК за престъпления по чл.304 а (активен подкуп). Общо
28 дела са приключили с осъдителни присъди по реда на Глава 27 от НПК –
„съкратено производство“.
Свършени НОХ дела:
През 2014 год. общо са разгледани 87 наказателни дела от общ
характер. Свършени са 68, от тях 57 в 3-месечен срок, което представлява
84%.
За сравнение с останалите години от отчетния период е следната
таблица:
ДО 3 МЕС.
Година
ОБЩО свършени
Бр.
%
84
73
87
2011
68
55
81
2012
65
49
75
2013
2014
68
57
84
17

От общо свършените през годината 68 дела в 1-месечен срок от
образуването им са свършени 40 дела, от 1 до 3 месеца – 17 дела, в срок от 3-6
месеца – 5 дела, в срок от 6 месеца до 1 година - 3 дела и над 1 година - 3 дела.
Със съдебен акт присъда са приключили 44 НОХД, 13 със
споразумение. От тях 5 са приключили със споразумение по чл.384 НПК в
съдебно заседание и 8 със споразумения по чл.382 НПК, внесени от
прокурора. 6 дела са прекратени и върнати на прокурор за доразследване, 5
дела са прекратени по други причини.
Данните сочат, че е налице значително подобрение работата на
съдиите при разглеждане и решаване на делата в 3-месечен срок в сравнение с
предходните 3 години. Съдиите са използвали предоставените им от закона
процесуални способи за дисциплиниране на страните и другите участници в
процеса. По дела с множество подсъдими и свидетели е създадена много добра
организация, позволяваща приключване на делата в разумен срок.
Дела приключили по реда на Глава XXVII НПК

Година
2011
2012
2013
2014

Общо
свършени
НОХД
84
68
65
68

От тях
съкратено
производство
27
24
22
28

% съкратено произв. от
общо свършените дела
32
35
34
41

През 2014 год. са проведени 28 бр. диференцирани процедури по реда
на Глава 27 от НПК. От тях по разпореждане на съда са 8, а по искане на
подсъдимия и неговия защитник – 20. Съкратените производства съставляват
41% от общия брой 68 свършени НОХД.
През 2013 год. по 22 бр. НОХД е проведено съкратено съдебно
следствие по Глава Двадесет и седма от НПК. От тях служебно, по преценка и
инициатива на съдията докладчик, са насрочени 10 дела, а 12 са по искане на
подсъдимия и неговия защитник.
През 2012 год. са проведени 24 бр. диференцирани процедури по глава
27 НПК като 10 са с разпореждане на съдия-докладчик и 14 дела са протекли
по съкратената процедура по искане на подсъдимия.
През 2011 година е проведено съкратено производство по 27 НОХД.
За изминалата година се наблюдава увеличение в броя на делата,
разгледани по реда на съкратеното съдебно следствие в сравнение с
предходните години. Разглеждането на дела по този ред съществено
допринесе за бързината на процеса, а промените в чл. 58а НК доведоха до посправедливо определяне на наказанията.
Няма свършени производства по искане на обвиняемия по реда на
Глава 26 НПК.
18

Дела приключили по реда на Глава XXVIII НПК
През 2014 год. е образувано и решено 1 дело на основание чл.78А от
НК за престъпление по чл.305а от НК. Обвиняемото лице е оправдано,
решението е влязло в сила.
През 2013 г. не са образувани дела на основание чл.78А от НК. Има 1
дело по Постановление с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност на основание чл.78а НК, което е останало висящо от предходната
година. Предметът на престъплението е свързан с компютърни данни в
електронни пощенски кутии - престъпление по чл.319а ал.1 НК. Подсъдимият
е оправдан, решението е потвърдено от ПАС.
През 2012 г. в съда са образувани 6 НАХД по Постановление с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност на основание
чл.78а НК. Две от делата са за престъпления свързани със злоупотреба със
средства свързани с европейските фондове-чл.248а,ал.2 НК,3 за престъпления
свързани с компютърни данни в електронни пощенски кутии-престъпление по
чл.319а ал.1 НК и 1 по чл.350 ал.2 НК.
През 2011 г. е образувано 1 НАХД по Постановление с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност на основание чл.78а НК за
престъпление свързано със злоупотреба със средства свързани с европейските
фондове.
Дела приключили със споразумение по реда на Глава XXIX НПК
През 2014 год. общо 13 дела са приключили със споразумение: 8 по
чл.382 НПК, внесени от прокурора и 5 бр. споразумение, сключени в съдебно
заседание. Делата, приключили със споразумение съставляват 19% от общия
брой свършени наказателни дела от общ характер.
През 2013 год. общо 20 дела са приключили със споразумение: 11 са
приключили със споразумение по чл.384 НПК в съдебно заседание и 9 със
споразумения по чл.382 НПК, внесени от прокурора.
Със споразумение през 2012г. са приключили 19 дела, от които 11 по
реда на чл.382 НПК и 8 по реда на чл.384 НПК.
През 2011г. са приключили 25 дела, от които 13 по реда на чл.382 НПК
и 12 по реда на чл.384 НПК.

Година
2011
2012
2013
2014

Общо
свършени
НОХД
84
68
65
68

От тях
споразумения
25
19
20
13

% споразумения от
общо свършените
дела
30
28
31
19

От посочените данни се налага извод, че делата разглеждани по този
ред са намалели значително.
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Върнатите за доразследване НОХД

Година
2011
2012
2013
2014

Общо
свършени
дела
84
68
65
68

Върнати за
доразследване

% от общо
свършени НОХД

7
4
1
6

8
6
2
9

През 2014 год. се наблюдава увеличение на делата, върнати на
прокурора за доразследване поради съществено нарушение на процесуалните
правила – 6 бр. на основание чл.249 НПК. Тези дела съставляват 8,9% от
всички свършени дела от общ характер (68 бр.).
През 2013 год. само едно дело е прекратено и върнато на прокурора за
доразследване. НОХД №362/2013г., водено срещу 2-ма подсъдими е
прекратено и върнато на прокурора за отстраняване съществени нарушения на
процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на
обвиняемите.
През 2012г. 4 НОХД са върнати от съда на прокурора,всички на стадия
на разпореждане от съдия докладчик-чл.249НПК.
Делата се връщат за доразследване, когато в досъдебното производство е
било реално допуснато отстранимо, съществено нарушение на процесуалните
правила. Увеличението на този показател сочи за недобра свършена работа от
страна на прокуратурата и разследващите органи.
Прекратени дела
През 2014 год. са прекратени общо 5 дела по други причини. По едно
дело е отхвърлена молбата на Окръжен съд гр. Марибор РСловения за
трансфер на наказателно производство, образувано срещу българският
гражданин; 1 дело е прекратено в открито заседание и върнато на прокурора
съгласно чл. 382 ал.8 от НПК, тъй като внесеното за одобряване споразумение
противоречи на закона; 1 дело е прекратено поради смърт на подсъдимия; 2
дела са изпратени на ВКС с искане за промяна на местна подсъдност.
Свършени НОХД по видове:
Свършените наказателни дела през 2014г. са 68, както следва по видове:
 общоопасните престъпления – 24 бр.:
 транспортни престъпления – чл.342, чл.343,ал.1 б.“в“, чл.343 ал.3 б.“б“ и
ал.4 НК – 14 бр., от които 9 са приключили с постановяване на
осъдителни присъди, 2 бр. са прекратени и върнати за доразследване и 3
са прекратени по др. причини;
 престъпления свързани с разпространение на наркотици по чл.354а,б и
чл.354в,ал.2 НК – 9 бр., от тях по 1 е поставена присъда, 8 са свършени
със споразумения;
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 против дейността на държавните органи (активни и пасивни
подкупи) – 14 НОХД – 13 с присъда, 1 – прекратено и върнато на
прокурора за доразследване;
 престъпления против стопанството (паричната и кредитна система)
общо 10 бр., от които 8 с присъда, 2 със споразумение;
 против личността (довършени убийства, опити за убийства,
причиняване на смърт по непредпазливост, изнасилване) са свършени 8
НОХД, 7 от които с присъда, 1 е прекратено за доразследване;
 престъпления против финансовата, данъчна и осигурителна системи
– 6 НОХД - 2 с присъда, 2 прекратени за доразследване, 2 дела са
прекратени по др. причини;
 против собствеността - 5 НОХД, от които 2 с присъда и 3 със
споразумение.
 против Републиката – 1 НОХД, приключило с присъда.
Съдени лица
Общо съдените лица през 2014 год. са 81, няма непълнолетни лица.
Осъдени са 73 лица, 6-ма са оправдани.
Общо 18 подсъдими от осъдените лица са сключили споразумение.
Оправдателни присъди
Година
Оправдателни присъди
2011
2
2012
2
2013
3
2014
6
През 2014г. са постановени общо 6 оправдателни присъди – 5 по НОХД
и 1 оправдан по НАХД, през 2013 год. са поставени 3 оправдателни присъди
по НОХД и 1 оправдан подсъдим по НАХД при 2 за 2012 год., при 2 за 2011.
Броят на оправдателните присъди през последната година нараства.
Основна причина за постановяването на оправдателните присъди е липсата на
доказателства, които да обосноват осъдителен съдебен акт.
Останали несвършени НОХД
През 2014г. са останали несвършени общо 19 наказателни дела. От тях
образувани със срок до 3 месеца са 16 (от тях 10 са образувани през
м.декември), от 6 месеца до 1 година - 1 дела, над 1 година - 2 дела.
С оглед на изложеното, за поредна година може да се направи
категоричен извод, че в ПОС няма неоснователно забавени дела от общ
характер.
Влезли в сила съдебни актове
През 2014 год. са влезли в сила общо 65 присъди по 64 бр. наказателни
дела от общ характер, в т.ч. 1 оправдателни присъди и 1 оправдан по НАХД.
21








Съдебните актове са разпределени, както следва:
престъпления против личността – относно 8 подсъдими;
престъпления против собствеността – 11 подсъдими;
престъпления против стопанството – относно 8 подсъдими, по
отношение на един подсъдим има влязла в сила оправдателна присъда;
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи
- относно 2 подсъдими;
престъпления против дейността на държавните органи - относно 10
подсъдими;
общоопасни престъпления – относно 25 подсъдими (от тях по
транспорта – 11, за наркотици – 14).
Частни наказателни дела първа инстанция

Година

2011
2012
2013
2014

Несвър
шени

Постъпи
ли

За
разглежда
не

Свършени дела
по
същество

прекрате
ни

4
1
2
5

352
239
268
279

356
240
270
284

339
226
256
272

16
12
9
8

Несвършени

1
2
5
4

През 2014 г. в ПОС са постъпили общо 225 бр. дела, при 230 бр. дела за
2013 год., 200 бр. за 2012 г.и 282 дела за 2011г. Налице е незначително
намаление на частните наказателни дела I-ва инстанция 225, при 230 бр. за
предходната година.
Постъпилите разпити през 2014г. са 54, при 38 за 2013г., 39 за 2012 г. и
70 за 2011г.
Нараснал е броя на разпитите на обвиняеми лица и свидетели в
досъдебното производство (54 бр.) за сравнение с 38 бр. за 2013 год., същото
ниво като през 2012 год. (39 бр.), драстичното намаление наполовина в
сравнение с 2011, когато са постъпили 70 бр. наказателни дела, основно се
дължи на промените в чл.281 НПК (изм.ДВ бр.32/2010 г.) и възможността да
се констатират противоречия в показания на свидетели, депозирани пред
орган на досъдебното производство.
Свършени частни наказателни дела първа инстанция
През отчетният период са свършени общо 280 броя ЧНД от които 279
бр. в тримесечен срок или 100%, при 265 броя през 2013г. от които 263 бр. в 3месечен срок или 99%, при 238 броя през 2012г. от които 238 бр. в 3-месечен
срок или 100%, при 355 броя през 2011г. от които 355 в 3-месечен срок или
100%. При тези данни, извода е, че се запазва се тенденцията през последните
години делата от този вид до приключват в 3-месечен срок.
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През 2014г. са останали несвършени общо 4 наказателни дела. От тях
образувани със срок до 3 месеца са 3 (от тях 1 е образувано през м.декември),
от 6 месеца до 1 година - 1 дело.
Въззивни наказателни дела - НОХД, НЧХД, НАХД, КНАХД
За 2014г. новообразуваните въззивни дела - по въззивни жалби и
протести са 178, при 203 за 2013г., 215 за 2012 год. и 216 за 2011г.
Има 2 постъпили КНАХД през 2014 год., при 3 бр. през 2013 год. и 3
бр. през 2012 год.
Годи
на

Несвър
шени

Постъ
пили

За
разглеж
дане

Свършени дела
по
същество

прекрате
ни

2011
2012
2013
2014

16
6
30
28

216
218
206
176

232
224
236
204

209
184
191
170

17
10
17
15

Несвършени

6
30
28
19

Броят на въззивните наказателни общ характер дела незначително е
намалял - 176 бр., като през 2013 год. са 203 бр. в сравнение с предходните
години – 215 новообразувани през 2012г., при 216 през 2011г. Продължава
тенденцията за намаляване постъплението на обжалвани или протестирани
съдебни актове на районните съдилища, което се дължи на законодателните
промени в НПК. Следва да се има предвид обаче, че за въззивна проверка в
Окръжния съд идват основно дела с фактическа и правна сложност, както и
такива с противоречиви още от досъдебното производство доказателства,
които не са позволили съкратеното им приключване. Тези дела са сложни за
решаване, поради което често по тях се налага провеждането на ново съдебно
следствие и събиране на допълнителни доказателства. Като причина за
намаления брой въззивни дела може да се приеме също, че резултати от
съдебните актове явно удовлетворяват страните по делата и те не се
възползват от правото си на обжалване и протест пред въззивната инстанция.
За разглеждане общо през 2014г. в съда е имало 204 въззивни
наказателни дела по жалби и протести и 2 КНАХД. От тях са свършени 187,
от които 157 в 3-месечен срок или 84%. Със съдебен акт са свършени общо
172 дела: 170 в.н.д., 15 са прекратени - от тях 4 по спогодба и 11 по други
причини и 2 КНАХД. Останали несвършени в края на 2014г. са 19 дела, от
които образувани със срок до 3 месеца са 16 (от тях 10 са образувани през
м.декември), от 3 до 6 месеца - 1 дела, над 1 година - 2 дела.
През 2013г. в съда е имало 233 въззивни наказателни дела по жалби и
протести. От тях са свършени 205, от които 183 в 3-месечен срок или 89%.
Със съдебен акт са свършени 188 в.н.д., като 17 са прекратени - от тях 7 по
спогодба и 10 по други причини.
През 2012г. в съда е имало за разглеждане 221 въззивни наказателни
дела по жалби и протести. От тях са свършени 191, от които 179 в 3-месечен
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срок,или 94%. Със съдебен акт са свършени 181 в.н.д., като 10 са прекратени от тях 4 по спогодба и 6 по други причини (поради оттегляне на жалби - 5 и 1
изпратено на Окръжен съд Пловдив по компетентност).
През 2011г. в съда е имало за разглеждане 232 въззивни наказателни
дела. От тях са свършени 226, от които 207 в 3-месечен срок или 92% .Със
съдебен акт са свършени 209 в.н.д., като 17 са прекратени - от тях 8 по
споразумение и 9 по други причини - поради оттегляне на жалби - 7 и 2
поради оттегляне на протест .
Горните данни са в следната таблица:
Година

ОБЩО за
разглеждане

СВЪРШЕНИ ДО 3 МЕС.

2011

232

Бр.
207

2012

224

183

94

2013

236

186

89

2014

204

155

84

%
92

Тези данни сочат, че съдиите от наказателното отделение полагат
усилия за приключване на делата в разумни срокове. По дела с фактическа и
правна сложност се налага въззивната инстанция да събира и проверява
доказателства, да се назначават експертизи. Цифрите дават основание да се
направи извод, че въззивните наказателни дела се решават бързо. За големия
брой несвършени дела допринесе и постъплението на 10 дела през месец
декември 2014г. в съда, което не позволи тези дела да се насрочат и решат за
календарната 2014г. Въпреки това ще следва да се положат още усилия от
страна на съдиите разглеждащи наказателни дела за подобряване на този
показател.
Постъплението на наказателни дела от районните съдилища е както
следва: РС Пазарджик - 121 бр., от които 88 по жалби и 33 по протест; РС
Велинград – 21 бр., от които 17 по жалби и 4 по протест; РС Пещера - 23 бр.,
всички по жалби; РС Панагюрище - 10 бр., от които 9 по жалби и 1 по
протест.
РС

НОХД

ЧНД

Пазарджик

Жалби
88

Протест
33

Общо
121

85

Велинград

17

4

21

23

Пещера

23

-

23

6

Панагюрище

9

1

10

10
24

Постъплението по КНАХД е както следва: 1 на РС – Пазарджик
(върнато за ново разглеждане) и 1 на РС – Велинград (изменено решение,
намалено наказание).
Резултатите от въззивния контрол на ПОС по наказателните дела е
както следва:
 потвърдени са 106 присъди и решения;
 изменени са 30;
 отменено отчасти и върнато за ново разглеждане - 1;
 отменени и върнати за ново разглеждане са 20;
 прекратени - 15;
 произнесена нова присъда по 12 наказателни дела.
 По 2 бр. ВНОХД има отменен ход по същество.
Частни наказателни дела ІІ инстанция
През 2014г. новообразуваните дела са 123 по частни жалби и частни
протести, при 119 за 2013г., 151 дела за 2012г. и 129 дела за 2011г. По видове
новообразуваните са: мерки по чл.64 НПК - 22, чл.65 НПК - 6, чл.243 НПК - 54
и други - 42. Свършени са 120, в срок до 3 месеца – 118 или 98%. Със съдебен
акт по същество са свършени 112. Прекратени са 8, 3 дела са останали
несвършени.
Година

2011
2012
2013
2014

Несвър
шени

Постъпи
ли

За
разгле
ждане

Свършени дела
по
същество

прекрате
ни

до3 месеца

Несвърше
ни

2
0
7
3

129
151
119
123

131
151
126
126

125
136
119
112

6
8
4
8

131-100%
144-100%
121-98%
118-98%

0
7
3
6

Свършени са 120, в срок до 3 месеца – 118 или 98%. Със съдебен акт по
същество са свършени 112. Прекратени са 8, 6 дела са останали несвършени.
Анализът на тези данни сочи, че този вид дела се приключват в
максимално кратки срокове.
Върнати
от
горна
инстанция
за
продължаване
на
съдопроизводствените действия
През 2014г. са върнати общо 8 дела от горни инстанции за
продължаване на съдопроизводствените действия.
ПАС е отменил присъдите по 3 НОХД. ВКС е отменил новите присъди
по 5 ВНОХД.
Броят на отменените съдебни актове и върнати дела за ново
разглеждане не е голям, като се има предвид, че в съда се разглеждат
множество дела с фактическа и правна сложност. През настоящата година
съдиите от наказателната колегия следва да акцентират основно върху
качеството на съдебните актове които постановяват. Трябва да се проявява по25

голяма концентрираност при провеждане на съдебното следствие, при
изготвяне на съдебните актове, тъй като в значителната си част пропуските се
дължат на проявено невнимание, а не на липса на професионална подготовка.
Обжалвани и протестирани съдебни актове
През 2014г. са изпратени за обжалвани по жалби или протести общо 69
наказателни дела, от които 30 НОХД, 32 ЧНД първа инстанция, 1 НАХД и 6
ВНОХД.
 От ПАС са върнати общо 25 НОХД, 1 НАХД и 2 ЧНД, образувани по
повод обжалвани присъди или решения, както следва:
 Потвърдени – 10, от тях 1 бр. решение по ЧНД;
 Изменено в наказателната част – 1 бр. решение по ЧНД;
 отменени и върнати за ново разглеждане – 3;
 отменени и върнати на прокурор – 2;
 отменени изцяло и произнася нова присъда – 1;
 изменени в наказателната част – 9;
 прекратено поради оттегляне на протеста – 2, от тях 1 по НАХД
От ПАС са върнати и 32 дела, образувани по повод обжалване на
определения и разпореждания по НОХД и ЧНД, вкл. и мерки за неотклонение.
От тях:
 потвърдени – 25 (4 определения и разпореждания по НОХД, 21 по ЧНД)
 отменени и върнати на прокурор – 4;
 отменени изцяло – 2 (1 определение по НОХД, 1 по ЧНД);
 изменени в наказателната част – 1.
 От ВКС са върнати 11 дела, от които потвърдени - 7, отменени и върнати
за ново разглеждане на въззивния съд – 4.
Дейност на съдиите в наказателното отделение
Съдия Александър Александров:
През 2014г. са постъпили за разглеждане 8 НОХД, 16 ВНОХД, 2
ВНАХД, 12 ВНЧД и 22 ЧНД. Останали несвършени от предходна година: 1
НОХД , 7 ВНОХД и 1 ВЧНД. За разглеждане е имал общо 69 наказателни
дела, в това число 9 НОХД, 23 ВНОХД, 2 ВНАХД, 13 ВНЧД и 22 ЧНД.
Свършени са общо 63 наказателни дела, от които 8 НОХД, 20 ВНОХД, 2
ВНАХД, 12 ВНЧД и 21 ЧНД. В 3-месечен срок са свършени общо 48 дела, от
които 4 НОХД, 11 ВНОХД, 1 ВНАХД, 11 ВНЧД, 21 ЧНД. Останали
несвършени дела – 1 НОХД, 3 ВНОХД, 1 ВНЧД и 1 ЧНД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения, разпореждания и определения от предходни
години е:

Потвърдени – 11;

Отменени и върнати на първоинстанционния съд – 1;

Изменени в наказателната част – 2.
Просрочени съдебни актове – 10 броя (4 по НОХД и 6 по ВНОХД)
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Съдия Георги Шопов:
През 201г. са постъпили за разглеждане 7 НОХД, 19 ВНОХД, 1
ВНАХД, 1 КНАХД, 18 ВНЧД и 28 ЧНД. Останали несвършени от предходна
година: 1 НОХД и 3 ВНОХД. Свършени са общо 77 наказателни дела, от
които 8 НОХД, 21 ВНОХД, 1 ВНАХД, 1 КНАХД, 18 ВНЧД и 28 ЧНД. В 3месечен срок са свършени 74 дела, от които 7 НОХД, 19 ВНОХД, 1 ВНАХД, 1
КНАХД, 18 ВНЧД, 28 ЧНД. Останали несвършени дела – 1 ВНОХД.
Резултати от инстанционния контрол, включващ обжалвани и
протестирани определения:

Потвърдени – 8;

Отменени и върнати на въззивния съд – 1;

Изменени в наказателната част –1.
Просрочени съдебни актове – 1 ВНОХД
Съдия Георги Веселинов:
През 2014 г. са постъпили за разглеждане 10 НОХД, 19 ВНОХД, 1
ВНАХД, 14 ВНЧД и 25 ЧНД. Останали несвършени от предходна година: 1
НОХД, 6 ВНОХД, 2 ВНЧД и 1 ЧНД. За разглеждане е имал общо 79
наказателни дела, в това число 11 НОХД, 25 ВНОХД, 1 ВНАХД, 16 ВНЧД и
26 ЧНД. Свършени са общо 69 наказателни дела, от които 7 НОХД, 21
ВНОХД, 1 ВНАХД, 14 ВНЧД и 26 ЧНД. В 3 месечен срок са свършени общо
61 дела, от които 7 НОХД, 13 ВНОХД, 1 ВНАХД, 14 ВНЧД и 26 ЧНД.
Останали несвършени дела – 10, от които 4 НОХД, 4 ВНОХД и 2 ВЧНД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 5;

Отменени и върнати на прокурора – 3;

Изменени в наказателната част – 1.
Просрочени съдебни актове – 2 ВНОХД
Съдия Ивета Парпулова:
През 2014г. са постъпили за разглеждане 10 НОХД, 19 ВНОХД, 2
ВНАХД, 17 ВНЧД и 39 ЧНД. Останали несвършени от предходната година: 4
НОХД, 3 ВНОХД и 2 ЧНД. За разглеждане е имала общо 96 наказателни дела,
в това число 14 НОХД, 22 ВНОХД, 2 ВНАХД, 17 ВНЧД и 41 ЧНД. Свършени
са общо 88 наказателни дела, от които 9 НОХД, 20 ВНОХД, 2 ВНАХД, 16
ВНЧД, 41 ЧНД. В 3 месечен срок са свършени общо 84 дела, от които 7
НОХД, 18 ВНОХД, 2 ВНАХД, 16 ВНЧД, 41 ЧНД. Останали несвършени дела
8, от които 5 НОХД, 2 ВНОХД и 1 ВЧНД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 3;

Изменени в наказателната част – 2.
Просрочени съдебни актове – мотиви по 1 НОХД
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Съдия Ирина Джунева:
През 2014г. са постъпили за разглеждане 11 НОХД, 18 ВНОХД, 2
ВНАХД, 13 ВНЧД и 94 ЧНД. Останали несвършени от предходната година: 1
НОХД, 3 ВНОХД и 1 ЧНД. За разглеждане е имала общо 143 наказателни
дела, в това число 12 НОХД, 21 ВНОХД, 2 ВНАХД, 13 ВНЧД, 95 ЧНД.
Свършени са общо 137 наказателни дела, от които 9 НОХД, 19 ВНОХД, 2
ВНАХД, 13 ВНЧД и 94 ЧНД. В 3-месечен срок са свършени общо 135 дела, от
които 8 НОХД, 18 ВНОХД, 2 ВНАХД, 13 ВНЧД и 94 ЧНД. Останали
несвършени дела – 3 НОХД, 2 ВНОХД и 1 ЧНД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 7;

Отменени и върнати на въззивния съд – 1;

Отменени изцяло – 1;
Няма просрочени съдебни актове
Съдия Коста Стоянов:
През 2014 г. са постъпили за разглеждане 9 НОХД, 20 ВНОХД, 2
ВНАХД, 13 ВНЧД и 23ЧНД. Останали несвършени от предходната година: 2
НОХД и 1. За разглеждане е имал общо 70 наказателни дела, в това число 11
НОХД, 21 ВНОХД, 2 ВНАХД,13 ВНЧД и 23 ЧНД. Свършени са общо 63
наказателни дела, от които 8 НОХД, 18 ВНОХД, 2 ВНАХД, 12 ВНЧД и 23
ЧНД. В 3 месечен срок са свършени общо 58 дела, от които 7 НОХД, 15
ВНОХД, 2 ВНАХД, 11 ВНЧД и 23 ЧНД. Останали несвършени дела – 3
НОХД, 3 ВНОХД и 1 ВЧНД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 5;

Отменени и върнати на въззивния съд – 1;

Отменени и върнати на първоинстанционния съд –2;

Отменени и върнати на прокурора – 2;

Изменени в наказателната част – 2.
Няма просрочени съдебни актове
Съдия Кристина Пунтева:
През 2014 г. са постъпили за разглеждане 12 НОХД, 19 ВНОХД, 2
ВНАХД, 1 КНАХД, 17 ВНЧД, 20 ЧНД. Останали несвършени от предходната
година: 2 НОХД, 3 ВНОХД и 1 ЧНД. За разглеждане е имала общо 77
наказателни дела, в това число 14 НОХД, 22 ВНОХД, 2 ВНАХД, 1 КНАХД,
17 ВНЧД и 21 ЧНД. Свършени са общо 68 наказателни дела, от които 12
НОХД, 18 ВНОХД, 2 ВНАХД, 1 КНАХД, 16 ВНЧД и 19 ЧНД. В 3 месечен
срок са свършени общо 63 дела, от които 11 НОХД, 16 ВНОХД, 1 ВНАХД, 1
КНАХД, 16 ВНЧД и 18 ЧНД. Останали несвършени дела – 2 НОХД, 4
ВНОХД, 1 ВНЧД и 1 ЧНД.
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Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 5;

Отменени изцяло – 1;

Изменени в наказателната част – 1.
Просрочени съдебни актове - просрочени мотиви по 1 НОХД
Съдия Димитър Бозаджиев:
През 2014г. са постъпили за разглеждане 7 НОХД, 20 ВНОХД, 1
ВНАХД, 13 ВНЧД, 23 ЧНД и 1 АНД. Останали несвършени от предходната
година: 1 НОХД , 1 ВНОХД и 1 ВНАХД. За разглеждане е имал общо 68
наказателни дела, в това число 8 НОХД, 21 ВНОХД, 2 ВНАХД,13 ВНЧД, 23
ЧНД и 1 АНД. Свършени са общо 67 наказателни дела, от които 7 НОХД, 21
ВНОХД, 2 ВНАХД, 13 ВНЧД, 23 ЧНД и 1 АНД. В 3-месечен срок са
свършени общо 65 дела, от които 6 НОХД, 20 ВНОХД, 2 ВНАХД, 13 ВНЧД,
23 ЧНД и 1 АНД. Останали несвършени дела – 1 НОХД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 2;

Отменени и върнати на въззивния съд-1;

Отменени и върнати на прокурор-1;

Отменени изцяло-2;

Изменени в наказателната част – 1.
Няма просрочени съдебни актове
Мл.съдия Лилия Терзиева-Владимирова:
През 2014г. са постъпили за разглеждане 11 ВНОХД, 2 ВНАХД и 5
ВЧНД. Свършени са общо 18 наказателни дела, от които 11 ВНОХД, 2
ВНАХД и 5 ВЧНД – всички в 3-месечен срок.
Няма просрочени съдебни актове.
Постъпили и свършени наказателни дела на гражданските съдии:
През 2014г. съдии от гражданското отделение са разглеждали ЧНД
съгласно предварително определен график.

5 ЧНД: Н.Танкова – 2, М.Трънджиева – 3.
Резултатите от цялостната дейност сочат, че съдиите в наказателното
отделение на ПОС притежават добър професионален опит и знания, работят с
чувство за отговорност и добросъвестно изпълняват задълженията си. С малки
изключения, мотивите към постановените от тях съдебни актове се изготвят в
законоустановените срокове.
Съдиите трябва да акцентират върху качеството на постановените
съдебните актове, тъй като той е основен показател за ефективната работа на
съдилищата. Наказателните съдии трябва да участват и по-активно в
различните по видове обучения с оглед подобряване на подготовката им както
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по НК, така и НПК, ЗИНЗС, включително и европейското законодателство по
наказателни дела.
Натовареност на съдиите от Наказателна колегия
През 2014 г. в Наказателна колегия работиха 8 съдии и 1 м л.съдия,
разглеждащ въззивни наказателни дела до 01.09.2014 год.
При щат от 8 съдии, средномесечното съдиите в наказателното
отделение ПОС разглеждат през 2014 год. 7,33 дела, през 2013 год. е 7.81, през
2012г. е 8.39, през 2011 г. е 9.70.
Натовареността спрямо свършените дела е 6,83 дела, при 6,90 за 2013
год., при 7,73 през 2012 г., при 9.49 през 2011г.

Отделение

Дела за
разглежда
не

Натова
реност средно
на месец

Наказателно

704

7.06

Свършени
дела

Натовар
еност
средно на
месец

Отработе
ни човеко
месеци

656

6.58

99.65

Съдиите следва да продължат да полагат усилия за приключване на
делата в срок и изготвянето на съдебните актове (решения и мотиви), което не
е невъзможно с оглед натовареността им. Следва да се положат усилия и за
приключване на делата, които продължават повече от 6 месеца въпреки
обективните трудности по всяко едно от тях.
Работа по ЗСРС
Съобразно чл.29 ал.8 ЗСРС отчетния доклад за дейността на съда през
година представя и данни относно брой издадени разрешения за използване
на специални разузнавателни средства, както и броя на изготвените
веществени доказателства.
През 2014 г. са издадени общо 124 бр. разрешения по отношение на 71
лица, от които 91бр. новообразувани и 33бр. разрешения за продължаване на
СРС. Изготвени са 40 бр. ВДС. Няма постановен отказ.
За сравнение движението им през целият отчете период е както следва:

Година

Обекти

Издадени
разрешения

Продължения

Откази

ВДС

2011

93

156

28

1

80

2012

128

165

44

0

86

2013

81

122

29

0

54

2014

71

124

33

0

40
30

Броя на дадените разрешения, както и броя на лицата по отношение на
които е дадено разрешение за използване на СРС през отчетната година се е
запазил в същото съотношение. Намалял е броят на изготвените и внесени в
съда ВДС . През 2014 г. няма постановен отказ. Данните сочат,че органите
имащи право да искат разрешение за ползване на СРС прецизират случаите,
по които искат разрешение за ползване на СРС, като исканията са
съобразени със закона, поради което няма и постановени откази.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
През 2014г. в Пазарджишкия ОС новообразуваните граждански дела са
били 1323, в това число 50 върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводството, в които са включени и прекратени и върнати на долната
инстанция дела за администриране на подадени жалби по отношение на
въззивните дела. Останалите несвършени дела към 01.01.2014 г. са 260 и
всичко за разглеждане през 2014г. е имало 1583 дела.
Сравнителният анализ за предходните три години е в следната таблица:

Годи
на

Останали
несвършени
Новообраз
от
увани
предходна
година

Върнати от
горната
инстанция и
върнати на
долната
инстанция

Всичко за
разглежда
не

Несвършени
към края на
годината

2011

189

1361

20

1550

193

2012

193

1406

12

1599

194

2013

194

1340

6

1534

260

2014

260

1323

50

1583

263

Броят на новообразуваните през 2014г. дела в сравнение с предходната
година е незначително намалял със 17 бр.
Увеличен е броят на върнатите дела от горната инстанция и върнати
на долната инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия
– общо 50 бр., при 6 за 2013г., при 12 за 2012г., 20 през 2011г.. Относно този
показател обаче следва да се има предвид, че в общия брой 50 върнати дела
по статистическите таблици са включени и въззивните граждански дела,
които са прекратени и върнати на първоинстанционните съдилища за
администриране на жалбите. Това е направено по устно разпореждане от
31

отдел „Статистика“ към ВСС, поради невъзможност за актуализиране на
статистическите сведения с оглед измененията в Правилника за
администрация на съдилищата, в сила от 08 януари 2015 г.
Броят на несвършените дела в края на 2014 г. е 263 бр., за 2013г. е 260,
при 194 броя за 2012г. и 193 бр. за 2011 г.. Анализът на тези данни сочи, че
през последните две години броят несвършени дела е висок, като най- голям
дял от тях е този на първоинстанционните граждански и търговски дела.
Това се дължи от една страна на увеличение постъплението на този вид
дела. От друга страна, на тяхната фактическа и правна сложност, което
налага разглеждането им в по- продължителен период от време . Освен това
фактор е и двойната размяна на книжата. Така през отчетния период
времетраенето на размяната на книжата над три месеца е при 58
търговски дела, а по първоинстанционни граждански - по 44 дела.
Граждански дела първа инстанция
През 2014 г. новообразуваните граждански дела първа инстанция са 174,
в т.ч. 4 бр. върнати от горната инстанция. С останалите несвършени 61 дела са
разгледани общо 235 дела.
През 2013 г. новообразуваните граждански дела първа инстанция са 185,
в т.ч. 1 брой върнато от горната инстанция. С останалите несвършени 39 дела
са разгледани общо 224 дела.
През 2012 г. новообразуваните граждански дела първа инстанция са 128,
в това число 2 върнати от горната инстанция. С останалите 64 несвършени
дела от преходната година в ПОС са разгледани 192 дела.
През 2011г. новообразуваните граждански дела първа инстанция са 152, в
това число 1 върнато от горната инстанция. С останалите 52 несвършени дела
от преходната година в ПОС са разгледани 204 дела.
Година
2011
2012
2013
2014

Постъпили
дела
152
128
185
174

Дела за
разглеждане
204
192
224
235

Свършени
дела
140
153
163
169

При тези данни се налага извод, че през последните четири години се
наблюдава тенденция на увеличение на гражданските дела, макар и не в
голяма степен. Освен увеличение постъплението се наблюдава и увеличение
броя на приключените дела. Наред с това се наблюдава и запазване на
процента свършени дела в 3-месечния срок. От общо свършените 169
първоинстанционни граждански дела, в този срок са приключени 137 дела или
81%, а със съдебен акт по същество са приключени 110 дела. За сравнение
през 2013г.в 3-месечния срок са свършени 133 дела или 82 %, а през 2012г. –
114 броя или 75%. През отчетната година натоварването на гражданските
съдии е в рамките на нормалното.Общият брой на обжалваните съдебни
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актове е 45 броя, а несвършените първоинстанционни граждански дела към
края на отчетния период са 66 броя.
Търговски дела
Новообразувани през 2014 г. са 226 дела, като 2 бр. се върнати от горната
инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. С останалите
117 несвършени дела от предходната година, в ПзОС е имало за разглеждане
343 дела.
Новообразувани през 2013 г. са 216 дела, като няма върнати от горната
инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. С останалите
94 несвършени дела от предходната година, в ПзОС е имало за разглеждане
310 дела.
Новообразувани през 2012 г. са 246 дела, вкл. и 2 върнати от горната
инстанция. С останалите 82 несвършени през предходната година, в ПзОС е
имало за разглеждане общо 328 търговски дела.
През 2011 г. новообразувани са 204 дела, вкл. и 3 върнати от горната
инстанция. С останалите 79 несвършени през предходната година, в ПзОС е
имало за разглеждане общо 283 търговски дела.
Година
2011
2012
2013
2014

Постъпили
дела
204
246
216
226

Дела за
разглеждане
283
328
310
343

Свършени
дела
201
234
193
215

През отчетния период постъплението на търговски дела леко се е
увеличило в сравнение с предходната година. Леко завишен е и броят на
приключените търговски дела, които общо са 215, като от тях 136 или 63%
са приключили в 3- месечния срок. Анализът на всички данни води до извод, че
съдиите от търговското отделение са положили много усилия за изясняване
на споровете и за решаването им, което се вижда от увеличения брой на
съдебни заседания, това е довело до увеличение на общия брой свършени дела.
Със съдебен акт по същество са приключили 159 дела, а са прекратени 56. За
сравнение през 2013г. 69% от търговските дела са приключили в 3-месечния
срок при 79% за 2012г. и 72% за 2011г. Към 31.12.2014г. висящи са останали
128 дела от разглеждания вид, като за сравнение през 2013г. са били 117, при
94 за 2012г. и 82 за 2011г.. През годината, предмет на жалба са били
съдебните актове по общо 126 търговски дела.
През 2014 г. са свършени 35 дела по несъстоятелност, в 3-месечен срок са
приключили 22 дела. Общо са постановени решения за откриване на
производство, решения за обявяване в несъстоятелност и решения за
заличаване, както следва: 7 по чл. 630 от ТЗ, по чл. 631 от ТЗ – 1 бр.
отхвърлена молбата за откриване на производство по несъстоятелност, 25 бр.
по чл. 632 от ТЗ, по които производството е спряно до изтичане на
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едногодишен срок, след който може да се прекрати, 2бр. по чл. 710 от ТЗ с
обявена несъстоятелност и 10 дела са прекратени по чл.129 и чл.130 от ГПК.
Висящи са 14 дела.
През 2013 г. са свършени 26 дела за несъстоятелност. Общо са
постановени решения за откриване на производство, решения за обявяване в
несъстоятелност и решения за заличаване по чл. 630 от ТЗ - 14 броя, по чл.
621 от ТЗ – 1 брой спряно, по чл. 631 от ТЗ – 1 брой отхвърлена молба, по чл.
632 ал.1 от ТЗ - 18 броя, по които производството е спряно до изтичане на
едногодишния срок за прекратяването им, ако не се възстанови по искане на
кредитор, по чл. 710 от ТЗ - 6 броя с обявена несъстоятелност, по чл. 735 от
ТЗ – 1 брой прекратено поради изчерпване масата на несъстоятелността, по чл.
711 от ТЗ – 3 броя с обявена несъстоятелност.
През 2012 г. са свършени 28 дела по несъстоятелност, от които 3 по чл.
630 от ТЗ, 21 по чл. 632 от ТЗ, по които производството е спряно до изтичане
на едногодишен срок, след който може да се прекрати, 3 по чл. 710 от ТЗ с
обявена несъстоятелност и 1 д. е прекратено. Висящи са 6 дела.
През 2011г. са свършени и 26 за несъстоятелност,от които в 3-месечен
срок, 11 с обявена несъстоятелност и 7 са прекратени. Останали несвършени
дела за несъстоятелност са 4 дела.
В статистическите отчети като свършени се сочат единствено
делата, по които има открито производство по несъстоятелност.
Действията, които продължават обаче след решението за открито
производство в съда са значителен брой и не се отчитат никъде, а следва да
се има предвид, че към 01.01.2015г. общо висящите дела по несъстоятелност
са 73 броя.
Фирмени дела
През 2014 г. са постъпили 43 броя дела, с останалите 2 несвършени от
предходната година общо за разглеждане са 45 дела. Постановени решения за
промени по фирмени дела и решения по чл. 25, 28 и 29 от Закона за
търговския регистър касаят 96 дела.
През 2013 г. са постъпили 44 броя дела, с останалите 2 несвършени от
предходната година общо за разглеждане са 46 дела. Постановени решения за
промени по фирмени дела и решения по чл. 25, 28 и 29 от Закона за
търговския регистър са по отношение на 154 дела.
През 2012 г. са постъпили 46 броя дела, с останалите 3 несвършени от
предходната година общо за разглеждане са 49 дела, през 2011г. 44 дела.
Постановени решения за промени по фирмени дела и решения по чл. 25, 28 и
29 от Закона за търговския регистър са по отношение на 154 дела, през 2011г.126 дела.
В ПзОС постъпват дела за регистрация на сдружения с нестопанска цел,
фондации, формации по Закона за вероизповеданията, адвокатски дружества и
промени в регистрацията им. В началото на отчетния период започна работа с
електронен регистър, в който се попълват характеристики на вида сдружение,
том, регистър, страница, партида, предмет на дейност, цели и вид на текущите
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промени. След като се създаде в електронната папка, електронният регистър
се разпечатва и съхранява на хартиен носител.
И през 2014г. продължи работата по създаване на електронни папки на
фирмените дела в САС "Съдебно деловодство" на "Информационно
обслужване" - Варна. Попълването на деловодната програма е била основна
дейност на фирменото отделение през проверявания период, съгласно
разпоредбите на ВСС и Министерството на правосъдието в тази насока.
Издават се удостоверения за актуално състояние на сдружения с нестопанска
цел и др. във връзка със служебна пререгистрация.
По-голямата част от фирмените дела с регистрация на едноличните
търговци, които не са поискали пререгистрация в срока по §4, ал. 1 от ЗТР и се
считат заличени от 01.01.2012г., бяха архивирани.
Частни граждански дела първа инстанция
Това са дела образувани по молби за допускане на обезпечения по чл.390
от ГПК и процедури по регламенти.
През 2014 г. са постъпили и са разгледани 14 дела.
През 2013 г. са постъпили и са разгледани 15 дела
През 2012 г. са постъпили и са разгледани 18 дела.
През 2011 г.са постъпили и са разгледани 17 дела.
И през 2014 г. продължи въведения контрол върху новопостъпилите
молби за допускане обезпечение на бъдещи искове при подаване на
множество молби от един и същ молител против търговеци на едно и също
основание, с цел постигане положителен резултат при различните докладчици.
Всяка новопостъпила молба се проверява за образуван вече идентичен казус и
резултатът от проверката се докладва на съдията - докладчик с цел
предотвратяване на злоупотреби с процесуални права. Съдебните актове по
тези дела се постановяват на същия или най- късно на другия ден. Стриктно се
следи и се отменя допуснатото обезпечение, когато своевременно не са
представени доказателства за предявяване на иска в едномесечния срок.
Общо натоварване с пряка правораздавателна дейност на съдиите от
Търговско отделение
Общата натовареност на съдиите от Търговско отделение през отчетния
период е както следва:
Дела за
разглеждане

639

Натовареност
средно на месец

12.09

Свършени
дела

445

Натовареност
средно на месец

8.42

Отработени
човекомесеци

52.87

Обжалвани съдебни актове
През 2014 г. са изпратени за обжалване 45 граждански дела І-ва
инстанция и 126 търговски дела.
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През 2013 г. са обжалвани 51 граждански І-ва инстанция дела и 90
търговски дела, 5 частни граждански дела.
През 2012 г. са обжалвани 48 граждански І-ва инстанция дела и 95
търговски дела, 10 частни граждански дела.
През 2011 г. са обжалвани 48 граждански І-ва инстанция дела и 109
търговски дела, 6 частни граждански дела.
Ревизирани съдебни актове
Резултатите от обжалваните съдебни актове, върнати от ПАС и от ВКС
през 2014 г. са както следва:
При гражданските дела І-ва инстанция са потвърдени 22 решения,
отменени 3, изменени – 11.
Потвърдени са 14 определения, отменени – 8, оставени без уважение – 2,
оставени без разглеждане – 1 определение.
При търговските дела са потвърдени 25 решения, отменени – 7, изменени
– 7, оставени без уважение – 1, оставени без разглеждане – 1 определение.
Потвърдени са 32 определения, отменени са 15, изменени – 5, без
уважение – 4, оставени без разглеждане – 3, прекратени - 1.
Адм.ръководител – Председател Елеонора Серафимова
През 2014 г. съдия Серафимова е имала постъпили общо 106 дела, от
които 36 са граждански дела І-ва инстанция, 46 търговски дела, 3 частни
граждански дела І-ва инстанция, 21 фирмени дела (нови и промени).
С останалите от предходната година общо 1 броя дела, тъй като през 2013
г. е била командирована в Софийски градски съд общо за разглеждане са били
107 дела, от които 36 граждански дела І-ва инстанция, 3 частни граждански
дела, 47 търговски дела, 21 фирмени дела.
От тях общо свършени са 76 дела, от които 20 граждански дела І-ва
инстанция, 3 частни граждански дела, 32 търговски дела, 21 фирмени дела.
Останали несвършени дела към 31.12.2014 г. са общо 31 дела, от които 16
граждански дела I-ва инстанция и 15 търговски дела.
Има върнати 8 броя решения, от които 4 броя потвърдени, 2 броя
отменени и 2 броя изменени.
От върнатите 6 броя определения са потвърдени 2 броя, отменени са 2
броя и са изменени 2 броя.
Просрочени съдебни актове – 9 бр.
Зам.председател Невена Танкова – до 18.06.2014 г. поради
пенсиониране
През 2014 г. е имала постъпили общо 25 дела, от които 6 са граждански
дела І-ва инстанция, 3 частни граждански дела І-ва инстанция, 6 търговски
дела, 10 фирмени дела (нови и промени).
С останалите от предходната година общо 23 броя дела, от които 12
граждански дела І-ва инстанция и 11 търговски дела, общо за разглеждане са
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били 48 дела, от които 18 граждански дела І-ва инстанция, 3 частни
граждански дела, 17 търговски дела, 10 фирмени дела.
От тях общо свършени са 48 дела, от които 18 граждански дела І-ва
инстанция, 3 частни граждански дела, 17 търговски дела, 10 фирмени дела.
През 2014 г. са върнати 25 решения, от които 15 потвърдени, 3 –
отменени, 7 – изменени.
Пред 2014 г. са върнати 13 определения, от които 7 потвърдени, 5
отменени и 1 изменено.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Красимир Ненчев
През 2014 г. е имал постъпили 139 дела, от които 44 граждански І-ва
инстанция, 4 броя частни граждански дела, 61 броя търговски дела, 30
фирмени дела (нови и промени).
С останалите от предходната година общо 55 дела, от които 17
граждански дела І-ва инстанци, 36 търговски дела и 2 фирмени е разгледал
общо 194 дела, от които 61 граждански І-ва инстанция, 4 частни граждански
дела І-ва инстанция, 97 търговски дела и 32 фирмени дела.
От тях са свършени 130 дела, от които 39 граждански І-ва инстанция, 4
частни граждански дела І-ва инстанция, 55 търговски дела и 32 фирмени дела.
През 2014 г. са върнати 15 решения, от които 12 са потвърдени, 1 е
отменено и 2 са изменени.
Върнати са 21 броя определения, от които 13 са потвърдени, 7 са
отменени и 1 е изменено.
Просрочени съдебни актове – 13бр.
Съдия Катя Пенчева
През 2014 г. е имала постъпили 129 дела, от които 39 граждански І-ва
инстанция, 1 гражданско ІІ-ра инстанция, 4 частни граждански дела І-ва
инстанция, 56 търговски дела и 29 фирмени дела (нови и промени).
С останалите от предишния период 54 дела, от които 17 граждански І-ва
инстанция и 37 търговски дела, е разгледала 183 дела, от които 56 граждански
І-ва инстанция, 1 гражданско ІІ-ра инстанция, 4 частни граждански дела І-ва
инстанция, 93 търговски дела и 29 фирмени дела.
От тях са свършени 144 дела, от които 49 граждански І-ва инстанция, 1
гражданско ІІ-ра инстанция, 4 частни граждански дела І-ва инстанция, 61
търговски дела и 29 фирмени дела.
През 2014 г. са върнати 10 решения, от които 8 потвърдени и 4 изменени.
Върнати са 20 броя определения, от които 16 потвърдени и 4 отменени.
Просрочени съдебни актове – 8 бр.
Съдия Илиана Димитрова – в майчинство от 07.07.2014 г.
През 2014 г. е имала постъпили 21 дела, от които 8 граждански дела І-ва
инстанция, 5 търговски дела и 8 фирмени дела (нови и промени).
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С останалите от предходната година 29 дела, от които 11 граждански І-ва
инстанция и 18 търговски дела е разгледала общо 50 дела, от които 19
граждански дела І-ва инстанция, 23 търговски дела и 8 фирмени дела.
От тях са свършени 49 дела, от които 19 граждански дела І-ва инстанция,
22 търговски дела и 8 фирмени дела.
През 2014 г. са върнати 23 броя решения, от които 15 потвърдени, 4
отменени и 4 броя изменени.
Върнати са и 22 определения, от които 17 са потвърдени, 4 са отменени и
1 изменено.
Просрочени съдебни актове – 9 бр.
Съдия Николинка Попова (командирована от Районен съд Пазарджик)
През 2014 г. е имала постъпили 107 дела, преразпределени от съдия
Невена Танкова, от които 41 граждански дела І-ва инстанция, 2 граждански
дела І-ва инстанция, 52 търговски дела и 12 фирмени дела (нови и промени).
С останалите от предходната година 18 дела, преразпределени от съдия
Невена Танкова, от които 4 граждански І-ва инстанция и 14 търговски дела е
разгледала общо 125 дела, от които 45 граждански дела І-ва инстанция, 2
граждански дела І-ва инстанция, 66 търговски дела и 12 фирмени дела.
От тях са свършени 66 дела, от които 24 граждански дела І-ва инстанция,
2 граждански дела І-ва инстанция, 28 търговски дела и 12 фирмени дела.
През 2014 г. са върнати 3 определения, от които 2 са потвърдени и 1 е
отменено.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Славейка Костадинова
През 2013 г. съдия Костадинова е преминала на работа в Апелативен съд
Пловдив.
През 2014 г. има върнати 4 решения, от които 3 потвърдени и 1 изменено.
Върнато е и 1 брой определение – потвърдено.
Анализът на посочените данни води до извод, че съдиите, работещи в
Търговско отделение са полагали усилия за подготовка на делата си, в поголямата си част отличаващи се с фактическа и правна сложност, за
своевременно насрочване и решаване, както и за изготвяне в срок на
съдебните актове, поради което са постигнати и добри резултати, но
усилията в тази посока следва да продължат предвид установената
тенденция за увеличение на висящите дела през отчетния период. На общо
събрание на съдиите са анализирани причините за забавяне на конкретни
дела и са обсъждани мерки за своевременното им решаване. Констатациите
от проверките, извършвани от Апелативен съд Пловдив са изцяло
положителни. За образуването, движението и приключването на делата е
констатирано, че съдиите разглеждащи първоинстанционни граждански и
търговски дела са се произнасяли своевременно по редовността на исковите
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молби и е налице стремеж към бързо администриране на исковите молби.
Констатацията в случая е, че стремежа на гражданските съдии да
работят все по-добре е подобаващо оценен от проверяващите.
От друга страна обаче, следва да се отчете усилието на съдиите за
приключване на делата, за което сочи увеличението на свършените дела с 28
броя. Съдиите имат и добра предварителна подготовка по
първоинстанционните граждански и търговски дела. Постановявали са
своите актове по размяна на книжата в изключително кратки срокове,
изготвяни са много подробни проекти за доклад по реда на чл.140 и чл.374 от
ГПК, извършена е добра подготовка за разглеждането им в открито съдебно
заседание. Това е видно от минималния брой отменени определения за даване
ход на устните състезания - 2 броя.Наред с това качеството на работата
на съдиите от това отделение се отразява и при изготвяне на съдебните
актове, за което говори и увеличения брой на потвърдените решения и
определения в сравнение с минали години.
Въззивни граждански дела
През 2014г. новообразуваните въззивни граждански дела са 550, в това
число и 13 върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводствените действия, като тук по изисквания на ВСС са включени
и 20 бр. дела, които са прекратени и врънати на първоинстанционния съд за
администриране на жалбите. С останалите несвършени 68 броя дела, общия
брой на делата за разглеждане е 618.
През 2013 г. новообразуваните въззивни граждански дела са 527, в това
число и 5 върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводствените действия. С останалите несвършени 51 броя дела,
общия брой на делата за разглеждане е 578.
През 2012 г. новообразуваните въззивни граждански дела са 585, в това
число и 8 върнати за ново разглеждане.С останалите несвършени от
предходната година 39 дела, общият брой на делата за разглеждане е 624.
През 2011г. новообразуваните дела са 597, в това число и 15 дела,
върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводствените
действия. С останалите несвършени от предходната година 48 общо за
разглеждане в ПОС е имало 645 въззивни граждански дела.
Година
2011
2012
2013
2014

Постъпили
дела
597
585
527
550

Дела за
разглеждане
645
624
578
618

Свършени
дела
606
573
510
562

Сравнителният анализ на тези данни сочи, че постъплението на дела от
този вид през отчетния период е леко повишено. Наред с това е повишен и
броя на върнатите от горната инстанция за продължаване на
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съдопроизводствените действия дела. Леко завишен е и броят на
приключените дела, но все още не се доближава до резултатите постигнати
през 2012г. и 2011г.. През 2014г. общо са приключени 562 дела, като от тях
486 или 86% са в 3- месечния срок. Със съдебен акт по същество са
приключили 495 дела, а са прекратени 67. За сравнение през 2013г. 89% от
въззивните граждански дела са приключили в 3-месечния срок при 95% за
2012г. и 89% за 2011г. Към 31.12.2014г. висящи са останали 56 дела от
разглеждания вид, като за сравнение през 2013г. са били 68, при 51 за 2012г. и
39 за 2011г.. През годината, предмет на жалба са били съдебните актове по
общо 139 въззивни граждански дела.От посочените данни се налага извод, че
през последните четири години броя на приключените в 3-месечния срок дела
намалява. Увеличен е броят на върнатите дела за ново разглеждане. Ето
защо ще следва да се положат усилия за подобряване на тези показатели от
съдиите разглеждащи този вид дела.
Частни граждански дела втора инстанция
През 2014 г. новообразуваните дела от този вид са 314, като с останалите
за разглеждане от 2013г. 23 броя, общо са разгледани 326 броя дела.
През 2013 г. новообразуваните дела от този вид са 345, като с останалите
за разглеждане от 2013г. 8 броя, общо са разгледани 353 броя дела.
През 2012 г. новообразуваните дела от този вид са 375, като с останалите
за разглеждане от предходната година в съда е имало общо за разглеждане 378
дела.
През 2011 г. новообразуваните дела са 341 и с останалите несвършени в
началото на периода 10 в съда е имало общо за разглеждане 351 въззивни
частни граждански дела.
Година
2011
2012
2013
2014

Постъпили
дела
341
375
345
314

Дела за
разглеждане
351
378
353
326

Свършени
дела
348
370
341
313

В сравнение с предходната година постъплението е намалено с 31 броя
дела, но предвид данните от предишните години от изследвания 4-годишен
период не може да се направи категоричен извод за трайна тенденция за
намаляване на постъплението. По начало постъплението по този вид дела е в
зависимост от постъплението на частни граждански дела в районните
съдилища през отчетната година и през предхождащата я. От анализа на
статистическите данни може да се направи извод, че все още сериозен дял
от делата заемат тези образуваните по частни жалби в заповедното
производство, като се има предвид, че поради характера на производството,
могат да бъдат обжалвани няколко акта постановени в едно заповедно
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производство. По отношение на този вид дела се установи съдебна практика
и не са налице съществени затруднения.
Следва да се отбележи обаче, че през целия изследван период делата от
този вид са свършени 100% в 3-месечния срок, освен през 2011г., когато са
били приключени 99% от тях. Това е максимален резултат и за него съдиите
разглеждащи този вид дела заслужават адмирации.
Дела по молби за определяне срок при бавност
През 2014 г. са разгледани 2 дела, от които със съдебен акт по същество 1
бр. и 1 бр. е прекратено.
През 2013 г. са разгледани 8 дела, от които със съдебен акт по същество 4
броя и прекратени 4 броя.
През 2012 г. са разгледани 10 дела, от които със съдебен акт по същество
5 дела и прекратени 5 дела.
През 2011 г. са разгледани 5 дела, от които 4 са с постановен акт по
същество и 1 дело е прекратено.
Посочените данни дават основание да се направи извод,че проблеми
относно движението на делата и тяхното администриране в районните
съдилища няма, за което говори и значително намалелия брой жалби за
бавност. Това е констатирано и при проверките на ПзОС, касаещи
движението на делата в целия съдебен окръг.
Общо натоварване с пряка правораздавателна дейност на съдиите от
Въззивно гражданско отделение:
Общата натовареност на съдиите от Въззивно гражданско отделение през
отчетния период е както следва:
Дела за
разглеждане

Натоваренос
т средно на
месец

Свършени
дела

Натоварено
ст средно
на месец

944

11.33

875

10.50

Отработен
и човеко
месеци

83.32

Съдия Минка Трънджиева:
През 2014г. са постъпили общо 122 граждански дела, от които: въззивни81 и въззивни частни-41. Останали несвършени в началото на отчетния период
са 14 дела. Общия брой на делата за разглеждане е 136.
Свършени са 128 дела, от които въззивни-87 и въззивни частни
граждански дела-41. Със съдебен акт по същество са приключили 114, от
които въззивни-75 и ВЧГР-39. Прекратени общо са 14 дела.
В тримесечен срок са свършени 124 дела, от които 83 въззивни
граждански дела и 41 - ВЧГД.
Резултати от инстанционен контрол: решения – потвърдени/не допуска
кас.обжалване - 11, отменени-2, изменено - 2. Определения - 4 – потвърдени.
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Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Албена Палова:
През 2014г. са постъпили общо 124 граждански дела, от които: въззивни81, и въззивни частни-43. В началото на отчетния период са останали
несвършени 6 дела или общо за разглеждане е имало 130 дела.
Общо свършени са 121 дела,от които 79 въззивни и 42 вззивни частни
дела. Решени със съдебен акт по същество са 111, от които въззивни-73 и
въззивни частни-38. Прекратени общо са 10 дела.
Свършени в 3 месечен срок са 108, от които въззивни - 66, и въззивни
частни - 42.
Резултати от инстанционен контрол: решения – 24 – потвърдени/не
допуска кас.обжалване, отменено – 1, изменени - 2. Определения: 2потвърдени.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Венцислав Маратилов:
През 2014г. са постъпили общо 130 граждански дела, от които: 85
въззивни и 45 въззивни частни граждански. С останалите несвършени 13 дела
общо за разглеждане е имал 143 дела.
Общо свършени са 133, от които 87 въззивни и 46 въззивни частни
граждански дела. Решени със съдебен акт по същество са 122, от които 82
въззивни граждански и 40 въззивни частни граждански дела, а прекратени са
общо 11 производства.
Свършени в 3 месечен срок са 122, от които въззивни-76, и въззивни
частни-46.
Резултати от инстанционен контрол: решения -18 потвърдени/не допуска
кас.обжалване и 3 отменени. Определения: потвърдени – 8.
Просрочил е съдебни актове по 8 дела.
Съдия Борислав Илиев:
През 2014 г. са постъпили общо 128 граждански дела, от които: въззивни86и частни граждански - 42. Останалите несвършени в началото на отчетния
период са 14 дела. Общия брой на делата за разглеждане е бил 142.
Общо свършени са 130, от които въззивни-88 и въззивни частни
граждански -42. Решени със съдебен акт по същество са 111, от които
въззивни- 76 и въззивни частни – 35. Прекратени общо са 19 производства.
Свършени в 3 месечен срок са 112 дела, от които въззивни-70 и ВЧГР-42.
Резултати от инстанционен контрол: решения – потвърдени/не допуска до
кас.обжалване -16, отменени – 3 и изменено - 1. Определения: потвърдени – 9
и 2 отменени.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Мариана Димитрова:
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През 2014г. са постъпили общо 128 граждански дела, от които: въззивни88 и ВЧГР-40. Останалите несвършени в началото на отчетния период са 16
дела. Общия брой на делата за разглеждане е бил 144. Общо свършени са 134
дела, от които въззивни-95 и ВЧГР-39. Решени със съдебен акт по същество
са 116, от които въззивни- 80 и ВЧГР-36. Прекратени са 18 дела.
Свършени в 3 месечен срок са 116 дела, от които въззивни-77 и ВЧГР-39.
Резултати от инстанционен контрол: решения – потвърдени/не допуска до
кас.обжалване -9, отменени – 4 и изменени - 3. Определения: потвърдено – 1 и
1 отменено.
Просрочени съдебни актове по 17 дела.
Съдия Иванка Илинова:
През 2014 г. са постъпили общо 113 граждански дела, от които: въззивни72 и частни граждански -41. Останалите несвършени в началото на отчетния
период-8 въззивни дела. Общия брой на делата за разглеждане е бил 121.
Общо свършени са 112, от които въззивни-71 и въззивни частни
граждански - 41. Решени със съдебен акт по същество са 96, от които
въззивни- 60 и въззивни частни – 36. Прекратени общо са 16 производства.
Свършени в 3 месечен срок са 100 дела, от които въззивни-59 и ВЧГР-41.
Резултати от инстанционен контрол: решения – потвърдени/не допуска до
кас.обжалване -14. Определения: потвърдени – 4.
Просрочен съдебен акт по 1 дело.
Мл.съдия Красимир Лесенски:
През 2014г. са постъпили общо 71 граждански дела, от които: въззивни38 и въззивни частни граждански дела-33. Общо свършени са 76 дела, от които
въззивни-41 и въззивни частни граждански -35.От общо свършените
граждански дела със съдебен акт по същество са приключили 70, от които 37
въззивни и 33 въззивни частни граждански.
Свършени в 3 месечен срок са 76, от които въззивни-41 и въззивни частни
граждански дела-35.
Резултати от инстанционен контрол, вкл. решения и определения: 11
потвърдени/не допуска до кас.обжалване.
Няма просрочени съдебни актове.
Мл.съдия Лилия Терзиева - Владимирова:
През 2014г. са постъпили общо 29 граждански дела, от които: въззивни-8
и въззивни частни граждански дела-21. Общо свършени са 32 дела, от които
въззивни-10 и въззивни частни граждански -22. От общо свършените
граждански дела със съдебен акт по същество са приключили 28,от които 9
въззивни и 19 въззивни частни граждански.
Свършени в 3-месечен срок са 32, от които въззивни-10 и въззивни частни
граждански дела-22.
Резултати от инстанционен контрол, вкл. решения и определения: 7
потвърдени/не допуска до кас.обжалване и 3 отменени.
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Няма просрочени съдебни актове.
Анализът на данните за постъплението на въззивни гражански и
въззивни частни граждански дела, както и за работата на съдиите
разглеждащи този вид дела, води до извод, че през 2014 г. са свършени
сравнително по-голям брой дела, с 52 броя повече - 562 при 510 за 2013г., През
целия изследван период 2011г.-2014г. са приключени най- голям брой 495
въззивни граждански дела със съдебен акт по същество. Висок остава
процентът и на свършени дела в тримесечен срок. Това сочи на една
ритмичност при разглеждане на делата и желание от съдията докладчик за
своевременното приключване на делото, както и положени усилия в тази
посока. Броят на несвършените дела в края на годината бележи намаление и
сочи, че и в тази посока са положени усилия от съдиите за подобряване
организацията при насрочване, разглеждане и свършване на гражданските
дела,което е и довело до този резултат. Тези усилия обаче трябва да бъдат
продължени.
И не на последно място следва да се отбележи, че и през тази година
броят на потвърдените, отменени и изменени съдебни актове на всеки един
от съдиите сочи и за качествено свършена работа, за много добра
теоретична подготовка и познаване практиката на ВКС.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Сграден фонд
Сградата на съдебната палата в гр.Пазарджик е построена през периода
1935-1938г.Заради културно-историческата си стойност с протокол №
25/05.09.19899 г. на НИПК е обявена за архитектурен паметник на културата
от местно значение.
Сградата на съдебната палата е масивна и се състои от сутерен и три
етажа. Управлението и стопанисването на сградата на Съдебна палата Пазарджик е възложено от Министъра на правосъдието на Административния
ръководител - Председател на Окръжен съд- Пазарджик.
В нея се помещават: Окръжен съд гр.Пазарджик, Районен съд
гр.Пазарджик, Окръжна прокуратура гр.Пазарджик, Районна прокуратура
гр.Пазарджик и Областно звено „Охрана”.
Сградата е след основен ремонт, извършен през 2012г. и 2013г., при който
цялата се санира и се постигна максимална енергийна ефективност и
намаляване разноските за отоплението.
През 2014г., със собствени средства, помещение на третия етаж от
сградата бе ремонтирано и обособено за "Адвокатска стая". Във връзка с
функционирането й като такава бе отправено искане до ВСС за отпускане на
средства за обзавеждане и техническо оборудване с оглед предназначението й.
Искането бе отложено за разглеждане в началото на 2015г..
Поради липса на финансиране нерешен остава въпросът за осигуряване на
достъп на хора в неравностойно положение в съответствие с изискванията на
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Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания до горните етажи на съдебната палата.
Такава възможност е осигурена единствено до първия етаж, където са
разположени съдебните зали и деловодствата на СИС и АВ. Предвид на това
ще следва да се направят усилия за въвеждане на сградата в съответствие с
посочените изисквания за осигуряване достъп на хората в неравностойно
положение.
През 2014г., поради прекратяване договор на съда с „Информационно
обслужване“ – клон Пазарджик, бе осигурено помещение на партерния етаж
на Съдебната палата, където предстои изграждането на „Информационен
център за гражданите“ след осигуряване на необходимото финансиране от
ВСС.
Техническа обезпеченост и информационно осигуряване
В Окръжен съд Пазарджик мрежовата среда е на базата на Microsoft
Windows 2008 Server. В нея са включени и се управляват централизирано
всички работни станции, 4 броя сървъра (DELL 2850 single-core –получен
2007г., HP PROLIANT ML370 G5 закупен 2008г., HP PROLIANT ML370 G6
закупен 2011г.) и 1 HP Micro G7 NHP сървър за единен електронен портал за
достъп до съдебните дела в Пазарджишки съдебен окръг. Чрез него
регистрираните потребители правят справки по електронните досиета на
делата си в реално време посредством интернет, като за 2014г. те са били
общо 68 433 броя.
Към края на 2014г. ОС Пазарджик разполага с 56 броя компютри, от тях
53 броя за съдиите и съдебните служители, 3 броя са разположени в залите на
съда; монитори-56бр.; принтери-36 броя, от които с двустранен печат 14 бр.;
многофункционални устройства-8 броя; скенери от нисък клас 4 броя; бързи
скенери 3 броя;
копирна машина CopyCentre-1 бр.-закупена 2005г.;
многофункционални копирни машини-3бр.; непрекъсваеми токозахранващи
устройства /UPS/ за сървър; персонални непрекъсваеми токозахранващи
устройства /UPS/11 броя. /Приложение №1 – Опис на наличната и подлежаща
на смяна техника/
Освен посочените, в съда на разположение са още 5 компютърa:
4 компютъра за информационните дисплеи за оповестяване на графиците
за съдебни заседания , 3 от тях са монтирани пред всяка съдебна зала, а в
централното фоайе се намира общ информационен дисплей за визуализиране
на информацията от 3 съдебни зали(Compaq DX-4бр);
Dell Optiplex 390 -1 бр. закупен през 2012г с финансови средства
отпуснати от ВСС за електронен обмен на информация между окръжен съд
Пазарджик и Агенцията по вписванията.В изпълнение на споразумение между
Висшия съдебен съвет, Окръжните съдилища и Агенция по вписвания от
септември 2012 г. Окръжен съд Пазарджик изпраща по електронен път
съдебните актове, подлежащи на вписване или обявяване в Търговския
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регистър. Деловодителите подават с електронен подпис документи към
Агенция по вписванията.
Почти половината ни компютри са доставени основно от
„Информационно обслужване” АД /по договор с ВСС/, от Министерство на
правосъдието и Агенция по вписванията, в периода 2003г.-2006г. Според
Правила относно придобиването на хардуер, приети от ВСС по протокол
23/05.06.2014г., те попадат в категорията за най - приоритетна подмяна като
силно остаряла вече техника. През септември 2013г. беше изпратено до ВСС
искане да бъдат отпуснати средства за подмяна на 24 броя компютри и за 7
броя принтери. През 2014г. бяха изпратени 2 броя искания, но без резултат.
Ниската работоспособност на тези компютри и дефектирането им затруднява
максимално работата на съдии и съдебни служители.
През 2014г. са дефектирали и бракувани 2 компютъра , 2 монитора и 2
принтера.
В началото на 2014г. беше закупен 1 брой монитор за съдия, не е
закупувана никаква друга компютърна техника.
Към края на 2014г. Окръжен съд Пазарджик има необходимост от
закупуване на 24 броя компютри и 3 броя монитори и 10 броя лазерни
принтери с двустранен печат за създаване на добра работна среда и за
икономията на консумативи и хартия
През 2014г. бяха подменени акумулаторните батерии на непрекъсваеми
токозахранващи устройства по работните места.
Сигурността на информацията на сървъра и всички компютри се
осигурява с лицензиран антивирусен софтуер Eset Endpoint Antivirus”. Права
за ползване (лицензи) бяха предоставени от Висш съдебен съвет с писмо
изх.№91-00-025 от 07.02.2014г.
При разпределение на делата в ОС Пазарджик се използва софтуерния
програмен продукт LawChoice версия 4, разработен от ВСС.
Окръжен съд Пазарджик работи с информационна система „САС“
/Съдебна административна система/ с допълнителен модул „Призовкар и
призовки“.
През 2014г. започна обмен на данни между информационна система
„САС“ /Съдебна административна система/ и ядрото на ЕИСПП /Единна
информационна система за противодействие на престъпността/.
Във връзка със спирането на работа с информационната система „Делфи“
деловодителите във фирмено деловодство започнаха да работят с деловодната
система „САС“, като сканират и прикачват към електронната папка
постъпилите заявления за първоначална регистрация или за промяна в
обстоятелствата за сдружения с нестопанска цел. Към 31.12.2014 год. всички
сдружения с нестопанска цел са въведени в деловодната програма. Регистрите
по сдруженията се водят електронно и се прикачват към електронната папка.
Към края на 2014г. съдът разполага с 3 бързодействащи двустранно
сканиращи устройства, по един в регистратура, наказателно и гражданско
деловодства. Съдебните служители изпълняват задълженията по проект
„Безхартиен обмен на информация между съдилищата“, като за всяко съдебно
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дело документи, постъпващи в съда се сканират и присъединяват към
електронната
папка . Имаме необходимост от още бързодействащи
двустранно сканиращи устройства, което да позволи поддръжка на пълно
електронно копие на делата в електронна папка на деловодната програма от
образуването до приключването на делото.
Интернет страница на ОС Пазарджик www.court-pz.info съдържа актуална
информация за дейността на съда. Редовно се актуализира информацията
относно съдебните актове, които се публикуват ежедневно след
постановяването им. От Интернет страница се осъществява и достъп до
публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната - Централен
интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната.
Във вътрешната страница на съда се публикуват новини и съобщения,
заповеди, учебни материали, вътрешни правила, тълкувателни решения на
ВКС, информация за предстоящи събития. Създадени са пощенски кутии за
всички съдии и служители. Това спомага за по-добрата комуникация в съда и
за икономията на консумативи.
Финансово бюджетна дейност
С решение на Висш съдебен съвет от 20 февруари 2014 г. по протокол №
8 е утвърдена бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2014г. В
размер на 2 047 882 лв., което е с 92 940 лева повече спрямо 2013г.
Изпълнението на разходите по бюджетната сметка на ОС Пазарджик.
Размерът на реално извършените разходи за периода 01.01.– 31.12.2014г.
е 2 030 198,39 лв, - 99,14 % спрямо утвърдените средства.
От тях 1 305 827 лв лв. или 64 % са разходите за заплати и
възнаграждения на персонала, а за осигуровки 346 394 лв. или 17,06 %.
Разходите за други възнаграждения и плащания на персонал са утвърдени в
размер на 266 628 лв. или 13,13 %. За текуща издръжка са изразходвани 118
057 лв. или 5,81 % от всички разходи, които са с 4000 лв. по-малко от 2013г.,
макар с Решение на ВСС от 07.08.2014г., да не се възстановяват разходи
между органи на съдебната власт, т.е. издръжката на цялата сграда е поета от
Окръжен съд Пазарджик.
Комисия “ Бюджет и финанси “ одобри повечето от мотивираните
искания за отпускане на допълнителни средства по бюджета на съда.
Изпълнение на разходите по бюджетната сметка на ОС Пазарджик е в
рамките на планираните средства.
Изпълнението на приходите по бюджетната сметка на ОС
Пазарджик.
Отчетените приходи през 2014г. са в размер на, 591 992 лв като спрямо
2013 г. е отчетено общо намаление в размер на 173 026 лв .Окръжен съд
Пазарджик администрира приходи основно от съдебни такси.
Отчетените приходи се разпределят по видове, както следва :
2 506,34 лв. – приходи от лихви по банковите сметки на съда –
увеличение
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571 496 лв. - приходи от съдебни такси – намаление с 176 600 следствие
от намалелият брой на дела;
6 706 лв. - приходи от конфискувани средства-депозити и гаранции от
набирателната сметка поради изтекла давност -увеличение с 4370 лв;
9 146 лв. - приходи от глоби - увеличение с 1552 лв ;
2 136 лв. - други неданъчни приходи –приходи от разноски по НОХД .
Изпълнението и отчитането на приходите по бюджетната сметка на ОС –
Пазарджик към 31.12.2014 г. е законосъобразно.
Окръжен съд Пазарджик разполага с три POS устройства за улеснение
на гражданите в гражданско и фирмено деловодство. През 2014 г. събраните
такси са на стойност 6 134 лв.
Законосъобразност при набирането и разходването на средствата по
набирателната сметка.
Средствата по набирателната сметка на Окръжен съд, гр. Пазарджик,
която се използва за отчитане на съдебни гаранции, депозити за вещи лица и
свидетели, обезпечения и други парични средства, събирани от съдебната
система, временни депозити, получени от други лица за участие в търгове и
конкурси се разходват законосъобразно и съгласно утвърдени вътрешни
правила.
Периодично, утвърдена със заповед на административния ръководител
постоянно действаща комисия, извършва анализ на средствата, които страните
по дела внасят за извършване на експертизи и са непотърсени в срок от една
година - следва да се внесат в приход на съдебната власт. За 2014 г
конфискуваните суми са в размер на 6 706 лв, с 4 370 лв повече от
конфискуваните през 2013 г.
Управлението на имуществото, предоставено на Окръжен съд Пазарджик,
е в съответствие с нормативните изисквания. Въведена е организация за добро
управление и стопанисване на предоставените имоти - държавна собственост.
Съгласно Заповед № 669/08.12.2014 г. на Председателя на Окръжен съд
гр. Пазарджик е направена пълна инвентаризация на активите и пасивите, в
това число вземания и задължения към 31.12.2014 г. При инвентаризацията не
са установени липси и излишъци. Не са констатирани различия между
фактическите данни и отразените по счетоводните сметки. След
аргументирано предложение от назначена комисия и оценка на лицензиран
оценител е извършено бракуване на технологично и морално остарели активи.
През 2014г. е извършен Вътрешен одит от ВСС с цел: „ Надежност и
всеобхватност на финансово - счетоводната информация за периода от 01.01.31.12.2013г., опазване на активите и съответствието с нормативните и
вътрешните актове, регулиращи финансовата и административната дейност и
оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово
управление и контрол в Окръжен съд – Пазарджик”.
Одиторското мнение в изготвения окончателен доклад е следното: „
Приходите от дейността се администрират съгласно нормативните
изисквания. Управлението на човешките ресурси
е в съответствие с
нормативните изисквания и утвърдени вътрешни правила и процедури.
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Управлението и стопанисването на имуществото на съда е в съответствие с
нормативните изисквания.В областта на финансово -счетоводната дейност,
изградените системи не осигуряват в достатъчна степен надежност и
всеобхватност на счетоводната информация и не са в съответствие със Закона
за финансово управление и контрол в публичния сектор, методическите
указания на МФ и указанията на ВСС. Пропуските са коригирани и
отстранени своевременно с приемането на нови и актуални финансово –
счетоводни вътрешни правила.
Взетите управленски решения при планирането, предвижданията и
утвърждаването, и своевременно извършените корекции на бюджетната
сметка на ОС – Пазарджик през 2014г., осигуряват необходимите средства за
изплащане възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, за капиталови
разходи и закупуване на материални активи.

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА
НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ ОКРЪГ
РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии
Районен съд – Пазарджик разполага с 15 щатни бройки за магистрати,
както следва: Административен ръководител Председател – 1 бр., заместник
на административния ръководител зам.-председател – 1 бр., съдии – 13 бр.
До 29.07.2014 год. всички щатни бройки са заети. С решение на ВСС от
24.07.2014 год. съдия Мариана Шотева е избрана за Административен
ръководител – Председател на Административен съд – Пазарджик като е
встъпила в длъжност на 29.07.2014 год. към 31.12.2014 год. са заети 14
магистратски щата.
До 20.10.2014 год. Председател на съда е Николинка Цветкова. С решение
на ВСС тя е определена за И.Ф. Административен ръководител за периода
21.10.2014 – 10.12.2014 год. От 10.12.2014 год. Административен ръководител
– Председател на съда е Веселка Златева, избрана с решение на ВСС от
04.12.2014 год.
Двама съдии ползват отпуск по майчинство – Мира Мирчева, считано от
03.09.2014 год. и Майа Попова – от 18.01.2013 год.
Двама съдии през отчетния период са командировани в ОС – Пазарджик –
Иванка Илинова (от 01.01.2014 год. до 31.12.2014 год.) и Николинка Попова
(от 01.09.2014 год. до 31.12.2014 год.).
В РС – Пазарджик е командирован младши съдия Красимир Лесенски,
считано от 01.09.2014 год.
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Към 31.12.2014 год. правораздават 11 съдии, които са разпределени, както
следва: 7 съдии – наказателно отделение, 4 съдии – гражданско отделение.
В РС – Пазарджик има 3-ма държавни съдебни изпълнители и 3-ма съдии
по вписванията.
В РС-Пазарджик съдиите правораздават в две колегии - гражданска и
наказателна. В гражданската колегия има обособени 7 състава, в наказателната
- 5 състава.
Съдебна администрация
В администрацията на съда са включени 45 щатни бройки, разпределени,
както следва:
Ръководни длъжности 2 бр.– съдебен администратор и главен
счетоводител;
Обща администрация 4 бр. – системен администратор, касиер
счетоводител, статистик и специалист „Управление на човешки ресурси“ ;
Специализирана администрация 35 бр., от които: 1 съдебен деловодител –
регистратура, 14 съдебни деловодители, 2 съдебни деловодители „Бюро
съдимост“, 11 съдебни секретари, 2 съдебни архивари, 4 призовкари;
Технически длъжности 4 бр. - шофьор-домакин, 3 куриер – чистачи.
С решение на ВСС от 25.07.2013г. е възобновен конкурсът за длъжността
„съдебен секретар“, спрян с решение на ВСС от 08.11.2012г. и е назначен
съдебен служител на тази длъжност. С решение от 30.10.2014г. на ВСС е
дадено съгласие за преназначаване на служителя, назначен на длъжността
„съдебен секретар“ на вакантната длъжност „съдебен деловодител“ и
провеждане на нов конкурс за длъжността „съдебен секретар“. Към
31.12.2014г. има незаета една длъжност за съдебен секретар, за която е обявен
конкурс.
съд

съдии

ДСИ

РС-Пазарджик

15

3

Съотношение магистрати
/служители
1/3

съдии по
вписвания
3

служители

общо

45

66

Съотношение магистрати, ДСИ,
съдии по вписвания /служители
1/2,14

Според щатното разписание на РС-Пазарджик съотношението съдии служители е 1/3. Условията на финансов недостиг и нуждата от рестрикция
налагат съвместяване на определени длъжности, възлагане на допълнителни
задължения на служителите в зависимост от възможностите и компетенциите
им. Предприети са от ръководството на съда мерки за възлагане на
допълнителни задачи на конкретни служители с цел създаване на условия за
взаимна заменяемост при отсъствие на даден/и служител/и.

50

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Година
2012
2013
2014

Постъпили
дела
7679
7196
6350

Дела за
разглеждане
8626
8103
7326

Свършени
дела
7719
7127
6404

Общото постъпление на дела в РС-Пазарджик за отчетния период е пониско в сравнение с постъпленията за 2013г. и за 2012г., което се дължи на
намалелите постъпления на дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК.
Постъпленията на наказателни дела бележи трайна устойчивост.

Година
2012
2013
2014

ОБЩО
свършени
7719
7127
6404

ДО 3 МЕС.
Бр.
6805
6229
5364

%
88
87
84

Внимателният анализ на тези данни налага извода, че се запазва много
висок процент на свършените дела в тримесечен срок и през 2014г., който
резултат е независимо от намаления членски състав и в двете колегии през
целия отчетен период. Разликата в процентите на приключени дела в 3месечния срок в сравнение с 2013г. и 2012г. се дължи единствено на
намалелите постъпления на дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК. Тези
цифри сочат, че съдиите от РС-Пазарджик притежават високо чувство за
отговорност и професионализъм и именно на тези качества се дължат
отличните резултати в работата им.
Наблюдава се леко увеличение на висящите граждански дела в края на
отчетния период, което се дължи от една страна на по-големия брой искови
производства, образувани през годината, респ. намаления брой заповедни
производства. От друга страна през целия отчетен период съдиите от
гражданска колегия са работили в непълен състав. Висящите наказателни дела
в края на 2014г. са значително по-малко в сравнение с тези в края на 2013г.,
което се дължи изключително на непрекъснатия стремеж на съдиите да ги
приключват в сроковете по НПК, въпреки намаления до минимум състав на
колегията.
Като цяло се наблюдава известен спад на постъпления на граждански
дела през отчетната 2014г., което основно се дължи на намалелия брой
заповедни производства по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК. Последното от
своя страна е провокирано от указанията, дадени с ТР №4/13г. от 18.06.2014г.
в частта по т.18 - преди да подадат заявление по чл.417 от ГПК банките са
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длъжни да уведомят длъжника за обявяване на предсрочната изискуемост на
кредита. Същевременно, обаче, има увеличаване броя на делата по исков ред,
обусловени от това производство. Този факт, ведно с традиционно високото
постъпление на искови молби, подлежащи на разглеждане по общия исков
ред, дава отражение върху сложността - фактическа и правна - на
разглежданите от съдиите в РС-Пазарджик граждански дела и в този смисъл
повишава и натовареността откъм такъв тип дела.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Постъпилите в съда за 2014г. граждански дела от всички видове са 4044.
При заварени несвършени в началото на годината 574 такива дела, общо
гражданските дела за разглеждане са 4618. За цялата 2014г. в Районен съд Пазарджик са свършени общо 4015 граждански дела, от които решени по
същество – 3618 и прекратени - 397. От всички свършени дела продължават
като време за разглеждане не повече от 3 месеца, като за гражданските дела по
общия ред този показател е в размер на 89 %, а за делата между търговци – 52
%. Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 449, а на висящите в
края на годината – 603.
За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е:

Година

Постъпили дела

2012
2013
2014

5404
4760
4044

Дела за
разглеждане
6006
5373
4618

Свършени
дела
5393
4799
4015

През отчетната 2014г. в РС-Пазарджик новообразувани са общо 4 044
граждански дела, в т.ч. 18 върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводствените действия. От тях по видове дела 612 са граждански
дела по общия ред, 353 дела от и срещу търговци, 180 други граждански дела,
77 обезпечителни производства, 27 административни дела, които се
разглеждат по реда на АПК, 563 частни граждански дела, 2232 заповедни
производства.
Спрямо предходните две години сравнителният анализ по видове дела е
отразен в следната таблица:
Година

По общия
ред

По чл.310
ГПК

659
609
612

116
94
77

Адм.
дела

ЧГД

По чл.410 и
417 ГПК

Търгов.
дела

Други
гр.дела

2
425
3539
46
1
482
2994 8
39
1
0 8
2
563
2232 7
35 76 1
7
3
80 7
Анализирани посочените данни сочат, че е налице е осезаемо намаление
7
на заповедните производства - със 762 по-малко от предходната година, но
2012
2013
2014
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като цяло броят им остава голям и дава съществено отражение върху
натовареността на съдиите - още повече, че този вид дела се администрират
многократно. Констатира се, макар и не голямо увеличение на делата по
общия исков ред, административните, частните граждански и другите дела.
Спад на постъпленията се наблюдава при обезпечителните производства и
делата от и срещу търговци. И при това постъпление не се създават
предпоставки за нормализиране натовареността на съдиите от гражданска
колегия, която и към настоящия момент остава висока измежду районните
съдилища в страната.
От общо 4015 граждански дела със съдебен акт по същество са свършени
3618. През 2013г. от общо 4799 граждански дела със съдебен акт по същество
са свършени 4396, а през 2012 - от общо 5393 граждански дела със съдебен
акт по същество са свършени 4986.
Спрямо предходните две години сравнителният анализ е отразен в
следната таблица:
година
2012г.
2013г.
2014г.

общо
5393
4799
4015

в 3-мес.срок
4941
4365
3563

%
92
91
89

Процентът на свършените в 3-месечен срок дела отново е много висок,
което се обуславя от броя заповедни производства, подлежащи на разглеждане
в 3-дневен срок и спазването на процесуалните срокове от страна на съдиите.
От друга страна обаче се наблюдава тенденция на влошаването на този
показател, поради което и ще следва да се положат усилия от страна на
съдиите за подобряването му.
Ревизирани съдебни актове
През 2014г. са върнати обжалвани и протестирани 239 решения по
граждански дела. От тях 149 са потвърдени, 35 са отменени или обезсилени
поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 47 са изменени, 1
е изцяло отменено или обезсилено по обективни причини -поради представяне
на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са обусловили
отмяната или обезсилването, 3 са потвърдени в една част и отменени или
обезсилени в друга част по обективни причини- поради представяне на нови
доказателства пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или
обезсилването, 1 е отменено, обезсилено или нищожно, върнато или не за ново
разглеждане в друга част, отменено или обезсилено в друга част по обективни
причини - поради представяне на нови доказателства пред въззивната
инстанция, които са обусловили отмяната или обезсилването и 3 са отменени
поради отказ или оттегляне на иска или постигане на спогодба пред
въззивната инстанция.
През 2014г. са върнати обжалвани и протестирани 113 определения по
граждански дела. От тях 71 са потвърдени, 18 са отменени или обезсилени
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поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 22 са изменени, 1
е потвърдено в една част и отменено или обезсилено в друга част по
обективни причини - поради представяне на нови доказателства пред
въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или обезсилването и 1 е
отменено, обезсилено или нищожно, върнато или не за ново разглеждане в
друга част, отменено или обезсилено в друга част по обективни причини поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които
са обусловили отмяната или обезсилването.
Посочените цифри показват за много добро качество на правораздаване
от страна на съдиите в гражданска колегия. Изрично следва да се отчете
факта, че високата натовареност и намаления брой съдии не са дали отражение
върху резултатите от инстанционния контрол, което от своя страна се дължи
на високото чувство за отговорност на съдиите по повод осъществяваната от
тях дейност. Има отделни случай, при които делата се връщат за надлежно
администриране на въззивните жалби или събиране на ДТ, в която връзка
следва да се обърне внимание на съдиите-докладчици.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
В Районен съд- Пазарджик през 2014 г.са постъпили общо 2306
наказателни дела от всички видове. При останали несвършени в началото на
отчетния период 402, годишният брой на наказателните дела за разглеждане е
бил 2708 /от тях НОХД– 743/. Свършените наказателни дела в този съд са 2389
/от тях НОХД – 642/, от които със съдебен акт по същество – 1876 и с
прекратяване – 518.
Година
2012
2013
2014

Постъпили
дела
2275
2436
2306

Дела за
разглеждане
2620
2730
2708

Свършени
дела
2326
2328
2389

Постъпления по видове наказателни дела
Постъпилите през 2014г. наказателни дела по видове са: НОХД са 613,
НЧХД- 65, НАХД по чл. 78а НК – 94, частните наказателни дела– 624, делата
от административно-наказателен характер- 451, разпити - 107.
За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е:
Година

НОХД

НЧХД

ЧНД

ЧНД
разпити

АНД

Чл.78а
НК

Общо

2012
2013
2014

633
659
613

60
64
65

621
634
624

105
92
107

767
890
803

89
97
94

2275
2436
2306
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Отчита се намаление на броя на постъпилите и образувани НОХД спрямо
предходните 2 години, което основно се дължи на намалението на постъпили
дела за престъпления против собствеността, а също и на дела за документни
престъпления и престъпления против брака, семейството и младежта.
Известно намаление на постъпленията е налице и при новообразуваните
ЧНД.
Завишен спрямо предходната година е броят на проведените разпити в
производства по чл.222 и чл.223 от НПК.
Незначително
завишение
се
наблюдава
по
отношение
на
новообразуваните АНД. Независимо от тази констатация следва да се
акцентира върху този вид дела, тъй като нараства броя на тези от тях,
характеризиращи се с фактическа и правна сложност, в т.ч. и поради по-тежки
административни санкции, наложени с обжалваните наказателни
постановления, което предпоставя засилен обществен интерес. Причината е в
динамичното развитие на обществено - политическите и социално икономическите отношения, движени и от поставяните задължителни вече
европейски стандарти, което рефлектира върху нормативните регулатори на
тези обществени отношения. Законодателните изменения поставят нови
изисквания към правните субекти и сериозно обезпечение на изпълнението им
чрез все по-тежки административни санкции (в областта на обществените
поръчки, здравеопазването, предоставянето на далекосъобщителните услуги,
обществения превоз на пътници, стоки и товари, военновременните запаси и
др.). Все по-актуални са възраженията, свързани с приложение на Европейски
директиви и регламенти, което налага задължителна инициатива за
квалифицирането на съдиите в областта на Европейското правораздаване.
Свършени дела
До 3 месеца приключват 75% /1801 от 2389/ от всички наказателни дела в
РС- Пазарджик. При НОХД, делът на свършените в горния срок е в размер на
79%, но при НЧХД този дял е само 32%, а при делата от административнонаказателен характер – 54%. По реда на гл. 29 /със споразумение/ са
приключили 356 НОХД /55 % от всички свършени НОХД/, а 25 НОХД са
прекратени и върнати на РП- Пазарджик в резултат на допуснати на
досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения.
По реда на бързото и незабавното производство са били разгледани общо 128
НОХД , а по реда на глава 27 от НПК- съкратеното производство - 52.
Свършени производства по искане на обвиняем - 1.
За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е:

Година
2012
2013
2014

Общо
2326
2328
2389

До 3 месеца
Бр.
1864
1864
1801

%
80
80
75
55

Броят на приключилите през отчетната 2014г. наказателни дела е 2389
/завишен с 61 дела спрямо приключилите през 2013г./, от които:
- в 1-месечен срок са приключили 1087 дела от общо свършилите за тази
година
- от 1 до 3 месеца са приключили – 714 дела
- в 3-месечен срок са приключили 1801 дела или 75% от общо свършилите
за тази година
- от 3 до 6 месеца са приключили 413 дела
- от 6 месеца - 1 година са приключили 153 дела
- над 1 година - 22 дела
В Районен съд- Пазарджик през отчетния период са постановени общо 43
оправдателни присъди, което е значително повече от 2013г., когато са
постановени 29 оправдателни присъди, при 28 през 2012г.
При общ брой на съдените лица по НОХД - 712, осъдени са били 666, а
оправдани – 24. Броят на наказателните дела, по които съдебните актове са
били обжалвани или протестирани е 482, от които НОХ са 130. В края на
отчетния период, несвършени са останали общо 319 наказателни дела, от тях
НОХД са 101.
През отчетната 2014 година, с влезли в сила осъдителни присъди са
приключили 71 НОХД и 134 НОХД с определение за одобряване на
споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК,
разпределени по видове престъпления по глави от НК общо 581, както следва:
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 29 бр.
Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 1 бр.
Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 39 бр.
Гл. V- Престъпления против собствеността - 139 бр.
Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 76 бр.
Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
системи - 0 бр.
Гл.VІІІ- Престъпления против дейността на държавни органи и обществени
организации - 8 бр.
Гл. ІХ- Документни престъпления - 48 бр.
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 6 бр.
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 235 бр.
Гл.ХІІ- Престъпления против отбранителната способност на Републиката-0 бр.
Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството- 0 бр.
През 2014 г. по внесените от Прокуратурата обвинителни актове са
образувани 435 НОХД, по които са постановени 138 осъдителни присъди /без
постановените присъди по неприключилите дела от предходен период/, от
които 106 са влезли в сила. От образуваните по внесен обвинителен акт
съдебни производства, 151 дела са приключили с определение на съда по реда
на чл. 384 от НПК. По внесени в съда за разглеждане споразумения за
решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК са образувани и приключили с
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влязло в сила определение 178 НОХД. Влезлите в сила осъдителни присъди
през отчетния период са 185 бр. /в това число и по дела от предходен период/.
Осъдените лица в края на отчетния период с влязъл в сила съдебен акт са
624 бр., от които 223 лица са осъдени с влезли в сила присъди, а 401 лица по
силата на одобрено от съда споразумение за решаване на наказателното
производство.
НАТОВАРЕНОСТ
Натовареност по щат при 15 съдии е както следва:
Година Спрямо дела за разглеждане Спрямо свършени дела
2012
51.35
45.95
2013
45.02
39.59
2014
40.70
35.58
Действителната натовареност е както следва:
Година
2012
2013
2014

Спрямо дела за разглеждане Спрямо свършени дела
52.92
47.36
56.27
49.49
51.28
44.83

Основна причина за намаляване на натовареността както по отношение на
постъпилите, така и по отношение на свършените дела е по-ниското
постъпление на дела по реда на "Заповедно производство". За сметка на това,
както е посочено по-горе, е увеличено постъплението на исковите
производства. И през 2014г. е налице съществена разлика между
натовареността по щат и действителната натовареност, което се обуславя от
продължителното отсъствие на съдии и липсата на възможност за назначаване
на заместници на тяхно място.
Категорично е налице необходимост от увеличаване на съдийския щат
поне с една бройка, за да се гарантира и занапред в най-висока степен бързо,
качествено и ефективно правосъдие и по този начин да се отговори на
очакванията на обществото и да се изпълняват конституционно установените
му функции - защита правата и законните интереси на гражданите и
юридическите лица. За целта е необходимо да се създадат обективни
предпоставки всеки съдия да разполага с необходимото и достатъчно време да
подготвя, разглежда и решава възложените му дела, да повишава
професионалната си квалификация - било чрез самостоятелни занимания, било
чрез участие в семинари и обучения - без това да нарушава работния процес и
не на последно място - без да се отразява на здравето и личния му живот.
Натовареност на съдиите разглеждащи граждански дела
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Натовареността на гражданска колегия на РС-Пазарджик при щат от 9
съдии спрямо делата за разглеждане през 2014г. е 42,76, а спрямо свършените
дела - 37,18.
Действителната натовареност на съдиите от гражданска колегия спрямо
делата за разглеждане е 52,50, а спрямо свършените дела - 45,65.
Разликата в натовареността по щат и действителната натовареност е
много голяма и се дължи на по-малкия брой съдии, работили в гражданската
колегия през 2014г. Това води до значително увеличена натовареност,
несъмнено дава отражение и върху бързината на правораздаването въпреки
полаганите максимални усилия от съдиите.

година
натовареност по щат спрямо дела за
разглеждане
натовареност по щат спрямо
свършени дела
действителна натовареност спрямо
дела за разглеждане
действителна натовареност спрямо
свършени дела

2014г.

2013г.

2012г.

42,76

49,75

71,50

37,18

44,44

64,20

52,50

64,12

67,48

57,27

60,60

45,65

Натовареност на съдиите разглеждащи наказателни дела
Натовареността на наказателна колегия на РС-Пазарджик при щат от 5
съдии спрямо делата за разглеждане през 2014г. е 37,61, а спрямо свършените
дела - 33,18.
Действителната натовареност на съдиите от наказателна колегия спрямо
делата за разглеждане е 49,33, а спрямо свършените дела – 43,52.
Разликата в натовареността по щат и действителната натовареност е
много голяма и се дължи на по-малкия брой съдии, работили в гражданската
колегия през 2014г. Това води до значително увеличена натовареност,
несъмнено дава отражение и върху бързината на правораздаването въпреки
полаганите максимални усилия от съдиите.
година
2014г.
37,61

натовареност по щат спрямо дела за
разглеждане
натовареност по щат спрямо свършени 33,18
дела
действителна натовареност спрямо
49,33
дела за разглеждане
действителна натовареност спрямо
43,52
свършени дела

2013г.
37,92

2012г.
36,39

32,33

32,31

45,35

35,41

38,67

31,43
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СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2014г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са
постъпили общо 688 изпълнителни дела за общо дължима сума 2 403 678лв.
През 2013г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са постъпили
общо 1316 изпълнителни дела за общо дължима сума 13 648 561лв.
През 2012г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са
постъпили общо 1873 изпълнителни дела за общо дължима сума 31 175 483лв.
От предходния период са останали несвършени 10 580 дела общо за
сумата от 115 131 924 лв.
година

2014г.

2013г.

2012г.

688

1316

1873

10 580

9 680

8 475

постъпили
останали несвършени от
предх.период

общо
10 996
10 340
11 268
Броят постъпили дела през 2014г. е два пъти по-малък в сравнение с
постъпилите през 2013г. и почти три пъти по-малък спрямо 2012г. Този факт
се дължи от една страна на встъпилите в длъжност 9 ЧСИ в рамките на
съдебния район, а от друга на изключително бавното администриране, респ.
извършване на действия и прекратяване на делата от страна на съдебните
изпълнители при РС-Пазарджик.
СВЪРШЕНИ ДЕЛА
През 2014г. са прекратени общо 553 дела, от които 486 - поради
реализиране на вземането и 67 по други причини. На друг съдебен изпълнител
са изпратени 8 дела. Събрана е сума в размер на 21 480 199лв., в т.ч. такси в
размер на 226 352лв.
През 2013г. са прекратени общо 404 дела, от които 360 - поради
реализиране на вземането и 44 по други причини. На друг съдебен изпълнител
са изпратени 12 дела. Събрана е сума в размер на 8 422 977лв., в т.ч. такси в
размер на 312 036 лв.
През 2012г. са прекратени общо 376 дела, от които 301 - поради
реализиране на вземането и 75 по други причини. На друг съдебен изпълнител
са изпратени 15 дела. Събрана е сума в размер на 6 986 805лв., в т.ч. такси в
размер на 435 722 лв.
година
2014г.
2013г.
2012г.

прекратени
553
404
376

в т.ч. поради
реализиране на
вземането

486
360
301

в т.ч. по други
причини

67
44
75

събрана сума

21 480 199лв
8 422 977лв
6 986 805лв
59

През отчетния период ДСИ Симонова е прекратила 153 дела. За 2013г. е
прекратила 138 дела, а за 2012г. - 130 дела.
През отчетния период ДСИ Люнгов е прекратил 153 дела. За 2013г. е
прекратил 130 дела, а за 2012г. - 96 дела.
През отчетния период ДСИ Цветанова е прекратила 180 дела. За 2013г. е
прекратила 148 дела, а за 2012г. - 123 дела.
Макар формално да се констатира увеличение на броя прекратени дела
през отчетната 2014г., то тази цифра в сравнение с броя на висящите дела е
незначителна - приключени са по-малко от 5% от висящите дела. Причините
са в нередовно администриране на изпълнителните дела - в продължение на
месеци, в редица случаи и в продължение на години. Съпоставяйки цифрите
на постъпили и висящи дела се налага извода за неполагане на усилия от
страна на ДСИ за извършване на изпълнителни действия, водещи до
приключване на делата, в т.ч. и прекратяване на основание чл.433, ал.1 т.8 от
ГПК.
През отчетната 2014г. са извършени следните изпълнителни
действия:
- въвод във владение - общо насрочени 9, извършени 5.
- опис на движими вещи - общо насрочени 278, извършени 44.
- опис на недвижими имоти - общо насрочени 103, извършени 47.
- предаване на вещи – общо насрочени 2, извършени 1
- публична продан - общо насрочени 161, извършени 29
- други действия по ГПК - общо насрочени 38, извършени 25
През 2013г. са извършени следните изпълнителни действия:
- въвод във владение - общо насрочени 45, извършени 29.
- опис на движими вещи - общо насрочени 384, извършени 119.
- опис на недвижими имоти - общо насрочени 176, извършени 58.
- предаване на вещи – общо насрочени 2, извършени
- публична продан - общо насрочени 201, извършени 55
- други действия по ГПК - общо насрочени 97, извършени
През 2012г. са извършени следните изпълнителни действия:
- въвод във владение - общо насрочени 20, извършени 12.
- опис на движими вещи - общо насрочени 336, извършени 89.
- опис на недвижими имоти - общо насрочени 105, извършени 63.
- предаване на вещи – общо насрочени 1, извършени 1
- публична продан - общо насрочени 133, извършени 43
- други действия по ГПК - общо насрочени 25, извършени 17
Данните сочат, че за цялата 2014г. тримата ДСИ са насрочили общо 591
изпълнителни действия, а са извършили общо 151. В сравнение с броя на
висящите дела и дължимите за извършване действия по тях посочените цифри
са крайно малки и налагат извода за липса на организация и контрол при
осъществяване на дейността от страна на ДСИ. Налице са по някои от делата и
обективни причини за отлагане на насрочени изпълнителни действия: по
молба на взискателите, липса на секвестируеми движими вещи, изплащане
изцяло на дълга или разсрочване по чл. 454 от ГПК, нередовни призовавания.
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НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА
В края на 2014г. са останали несвършени общо 10 707 изпълнителни дела,
от които - в полза на Държавата - 1 820 дела, в полза на юридически лица и
търговци - 3 929 дела, в полза на граждани – 4 660 дела, за изпълнение на
чуждестранни решения - 50 дела и за изпълнение на обезпечителни мерки 248 дела.
В края на 2013г. са останали несвършени общо 10 580 изпълнителни дела,
от които - в полза на Държавата - 1708 дела, в полза на юридически лица и
търговци - 3 984 дела и в полза на граждани - 4 592 дела.
В края на 2012г. са останали несвършени общо 9 957 изпълнителни дела,
от които в полза на Държавата - 1 258 дела, в полза на юридически лица и
търговци - 3 870 дела и в полза на граждани - 4 437 дела.
През отчетния период са постъпили 106 жалби против действия на
съдебните изпълнители, 3 от които са били уважени.
При извършената проверка въз основа на Заповед № 661/23.12.2014г. на
Административния ръководител - Председател на Районен съд-Пазарджик
относно организацията на дейността в ДСИС при ПРС е констатирано, че
изп.дела се разпределят по материи - чрез поставяне на кодове - и на случаен
принцип от ръководителя на службата, като към всяко дело се прилага
протокол-извлечение от програмата. Срочните книги са попълнени с
необходимите вписвания, но по някои дела липсва посочена причина за
неизвършване на съответно изпълнително действие. Книгите за получени и
върнати призовки и съдебни книжа и входящия регистър са редовно водени.
Азбучникът се принтира и подвързва в края на съответната година. Води се
книга за депозитни суми.
Констатирани са многобройни пропуски и нарушения по движението на
делата:
- повече от година не се предприемат действия по движение на дело, след
което е издадено второ разпореждане за образуване на същото;
- многократно по дела не се извършват описи поради неявяване на
взискателя, макар да е редовно призован;
- по-голяма част от делата се отлага изпълнителното действие, вместо при
невнасяне на авансово дължимите такси и разноски производството по
делото да се прекрати при условията на чл.433 ал.1 т.6 от ГПК;
- насрочен опис на движими вещи не е проведен поради " грубо държане
от страна на длъжника " - макар да е присъствал служител на МВР;
- делото е образувано на 07.05.2012г., като едва на 23.07.2014г. с
разпореждане на ДСИ е насрочен опис на движими вещи за 23.09.2014г.,
който не е извършен, като в съставения протокол е отразено, че в
проведен по телефона разговор длъжникът заявил, че е международен
шофьор и не са предприети последващи действия;
- молба за образуване на изп. дело е постъпила на 06.04.2012г.,
разпореждането за образуване на ръководителя на службата е от
19.04.2012г., като към 31.12.2014г. не са предприети никакви действия;
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- изп.д.№1190/2012г. е образувано на 06.04.2012г., ПДИ е връчена на
длъжника на 25.04.2012г., като към 31.12.2014г. момента делото не е
администрирано;
- изп.д.№1167/2009г. е образувано по молба от 13.08.2009г., през 2009г. са
изпратени запорни съобщения до банки,
към 31.12.2014г. няма
последващо администриране.
Това са част от констатациите, направени в доклада за извършената
проверка, които сочат на трайна тенденция за администриране на делата извън
всякакви разумни и допустими срокове, като същевременно са констатирани
случаи на особено бързо администриране и извършване на действия от ДСИ.
Констатации в този смисъл са правени и при извършени проверки на
дейността на ДСИ през 2013, 2012, 2011 и 2010г., като въпреки даваните
препоръки не са предприемани адекватни мерки за отстраняване на
пропуските.
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
В района на РС-Пазарджик действат десет нотариуса.
През отчетната 2014г. в службата по вписвания са образувани общо 6 385
нотариални дела и са извършени общо 12 987 броя вписвания.
През 2013г. в службата по вписвания са образувани общо 6 731
нотариални дела и са извършени общо 16 999 броя вписвания.
През предходната 2012 година в службата по вписвания са образувани
общо 5 745 дела и са извършени общо 18 121 броя вписвания.
Година
нотариални дела
Вписвания

2014г.
6 385
12 987

2013г.
6 731
16 999

2012г.
5 745
18 121

Броят на извършените вписвания е доста по-малък в сравнение с
предходната 2013г. - с 4 000 по-малко, което се дължи на стагнацията в
обществено-икономическия сектор и повишеното недоверие в кредитните
институции.
Дейността на службата по вписванията при РС-Пазарджик е добре
организирана, което е установено и при извършената проверка от съдии в
Пазарджишкия районен съд. По подадените молби своевременно се извършват
съответните действия от съдиите по вписванията. Преписките се комплектоват
и администрират съобразно изискванията на ПВ.
РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИНГРАД
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии
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В Районен съд Велинград работят четирима районни съдии, двама
държавни съдебни изпълнители и един съдия по вписвания. Щатната
численост от петима районни съдии не е попълнена изцяло.
От 20.10.2004 год. Председател на съда е Веселин Петричев.
Съдия Атанас Атанасов е преместен в РС – Пловдив от 04.03.2014 год.
Съдия Петя Георгиева е командирована в Софийски градски съд от
01.03.2012 год.
ДСИ Мая Средкова е отпуск по майчинство от 06.08.2014 год. До
завръщането й е назначен Димитър Димитров със Заповед от 30.12.2014 год.
Съдебна администрация
Щатът на Районен съд – Велинград е 20 бр. и работят следните
служители:

административен секретар - на основание решение на ВСС по
протокол №14/27.03.2014г. и Заповед №48/28.03.2014г. на Председателя на
съда длъжността „административен секретар“ е трансформирана в длъжност
„главен специалист-административна дейност“ и е преназначен съдебен
служител на трансформираната длъжност, считано от 01.04.2014г.;

главен счетоводител;

системен администратор;

съдебен помощник;

съдебен секретар – 3 броя;

деловодители – 3 броя;

секретар в съдебно-изпълнителна служба;

деловодители в съдебно-изпълнителна служба – 2 броя;

деловодител “Бюро съдимост”;

архивар;

призовкари – 2 броя;

огняр;

чистачи – 2 броя.
Административно техническият персонал на съда е в преобладаващата си
част от служители с опит и дългогодишен стаж.
съд

РС-Велинград

съдии

ДСИ

5

Съотношение магистрати
/служители
1/5

2

съдии по
вписвани
я
1

служители

общо

20

27

Съотношение магистрати,
ДСИ, съдии по вписвания
/служители
1/2,50
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ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Година
2012
2013
2014

Постъпили
дела
2287
1889
1703

Дела за
разглеждане
2576
2126
1978

Свършени
дела
2339
1851
1740

Общото постъпление на дела в РС-Велинград за отчетния период е пониско в сравнение с постъпленията за 2013г. и за 2012г., което се дължи на
намалелите постъпления на дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК. Намалели
са постъпленията и на наказателни дела – същите са с 25 дела по-малко в
сравнение с 2013г.
ДО 3 МЕС.
Година

ОБЩО свършени

Бр.

%

2012

2339

2075

89

2013

1851

1630

88

2014

1740

1536

88

Следва да се отбележи, че по показателя свършени в 3-месечен срок дела
е налице устойчивост на дейността на съда в сравнение с предходните две
години.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Постъпилите в съда за 2014г. граждански дела от всички видове са 1148.
При заварени несвършени в началото на годината 221 такива дела, общо
гражданските дела за разглеждане са 1369. За цялата 2014г. в Районен съд Велинград са свършени общо 1187 граждански дела, от които решени по
същество – 1037 и прекратени - 114. От всички свършени дела продължават
като време за разглеждане не повече от 3 месеца, като за гражданските дела по
общия ред този показател е в размер на 64 %, а за делата между търговци – 66
%. Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 168, а на висящите в
края на годината – 182.
За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е:
Година

Постъпили дела

2012
2013
2014

1719
1309
1148

Дела за
разглеждане
1938
1513
1369

Свършени
дела
1734
1292
1187
64

През отчетната 2014г. в РС-Велинград новообразувани са общо 1148
граждански дела, в т.ч. 9 върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводствените действия. От тях по видове дела 253 са граждански
дела по общия ред, 62 дела от и срещу търговци, 106 други граждански дела,
35 обезпечителни производства, 7 административни дела, които се разглеждат
по реда на АПК, 80 частни граждански дела, 605 заповедни производства.
Спрямо предходните две години сравнителният анализ по видове
постъпили дела е отразен в следната таблица:

Година

По
По
общия чл.310
ред
ГПК

Адм.
дела

ЧГД

По
чл.410 и
чл.417
ГПК

Търгов.
дела

Други
гр.дела

2012

429

25

1

99

1033

5

127

2013

343

31

4

106

698

22

105

2014

253

35

7

80

605

62

106

През 2014г. постъплението на гражданските дела
е намалено.
Новообразувани са 1148 дела през 2014 г. при 1309 дела за 2013г.
(намалението е със 161 в сравнение с предходната година). Това намаление е
най- голямо при постъпилите дела по чл.410 и чл.417 ГПК, които за 2014г. са
605 броя дела, а за 2013г. са 698 броя дела или с 93 дела по-малко за отчетната
година. При останалите видове дела също се наблюдава намаление, освен при
търговските дела, които в сравнение с 2013г. са се увеличили с 40 бр.
Свършени са през 2014г. – 1187 граждански дела, от които със съдебен
акт по същество 1037 дела и 114 са прекратени. В 3–месечен срок са
свършени 1044 дела от този вид и над този срок 143 дела. През 2013г.
свършените са били 1292, от които със съдебен акт по същество 1135 дела и
157 дела са прекратени, като в 3-месечен срок са свършени 1119 дела. През
2012г. свършените са 1734 дела, от които със съдебен акт по същество 1419
дела и 315 дела са прекратени, като в 3-месечен срок са свършени 1532 дела.
Година
2012
2013
2014

общо
1734
1292
1187

В 3-месеч.срок
1532
1119
1044

%
88
87
88

Процентът на свършените в 3-месечен срок дела отново е много висок,
което се обуславя от броя заповедни производства, подлежащи на разглеждане
в 3-дневен срок от една страна, но и от друга страна в резултата на положени
усилия от страна на съдиите за спазването на процесуалните срокове .
Ревизирани съдебни актове
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През 2014г. са постъпили 168 жалби против актове, постановени по
граждански дела. През 2014г. са върнати дела с резултат от втората
инстанция, както и от касационната инстанция, по които съдебните актове са
постановени от Районен съд Велинград през предходните години.
Резултатите от инстанционния контрол са следните: потвърдени – 65
решения и 25 определения и 3 разпореждания, отменени – 24 решения, 17
определения и 5 разпореждания, частично отменени – 5 решения и 1
определение, обезсилени – 14 решения, частично обезсилени – 3 решения.
Като се има предвид посочената по горе бройка на отменени и обезсилени
актове,следва съдиите разглеждащи тези граждански дела да полагат още
усилия за подобряване на подготовката на делата, във всичките им фази, като
при разглеждане на същите да прилагат правилно процесуалния и
материалните закони. Отчитайки натовареността в гражданското
съдопроизводство следва да се даде положителна оценка за дейността на
гражданските състави.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
В Районен съд-Велинград през 2014 г.са постъпили общо 555 наказателни
дела от всички видове. При останали несвършени в началото на отчетния
период 54, годишният брой на наказателните дела за разглеждане е бил 609 /от
тях НОХД– 161/. Свършените наказателни дела в този съд са 553 /от тях
НОХД – 149/, от които със съдебен акт по същество – 392 и с прекратяване –
161.
Дела за
Свършени
Година
Постъпили дела
разглеждане
дела
2012
568
638
605
2013
580
613
559
2014
555
609
553
Наблюдава се намаление при постъплението на наказателните дела –
същите са с 25 дела по-малко в сравнение с 2013 година.
Постъпления по видове наказателни дела
Постъпилите през 2014г. наказателни дела по видове са: НОХД са 150,
НЧХД- 37, НАХД по чл. 78а НК – 21, частните наказателни дела– 94, делата от
административно-наказателен характер- 246 и ЧНД – разпити - 7.
За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е:

Година

НОХД

НЧХД

ЧНД

ЧНД
разпити

АНХД

78а
НК

общо

2012
2013

175
112

16
40

100
79

18
16

230
292

29
41

568
580

2014

150

37

94

7

246

21

555
66

При наказателните дела от общ характер се наблюдава увеличение в
сравнение с предходната 2013г. с 38 дела, а в сравнение с 2012 година има
намаление с 25 дела. Постъпили са 150 броя наказателни дела, като най–
голямо е постъплението за общоопасни престъпления - 69 дела, следвани от
престъпления против собствеността – 26 дела. Престъпленията против
собствеността са по-малко с 1 дело в сравнение с 2013г., а при общоопасните
престъпления има увеличение с 23 дела. При постъплението на делата против
личността постъпилите са 10 за 2014г. - с 2 дела по-малко от 2013г.. Запазен е
броя на делата против реда и общественото спокойствие, за 2014г. е
постъпило 1 дело, толкова има постъпили и през 2013г. За престъпленията
против стопанството през 2014г. са образувани 23 дела - с 15 дела повече от
предходната 2013г., а делата за престъпленията против брака и семейството са
14 за 2014г. с 2 дела по-малко от предходната 2013г., когато тези дела са били
16 броя.
При наказателните делата от частен характер има намаление на броя на
постъпилите дела, като същото спрямо предходната 2013г. е с 3 дела – за
2014г. тези дела са 37, а за 2013г. са били 40 дела. Частнонаказателните дела
за 2014г. са 94 дела плюс 7 дела разпити или общо 101 дела, а за предходната
2013г. са били 79 дела плюс 16 разпити или общо 95 дела – увеличение с 6
броя дела. При делата по реда на чл.78а от НК има чувствително намаление
на броя постъпили дела – през 2014г. са 21 дела, а през предходната година са
били 41 дела – намаление с 20 броя дела. Намаление бележат и
административно–наказателните дела – постъпили са през 2014г.- 246 дела,
при 292 дела за 2013г. или по-малко с 46 дела. Делата по УБДХ са намалели
с 6 дела, тъй като за 2014г. са 16 дела, а за предходната 2013г. са били 22 дела.
Изводът, който следва от горепосочените данни е, че има намаление на
постъплението на наказателните делата от частен характер, на
административно–наказателните дела и на делата по реда на чл.78а от НК.
При останалите видове наказателни дела се наблюдава увеличение на
постъпващите през 2014 г. дела спрямо предходната година. Специално при
делата от общ характер може да се твърди, че увеличението отразява
обективното състояние на криминогенната обстановка в района на РС
Велинград.
Свършени дела
До 3 месеца приключват 89% /492 от 553/ от всички наказателни дела в
РС- Велинград. При НОХД, делът на свършените в горния срок е в размер на
94%, при НЧХД този дял е 76%, а при делата от административно-наказателен
характер – 84%. По реда на гл. 29 /със споразумение/ са приключили 106
НОХД /71 % от всички свършени НОХД/, а 3 НОХД са прекратени и върнати
на РП- Пазарджик в резултат на допуснати на досъдебното производство
отстраними съществени процесуални нарушения. По реда на бързото и
незабавното производство са били разгледани общо 18 НОХД , а по реда на
глава 27 от НПК- съкратеното производство- 12.
За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е:
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Година
2012
2013
2014

общо
605
559
553

В 3-месеч.срок
543
511
492

%
90
91
89

Броят на приключилите през отчетната 2014г. наказателни дела е 553 /по –
малко с 6 дела спрямо приключилите през 2013г./, от които:
 в 3-месечен срок са приключили 492 дела или 89% от общо свършилите
за тази година, от които в 1-месечен срок са приключили 280 дела от
общо свършилите за тази година
 от 3 до 6 месеца са приключили 54 дела
 от 6 месеца - 1 година са приключили 7 дела
 над 1 година - няма
В Районен съд-Велинград през отчетния период са постановени 4
оправдателни присъди, което е по-малко в сравнение с 2013г., когато са
постановени 10 оправдателни присъди. При общ брой на съдените лица по
НОХД - 168, осъдени са били 166. Броят на наказателните дела, по които
съдебните актове са били обжалвани или протестирани е 85, от които НОХ са
12. В края на отчетния период, несвършени са останали общо 56 наказателни
дела, от тях НОХД са 12.
През отчетната 2014 година, с влезли в сила осъдителни присъди са
приключили през предходни години и през текущия отчетен периодс
определение за одобряване на споразумение за решаване на делото по реда на
чл. 381 и чл. 384 от НПК, разпределени по видове престъпления по глави от
НК, както следва:
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 14 бр.
Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 0 бр.
Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 11 бр.
Гл. V- Престъпления против собствеността - 24 бр.
Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 21 бр.
Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
системи - 0 бр.
Гл.VІІІ- Престъпления против дейността на държавни органи и обществени
организации - 1 бр.
Гл. ІХ- Документни престъпления - 2 бр.
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 2 бр.
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 61 бр.
Гл.ХІІ- Престъпления против отбранителната способност на Републиката-0 бр.
Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството- 0 бр.
НЧХД – 1 бр.
През 2014 г. по внесените от Прокуратурата обвинителни актове са
образувани 77 НОХД, по които са постановени 28 осъдителни присъди /без
постановените присъди по неприключилите дела от предходен период/, от
които 25 са влезли в сила. През 2014 год. по внесените частни тъжби са
68

образувани 37 НЧХД, по които е постановена 1 осъдителна присъда, която е
влязла в сила. От образуваните по внесен обвинителен акт съдебни
производства, 35 дела са приключили с определение на съда по реда на чл. 384
от НПК. По внесени в съда за разглеждане споразумения за решаване на
делото по реда на чл. 381 от НПК са образувани и приключили с влязло в сила
определение 71 НОХД.
Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния период са 38 бр. /в
това число и по дела от предходен период/.
Осъдените лица в края на отчетния период с влязъл в сила съдебен акт
са 198 бр., от които 80 лица са осъдени с влезли в сила присъди, а 118 лица по
силата на одобрено от съда споразумение за решаване на наказателното
производство.
НАТОВАРЕНОСТ
Натовареност по щат при 5 съдии:
Година
Спрямо дела за
разглеждане
2012
42.93
2013
35.43
2014
32.97

Спрямо свършени
дела
38.98
30.85
29.00

Действителната натовареност
Година
Спрямо дела за
разглеждане
2012
54.81
2013
44.29
2014
52.05

Спрямо свършени
дела
49.77
38.56
45.79

Данните сочат, че съдиите във Велинградския РС са работили с висока
натовареност, над средната за страната, като с оглед на същата постигнатите
резултатите са много добри. Професионализъм, много добра теоретична
подготовка, добросъвестно изпълнение на служебните задължения са
характерни за съдиите от този съд, правораздавали през 2014г. На всички
съдии от РС Велинград работили в рамките на отчетния период и при тази
натовареност и при желанието да свалят висящността на делата до разумни
граници, да спазват сроковете за движението на делата и за тяхното
приключване със съответния съдебен акт в инструктивните срокове следва да
се изкаже служебна благодарност за положените усилия и труд.
РАЙОНЕН СЪД – ПЕЩЕРА
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии
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В началото на 2014 г. щатното разписание на Районен съд - Пещера
включва 4 съдии, разпределени както следва: Административен ръководител Председател - 1 и съдии - 3.
Към 01.01.2014 г. в съда са заети всички щатни бройки, като съдия
Гергана Кирова е командирована, първоначално със Заповед № 37/29.01.2009
г. на Председателя на Окръжен съд гр.Пазарджик в Пазарджишки районен съд
и със Заповед № 1767/13.11.2009 г. на Председателя на ВКС, в Софийски
районен съд. От 13.05.2013 г. командироването на съдия Кирова е редуцирано
със Заповед № 654/09.05.2013 г. на Председателя на ВКС до три работни дни в
седмицата. След спечелен конкурс за преместване съдия Кирова с Решение на
ВСС по Протокол № 48 от заседание на ВСС проведено на 05.12.2013 г. се
премества на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд. Конкурсът е
обжалван пред ВАС и след приключване на делото, с писмо изх. № 11-072020/13.06.2013 г. на ВСС съдия Кирова от 24.06.2014 г. е преместена на
длъжност „съдия“ в СРС.
Незаета е 1 щатна бройка за длъжността „съдия“. Един съдия е
командирован от Окръжен съд гр.Пазарджик със заповед от 09.07.2014 г. на
Председателя на Окръжен съд гр.Пазарджик, като на 01.09.2014 г. е постъпила
на работа в Районен съд гр.Пещера. Реално в съда работят 3 (трима) съдии.
От 01.09.2014 г. Административният ръководител - Председател на
Районен съд - Пещера г-жа Стефка Стайкова се пенсионира. За Председател е
избран съдия Камен Гатев с Решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г.,
който встъпи в длъжност на 18.12.2014 г.
В Районен съд - Пещера работят съдии с голям професионален опит и
продължителен съдийски стаж. Щатът от 4 съдии е достатъчен.
Съдебно изпълнителната служба към съда по щат се състои от един
държавен съдебен изпълнител. Щатът е зает от Мариана Гузгунджиева.
В щатната численост е предвиден един съдия по вписванията, като щатът
към 01.01.2014 г. е вакантен до назначаването на такъв. За времето до
назначаването на съдия по вписвания длъжността се изпълняваше от Мария
Милева - съдия по вписванията в Пазарджишкия районен съд, командирована
със Заповед № 666/31.10.2013 г. на Председателя на Окръжен съд
гр.Пазарджик. След спечелен конкурс, считано от 14.03.2014 г. е назначена
Росица Панайотова.
Съдебна администрация
През 2014 г. щатното разписание включва 19 щата за служители,
структурирани съобразно ПАС и включващ: ръководни длъжности, обща
администрация и специализирана администрация.
Всички щатни длъжности в администрацията през 2014 г. са заети. В
администрацията на съда преобладават служители с дългогодишен стаж в
съдебната система и с необходимите професионални и морални качества.
Има нужда от 1 допълнителен щат за съдебен служител в наказателно
деловодство.
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съд

съдии

ДСИ

РС-Пещера

4

1

Съотношение магистрати
/служители
1/4,75

съдии по
вписвания
1

служители

общо

19

25

Съотношение магистрати, ДСИ,
съдии по вписвания /служители
1/3,17

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Година
2012
2013
2014

Постъпили
дела
1662
1537
1606

Дела за
разглеждане
1844
1718
1801

Свършени
дела
1663
1525
1621

Констатира се увеличение постъплението на общия брой дела през
отчетната година, като това увеличение се отнася само за постъплението на
граждански дела. Докато при постъплението на наказателни дела е налице
намаление с 60 бр. дела спрямо 2013г. и незначително увеличение с 6 бр.
спрямо 2012 г.
Година
2012
2013
2014

ОБЩО
свършени
1663
1525
1621

ДО 3 МЕС.
Бр.
%
1521
91
1385
91
1473
91

Внимателният анализ на тези данни налага извода, че се запазва много
висок процент на свършените дела в тримесечен срок и през 2014г., който
резултат е независимо от намаления членски състав през целия отчетен
период. Наред с това води и до извода, че съдиите от РС-Пещера притежават
високо чувство за отговорност и професионализъм и именно на тези качества
се дължат отличните резултати в работата им.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Постъпилите в съда за 2014г. граждански дела от всички видове са 1278.
При заварени несвършени в началото на годината 138 такива дела, общо
гражданските дела за разглеждане са 1416. За цялата 2014г. в Районен съд Пещера са свършени общо 1273 граждански дела, от които решени по
същество – 1195 и прекратени - 78. От всички свършени дела продължават
като време за разглеждане не повече от 3 месеца, като за гражданските дела по
общия ред този показател е в размер на 81 %, а за делата между търговци – 83
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%. Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 109, а на висящите в
края на годината – 143.
За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е
както следва:
Дела за
Свършени
Година
Постъпили дела
разглеждане
дела
2012
1340
1479
1354
2013
1149
1274
1138
2014
1278
1416
1273
През отчетната 2014г. в РС-Пещера новообразувани са общо 1278
граждански дела в т.ч. 3 върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводствените действия. От тях по видове дела 305 са граждански
дела по общия ред, 44 дела от и срещу търговци, 84 други граждански дела, 21
обезпечителни производства, 5 административни дела, които се разглеждат по
реда на АПК, 494 частни граждански дела, 325 заповедни производства.
Спрямо предходните две години сравнителният анализ по видове дела е
отразен в следната таблица:
Година По общия По чл.310 Адм. дела
ред
ГПК
2012
150
37
2
2013
149
24
7
2014
305
21
5

ЧГД
1026
830
819

Търгов.
дела
6
29
44

Други
гр.дела
119
110
84

Анализирани посочените данни сочат, че е налице е осезаемо намаление
на заповедните производства - със 72 по-малко от предходната година,а в
сравнение с 2012г. са 564 по – малко. Като цяло обаче броят им остава голям и
дава съществено отражение върху натовареността на съдиите - още повече, че
този вид дела се администрират многократно. Натовареността на съдиите е
увеличена и предвид констатираното голямо увеличение на делата по общия
исков ред – със 156 повече от предходната година, както и на търговските дела
– с 15 повече от 2013г. Спад на постъпленията се наблюдава при
обезпечителните производства и другите делата.
От общо 1273 граждански дела със съдебен акт по същество са свършени
1195 или 93%. През 2013г. от общо 1138 граждански дела със съдебен акт по
същество са свършени 1044, а през 2012г. - от общо 1354 граждански дела
със съдебен акт по същество са свършени 1245.
Спрямо предходните две години сравнителният анализ е отразен в
следната таблица:
година
2012г.
2013г.
2014г.

общо
1354
1138
1273

в 3-мес.срок
1247
1065
1180

%
92
94
93
72

Процентът на свършените в 3-месечен срок дела отново е много висок,
което се обуславя от броя заповедни производства, подлежащи на разглеждане
в 3-дневен срок от една страна, но и от друга страна в резултата на положени
усилия от страна на съдиите за спазването на процесуалните срокове .
Ревизирани съдебни актове
Резултатите от инстанционния контрол по всички върнати през 2014 г.
граждански дела са следните: потвърдени - 35 решения, 9 - решения отменени
изцяло, в т.ч. и 3 решения обезсилени, 5 - отменени в една част и потвърдени в
друга част, в т.ч. 1 обезсилено частично.
От върнатите дела по обжалвани определения и разпореждания
резултатите са следните: 18 потвърдени, 8 отменени изцяло и 2 частично
отменени.
Анализирайки данните през отчетната 2014 година следва извода, че
съдиите, разглеждали граждански дела притежават много добър
професионален опит и знания, работят с чувство на отговорност и
добросъвестно изпълняват задълженията си. Полагали са максимални усилия
за своевременното насрочване, разглеждане и решаване на делата, като е
подобрен показателя на приключване в 3 месечен срок на гражданските дела
спрямо 2012 г. в т.ч. на делата по чл.310 ГПК, търговските, делата по общия
ред и незначително намален спрямо 2013 г. Намалението на този показател е
при административните дела и други дела. Съдиите са изготвяли в законните
срокове постановените от тях съдебни актове.
През 2014 г. е върнато от ВКС едно гражданско дело, изпратени по молба
за отмяна на влязло в сила решение, като молбата е оставена без уважение.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
В Районен съд-Пещера през 2014 г.са постъпили общо 328 наказателни
дела от всички видове в т.ч. и две върнати от горна инстанция. При останали
несвършени в началото на отчетния период 57, годишният брой на
наказателните дела за разглеждане е бил 385 /от тях НОХД– 131/. Свършените
наказателни дела в този съд са 348 /от тях НОХД – 122/, от които със съдебен
акт по същество – 288 от тях 88 НОХД и с прекратяване – 60.
В сравнение с предходният период движението на делата е следното:
Година

Постъпили
дела

2012
2013
2014

322
388
328

Дела
разглеждане
365
444
385

за

Свършен
и дела
309
387
348

Постъпления по видове наказателни дела
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Постъпилите през 2014г. наказателни дела по видове са: НОХД са 118,
НЧХД- 19, НАХД по чл. 78а НК – 13, частните наказателни дела– 64, делата от
административно-наказателен характер- 81 и ЧНД – разпити - 33.
За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е:
Година НОХД
2012
2013
2014

105
120
118

НЧХД

ЧНД

14
14
19

49
46
64

ЧНД
разпити
23
54
33

АНД
114
141
81

Чл.78а
НК
17
13
13

Общо
322
388
328

От горните данни е видно, че постъплението на наказателни дела в т.ч. и
делата от общ характер се е намалило през 2014 г. спрямо 2013 г., а спрямо
2012 г. се е увеличило.
Свършени дела
До 3 месеца приключват 84% /293 от 348/ от всички наказателни дела в
РС- Пещера. При НОХД, делът на свършените в горния срок е в размер на
92%, при НЧХД този дял е 45%, а при делата от административно-наказателен
характер – 93%. По реда на гл. 29 /със споразумение/ са приключили 34 НОХД
/28 % от всички свършени НОХД/. По реда на бързото и незабавното
производство са били разгледани общо 52 НОХД , а по реда на глава 27 от
НПК- съкратеното производство- 66.
За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е:
До 3 месеца
Година
Общо
Бр.
%
309
274
89
2012
387
320
83
2013
2014
348
293
84
Броят на приключилите през отчетната 2014г. наказателни дела е 348 /по
– малко с 39 дела спрямо приключилите през 2013г./, от които:
- в 1-месечен срок са приключили 199 дела от общо свършилите за 2014г.
- от 1 до 3 месеца са приключили 94 дела;
- от 3 до 6 месеца са приключили 36 дела;
- от 6 месеца - 1 година са приключили 10 дела;
- над 1 година - 9 дела
В Районен съд-Пещера през отчетния период е постановена 1
оправдателна присъда по НЧХД, при 4 за 2013г. и 2 за 2012г. При общ брой на
съдените лица по НОХД - 139, осъдени са били 139. Броят на наказателните
дела, по които съдебните актове са били обжалвани или протестирани е 70, от
които НОХ са 6. В края на отчетния период, несвършени са останали общо 37
наказателни дела, от тях НОХД са 9.
През отчетната 2014 година са влезли в сила осъдителни присъди по
приключили през предходни години и през текущия отчетен период НОХД и
НОХД с определение за одобряване на споразумение за решаване на делото по
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реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК, разпределени по видове престъпления по
глави от НК общо 118, както следва:
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 10 бр.
Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 0бр.
Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 14 бр.
Гл. V- Престъпления против собствеността - 30 бр.
Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 12 бр.
Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
системи - 0 бр.
Гл.VІІІ- Престъпления против дейността на държавни органи и обществени
организации - 1 бр.
Гл. ІХ- Документни престъпления - 3 бр.
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 2 бр.
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 46 бр.
Гл.ХІІ- Престъпления против отбранителната способност на Републиката-0 бр.
Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството- 0 бр.
Влезлите в сила осъдителни присъди по всички видове наказателни дела
през отчетния период са 348 бр. /в това число и по дела от предходен период/.
През 2014 г. по внесените от Прокуратурата обвинителни актове са
образувани 88 НОХД, по които са постановени 88 осъдителни присъди /без
постановените присъди по неприключилите дела от предходен период/, от
които 71 са влезли в сила. От образуваните по внесен обвинителен акт
съдебни производства, 4 дела са приключили с определение на съда по реда на
чл. 384 от НПК. По внесени в съда за разглеждане споразумения за решаване
на делото по реда на чл. 381 от НПК са образувани и приключили с влязло в
сила определение 30 НОХД.
Осъдените лица в края на отчетния период с влязъл в сила съдебен акт са
139 бр., от които 99 лица са осъдени с влезли в сила присъди, а 40 лица по
силата на одобрено от съда споразумение за решаване на наказателното
производство.
Ревизирани съдебни актове
Следва да се има предвид, че данните отразяват върнатите съдебни актове
за отчетния период, включително и изпратени на горните инстанции в
предходни години. Тук са включени както дела от общ характер, НЧХД,
НАХД, така и ЧНД - по чл.64 и сл.НПК, чл.243 НПК, комулации,
реабилитации и др.
През 2014 година са постъпили 70 жалби и протести против съдебни
актове, постановени по наказателни дела. От тях 26 въззивни жалби и
протести против актове, постановени по наказателни дела. Постъпили са 44
касационни жалби против решения.
Резултатите от инстанционния контрол, включващ и по изпратени дела от
предходни години е следния: 43 съдебни акта по въззивни и касационни жалби
са потвърдени. Изцяло отменени са 12 съдебни акта, от които 7 върнати за
ново разглеждане от друг състав и 1 съдебен акт отменен и производството по
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делото прекратено. Изменени частично са 4 съдебни акта. По 4 наказателни
дела жалбите са оставени без разглеждане, като по 3 дела жалбите са
просрочени, а по 1 дело жалбата е неоснователна.
От върнатите дела по обжалвани определения и разпореждания,
резултатите са следните: 7 определения потвърдени и 3 отменени изцяло.
От горните данни следва извода, че качеството на работа на съдиите,
разглеждащи наказателни дела е много добро.
Постъпили са 3 молби по реда на възобновяването, като и трите са
оставени без уважение.
Резултатите сочат, че съдиите, разглеждали наказателни дела притежават
много добър професионален опит и знания, работят с чувство за отговорност и
добросъвестно изпълняват задълженията си. Мотивите към постановените от
тях съдебни актове се изготвят в законоустановените срокове.
НАТОВАРЕНОСТ
Натовареност по щат при 4 съдии
Година
2012
2013
2014

Спрямо дела за
разглеждане
30,73
35,79
37,52

Спрямо свършени дела
27,72
31,77
33,77

Действителната натовареност
Година
2012
2013
2014

Спрямо дела за
разглеждане
38,42
46,43
47,39

Спрямо свършени дела
34,65
41,22
42,66

Данните сочат, че през 2014 г. натовареността на съдиите, както към
делата за разглеждане, така и към свършените е увеличена спрямо
предходните две години.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През отчетния период 2014г. в Съдебно-изпълнителната служба при
Районен съд-Пещера като Държавен съдебен изпълнител работи Мариана
Гузгунджиева.
През 2014г. година са образувани 106 изпълнителни дела за сумата 254
880 лева, от които в полза на юридически лица и търговци – 50 броя, в полза
на граждани – 53 броя, изпълнение на обезпечителни мерки - 3 броя.
За сравнение през 2013г. са постъпили 267 дела за сумата от 4 834 525 лв.
като са свършени 167 дела и е събрана сумата от 668 182 лв. През 2012г. са
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образувани 354 дела за сумата от 3 651 287 лв., свършени са 230 дела и е
събрана сума 862 910 лв.
През 2014г. са свършени 144 дела и е събрана сумата 812 694 лв., от които
в полза на Държавата – 9 бр., в полза на юридически лица и търговци - 84
броя, в полза на граждани-48 бр. и изпълнение на обезпечителни мерки – 3 бр.
В края на 2014г. са останали несвършени 1509 броя изпълнителни дела
със сума за събиране по тях 11 851 371 лева.
Налице е тенденция за намаление на общия брой постъпили дела, която
се дължи на факта, че от края на 2013г. започнаха работа осем Частни
съдебни изпълнители на територията на Пазарджишки съдебен окръг.
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
За периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година в Службата по
вписванията са извършени 2978 вписвания, 105 отбелязвания и заличаване на
ипотеки и възбрани, няма постановени откази или общо 3083, при 2490 за
2013 г. и 1948 за 2012 г.
През отчетния период са образувани и свършени 1309 нотариални дела,
при 1063 за 2013 г. и 997 за 2012 г.
За 2014 г. са издадени 410 удостоверения за тежести, удостоверения за
други институции - 120 броя; 26 бр. устни справки; 667 бр. преписи за
граждани, както и 2713 бр. служебни преписи и е събрана сума от ДТ в
размер на 105 645.85 лева.
РАЙОНЕН СЪД – ПАНАГЮРИЩЕ
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии
В Районен съд Панагюрище работят трима съдии, един държавен
съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. В края на отчетния период,
щатната численост от трима съдии не е попълнена изцяло.
Със заповед № 20/20.06.2014 г. е прекратен акта за заемане на длъжност
на съдия Даниела Петрова Попова, считано от 23.06.2014 г., тъй като съгласно
решение на ВСС по протокол № 48/5.12.2013 г. т.5.23 и поради спечелен
конкурс е преместена на работа в Софийския районен съд.
За свободната щатна бройка е обявен конкурс от ВСС. Конкурсът е
приключил. Предстои попълване на щатната бройка.
Със Заповед № 27/14.01.2013 г. Административният ръководител на
Окръжен съд Пазарджик е командировал на мястото на съдия Даниела Попова
Делчо Георгиев Чопаринов – съдия от Окръжен съд Пазарджик за срок от три
месеца, считано от 15.01.2013 г. Периодът за командироване на съдия
Чопаринов е удължаван със заповеди през цялата 2014 г. Командировката е
прекратена, считано от 01.01.2015 г.
Относно кадровата обезпеченост със съдии, считам, че е наложително да
бъде отпусната още една щатна бройка за «съдия в районен съд» Панагюрище,
поради високия обем на работа. По този начин няма да се нарушава принципа
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за случайно разпределение на делата, няма да се създава затруднение в
работата на съда и по отношение на дежурствата на съдиите, както на
седмичните дежурства, така и на дежурствата в почивните дни, ще се повиши
качеството и срочността на изготвяне на съдебните актове, няма да се създава
и неудобство по отношение на ползването на отпуските на съдиите.
През изминалата 2014 г. всички съдии на Панагюрския РС повишиха
квалификацията си по проект на Окръжен съд Пазарджик за «Подобряване на
практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по
дела в български съдилища» с участието си в работни срещи по обмяна на
опит.
Съдебна администрация
В щата на Районен съд Панагюрище са предвидени и работят 15
служители: административен секретар, главен счетоводител, системен
администратор, секретар-протоколисти - 3, деловодители - 2, деловодител в
Бюро «Съдимост» - 1, архивар – 1, секретар «ДСИ» - 1, деловодител «ДСИ» 1, призовкар - 1, чистачи – 2.
Административно-техническият персонал на съда е в преобладаващата си
част от служители с опит и дългогодишен стаж.
През изминалата година няма наложени дисциплинарни наказания на
съдебните служители. Редовно се провеждат общи събрания на съдебната
администрация, на които са обсъждани текущи въпроси. Съдебни служители
не са участвали в специализирани обучения, организирани от НИП.
съдии ДСИ

Съд
РС-Панагюрище

3

1

Съотношение магистрати
/служители
1/5

съдии по
вписвания
1

служители

общо

15

20

Съотношение магистрати, ДСИ,
съдии по вписвания /служители
1/3

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Година
2012
2013
2014

Постъпили
дела
1191
1064
994

Дела за
разглеждане
1335
1235
1136

Свършени
дела
1164
1093
1012

От горната таблица е видно, че за последната година се наблюдава
намаление на постъпилите граждански и наказателни дела.
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ДО 3 МЕС.

Година

ОБЩО
свършени

Бр.

%

2012

1164

1053

90

2013

1093

957

87

2014

1012

886

88

През 2014 г. са свършени общо 1 012 дела, от които в 3-месечен срок 886 или 88 %. Със съдебен акт по същество са приключили 837 дела.
Прекратени са 175 дела. Проведени са 773 заседания.
Съдът стриктно спазва указанията на ВСС като делата се отчитат като
решени (свършени) едва след обявяване на съдебния акт в срочната книга,
поради което и част от обявените за решаване дела през последния месец на
годината, по които не е постановено решение през месец декември, не са
включени в броя на свършените дела през 2014 г., а са останали висящи за
следващата година.
Броят на останалите несвършени дела в Панагюрския РС към 01.01.2015
г. е 124. От несвършените 124 дела, граждански са 101, а 23 са наказателни. В
сравнение с предходната година броя на несвършените дела е намален.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Дела за
Свършени
разглеждане
дела
2012
907
990
888
2013
782
884
781
2014
757
860
759
Намалението по гражданските дела се дължи основно на намалените
постъпления на заявления по заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК.
Година

Постъпили дела

Година По общия По чл.310 Адм. дела
ред
ГПК
2012
164
32
7
2013
147
20
1
2014
168
29
1

ЧГД
17
35
34

По
чл.410 и
662
чл.417
534
ГПК
462

Други
гр.дела
25
45
53

В Районен съд – Панагюрище през 2014 г. са насрочени 444 заседания за
разглеждане на граждански дела, като от тях са отложени 226 или 50,9 %, при
209 или 50,6 % за 2013 г., при 223 или 51,6% за 2012 г., и при 190 отложени
или 49,7% за 2011 г.
От горното е видно, че няма тенденция за намаляване на броя на
отложените дела. Причините за това са неявяването на свидетели и вещи лица,
както и уважаването на искания на страните за събиране на нови
доказателства.
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Анализирани посочените данни сочат, че е налице е осезаемо намаление
на заповедните производства - със 72 по-малко от предходната година,а в
сравнение с 2012г. са 200 по – малко. Като цяло обаче броят им остава голям и
дава съществено отражение върху натовареността на съдиите - още повече, че
този вид дела се администрират многократно. Натовареността на съдиите е
увеличена и предвид констатираното увеличение на делата по общия исков
ред – със 21 повече от предходната година.
От общо 759 граждански дела със съдебен акт по същество са свършени
684 или 90%. През 2013г. от общо 781 граждански дела със съдебен акт по
същество са свършени 714, а през 2012г. - от общо 888 граждански дела със
съдебен акт по същество са свършени 820.
Спрямо предходните две години сравнителният анализ е отразен в
следната таблица:

година
2012г.
2013г.
2014г.

общо
888
781
759

в 3-мес.срок
837
698
676

%
94
89
89

Процентът на свършените в 3-месечен срок дела отново е много висок,
което се обуславя от броя заповедни производства, подлежащи на разглеждане
в 3-дневен срок от една страна, но и от друга страна в резултата на положени
усилия от страна на съдиите за спазването на процесуалните срокове.
Средната продължителност на разглеждането на свършените дела,
отчетена от образуване до постановяване на крайния съдебен акт е била както
следва:
- до 3 месеца - 676, от които: в срок до 1 месец – 576;
- от 3 до 6 месеца – 50;
- от 6 месеца до 1 година - 22 и
- над 1 година – 11.
Броят на останалите несвършени граждански дела в Панагюрския РС към
01.01.2015 г. е 101.
Ревизирани съдебни актове
През 2014 г. са постъпили жалби по 79 граждански дела.
Свършени и върнати в Панагюрския районен съд са 78 броя дела, като от
тях са оставени в сила съдебните актове по 32 дела или 41%, при 27 дела или
41% за 2013 г., при 39 дела или 53,4 % за 2012 г. и при 55,6% за 2011 г.
От Окръжен съд – Пазарджик са отменени съдебните актове по 32 броя
граждански дела или 41%, при 24 дела или 36,4% за 2013 г., при 20 или 27,4%
за 2012 г. и при 12 броя граждански дела или 22% за 2011 г.
Изменени от Окръжен съд са съдебните актове по 14 броя дела или 18 % ,
при 15 дела или 22,7% за 2013 г., при 20 броя или 19% за 2012 г. и при 12 броя
граждански дела или 22 % за 2011 г.
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Анализът сочи на тенденция за запазване качеството на съдебните актове,
изготвяни от съдиите при Панагюрския РС, в сравнение с предходните години.
Важен фактор за качеството на съдебните актове е натовареността на съдиите
в Районен съд Панагюрище. Независимо от това следва да се набележат
мероприятия за повишаване на теоретичната и практическа подготовка на
съдиите.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2014 г. са постъпили общо 237 наказателни дела, в т.ч.
новообразувани 226 и 11 върнати от горна инстанция (НОХД – 1, АНД – 9 и
НЧХД - 1), при постъпили 282 наказателни дела за 2013 г., при постъпили 284
дела за 2012 г. , 369 дела за 2011 г. и 318 дела през 2010 г.
В сравнение с предходният период движението на делата е следното:
Дела за
Свършени
разглеждане
дела
2012
284
345
276
2013
282
351
312
237
2014
276
253
Горната таблица ясно онагледява намаляване на броя на постъпилите
наказателни дела.
Пред Панагюрския районен съд през 2014 г. за разглеждане са били
поставени общо 276 наказателни дела (новообразувани за 2014 г. – 237 и
останалите несвършени от 2013 г. – 39 дела), при 351 наказателни дела , при
345 за 2012 г. Проведени са 329 заседания.
Година

Постъпили дела

Постъпления по видове наказателни дела
Постъпилите през 2014г. наказателни дела по видове са: НОХД са 78,
НЧХД – 13, НАХД по чл. 78а НК – 15, частните наказателни дела – 31, делата
от административно-наказателен характер – 91 и ЧНД – разпити - 9.
За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е:
Година

НОХД

НЧХД

ЧНД

ЧНД разпити

АНД

Чл.78а НК

Общо

2012
2013
2014

110
87
78

9
19
13

36
40
31

3
7
9

110
108
91

16
21
15

284
282
237

От новообразуваните 78 дела от общ характер, най-голямо е
постъплението по обвинения за общоопасни престъпления – 46, в това число
по транспорта – 44; против собствеността – 8, против стопанството – 12,
против брака, семейството и младежта – 6, против личността – 4, против реда
и общественото спокойствие – 2.
Свършени дела
До 3 месеца приключват 83% /210 от 253/ от всички наказателни дела в
РС- Панагюрище. При НОХД, делът на свършените в горния срок е в размер
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на 92%, при НЧХД този дял е 69%, а при делата от административнонаказателен характер – 71%. По реда на гл. 29 /със споразумение/ са
приключили 65 НОХД /86 % от всички свършени НОХД/. Едно дело е върнато
за доразследване на прокуратурата. По реда на бързото и незабавното
производство са били разгледани общо 16 НОХД , а по реда на глава 27 от
НПК- съкратеното производство – 6.
Анализът сочи, че прокуратурата се възползва от диференцираната
процедура по Глава Двадесет и девета НПК, след като е внесено делото в съда
с обвинителен акт, както и изготвя споразумение със защитника на
обвиняемия за решаване на делото и внасянето му в съда.
За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е:
Година
2012
2013
2014

Общо
276
312
253

До 3 месеца
Бр.
216
259
210

%
78
83
83

Броят на приключилите през отчетната 2014г. наказателни дела е 253 /по
– малко с 59 дела спрямо приключилите през 2013г./, от които:
- до 3 месеца – 210, от които в срок до 1 месец – 134;
- от 3 до 6 месеца – 40;
- от 6 месеца до 1 година – 3;
- над 1 година - няма.
Данните сочат, че съдиите от Панагюрския РС са полагали големи усилия
да приключват делата в разумни срокове, вкл. и тримесечните,за които се води
статистика, тъй като бързината на правораздаване е един от критериите по
които съдебната система търпи най-много критики. Следва да се отбележи
обаче, че в хипотезата на чл.252, ал.2 от НПК самият закон изключва
възможността определени дела (с фактическа и правна сложност) да бъдат
приключени в тримесечен срок.
В Районен съд-Панагюрище през отчетния период е постановена 1
оправдателна присъда по НОХД и 3 оправдателни присъди по НЧХД, при 1 за
2013г. и 4 за 2012г. При общ брой на съдените лица по НОХД - 79, осъдени са
били 77. Броят на наказателните дела, по които съдебните актове са били
обжалвани или протестирани е 69, от които НОХ са 2. В края на отчетния
период несвършени са останали общо 23 наказателни дела, от тях НОХД са 7.
През отчетната 2014 година са влезли в сила осъдителни присъди по
приключили през предходни години и през текущия отчетен период НОХД и
НОХД с определение за одобряване на споразумение за решаване на делото по
реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК, разпределени по видове престъпления по
глави от НК общо 71, както следва:
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 1бр.
Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 0бр.
Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 4 бр.
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Гл. V- Престъпления против собствеността - 8 бр.
Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 12 бр.
Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
системи - 0 бр.
Гл.VІІІ- Престъпления против дейността на държавни органи и обществени
организации - 0 бр.
Гл. ІХ- Документни престъпления - 0 бр.
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 2 бр.
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 44 бр.
Гл.ХІІ- Престъпления против отбранителната способност на Републиката-0 бр.
Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството- 0 бр.
Влезлите в сила осъдителни присъди по всички видове наказателни дела
през отчетния период са 71 бр. /в това число и по дела от предходен период/.
През 2014 г. по внесените от Прокуратурата обвинителни актове са
образувани 42 НОХД, по които са постановени 6 осъдителни присъди /без
постановените присъди по неприключилите дела от предходен период/, от
които 5 са влезли в сила. От образуваните по внесен обвинителен акт съдебни
производства, 29 дела са приключили с определение на съда по реда на чл. 384
от НПК. По внесени в съда за разглеждане споразумения за решаване на
делото по реда на чл. 381 от НПК са образувани и приключили с влязло в сила
определение 36 НОХД.
Осъдените лица в края на отчетния период с влязъл в сила съдебен акт са
75 бр., от които 8 лица са осъдени с влезли в сила присъди, а 67 лица по силата
на одобрено от съда споразумение за решаване на наказателното
производство.
Ревизирани съдебни актове
През отчетната 2014 г. обжалвани пред Пазарджишкия окръжен съд са 2
НОХД.
От Окръжен съд – Пазарджик са потвърдени 2 присъди, 1 присъда е
отменена и върнато делото за ново разглеждане (НОХД № 124/2013).
Общият брой на делата от общ характер с влязъл в сила съдебен акт през
отчетния период е 72.
През 2014 г. са постъпили 7 жалби по ЧНД.
След въззивна проверка, за същия период са се върнали 7 дела като 6 са
с потвърден съдебен акт и 1 с отменен.
През 2014 г. са постъпили жалби по 11 НЧХД.
След въззивна проверка, за същия период са се върнали 5, като 2 дело е с
потвърдена присъда, 1 присъда е отменена и делото е върнато за разглеждане
от друг състав, потвърдени са 2 определения.
Общият брой на делата от частен характер с влязъл в сила съдебен акт
през отчетния период е 6 бр.
Обжалвани са 2 броя дела.
От Окръжен съд Пазарджик са върнати 2 дела с потвърдени съдебни
актове.
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НАТОВАРЕНОСТ
Натовареност по щат при 3 съдии
година
2012
2013
2014

Спрямо дела за разглеждане Спрямо свършени дела
37.08
32.33
34.31
30.36
31.56
28.11

Действителната натовареност
година
2012
2013
2014

Спрямо дела за разглеждане
43.06
34.31
32.46

Спрямо свършени дела
37.55
30.36
28.91

Данните сочат, че през 2014г. съдиите в Панагюрския РС са имали
възможност да работят по-спокойно и с умерена натовареност. Разполагали са
с време да участват в национални и регионални обучения, познават и прилагат
практиката на ВКС, проучват задълбочено възложените им дела и ги
приключват в разумни срокове.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2014 г. в Съдебно-изпълнителна служба при Панагюрския районен
съд са образувани 94 дела за сумата 325 880 лева, при 132 дела за сумата
11 356 763 лева през 2013 г., при 353 дела за сумата 4 699 922 лв. през 2012 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
353

132

94

4 699 922 лв.
11 356 763 лв.
325 880 лв.
През 2014 г. са свършени 196 дела за 3 308 473 лева, при 209 дела за
3 215 155 лв. през 2013 г., при 123 дела за 985 588 лв. през 2012 г.
Горното налага категоричния извод, че общо събраните през 2014 г. суми
са в размер на 494 107 лв. и представляват 17,55% от постъпилите и останали
висящи към отчетния период за събиране на суми, при общо събрани суми в
размер на 3 215 155 лв. и представляват 15,77% от постъпилите и останали
висящи към отчетния период за събиране суми за 2013 г., при общо събрани
суми през 2012 г. в размер на 411 607 лв. и представляват 4,8% от постъпилите
и останали висящи към отчетния период за събиране суми.
През 2014 г. общият брой на прекратените дела е 132 броя за 2 814 366 лв.
През 2013 г. прекратените дела са 116 броя за 614 744 лева, докато през 2012 г.
общият брой на прекратените дела е 38 броя за 573 981 лв.
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
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През отчетната 2014 г. в Службата по вписванията са извършени 2873
вписвания: 824 броя продажби, 225 дарения, 24 замени, 61 договора за наем,
162 договора за аренда, 7 законни ипотеки, 27 броя договорни ипотеки, 145
броя възбрани, 9 възбрани от АДВ, 5 постановления на ДСИ, 4 постановления
на ЧСИ, 1 постановление на АДВ Публичен изпълнител, 13 броя искови
молби, обявени са 1 броя завещания, вписани са 55 делби, 73 констативни
нотариални актове, 2 броя актове за държавна собственост, 1087 броя актове
за общинска собственост, други актове – 34 броя.
Заличени са 26 броя ипотеки.
В Службата са образувани 1212 нотариални дела. Извършени са 163 броя
устни справки, писмени справки и удостоверения – 408, извършени са
справки по молба на държавен орган – 12 бр., издадени са 518 преписи,
извършени са 77 отбелязвания и 32 заличавания, или общо предоставени
справки/удостоверения – 583 броя.
Отказано е вписването на 8 броя актове. Няма обжалвани откази.

вписвания
нот.дела

2012 г.

2013 г.

2014 г.

3472
1250

3580
1191

3873
1212

В Службата по вписване работи 1 служител и 1 съдия по вписванията.
Няма постъпили жалби и оплаквания по отношение на работата им. Няма
проблеми в работата на службата по вписванията и двамата нотариуси с район
на действие Районен съд – Панагюрище.
В Службата няма висящи дела от предишни периоди, както и такива в
края на отчетния период.

СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЙОННИТЕ
СЪДИЛИЩА В ПАЗАРДЖИШКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ
СГРАДЕН ФОНД
РС - Пазарджик се помещава в сградата на Съдебната палата в
гр.Пазарджик заедно Окръжен съд - Пазарджик, Районен съд - Пазарджик,
Окръжна прокуратура - Пазарджик, Районна прокуратура - Пазарджик,
Държавни съдебни изпълнители, Служба по вписвания и Областно звено
"Охрана". През 2012г. на сградата е извършен основен ремонт.Сградата е
оборудвана със съвременни електронни екрани, разположени във фоайето на
първия етаж и пред съдебните зали, които дават информация за насрочените
дела. Всяка зала разполага със система за звукозапис, ползването на която
улеснява изготвянето на съдебните протоколи.
РС – Велинград се помещава в самостоятелна сграда, която е след
извършен основен ремонт през 2006г. Сградата е обзаведена и оборудвана по
85

най-съвременен и модерен начин. Това предполага нова качествено
обслужване на гражданите и страните по делата и е предпоставка за бързо и
ефикасно правораздаване, съобразено вече и със съществуващата европейска
практика.
РС – Пещера заедно с РП – Пещера се помещават в самостоятелна
съдебна палата. Основната сграда е построена през 1936 г.
По проект „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на
Районен съд Пещера“, в края на 2003г. започна строителство, което и до
момента не е завършено.
На 01.10.2008 г. по разпореждане на Министерство на правосъдието и
след издадено удостоверение за ползване, съдът се премести в пристроената и
надстроена сграда, за да бъдат извършени строително ремонтни дейности за
окончателно приключване на реконструкцията на съществуващата сграда.
Строителството, ведно с довършителните работи, трябваше да завърши за три
месеца, но и до момента не е започнала работата по преустройството и
реконструкцията на старата сграда. В канцелариите и кабинетите
настаняването е при самосгъстяване, предвид настаняването и на служители
от служби, чието място е в старата сграда. Две от канцелариите в изградената
пристройка временно са устроени като съдебни зали, но поради малката им
квадратура не отговарят на изискванията за съдебни зали и създават
неудобства за магистрати, адвокати и граждани. През месец октомври 2012 г.
бе проведена Работна среща в Министерство на правосъдието във връзка със
състоянието на незавършеното преустройство, при която бяхме уведомени, че
договорът с изпълнителя е прекратен и предстои изработване на паспорт на
съществуващата сграда, ново задание, препроектиране относно тази сграда и
избор на нов изпълнител, като бяхме уверени, че реконструкцията ще завърши
през 2013 г. Но това, което се случи е само част от горното. Беше прекратен
договора с изпълнителя, изработен паспорт на съществуващата сграда и ново
задание. До края на 2013 г. не бе сключен договор с проектанта за
препроектиране, независимо от исканата и дадена оферта от същия.
Обяснението на отговарящите за строителството в Министерство на
правосъдието бе, че сключването на договора е отложено за началото на 2014
г. и отново с уверението, че реконструкцията ще приключи през 2014 година.
В Министерството на правосъдието през 2008 г. бе проведен конкурс
за изработване и монтаж на мебели за обзавеждането на сградата на Районен
съд Пещера. Доставеното обзавеждане от фирмата спечелила конкурса все
още не е доставено на 100%, да не говорим, че не се знае какво е трябвало да
бъде доставено и какво е доставено, тъй като не са предоставени документи,
както и количествено стойностни сметки на изделията. Доставени са част от
мебелите за старата сграда, които са в насипно състояние и не може да се
установи какво е доставено. С оглед изминалия голям период от време,
съществува съмнение, че останалата част от мебелите /неизвестно колко и
какви/ ще бъдат изобщо доставени.
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През месец октомври 2013 г. беше извършена проверка от държавен
инспектор от Инспектората към Министерство на правосъдието - Ивайло
Димитров, на съдебната сграда. Изготвено е становище от Председателя на
Районен съд гр.Пещера за състоянието на сградата на Районен съд гр.Пещера,
забавата на реконструкцията на основната сграда и неудобствата от тази
забава. Получено е уверението от същия, че ще изготви предписания за
завършване на ремонта. През месец септември 2014 г. беше проведена среща
между Председателя на Окръжен съд гр.Пазарджик, мен самия в качеството
ми на Административен ръководител - Председател на Районен съд
гр.Пещера, предишния Председател на Районен съд гр.Пещера - г-жа Стефка
Стайкова, Главният секретар на Министерство на правосъдието /МП/ и
Директора на дирекция - „Инвестиции, управление на собствеността и
стопански дейности“ при МП. На тази среща първите трима получихме
уверението, че в най-кратък срок от страна на МП ще бъдат предприети
действия, необходими за осъществяване реконструкцията и ремонта на
основната сграда.
РС - Панагюрище
В Панагюрския районен съд няма проблеми по отношение на сградния
фонд. Съдебната палата е построена и е в експлоатация от началото на 1997 г.
Необходимо е отпускането на средства за 2015 г. за извършване на
текущата поддръжка и текущите ремонти на сградата, с оглед поддържането й
в изряден вид.
Наложително е закупуването на 12 броя климатици, за оборудването на
кабинетите и другите помещения в съда, с оглед изискването за поддържане
на постоянна температура на компютърното оборудване, включително
монтирания сървър в съда, както и постигането на икономии на
електроенергия през зимния сезон.
Със заповед № 653/19.12.2000 г. на Кмета на Община гр. Панагюрище е
отреден терен включващ парцел ІІІ – Районен съд с петно за застрояване, като
е извършено частично изменение на ЗРП на гр. Панагюрище. За извършеното
изменение Районен съд Панагюрище е уведомен на 20.03.2003 г., като площта
на парцела е увеличена от 502 на 830 кв. м. Предприемани са действия за
закупуване на земята от Община Панагюрище, но поради липса на средства от
Министерство на правосъдието и въпреки залагането на такива като
капиталови разходи, поради тежката икономическа обстановка в страната, не
бяха осигурени.
ТЕХНИЧЕСКА
ОСИГУРЯВАНЕ

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

И

ИНФОРМАЦИОННО

РС – Пазарджик разполага със съвременни електронни екрани,
разположени във фоайето на първия етаж на съдебната палата и пред
съдебните зали, които се ползват от него, които дават информация за
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насрочените дела. Всяка зала разполага със система за звукозапис, ползването
на която улеснява изготвянето на съдебните протоколи.
В края на 2012г. е въведена в експлоатация вътрешна телефонна
централа „Телефонна система Panasonic KX-TDA100D", която се ползва
съвместно с Окръжен съд Пазарджик.
Пазарджишкия районен съд разполага с: 2 бр. сървъри; 67бр.
компютърни
конфигурации;
54бр.
лазерни
принтера;
17бр.
многофункционални устройства; 4бр. копирни машини; 1бр. преносим
компютър.
Съдът разполага с мултимедиен прожектор, който се използва за
провеждане на обучения и презентации. Копирните машини се използват и за
мрежови скенери и принтери за печат на различните книги с по-голям формат
и обем.
Немалка част от посочената техника е морално остаряла и в голяма
степен амортизирана. Има необходимост от поетапна подмяна.
В районен съд гр.Пазарджик се използват следните програмни продукти:
 национална информационна система "БЮРА СЪДИМОСТ"39
 програмна система “JES” за автоматизация дейността на съдебноизпълнителната служба
 „АПИС” - правно-информационна система
 САС „Съдебно деловодство”
 „ПОЛИКОНТ – ТРЗ, счетоводство, граждански договори и дълготрайни
активи”
 Dware-Конто – онлайн програмен продукт, предназначен за
 автоматизиране на счетоводните процеси
 Информационна система за справки по граждански и наказателни дела –
осигурява на физически и юридически лица достъп до движение на
делата, които ги интересуват
 „LawChoice - случайно разпределение на дела”
 Национална база данни „Население” - бързо изготвяне на адресни
 справки и уточняване на ЕГН на лица по делата чрез осигурен директен
достъп на деловодителите от „Бюро Съдимост” защитен с електронен
подпис.
В РС -Пазарджик има 4бр. копирни машини-ксерокс, които се използват
като мрежови скенери.
Сигурността на информацията се осигурява от лицензиран антивирусен
софтуер ESET Endpoint Antivirus.
Интернет страница на Районен съд Пазарджик се обновява ежедневно и
подробна информация за графика на насрочените дела, постановените актове
при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, обявления
за публична продан, банкова информация, контакти, тарифи на държавните
такси, образци на документи и др.
В РС - Велинград са инсталирани и функционират 1 бр. сървър от
среден клас, 26 бр. компютърни конфигурации, 22 бр. лазерни и 2 бр.
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матрични принтера, 2 бр. копирни машини. Част от компютърните
конфигурации и по-голямата част от принтерите не отговарят на изискванията
за инсталиране на новите версии на операционните системи и на приложните
програмни продукти. Голяма част от техниката е закупена в периода до 2007г.
Съответно същата е амортизирана и все по-често се нуждае от ремонт.
Необходимо е да се пристъпи към поетапно подновяване на съществуващата
компютърна и периферна техника. Направени са искания за отпускане на
средства за закупуване на нова копирна машина, компютърни конфигурации и
принтери.
В Районен съд Велинград са внедрени и се използват следните
програмни продукти:
 САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД
клон Варна. През месец юни 2014 година се осъществи свързването на
деловодната програма с единната система ЕИСПП. Системният
администратор осъществява ежедневен контрол за коректността на трансфера
на данни към ядрото н ЕИСПП съгласно заповед №113/02.10.2014г. на
Председателя на Районен съд Велинград.
 Национална информационна система „Бюра съдимост” на
Консорциум „Лирекс”- „Индекс-БГ”. с автоматична комуникационна
свързаност с централното Бюро съдимост в Министерство на правосъдието.
 „Съдебно изпълнение” на „Темида 2000” ООД - за автоматизация
дейността на съдебно-изпълнителната служба.
 „Апис 7” и „Апис 7 регистър +” на „Апис България” ООД правно-информационна система.
 „Омекс” на „ОмегаСофт” ООД - ТРЗ и Личен състав.
 „Конто” на „ДиУеър” ЕООД - онлайн програмен продукт,
предназначен за автоматизиране на счетоводните процеси.
 „LawChoice - случайно разпределение на дела” – софтуер на ВСС.
 „Уеб портал за достъп до информация за съдебните дела” на
„Информационно обслужване” АД клон Варна – осигурява достъп до
движение на делата. Същият е възможен след еднократна регистрация.
 В Районен съд Велинград има осигурен директен достъп с
електронен подпис до Национална база данни „Население” съгласно Наредба
№14/18.11.2009г. за реда и начина за предоставяне на достъп на органите на
съдебната власт до Национална база данни „Население”.
 В края на 2014г
в съдебна зала №1 беше инсталирана
звукозаписна система. Направено е искане за отпускане на средства за
закупуване и инсталиране на такава и в съдебна зала №2.
Интернет страница на Районен съд Велинград се обновява ежедневно.
Същата съдържа подробна информация за графика на насрочените дела,
постановените актове при спазване изискванията на Закона за защита на
личните данни, обявления за публична продан, банкова информация,
контакти, тарифи на държавните такси, образци на документи и др.
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В Районен съд Пещера е изградена структурна кабелна мрежа.
Комуникационният шкаф се намира в пристроената сграда на третия етаж в
специално изградено сървърно помещение, където са разположени общо три
броя сървъри: 1 бр. - на Агенцията по вписвания, 1 бр. - на Министерството
на Правосъдието и 1 бр. на Районен съд Пещера.
Към момента наличната компютърна техника в съда е : Сървър - 2 бр.;
Копирни машини - 4 бр.; Принтер-копир-скенер - 3 бр.; Компютърни
конфигурации - 24 бр.; Локални принтери - 18 бр. Част от компютърните
конфигурации и по-голямата част от принтерите не отговарят на изискванията
за инсталиране на новите версии на операционните системи и на приложните
програмни продукти. Голяма част от техниката е закупена в периода до 2007г.
Съответно същата е амортизирана и все по-често се нуждае от ремонт.
Необходимо е да се пристъпи към поетапно подновяване на съществуващата
компютърна и периферна техника.
В Районен съд Пещера са внедрени и се използват следните програмни
продукти:
 Система за правно-информационни услуги - АПИС.;
 Програма за управление на съдебните дела САС “Съдебно деловодство”;
 Програма за съдебно изпълнителна служба JES;
 Програма за случайно разпределение на делата;
 Счетоводна програма “MICROINVEST”;
 Програма “ Труд и работна заплата” – TERES.
РС - Панагюрище
В Районен съд Панагюрище съществуват проблеми по отношение на
техническото оборудване.
Необходима е подмяна на по-голяма част от компютърното оборудване,
тъй като компютърните конфигурации се използват от 9 години.
От 2005 г. по проект LОТ 9 на Министерство на правосъдието по
програма ФАР е проектирана и изградена структурна кабелна система в съда.
За нуждите на съда са изградени 14 работни места. Инсталиран е
комуникационен шкаф /32 битов сървър/, доставени са по проекта и
инсталирани 3 бр. настолни компютри HPCompag PX 2000. Инсталирана е
програмата за работния поток от документи LOT 2. През 2008 г. е инсталирана
програма за управление на съдебните дела, която е въведена в действие.
Създаден е сайт на Панагюрския районен съд.
Инсталирана е и програмата за издаване на свидетелства за съдимост
LOT 4, която е действаща. Ползваме правно информационните системи
АПИС. Функционират програма за счетоводни услуги „Микро инвест делта”,
програма за хонорари на вещи лица и програма за избор на съдебни заседатели
и за електронно разпределение на делата.
През 2013 г. е инсталирана програма за обслужване на гражданите в
Съдебно-изпълнителна служба Панагюрище.
През 2014 г. неколкократно е правено искане от Председателя на РС
Панагюрище до ВСС, за отпускане на средства за придобиване на ДМА по
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бюджетната сметка на Районен съд Панагюрище за закупуване на сървър с
аварийно токозахранващо устройство и персонални компютри. С Решение на
ВСС бяха одобрени средства за закупуването на сървъра с аварийно
токозахранващо устройство, който е монтиран своевременно в съда. Не бяха
отпуснати средства за подмяна на персоналните компютри, което затруднява
работата. Направено е искане от Председателя на РС за закупуване на
климатична система, с която да бъде оборудвано сървърното помещение, като
искането не беше одобрено от ВСС, въпреки мотивировката му. Съществува
опасност сървърът да дефектира и да се загубят базата данни и локалната
мрежа, което би довело до спиране на работата на съда.
СТАНОВИЩА ПО ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ:
Все още стои като проблем конкурсите и натовареността на отделните
съдилища. И през 2014г. командироването бе основният механизъм за кадрово
обезпечаване на отделните съдилища. Предприетите в тази насока действия от
страна на ВСС са полезни, но недостатъчни, тъй като времетраенето на
конкурсите е прекалено дълго, което пък води до ненавременно решаване на
проблема с незаетите съдийски щатни бройки и до по –голяма натовареност на
работещите в съответните съдилища съдии. В този смисъл ще следва
сериозно да се обсъди и идеята за децентрализиране на конкурсите за
повишаване в длъжност на съдиите от по – ниските нива на системата –
районно и окръжно. Възможно решение на проблема е и по – често
провеждане на конкурси, поне два пъти годишно за съответното ниво.
Актуална е дискусията за неравномерната натовареност на органите на
съдебната власт, респ. индивидуалната натовареност на магистратите, за
начина на кариерното им израстване и методиката за атестиране.
СТАНОВИЩА ПО ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ:
Обобщеното становище на съдиите от Окръжен съд- Пазарджик към
настоящия момент е, че предвид засилената тълкувателна дейност на ВКС,
практическите проблеми свързани с въззивното производство и по
наказателни и по граждански дела намират решение.
Становище на РС – Пазарджик
С приемането на Закон за изменение и допълнение на АПК и поконкретно § 19, който предвижда индивидуалните административни актове по
ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, както и отказите за издаването им, с изключение на тези,
издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред
районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, доведе до още
по-висока натовареност на районните съдилища, каквато не е била целта на
законодателя. Дори да се приеме, че целта е била по-малко дела да достигат до
ВАС като последна инстанция, то при внимателен анализ на натовареността на
съдилищата би могло да се намери по-добро решение.
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Становище на РС - Велинград
Въпреки че действащият Граждански процесуален кодекс беше приет
преди около седем години, при практическото му прилагане все още
съществуват известни трудности. Част от тях са свързани с тълкуването на
самите текстове от закона, а друга част – с практическото протичане на
съдопроизводството по граждански дела. Следва да се отбележи, че част от
разпоредбите на действащия процесуален кодекс са вече изменяни.
Два такива примера са текстовете на чл.133 ал.1 и чл.146 ал.3 от ГПК. В
предходна редакция на първата посочена разпоредба беше изрично уредено,
че когато в установения срок ответникът не посочи доказателства и не
представи писмени доказателства той губи възможността да направи това покъсно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.
В тази си част е допуснато изменение на процесуалния закон, което дава
възможност на страните да повдигат множество спорове относно това изтекъл
ли е преклузивният срок за представяне на доказателства или не.
След изменението си чл.146 ал.3 от ГПК гласи следното: съдът
предоставя възможност на страните да изложат становището си във връзка с
дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните
процесуални действия. Ако в изпълнение на предоставената им възможност
страните не направят доказателствени искания, те губят възможността да
направят това по-късно, освен в случаите по чл.147 от същия кодекс.
Възползвайки се от тази редакция на разпоредбата, страни, които изобщо не са
сочили доказателства, се опитват да избегнат преклузията. Съдиите от
Велинградския районен съд са на мнение, че следва ако не по законодателен
път, то чрез тълкуване и съдебна практика да се стигне до единно становище
какви точно доказателствени искания са допустими по реда на чл. 146 ал.3 от
ГПК.
Становище на РС - Панагюрище
През 2014 г. бяха установени несъвършенства на процесуалния ред, които
според нас се нуждаят от по-подробна законодателна регламентация или
промяна. Същите отчасти бяха решени с тълкувателно решение № 6/6.11.2013
г. на ВКС по тълкувателно дело № 6/2012 г.
Нетипична за съда е вменената му от закона функция за
“правораздаване” по охранителните производства. Разрешенията по част от
тях, със същата правна сила, могат да бъдат възложени на “чисто
административни” органи, в т.ч. разрешенията за ползване на средства от влог
на децата, вписване на откази от наследство и промяна на име.
В Наказателния процес намираме за остаряла и несъответна на целите на
производството уредбата на “обществен” контрол върху действията на
разследващите органи чрез поемни лица. Функцията им за удостоверяване на
правилното отразяване в протокола на извършените процесуални действия
често не може да бъде обезпечена било поради невъзможността въобще да се
осигурят лица, които нямат друго процесуално качество и не са
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заинтересовани от изхода на делото (дори и поради категоричното им
нежелание), било поради конкретните условия, обуславящи невъзможност за
лично възприятие, било поради некомпетентността им. Според нас, по-удачно
би било регламентиране участието на поемни лица в производството според
разследваното престъпление и допускане да се избират сред служители от
МВР.
Специфичните хипотези пък на участие на малолетни и непълнолетни
лица в наказателния процес налагат обособяването на специализирани
съдилища за разглеждане на такива дела.
РС – Пещера не е поставил конкретни проблеми по приложението на
ГПК, АПК и НПК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През отчетния период се спазваха стриктно указанията на ВСС, който
съгласно ЗСВ представлява съдебната власт и осигурява нейната
независимост, определя състава и организацията на работа на съдебната власт
и осъществява управление на дейността й, без да засяга независимостта на
нейните органи.
Взаимодействието с Председателя на Пловдивския апелативен съд е
отлично.Всички въпроси при осъществяване на административната и
правораздавателната дейност се решават оперативно и своевременно.
През 2013г. се провеждаха работни срещи от Председателя на съда със
Зам.Председателите, както и с Председателите на районните съдилища т.нар.“
Председателски съвет“ на който бяха дискутирани текущи проблеми,
свързани с организацията на работа и движението на делата,качеството на
съдебните актове,бяха обсъждани статистическите данни, законодателната
практика, препоръки да решаване на текущи проблеми,в това число и
управленски решения.
През изминалата година не е имало проблеми във взаимодействието на
съдилищата ,както с прокуратурите, с ОЗ Охрана, със съответните районни
управления, респ. Областната дирекция на МВР Пазарджик, така и с
Адвокатурата.
През 2014г. административното ръководство трябва да осигури кадрова
стабилност , както и разумно управление на бюджета при режим на икономии
на разходите.
През 2014г. всички съдии от съдилищата в съдебния окръг положиха
усилия за срочно и качествено осъществяване на правораздавателната работа.
Постигнатите резултати като цяло сочат на добра организация и високо
качество на правораздаване в съдебния район. Към настоящия момент в целия
съдебен район е наложена практика съдиите да ги изготвят в
законоустановения срок, с малки изключения.
Основните задачи през следващият отчетен период за съдиите при
Пазарджишкия окръжен съд е осъществяване на ефективно и качествено
правораздаване, спазването на законноустановените срокове, свързани с
насрочване, разглеждане и приключване на делата.
И накрая бих искала да благодаря на всички съдии и съдебни служители
за професионализма и всеотдайността им в работата им през изминалата
2014г.
Успех през следващата 2015г.

м.февруари 2015г.

Административен ръководител – Председател
Окръжен съд –Пазарджик:
Елеонора Серафимова
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