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ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността
на Окръжния и Районните
съдилища
в Пазарджишкия съдебен окръг
2009

Дейността на Пазарджишкия окръжен съд ( ПОС) през изминалата 2009г.
бе подчинена на основната цел на правосъдието ( чл.117 ал.1 Конституцията) –
защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и
държавата при точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички.
Компетентност,професионализъм,утвърждаване на единни практики за
работата в съда са не само цел,но и реално постижими стандарти,за които
административното ръководство на ПОС полага постоянни усилия.
ПОС осъществява правораздаването в съдебния окръг, включващо
съдебните райони на Районните съдилища в градовете Пазарджик, Велинград,
Панагюрище и Пещера.Правораздавателната дейност
на съдилищата се
обуславя
както от географските, демографските и икономическите
характеристики на областта,а така също и от общата картина на престъпността
на територията й.
Годишният доклад за дейността на ПОС и на районните съдилища в
съдебния му район се изготви съгласно изискванията на чл.86 ал.1 т.3 ЗСВ и
при спазване указанията на ВСС за обхвата и структурата на годишните
доклади.
Основа за изводите за дейността на съдиите от Пазарджишкия съдебен
окръг през 2009г. са сведенията в годишните статистически отчети,както и
годишните статистически отчети през последните три години на окръжния и
районните съдилища.
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии
През 2009г. щатното разписание на Окръжен съд гр. Пазарджик вкл. 22
съдии,разпределени както следва: Административен ръководител– Председател
-1 ,Зам. председател -3,съдии-16 и мл.съдии-2
Към 01.01.2009 г. в съда бяха незаети 5 щатни бройки-1 за Зам.
Председател , 2 за съдии и 2 за младши съдии.
След проведен конкурс за мл.съдии и решение на ВСС по протокол от №
19 от 13.05.2009 г.встъпиха в длъжност мл.съдиите Надежда СлавчеваАндонова-на 12.06.2009 г. и Росица Кюртова на 22.06.2009 г.Същите бяха на
обучение в НИП до 08.01.2010г.
След влизане в сила на решение на ВСС по протокол 51/10.12.2008 г.,с
което Мариана Димитрова,съдия в Районен съд гр.Пазарджик бе повишена в
длъжност „съдия в Окръжен съд Пазарджик – гражданско отделение , тя встъпи
в длъжност на 09.07.2009 г. и зае вакантната бройка „Съдия ОС гражданско
отделение”.
След обявен конкурс по протокол № 10/04.03.2009 г. чрез атестиране за
свободна щатна бройка съдия ОС Пазарджик-наказателно отделение,с решение
на ВСС по протокол № 51/10.12.2009 г. съдия Александър Александров от
Районен съд Пазарджик бе повишен и встъпи в длъжност на 04.01.2010 г.
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По предложение на Председателя на съда ВСС с решение по протокол №
26 от 24.06.2009 г.трансформира свободната бройка Зам.председател ОС в
съдия ОС.В края на календарната 2009г. тази щатна бройка е вакантна.
С решение на ВСС по протокол № 39/15.10.2009 г. съдия Георги
Веселинов бе временно отстранен от длъжност на основание чл.230 ал.1 ЗСВ.
Поради изтичане на 5 годишния мандат на зам.председателите на съда,
ВСС обяви конкурс за длъжностите:Зам.административен ръководител-Зам.
председател ОС -2 щатни бройки.
С решение на ВСС по протокол № 30/16.07.2009 г. за Зам.председатели
ОС бяха преизбрани Пенка Янева и Невена Танкова. В ръководено от
Зам.Председателя Пенка Янева гражданско отделение са обособени 3 въззивни
граждански състава,които разглеждат въззивни граждански и частни
граждански дела ІІ инст.,както и адм.дела. Зам.председателя Невена Танкова
ръководи
гражданското отделение разглеждащо първоинстанционни
граждански, търговски, частни търговски, частни граждански и фирмени дела
Двете встъпиха в длъжност на 31.07.2009 г.
В ПОС работят опитни съдии,всички с дългогодишен стаж като съдии.
Рангове съдия ВКС притежават Председателя, Зам. Председателите Янева и
Танкова, съдиите Трънджиева, Костадинова, Ненчев, Пенчева, Серафимова,
Палова. решение на ВСС по протокол № 5/04.02.2009 г. ранг съдия ВКС
получиха и съдиите Маратилов и И. Димитрова.Ранг съдия АС притежават
съдиите Илиев,Стоянов и Бозаджиев.С решение на ВСС по протокол №
2/14.01.2009 г. ранг съдия АС получи и съдия Пунтева.
През 2009г.бе извършена и периодична атестация от ВСС на съдиите
Трънджиева и Костадинова по протокол № 36 от 17.09.2009 г.
Съдебни служители
През 2009г. щатното разписание на Окръжния съд включваше 36 щата за
служители, структурирани съобразно ПАРОАВАС и включващ: ръководни
длъжности,обща администрация и специализирана администрация.
Към 01.01.2009 г. в съда бяха незаети длъжностите административен
секретар и управител сгради.
С решение ( по протокол № 4/28.01.2009 г.) ВСС по предложение на
Председателя на съда даде съгласие за увеличаване щатната численост на ПОС
с 2 щ.бр. за длъжността „съдебен помощник” считано от 01.04.2009 г.,с които се
увеличи щатът на съда за 2009г. и в момента е 38 щата за служители.
Щатът за административен секретар през годината
бе зает след
преназначаване на 04.03.2009 г. по реда на чл.185 ал.2 ПАРОВАС на Анелия
Спасова- съдебен служител от Районен съд-Пазарджик.
Щатът за управител сгради бе зает след проведен конкурс и назначаване
на длъжност на инж. Йоанна Кръстева на 07.05.2009 г.
За двете щатни бройки съдебни помощници бе обявен конкурс.
Назначени бяха класираните на първите две места Георги Малинов и Тодор
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Коев,които встъпиха в длъжност съответно: Коев на 07.05.2009 г. ,а Малинов
на 01.06.2009 г.,
Всички щатни длъжности в администрация през 2009г. са заети.
Основният фактор обуславящ увеличение на щата на съда е обемът и
сложността на постъпващите дела,поради което предложения за промени в щата
до ВСС през настоящата година не се планират.
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
Организация на съдебната дейност
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.ПОС
използва софтуер за случайно разпределение на делата по докладчици на
принципа на случайния избор,разработен от ВСС.Делата се докладват на
Председателят и заместниците му за образуване, след като вече са били
разпределени от съответните деловодители,като към всяка дело се прилага
протокол от разпределението.По този начин се елиминира всяка възможност да
се определи съдия докладчик извън случайния избор.
Съдебните заседатели по наказателни дела-първа инстанция също се
избират по случаен принцип,като се използва
софтуер за случайно
разпределение на съдебните заседатели.По всяко едно първоинстанционно
наказателно дело се прилага и протоколът за разпределение на съдебните
заседатели.
Председателят ръководи наказателното отделение при съда,в което през
2009г. работиха още 5 съдии-Георги Веселинов до 15.10.2009г.,Ирина Джунева,
Коста Стоянов,Димитър Бозаджиев и Кристина Пунтева.
Всички съдии в наказателно отделение разглеждат дела от общ
характер,въззивни наказателни дела,частни наказателни дела –І и ІІ инстанция,
частни наказателни дела-разпити и мерки.Обособени са два въззивни
наказателни
състава,като след отстраняване на съдия Веселинов,
неприключените му дела бяха преразпределени,а
във втори въззивен
наказателен състав участваха съдии от първи наказателен състав.
Съдиите разглеждащи граждански дела в ПОС са разпределени в две
отделения.В ръководено от Зам.Председателя Пенка Янева
гражданско
отделение са обособени 3 въззивни граждански състава.В това отделение
работят освен Зам.председателя Янева и съдиите Мина Трънджиева, Славейка
Костадинова,Елеонора Серафимова, Албена Палова, Илиана Димитрова,
Венцислав Маратилов Борислав Илиев и Марияна Димитрова.
Зам.председателя Невена Танкова ръководи гражданското отделение,в
което работят съдиите Пенчева и Ненчев.
Трети въззивен състав,в който участват съдиите Трънджиева и
Маратилов не бе попълнен до м.юли 2009г. До тази дата в него участваха
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останалите съдии от гражданското отделение по предварително определен
график. Съставът бе попълнен със съдия Марияна Димитрова,която обаче от
23.11.2009 г. излезе в отпуск по майчинство.До края на годината в този състав
отново участваха съдии от другите граждански състави по предварително
определен график.
Частните наказателни дела –ІІ инстанция, относно обжалване мерки за
неотклонение на първоинстанционен съд, се разглеждат от
съдиите от
гражданското отделение,обособени по въззивни състави по изготвен график.
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.
Съдебна администрация
Въпреки натовареността и недостатъчния брой помещения ,дейността на
съдебната администрация в ПОС е добре организирана.
В по-голямата си част съдебните служители са с дългогодишен стаж в
съдебната система,притежават необходимите професионални качества, работят
с чувство за отговорност, притежават морални качества за съдебен служител и
работят добре в екип.
През изминалата година няма наложени дисциплинарни наказания на
съдебни служители.
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Като постъпили в ПОС
дела се разглеждат новообразуваните,
тези,получени по подсъдност,както и делата върнати от горната инстанция за
продължаване.
През 2009г. са постъпили общо 2166 дела, вкл. наказателни,
граждански, търговски и фирмени,при постъпили общо 2135 дела през 2008г.
3794 дела през 2007г.

2007г.

2008г.

2009г.

3794

2135

2166

Новообразувани дела
През 2009г. новообразувани са общо
новообразуваните дела са 2135 ,а през 2007г. – 3794.

2166.

През

2008г.
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2007г.
3794
2745+1049

2008г.

2009г.

2135
1221+914

2166
1261+905

Безспорно е,че през последните две години 2008 и 2009 в съда са
постъпили значително по-малко на брой дела в сравнение с предходната
2007г.Намаляване броя на новообразуваните дела се дължи на извършените
законодателни промени през последните няколко години-приемането на
АПК, създаването на система от регионални административни съдилища,
влизане в сила от 01.01.2008 г. на Законът за търговския регистър, който се
води от Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието.
Общо за разглеждане - новообразувани,в това число върнати за ново
разглеждане от горната инстанция и останали несвършени от предходната
година през 2009г. в ПОС са били 2394 дела,през 2008г.-2437 дела, докато
през 2007г. - 4303 дела.

2007г.

2008г.

2009г.

4303
3120+1183

2437
1450+987

2394
1448+946

Свършени дела
През 2009г.са свършени общо 2190 дела,от които в 3 месечен срок-1961
или 90%.Със съдебен акт по същество са приключили 1889 дела.Прекратени
са 301 дела.Проведени са 2302 заседания.
През 2008г. са свършени общо 2209 дела от които в 3 месечен срок1945 или 88%. Със съдебен акт по същество са приключили 1985
дела.Прекратени са 224 дела.Проведени са 2775 заседания.
През 2007г. са свършени общо 3997 дела,от които 3494 в срок до 3
месеца или 87%.Със съдебен акт по същество са приключили 3720
дела.Прекратени са 277 дела.Проведени са 5208 заседания.
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ПОС стриктно спазва указанията на ВСС в писмо № 91-00060/10.07.2008 г. делата да се отчитат като решени едва след обявяване на
съдебния акт в срочната книга.
Несвършени дела
През 2009г. броят на останалите несвършени дела в ПОС към
01.01.2010 г. е 204 и е най-малък в сравнение с предходните години,
съответно 01.01.2009 г.— 228, 01.01.2008 г. - 306 дела,01.01.2007 г.- 306 .

2007г.

2008г.

2009г.

306
234+ 72

228
187+ 41

204
178 +26

От несвършените 204 дела,наказателни са 26,а граждански 178.През
2008г. несвършени наказателни дела са 41,а граждански 187,през 2007г.наказателни72,граждански 234.
Натовареност по щат
При щат от 22 съдии,средномесечното постъпление на съдия в ПОС
през 2009г. е 9.07,през 2008г. е била 9.23,а през 2007г. е 16.30.
Действителната натовареност
Съгласно указанията на ВСС към делата за разглеждане е 11.74,а към
свършените дела 10.74( без приспадане на годишните отпуски и съдебните
ваканции).През 2008г. действителната натовареност на съдиите в ПОС към
делата за разглеждане е била 17.04,а към свършените дела 15.45.
Данните сочат,че през 2009г. съдиите в ПОС са имали възможност да
работят спокойно и с умерена натовареност. Разполагали са с време да
участват в национални и регионални обучения,да познават и прилагат
практиката на ВКС , да проучват задълбочено възложените им дела, да
приключват делата в разумни срокове и да нямат проблеми при изготвяне в
срок на постановените съдебни актове.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Новообразуваните наказателни дела са 905 вкл. и 12 върнати от
горната инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия.
Постъпили са НОХД 101, ВНОХД 290,ЧНД-първа инстанция 275,ЧНД втора
инстанция 87,проведени са 152 разпита.
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Новообразувани наказателни дела
ЧНД-I
ЧНД-II
ЧНД
ОБЩО
инстанция инстанция разпити

Година

НОХД

ВНОХД

2007

101

396

270

75

150

992

2008

86

291

263

126

148

914

2009

101

290

275

87

152

905

Всичко за разглеждане през 2009г. е имало 946 наказателни дела,при
987 за 2008г.,1183 през 2007г. В края на 2009г. останали несвършени дела са
26, при 41 дела през 2008г. и 72 останали несвършени в края на 2007г.
дела 26 е най-малък в
Броя на несвършените в края на 2009г.
сравнение с всички предходни години,което се дължи както на усилията
положени от съдиите в ПОС,така и на законодателните промени-приетия нов
НПК,в сила от 29.04.2006 г.
Останали несвършени наказателни дела

Година

Останали
несвършени от
пред. г.

Ново
образувани

Върнати от
горната
инстанция

Всичко за
разглеждане

Несвър
шени

2007

134

1049

15

1183

72

2008

72

914

24

987

41

2009

41

905

12

946

26

С въвеждането на диференцираните процедури по НПК се постигна
облекчаване на съдебната система и ефективно използуване на нейните ресурси
чрез спестяване на процесуални усилия, финансови средства и време. Процесът
бе ускорен и приключването му в разумни срокове в съответствие с
изискванията на чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на
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човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и чл.22 НПК. Възприетият
законодателен подход кореспондира с насоките, дадени от Комитета на
министрите на Съвета на Европа с Препоръка № R(86)12 за преодоляване
прекомерната натовареност на съдилищата, водеща до бавно и некачествено
правосъдие, както и с практиката на Европейския съд по правата на човека в
Страсбург по приложението на чл.6 ЕКЗПОСЧ.
Срокове за приключване на наказателните дела
През отчетния период са свършени общо 920 наказателни дела от
всички видове, като средната продължителност на разглеждането им,
отчетена от образуване до постановяване на крайния съдебен акт е била
както следва:
- до 3 месеца-884,от които в срок до 1 месец-712,от 3 до 6 месеца-27,от
6 месеца до 1 година-5 и над 1 година-4.
По критериите на ВСС през 2009г. за свършени дела в срок до 3 месеца
са 884 или 96% от наказателните дела,при 876 или 93% от наказателните
дела за 2008г.,при 1024 или 92% за 2007г.

Година

ОБЩО

2007

ДО 3 МЕС.
Бр.

%

1111

1024

92

2008

946

876

93

2009

920

884

96

Данните сочат,че съдиите от ПОС 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.
Наказателни дела от общ характер
През 2009г. в ПОС новообразувани са 101 НОХД в това число 7
върнати за ново разглеждане ,при 86 за 2008г.в това число 13 върнати за ново
разглеждане.През 2007г. новообразуваните дела са били 101.
Общо за разглеждане през 2009г. в ПОС е имало 117 НОХД,като към
31.12.2009 г. останали несвършени са 15 НОХД.
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Постъпления по видове НОХ дела
Данните сочат,че през отчетната година най-голям брой
общоопасни
новообразувани
дела
има
за
престъпления
за
включващи палеж-чл.330 ал.2 и 3 НКпрестъпления(общо 45 НОХД),
1,смърт и телесна повреда в транспорта по чл.342 НК-2, смърт в транспорта
чл.343 ал.1 б.”в”НК-12,смърт в транспорта в пияно състояние-чл.343 ал.3 б и
ал.4 НК -9 и по чл.354а, б и чл.354в ал.2-4НК -21.Следват престъпления
против собствеността –(общо 15НОХД), от които грабеж по чл.199 НК-10
,изнудване по чл.213а ал.3 и 4 и чл.214 ал.2 НК- 5, престъпления против
личността-(общо 14 НОХД),от които за довършено убийство-чл.115-118 НК2,опит за убийство-2,причинена смърт по непредпазливост-3,отвличане на
лица по чл.142 НК-1,блудство-по чл.149 ал.5 НК-2 изнасилване по чл.152 ал.4
НК-2.Увеличил се е броя на постъпилите дела против финансовата
,данъчната и осигурителна система-10 при 6 новообразувани през 2008
г.,както и броя на постъпилите дела против дейността на държавни органи10 при 6 за предходната година.Против стопанството има образувани 5
дела,а против общественото спокойствие,в които се включва-организиране
и ръководене на престъпна група по чл.321 и чл.321а НК- 2.
От новообразуваните НОХД 87 са по обвинителни актове и 14 по
споразумения внесени от прокуратурата по реда на чл.382 НПК
Година

Общо

По
обвинителни
актове

С внесени
споразумения

2007

101

92

9

2008

86

78

8

2009

101

87
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Свършени НОХ дела:
От общо разгледаните 117 НОХД през отчетната 2009 г. са свършени
общо 102 НОХД,от които 87 дела в срок от 3 месеца,което представлява 85%.
През 2008г. свършените НОХД са 94,в срок до 3 месеца- 67 или 71%.
През 2007г.- свършени са общо 107 НОХД,от които в 3 месечен срок 87
или 81%.
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ДО 3 МЕС.

Година

ОБЩО
свършени

Бр.

%

2007

107

87

81

2008

94

67

71

2009

102

87

85

Сравнителния анализ показва,че в ПОС през 2009г. се е работило много
добре от съдиите по този показател и резултатите са много добри.От
свършените в 3 месечен срок 87 НОХД , в срок до един месец от образуването
им са свършени 68 НОХД,в срок от 3-6 месеца 7 НОХД в срок от 6 м -1 г.-4
НОХД и над 1 година-4 НОХД над 1.
От свършените общо 87 дела , с присъда са 55,със споразумение 41
прекратени 6.От тях 5 са върнати за доразследване.(ПОС е върнал 2 НОХД на
прокуратурата за дораследване,а 3 са върнати от ПАС).
Дела с особен обществен интерес
С Решение от протокол № 39/08.10.2008 г. на ВСС бяха приети мерки за
усъвършенстване организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по
делата с особен обществен интерес.През 2009г. съдебният статистик
ежемесечно уведомяваше ВСС за делата с ООИ образувани и разглеждани в
ПОС.
Според приетите с тези мерки критерии за това кои дела са от особен
обществен интерес през отчетната 2009 г. в ПОС е имало образувани 7 бр.
наказателни дела от общ характер.
- НОХД № 183/2009 г.( с обвинение по чл.282 ал.2 предл.второ НК срещу
кмет и председател на Общ.съвет)-докладчик съдия Бозаджиев.
- НОХД № 376/2009 г. (с обвинение по чл.149 ал.5 предл.1 НК-срещу
гл.архитект на община)-докладчик съдия Пунтева,прекратено и върнато за
дорезследване;
-НОХД № 483/2009 г.( с обвинение по чл.321 ал.3 т.2 НК и чл.чл.354а ал.2
3
подсъдими,участници
в
организираната
престъпна
НК-срещу
група”Монопола”)-докладчик Парпулова.
-НОХД № 582/2009 г.( с обвинение по чл.321 ал.3 т.2 НК и чл.чл.354а ал.2
НК,чл.142 ал.4 предл.2 НК,чл.131 ал.1 т.5 НК и чл.325 ал.4 НК-срещу
ръководителя и участници в организирана престъпна група „Монопола”,
създадена с цел да върши престъпления по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК /
придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества без надлежно
разрешение / на територията на гр. Пазарджик и Пазарджишка област и от
образуването й е с развита йерархична структура, състояща се от отделни
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организирани подгрупи срещу 16 подсъдими,вкл. и по други обвинения)докладчик съдия Стоянов,след сключено споразумение по чл.384
НПК,докладчик съдия Бозаджиев.
-НОХД № 586/2009 г. (с обвинение по чл.149 ал.5 предл.1 НК-срещу
гл.архитект на община)-докладчик съдия Пунтев.
-НОХД №
641/2009 г.( с обвинение по чл.219 ал.3 НК-срещу
Вр.изпълняващ длъжността кмет на община)-докладчик съдия Бозаджиев.
-НАХД № 743/2009 г.(с обвинение по чл.248 а ал.2НК-земеделски
производител във връзка със злоупотреби с еврофондове)-докладчик съдия
Стоянов.
От делата с особен обществен интерес през 2009г. с осъдителна присъда
са приключили НОХД № 476/2008 г.( с обвинение по чл.343 ал.3 б,ал.4 НК
срещу магистрат), НОХД № 644/2007 г. ( с обвинени по чл.302 т.2 във
вр.чл.301 НК и чл.213а ал.3 и 4 НК и чл.214 НК срещу двама служители на
ТДД гр.Пазарджик).Посочените две дела са образувани през предходната
година, но приключиха с присъди съответно през м.януари и м.февруари 2009
г.(Присъдата по НОХД № 476/2008 г.влезе в законна сила,след като бе
потвърдена от ПАС и оставена в сила от ВКС ).С присъда приключи и НОХД
№ 641/2009 г.( с обвинение по чл.219 ал.3 НК-срещу вр. изпълняващ
длъжността кмет на община).
Със споразумение приключиха НОХД № 483/2009 г. и НОХД № 582/2009
г.образувани срещу организираната престъпна група „Монопола”.
Отделно на интернет страницата на ПОС в графата: „Дела с особен
обществен интерес” освен делата по критериите на ВСС се публикуват всички
съдебни актове по дела за които местните журналисти и медии проявяват
интерес и които представляват интерес за региона на съда.Такива дела бяха
НОХД № 311/2009 г.( съдия Пунтева) образувано срещу 3 лекари за причинена
смърт по непредпазливост на 5 месечно бебе,НОХД № 258/2008 г. ( съдия
Джунева) образувано за убийство в дискотека Ейнджъл-Белово срещу 4
подсъдими и др.
Върнатите за доразследване НОХД
През 2009г. са върнати за доразследване на Окръжна прокуратура
Пазарджик са 5 дела от общ характер, при 9 за 2008г.,и 15 през 2007г.
През 2009г. са върнати за доразследвани:
- 2 дела( НОХД№ 376/2009 г. и НОХД № 375/2009 г.) от съдия докладчик в
разпоредително заседание на основание чл.249 НПК по внесени ОА през 2009г
- 3 дела след преобразуване на НОХД ,които са били отменени и върнати за
ново разглеждане от стадия на досъдебното производство от въззивната
инстанция-ПАС .
Анализът на делата ,които са върнати за доразследване през отчетната
година сочи,че съдиите от наказателното отделение на ПОС стриктно спазват
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Тълкувателно решение ОСНК ВКС № 2/2002 г. относно нарушаването на
процесуалните правила,даващи основание за връщане на делото.Делата се
връщат за доразследване единствено,когато в досъдебното производство е било
допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила.
За намаляване броя на прекратените и върнати дела за доразследване
допринесоха и проведените през 2009 г. две съвместни съвещания с
прокуратурата,проведени съгласно указанията на ВСС, съответно на 30.01.2009
г. и 09.10.2009 г.,както и изготвените анализи за върнати дела за доразследване
през предходни години.Съдейки по броя на прекратените и върнати за
доразследване дела може да се приеме,че е налице подобрение и работата на
органите на досъдебното производство.Съдиите докладчици стриктно са
изпълнявали задълженията си по чл.249 ал.1 във вр.чл.248 ал.2 т.1 и 3 НПК да
връщат делата за доразследване с разпореждане,а не в открито съдебно
заседание, поради което не се е стигнало до призоваване и разтакаване на
свидетели и вещи лица.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и четвърта НПК „Бързо
производство”
В ПОС през 2009г. са образувани 6 бр. при 1 за 2008г. Всички
приключили в 7 дневен срок от постъпването им.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и пета НПК „Незабавно
производство”
В ПОС през 2009г. са образувани 7 бр. при 1 за 2008. Всички
приключили в деня на образуването им.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и седма НПК
Съкратено съдебно следствие-по Глава Двадесет и седма НПК през 2009г.
е проведено по 23 НОХД,при 29 през 2008г. и по 24 през 2007г.
От проведеното съкратено съдебно следствие с разпореждане на съдия
докладчик са разгледани 7 дела, по искане на обвиняемия и неговия защитник
преди съдебно заседание-3, по искане на подсъдимия и защитникът му
направено в съд.заседание-13.
В началото на 2009г. се очакваше,че ще се увеличи броя на
делата,разгледани по реда на съкратеното съдебно следствие след
законодателните промени в НПК(ДВ бр. 109/ 2008г.) след като законодателно
бе отнета възможността на съда да преценява ,дали да пристъпи към
предварително изслушване на страните (чл.370 ал.2 НПК).След последващото
обаче изменение на Глава Двадесет и седма НПК( с ДВ бр.27 от 10.04.2009 г.)
бе създаден нов текст чл.369а НПК,който изключи приложението на съкратено
съдебно следствие по дела при умишлено причиняване на смърт или тежка
телесна повреда,или когато деецът е бил в пияно състояние,в резултат на което
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няма драстично увеличение на делата при които е
съдебно следствие.

проведено съкратено

Дела приключили по реда на Глава Двадесет и осма НПК
През отчетната 2009г. в ПОС е образувано 1 НАХД по Постановление
с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на основание
чл.78а НК ( НАХД № г.),при 1 за предходната година.през 2007г. също е било
образувано 1 НАХД,докато през 2006г. са били образувани 5 НАХД.
Дела приключили със споразумение по реда на Глава Двадесет и
Девета НПК
Със споразумение през 2009г. са приключили общо 41 дела,от които 14
- по реда на чл.381-382 НПК и 27 по реда на 384 НПК.През 2008г. са
приключили общо 17 дела,от които 8 - по реда на чл.381-382 НПК и 9 по
реда на 384 НПК. През 2007г. са приключили общо 31 дела, от които 9 - по
реда на чл.381-382 НПК и 22 по реда на 384 НПК.
Анализът сочи,че прокуратурата все по често се възползва от
диференцираната процедура по Глава Двадесет и девета НПК и изготвя
споразумение със защитника на обвиняемия за решаване на делото,което се
дължи на промените в НПК,които разшириха кръга от престъпления за които
може да се сключи споразумение.
Свършени НОХД по видове:
Най-много свършени НОХД през 2009г. са
по общоопасните
престъпления - 44,вкл. транспортни престъпления и престъпления по чл.354а
б и чл.354в ал.2-4 НК-относно разпространение на наркотици,като в поголямата си част -28 са приключили със споразумения.
Свършени са и голяма част от делата против личността -14, против
собствеността-17 ,против стопанството-3,против дейността на държавни
органи-8 против финансовата, данъчната и осигурителна система 13 при 5 за
предходната година.Против дейността на държавните органи са приключили
9 НОХД.Образуваните 2 НОХД против общественото спокойствие за
организирана престъпна група ,по която подсъдими бяха общо 19 лица
приключиха със споразумение.
Оправдателни присъди
През отчетната 2009г. са постановени 6 оправдателни присъди,докато
през 2008г.са 19 .
Постановените оправдателни присъди са по НОХД образувани по
следните обвинения- по чл.115 НК-1 ,по чл.255а ал.2 НК-1 ,по чл.214 ал.3 т.2
НК-1 и по чл.278 б ал.2 НК-3.
Причините за постановяването на оправдателните присъди по някои
от обвиненията са в липсата на доказателства,които да обосноват осъдителен
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съдебен акт. В тези случаи наблюдаващия прокурор е следвало да направи
всичко възможно за да се съберат необходимите доказателства с оглед
доказване по безсъмнен начин на извършеното престъпление и съответно
участието на обвинените лица в него.Ако тази
убеденост въпреки
изчерпването на всички възможни процесуални способи не е била налице
прокурорът законосъобразно е трябвало да прекрати делото.Има случаи
обаче, при които както прокурорът,така и първоинстанционният съдт не са
положил достатъчно усилия за изясняване на фактическата обстановка по
делото и не са събрани всички необходими доказателства в съдебно
заседание. Така след събиране на нови доказателства,вкл. и назначаване на
експертизи, въззивния съд (ПАС по ВНОХД № 211/2009 г.) е отменил
постановената оправдателна присъда и е постановил нова, осъдителна по
отношение на 3-ма подсъдими( обвинени по чл.278б ал.2 предл.първо във
вр.ал.1 предл.трето и чл.20 ал.2 НК по НОХД № 73/2009 г.). През настоящата
година трябва да се анализират на общо събрание на наказателната колегия
всички оправдателни присъди,които са влезли в законна сила през
последните три години,за да се изяснят задълбочено причините ,довели до
постановяване на оправдателните присъди.
Съдени лица
През 2009г. общо съдените са 138 лица.Осъдени са 132,оправдани са
6,докато през 2008г. са съдени 111 лица от които оправдани са 19 лица, през
2007г. са съдени общо 136 лица ,осъдени са 109 лица и оправдани 10 лица.
От осъдените 132 лица ,2 лица са непълнолетни.На 98 от осъдените
лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като по
отношение на 47 от тях е приложено условно осъждане.На 18 лица е
наложено наказание лишаване от свобода над 3 до 10 години ,а на 2
лишаване от свобода над 10 до 30 години.Други наказания са наложени общо
на 14 лица.През отчетната година няма наложени наказания доживотен
затвор и доживотен затвор без право на замяна.
Останали несвършени НОХД и ЧНД
През 2009г. са останали несвършени 19 дела,от които със срок до 3
месеца-13,от 3 до 6 месеца-2,и от 6 месеца до 1 година-4.Над 1 година няма
несвършени дела.
От несвършените общ характер дела: 7 са за престъпления против
личността,общоопасни- 3 против стопанството- 2 и против дейността на
държавни органи-2 и 1 против финансовата и данъчна система.
Причини за отлагане на делата
През 2009г. са проведени 185 заседания по делата от общ характер,при
217 през 2008г. и 215 през 2007г.С оглед спецификата на делата,по част от
тях се изискват усложнени експертизи и то такива,които се извършват в
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НИКК София ,както и от водещи експерти в страната-лекари,психолози,
автоинжинери, предимно от София, което обуславя отлагането и
продължителността на съдебния процес по някои НОХД с фактическа и
правна сложност,вкл. и такива с особен обществен интерес.Обективни
причини за отлагане на делата са също неявяване на подсъдими и
защитниците им,неявяване на свидетели,неявяване на вещи лица,заболявания
на подсъдими и защитниците им. По тези дела подсъдимите често изпращат
болнични листове в деня на заседанието.В ПОС стриктно се спазват
изискванията на чл.18 ал.2 от Наредбата за трудоустрояване и когато няма
отбелязано от лекаря издал болничен лист отметка,че болничният лист трябва
да послужи пред съдебните органи ,съдия докладчик изменя в по-тежка
мярката за неотклонение на подсъдимия, съответно налага и глоби по
чл.271ал.11 НПК на страните,вкл. и адвокати за отлагане на делото без
уважителни причини.
Въззивни наказателни
През 2009г. новообразувани-по жалба и протест са общо 290
наказателни дела от които 180 ВНОХД ,55 ВНЧХД,18 ВНАХД,ВНЧД-38. В
новообразуваните дела са включени и 5 върнати от горната инстанция.
Въззивни НОХД
През 2009г.от делата за разглеждане ,които са били 311 са свършени
306,през 2008г. от разгледаните
326 са свършени 305,а през 2007г.-от
разгледани 478 са свършени 377.
През отчетната година от свършените ВНОХД в 3 -месечен срок са
286- 93 %,при 267 или 88% за 2008г. и 377 -85% за 2007.
ДО 3 МЕС.
Бр.
%

Година

ОБЩО

2007

478

377

85

2008

326

267

88

2009

311

286

93

Останали несвършени в края на 2009г. са 5 въззивни наказателни
дела,при 21 за 2008г. и 37 за 2007г.
Постъплението на наказателни дела от районните съдилища е както
следва:РС Пазарджик-170 НОХД, от които 127 по жалби и 43 по протест и 49
НЧД.РС Велинград- 53 НОХД от които 34 по жалби и 19 по протест и 21

16

НЧД.РС Пещера- 31 НОХД,от които 25 по жалби и 6 по протест и 8 ЧНД.РС
Панагюрище-36 НОХД ,от които 30 по жалби ,6 по протест и 9 НЧД.
РС

Жалби

НОХД
Протест

Общо

ЧНД

Пазарджик

127

43

170

49

Велинград

34

19

53

21

Пещера

25

6

31

8

Панагюрище

30

6

36

9

От свършените през 2009г. въззивни дела в едно заседание са
приключили 247 дела,в две заседания 43,в три заседания-11,в 4 и повече
заседания-5 дела.
Тези данни сочат,че съдиите от наказателното отделение полагат
усилия за приключване на делата в разумни срокове,но по дела,които не са
изяснени от фактическа и правна страна от първоинстанционните съдилища
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 много бързо,за което допринесе и
създадената добра организация за разглеждането им.
От общо свършените 306 въззивни наказателни дела със съдебен акт по
същество са приключили 288 ВНОХД,при 289 ВНОХД за 2008г. и при 410
за 2007.Прекратени пред въззивната инстанция (основно поради оттегляне на
жалби ) ВНОХД са 18 дела ,при 16 за 2008г.,при 31 за 2007г.
Останали несвършени дела в края на 2009г. са 5дела,при 21 за 2008 и
37 за 2007г.
Резултатите от въззивния контрол на ПОС по наказателните дела е
както следва: потвърдени са 187присъди , 42 са изменени, отменени и
върнати за ново разглеждане са 27,прекратени 18.Отменени присъди на
първоинстанционните съдилища с постановена нова присъда са по 32 дела.
Обжалвани и протестирани пред ВКС са 17 въззивни дела,при 19 за
2008г.,при 12 за 2007г.От тях върнати от ВКС през 2009г. са 9,като 6 са
оставени в сила,1 е отменено частично и 2 са върнати за ново разглеждане.
През 2009г. от ВКС са възобновени 4 въззивни дела,при 9 за 2008г.
Частни наказателни дела ІІ инстанция
През 2009г. са новообразувани 87 дела,с останалите висящи от
предходната година за разглеждане е имало 90 дела.От тях свършени са 88,в
срок до 3 месеца 87 или 99% от които със съдебен акт по същество
83.Прекратени са 5 дела.Останали несвършени в края на годината са 2 дела.
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Частни наказателни дела първа инстанция
За отчетния период в ПОС са постъпили общо 275 ЧНД при 411 за
2008г. и 420 за 2007г.
По видове образуваните ЧНД първа инстанция през отчетната година:
определяне на общо наказание и кумулации по чл.25-23НК, чл.27 НК – 19,
предсрочно условно освобождаване по чл.70-71 НК – 43, реабилитация по
чл.87 НК-1 и други дела-59.
През 2009 проведените разпити пред съдия са 152.
През 2009г. са постъпили 2 ЕЗА и техния брой е значително по-малък
в сравнение с предходните 2007 година,когато бяха образувани 19 и през
2008г.-образувани 9 дела.
Обжалвани и протестирани съдебни актове
През отчетната 2009г. са обжалвани и протестирани
общо 35
НОХД,при 42 за 2008г. и 38 за 2007г.Влезлите в сила съдебни актове са по
124 НОХД в това число и 3 оправдателни присъди.
Оправдателните присъди са по НОХД № 739/2008 г.( с обвинение по
чл.282 ал.2 пр.1 и 2 НК),НОХД № 472/2007 г.(с обвинение по чл.255 ал.3 НК)
НОХД № 349/2009 г. ( с обвинение по чл.214 ал.3 т.2 НК)
Ревизирани съдебни актове
Следва да се има предвид,че данните отразяват върнатите съдебни
актове за отчетния период,вкл. и изпратени на горните инстанции в
предходни години.Тук са включени както дела от общ характер,въззивни
дела,така и ЧНД по чл.64 и сл.НПК,чл.243 НПК,ЧНД по ЗЕЕЗА,които се
решават от проверяващата инстанция по същество и не се връщат за ново
разглеждане.
През отчетния период от ВКС и ПАС са върнати общо 52 дела-в това
число от общ характер и въззивни .
От тях потвърдени-22,отменени общо -11 от които: отменени и върнати
за ново разглеждане на въззивен съд-1,отменени и върнати за ново
разглеждане на първоинстанциония съд-4, отменени и върнати за
доразследвнане-3 и отменени с нова присъда-3,изменени 19.
От ПАС са върнати 28 дела относно обжалване на определения и
мерки за неотклонение .От тях потвърдени са 22, отменени 3,изменени 3.
Анализът на цифрите недвусмислено сочи на извода за добрата
професионална подготовка на съдиите в отделението, рефлектираща и върху
качеството на постановените от тях съдебни актове.
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Натовареност
Натовареносттата на съдиите разглеждащи наказателни дела при щат 7
за изминалата година е 11,26 а към свършените дела 10.95.
Действителната натовареност на наказателните съдии към делата
за разглеждане през 2009г. е 13,91,а към свършените дела 13,53.
Резултатите сочат,че съдиите в наказателното отделение на ПОС
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.През отчетния период председателя на съда Парпулова и съдия
Стоянов нямат просрочени съдебни актове.Съдия Бозаджиев е с просрочие
от 3 дни по едно НОХД,съдия Джунева е с просрочие от 10 дни по едно
ВНОХД,съдия Пунтева е с просрочие по две НОХД съответно от 11 и 20
дни.Най-много просрочени съдебни актове има съдия Веселинов-общо 7,като
просрочието е от 5 до 33 дни.
През 2009г. съдии от гражданското отделение са разглеждали
постъпилите жалби и протести по мерки за неотклонение по чл.64 и 65 НПК
взети от първоинстанционните съдилища,както и ЧНД съгласно
предварително определен график. Съдия Костадинова и съдия Палова,след
разпределение по случаен избор са били докладчици по две ВНОХД,по които
не са можели да участват съдиите от наказателното отделение.
Постъпили са общо 39 дела,от които 38 ВНЧД ,1ЧНД.Всички са
разгледани и решени. Участието на съдиите от гражданско отделение е
следното: Зам.председател Янева-4, Зам.председател Танкова-3, съдите
Трънджиева-5, Костадинова-3 ,Ненчев-4, Пенчева-3, Серафимова -2, Палова3,И.Димитрова-4,Илиев-2 и М.Димитрова-2.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
В ПОС се разглеждат граждански дела първа инстанция,
административни дела,въззивни граждански дела, частни граждански дела
втора инстанция,търговски дела,фирмени дела и жалби за бавност.
През отчетната 2009г. в ПОС новообразувани са общо 1261,в това
число и 38 върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводството.С останалите несвършени към 01.01.2009 г. 187 в ПОС е
имало за разглеждане общо 1448 дела.
През 2008г. в ПОС новообразуваните дела са 1221, в това число и 45
върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводството.С
19

останалите несвършени от 01.01.2008 г. 229 всичко за разглеждане през 2008
г. е имало 1450.
В сравнение с предходните години- през 2007г. са постъпили общо
2745 гр.дела

Година

Останали
несвършени от
пред. г.

Ново
образувани

Върнати от
горната
инстанция

Всичко за
разглеждане

Несвър
шени

2007

375

2745

0

3120

229

2008

229

1221

45

1450

187

2009

187

1261

38

1448

178

В сравнение с предходната година тенденцията за постъпление на
граждански дела е запазена.
Постъпление по видове
Граждански дела първа инстанция
През 2009г. в ПОС новообразуваните граждански дела първа инстанция
са 180,в това число 2 върнати от горната инстанция.С останалите 51
несвършени дела от предходната година в ПОС са разгледани 231 дела.
През 2008г. в ПОС новообразуваните дела са 169 ,в това число и 2
върнати от горната инстанция.С останалите несвършени 51 в ПОС са
разгледани общо 220 дела първа инстанция, при 352 за 2007г.
Трябва да се има предвид обаче,че в цифрите за 2007г. се включват
общо гражданските дела първа инстанция и търговските дела.
Търговски дела
Новообразуваните през отчетната година дела са 181,вкл. и 4 върнати
от горната инстанция.С останалите 34 несвършени от предходната година,в
ПОС за разглеждане е имало 215 търговски дела.
През 2008г. са новобразуваните дела са 155 ,вкл. и 2 върнати от
горната инстанция.С останалите несвършени от предходната година 29 в
ПОС са разгледани общо 184 дела.
Постъплението на търговски дела бележи увеличение което се дължи
както на засиления граждански оборот,така и на кризата отразила се на
дейността на търговците.
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Фирмени дела
През
2009г. са образувани 45,при 82 за 2008г. и 1407. След
законодателните промени с влизане в сила на Законът за търговския регистър
от 01.01.2008 г. в ПОС постъпват единствено дела за регистрацията на
сдруженията с нестопанска цел, фондации, политически партии и формации
по Закона за вероизповеданията.
Административни дела
През 2009г. в ПОС са постъпили 11 ,в това число 3 върнати от горната
инстанция.С останалите 6 от предходната година всичко за разглеждане са
били 17.
През 2008г. са постъпили 5,вкл. и 2 върнати от горната инстанция,като
с останалите несвършени от предходната година 22 дела общо са разгледани
27 ,при 214 за 2007г.Обяснението за тези цифри е в съдебната реформа
извършена през 2006г. ,влезлия в сила АПК и новосформираните адм.
съдилища. Постъплението на административни дела в съда през отчетната
година се обяснява с тромавата дейност на общините,на които са били
върнати преписки още преди законодателните промени и които е следвало да
ги доокомплектоват,но са били забавени и изпратени значително по-късно.
Съгласно § 4 от ПЗР на АПК тези преписки се довършват от окръжния съд.
Въззивни граждански дела
През 2009г. са новообразувани 568 въззивни дела,в това число 29
върнати от горната инстанция.С висящите към 01.01.2009 г. 88 всичко за
разглеждане в ПОС през отчетния период е имало 656 дела.През 2008г.
новообразуваните са 600 ,вкл. и 39 върнати от горната инстанция.С
останалите 112 несвършени от предходната година в ПОС през 2008г. за
разглеждане общо е имало 712.През 2007г. новообразуваните дела са 715 и
с останалите несвършени от предходната година общо за разглеждане в ПОС
е имало 847 въззивни дела.
Частни граждански дела втора инстанция
Новообразуваните през 2009г. са 268,като с останалите несвършени от
предходната година 8 в съда е имало за разглеждане общо 276 дела.
През 2008г новообразувани са били 207 с останалите несвършени от
предходната година 15 общо за разглеждане 222 при 292 за 2007г.
Има увеличение на този вид дела,но за трайна тенденция все още не
може да се говори.
Жалби за бавност
През 2009г. са образувани и разгледани 8 жалби за бавност,при 3 за
2008г. и 8 за 2007г.През 2009г.не е уважена нито една жалба за бавност,което
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е показател за добрата работа на съдиите в процеса на разглеждане и
решаване на делата.
Сравнителния анализ на постъплението на видове граждански дела
през последните три години не сочи на особено съществени промени,с
изключение на фирмените дела.Следва да се има предвид,че през 2007г. не е
имало отделна статистика по гражданските дела І инст. и търговските дела.
През 2009г. незначително е намалял броя на постъплението на въззивни
дела,с 32 по – малко в сравнение с предходната година. Обяснението за това е
влизането в сила на новия ГПК от 01.03.2008 година и предвидените с него
промени в глава ХІІІ –Основно производство, раздел І –предявяване на иск и
по конкретно разпоредбите на чл.129 130 и 131 от ГПК ,предвидените нови
срокове за отговор ,раздел ІІІ-Разглеждане на делото /подготовка на делото в
закрито заседание/.По този начин приключването на делата от първата
инстанция се удължава във времето, съответно и обжалването на
постановените съдебни актове също и делата постъпват във въззивната
инстанция в края на годината или в началото на следващата .

ВИДОВЕ ДЕЛА

2007

2008

2009

Граждански дела І
инстанция

255

169

180

Административни
дела

84

5

11

Въззивни
граждански дела

715

600

568

Частни граждански
дела ІІ инстанция

276

207

268

155

181

1407

82

45

8

3

8

Търговски дела
Фирмени дела
Жалби за бавност
Общо

2745

1221

1261
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Общо за разглеждане
През 2009г. в ПОС общо за разглеждане е имало 1448 граждански дела
(новообразувани 1261, останали несвършени в началото на годината187),при 1450 за 2008г.( (новообразувани 1221 и останали несвършени в
началото на годината 229).През 2007г. са разглеждане е имало общо 3120
дела (новообразувани 2745 останали несвършени в началото на годината
375).

2007г.

2008г.

2009г.

3120

1450

1448

Свършени дела
През 2009г. свършени са всичко 1270 дела,от които 1077 дела в срок до
3 месеца,което представлява 85%.
Съответно през 2008г. в ПОС са свършени общо 1263 дела,от които в
срок до 3 месеца 1069,което представлява 85%,,а през 2007г. свършените дела
са 2886 ,от които в срок до 3 месеца 2470-86%.
Съпоставката в резултатите по показател свършени дела в срок от 3
месеца сочи за добра организация на работата на съдиите от гражданското
отделение в ПОС.
ДО 3 МЕС.
Бр.
%

Година

ОБЩО

2007

2886

2470

86

2008

1263

1069

85

2009

1270

1077

85

От общо свършените 1270 граждански дела,със съдебен акт по
същество са 1052( при 1103 за 2008г. и 2707 за 2007г.)
През отчетната година са прекратени 218 граждански дела.Причини за
прекратяване на делата са оттегляне на искова молба,съответно въззивна
жалба,неизпълнение на дадени от съда указания за отстраняване на
нередовности ,постигната спогодба между страните,прекратяване и
изпращане по подсъдност на друг съд.
23

През 2008г. прекратените дела са 160 дела,,а през 2007г. 179.
Натовареност
Натовареносттата на съдиите разглеждащи граждански дела при щат
15 за изминалата година е 8,04,а към свършените дела 7,06.
Действителната натовареност на гражданските съдии към делата за
разглеждане през 2009г. е 10,59,а към свършените дела 9,07.
Цифрите сочат,че съдиите от гражданското отделение са имали
достатъчно време да проучват възложените им дела ,да работят без
напрежение и би трябвало да нямат никакви проблеми при изготвяне в срок
на постановените съдебни актове.

Анализ по отделните видове граждански дела
Граждански дела първа инстанция,търговски дела
Пред ПОС като първа инстанция са разглеждат искове по СК-в това
число за произход,прекратяване на осиновяване, осиновявания, вещни
искове, облигационни искове ,в това число за непозволено увреждане,
неоснователно обогатяване,дела от и срещу търговци, искове по КТ,в това
число за обезщетение по чл.200 КТ,несъстоятелност,искове по ТЗ,в това
число и искове по чл.70- ТЗ и искове по чл.74 ТЗ,други искове,като искове на
Комисията за установяване на имущество,придобито от престъпна дейност,по
Закона за отговорността на държавата и общините и др.
По видове най-голямо е постъплението на облигационните искове 106
новообразувани, исковете по СК са 75,по ТЗ са 49,други искове-77 , за
обявяване на несъстоятелност 11 и 1 вещен иск.
Видове
дела

Облигац.
искове

Искове
по СК

Искове
по ТЗ

Други
искове

Дела по
несъст.

Вещни
искове

2009г.

106

75

49

77

11

1

През отчетната година за разглеждане пред ПОС е имало 231 гр.дела І
инст. и 215 търговски дела,при 220 гр.д. и 184 търговски дела през 2008 г.
Цифрите сочат,че през отчетната година броя на разглежданите граждански
дела първа инстанция и търговски дела е най-голям в сравнение с
предходните две години.
Видове дела

2007

2008

2009

Граждански І
инстанция

352

220

231

184

215

Търговски дела
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Общо

352

404

446

Свършени граждански дела І инст. и търговски дела
От свършените през отчетната година 183 граждански І инст. 145 са в
срок от 3 месеца,което в процентно изражение е 79%.
През 2008г. са свършени 169 граждански І инст,от които в 3 месечен
срок 126 или 75%,
През 2009г. са свършени 159 търговски дела,от които в 3 месечен срок
137 или 86%,съответно през 2008г. свършените търговски са 150,в 3 месечен
срок 104 или 69%.
Видове дела

2007

2008

2009

ДО 3
МЕС.

%

Граждански І
инстанция

273

169

183

145

79

150

159

137

86

Търговски дела

От
свършените през отчетната година граждански дела първа
инстанция общо 183 , с акт по същество са 150 бр. и 30 са прекратени.
Съответно за 2008г. са свършени общо 189, от които със съдебен акт 150 и 19
прекратени,а през 2007г. общо свършените са 273,с акт по същество
209,прекратени 64.
От свършените през 2009г. 159 търговски дела,със съдебен акт са
свършени 104,а 55 са прекратени. През 2009г. са свършени 150 търговски
дела, от които 99 с акт по същество,прекратени - 51.
По спогодба през 2009г. е прекратено само 1 дело образувано по
облигационен иск,а по други причини общо 88 ,от които 9 търговски и
останалите граждански І инстанция.
През 2008г. по спогодба са били прекратени 3 дела с облигационни
искове, а по други причини-67.
Несвършени дела
Останали несвършени в края на 2009г. са 48 граждански дела І
инстанция и 56 търговски дела или общо 104 дела,докато несвършените в
края на 2008г. са били 85,от които 51 граждански І инстанция и 34 търговски.
Спряно е производство по 4 граждански дела І инстанция и 7
търговски.
От несвършените граждански І инст. и търговски дела със срок от 1 до
3 години са 8,от 3 до 5 години-1 и над 5 години-2.
Причини за отлагане на делата
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След влизане в сила на новия ГПК отлагането на гражданските І-ва
инстанция и на търговските дела намаля,тъй като новият ГПК приучи
страните на процесуална дисциплина.Така през 2009г. са проведени 258
заседания по гр.дела І инстанция ,при 369 за 2008г.,а по търговски дела- 173
заседания при 224 през 2008г.
През 2010 година трябва да се анализира сравнително високия брой
несвършени дела и причините за това.Обикновено делата се отлагат поради
обективни причини-дела с фактическа и правна сложност при които възниква
необходимост от събиране на допълнителни доказателства,разпити на нови
свидетели, назначаване на нови експертизи.Дела се отлагат и поради
заболяване на страна или пълномощник, нередовно призоваване на страни,
неизготвени заключения на вещи лица.Има случаи на неосигуряване достъп
на вещи лица до необходимата информация, особено от банки,НАП,органи на
следствието и др., което налага отлагане на дела. В такива случаи обаче
съдиите докладчици трябва да вземат своевременно мерки и да издават
съдебни удостоверения на вещите лица още с назначаването им,да проявяват
по-голяма активност за отстраняване на пречките за даване ход на делата.
През отчетната година не са малко случаите,в които съдия докладчик е
оставял искова молба без движение за отстраняване на нередовности конкретизиране на петитума,за внасяне на ДТ. Следва обаче да се сведат до
минимум случаите при които съдия докладчик оставя неколкократно ИМ без
движение,давайки различни указания при последващо оставяне без движение
на исковата молба,тъй като тези действия представляват фактически отказ от
правосъдие.
От несвършените граждански І инстанция и търговски дела с изтекъл
срок от 1 до 3 години са 8,от 3 до 5 години е 1,над 5 години-3.Това са дела
със спряно производство до решаване на преюдициален спор или по
др.причини.Тези дела се следят от съдиите докладчици и се вземат мерки по
движението им-запитване до други съдилища за хода на делата,до държавни
институции,до други лица неучастващи в процеса.
Дела с обществен интерес
През 2009г. журналистите са проявили особен интерес по делата
образувани по искане на Комисията по установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност.С решение от април по гр.д.№ 599/2008 г. е
отнето имущество на стойност 102 850 лв.Решението е влязло в законна сила.
През 2009г. са образувани 19 частни граждански дела по искане на
Комисията,при 11 за 2008г.
Делата се образуват в деня на постъпването им и съдът се е произнесъл
със съдебен акт в същия или най-късно на следващия ден.
Обжалвани съдебни актове
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През 2009г. са обжалвани 54 граждански дела І-ва инстанция и 76
търговски дела.
Ревизирани съдебни актове
Резултати от ревизираните съдебни актове,включващ и върнати дела и
от предходни години –по решения и определения е както следва:
Гр.дела-Іва инстанция — потвърдени-25,отменени-22,изменени-8.
Търговски — потвърдени -31,отменени-23,изменени-6.
Фирмени дела
През отчетния период са постъпили 45 дела,при 82 за 2008 и 1407 за
2007г.Вписани са нови 42 сдружения с нестопанска цел ,като са вписани и
промени по 93 сдружения. Вписани са и 2 промени на сдружения по Закона
за вероизповедания.Вписани са 3 фондации,а по 5 са вписани изменения на
обстоятелствата. Всички дела са свършени в 3 месечен срок.Няма прекратени
и останали несвършени в края на годината.Вписани са и 102 изменения в
обстоятелствата на сдружения с нестопанска цел и са издадени 2115
удостоверения за актуално състояние.

Натовареност
Действителната
натовареност
на съдиите разглеждащи
граждански дела І инстанция , търговски дела и фирмени дела към делата за
разглеждане през 2009г. е 13,44,а към свършените дела 10,47.
Цифрите сочат,че съдиите работещи в това отделение имат достатъчно
време за подготовката на делата,за своевременното им насрочване и
решаване,както и за изготвяне в срок на съдебните актове.През отчетната
2009 година са полагани усилия за своевременното насрочване ,разглеждане
и решаване на делата и въпреки това броя на висящите дела в края на
годината не е никак малък.Полагат се усилия за изготвяне в срок мотивите
на постановените от тях съдебни актове. През отчетния период Зам.
председателя Танкова няма просрочени съдебни актове. Съдия Ненчев е с
просрочие по 2 търговски дела,а съдия Пенчева-по 10,от които 5 гражд.І
инстанция и 5 търговски.
Съдиите работещи в тази колегия следва да обърнат и по-голямо
внимание върху качеството на съдебните актове които постановяват, да се
съобразяват с практиката на
АС и ВКС,тъй като качеството на
правораздавателната дейност е атестат за всеки съдия и най-вече за неговия
професионализъм. Броят на отменените и изменени съдебни актове по двата
вида дела е твърде голям.Трябва да се направи анализ на отменените
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съдебни актове от Зам.председателя,за да се установят причините довели до
отмяната им,респ.изменението им.
Въззивни граждански дела
През отчетната година в ПОС е имало за разглеждане общо 656
въззивни дела,при 712 за 2008г. и 847 за 2007г.
От свършените общо 588 дела, в 3 месечен срок са 469 или 80%.Със
съдебен акт по същество са свършени 502,прекратени са 86.
През 2008г. е имало за разглеждане общо 712 въззивни,всичко
свършени са били 624 , от които в 3 месечен срок 536 или 86%.Със съдебен
акт са свършени 553,прекратени са 71.
През 2007г.за разглеждане в съда е имало 847 въззивни,свършени са
общо 735 , от които в 3 месечен срок 600- или 82%.Със съдебен акт са
свършени 675,прекратени-60.
Цифрите сочат,че през последните две години, вкл. и след влизане в
сила на новия ГПК няма голяма промяна в броя на делата от този вид
постъпили за разглеждане в ПОС.Забелязва се намаление,но не може да се
приеме,че се касае за трайна тенденция.
Като се има предвид,че за решени се считат само делата по които е
постановен съдебен акт,процента на свършени в 3 месечен срок дела- 80 % е
сравнително добър.
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

847

735

675

60

600

82

2008

712

624

553

71

536

86

2009

656

588

502

86

469

80

От постъпилите и разгледани въззивни дела най-голям е броят на
делата по ЗЗД-99,трудови дела-79,по чл.108 ЗС-55, делби-39,дела по ЗК-28,
чл.97 ГПК-21, чл.14 ЗСПЗЗ-20, чл.99 СК-17, чл.86СК-17, чл.32 ЗС-14, Закон
за отговорността на държавата-13,чл.11 ал.1 ЗСПЗЗ-10, чл.109 ЗС-5,чл.71 от
Закона за защита от дискриминация-1.
През отчетния период са разгледани и свършени 68 дела образувани по
подадени жалби срещу действията на съдия изпълнител.От тях 30 са срещу
действията на частния съдебен изпълнител Торнев,15 срещу действията на
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съдебен изпълнител при Пазарджишкия РС, 11 срещу действията на съдебен
изпълнител при Велинградския РС,10 срещу действията на съдебен
изпълнител при Пещерския РС,2 срещу действията на съдебен изпълнител
при Панагюрския РС.
Резултатите от въззивния контрол на ПОС по гражданските дела е
както следва:оставени в сила-255,изменени отчасти-100,изменено изцяло и
постановени нови решения-79,обезсилени-68 и прекратени-86.
Несвършени дела
Намалял е и броя на несвършените дела в края на 2009г. 68 и е наймалък в сравнение с предходните две години.В края на 2008г. несвършените
дела са 88,а в края на 2007г. 112.
От несвършените дела са спрени 14.
Причини за отлагане на делата
През 2009г.съдиите са полагали усилия за срочното разглеждане на
този вид дела.През 2009г. са проведени 742 заседания,през 2008г.-873 и през
2007г. 1004.Делата са отлагани по обективни причини,най-вече поради
нередовно призоваване на страни,както и за събиране на доказателства при
действието на отменения ГПК.
Обжалвани съдебни актове
През 2009г. са обжалвани 279 съдебни акта,при 298 за 2008г. и 153 за
2007г.
Ревизирани съдебни актове
Резултати от ревизираните съдебни актове,включващ и върнати дела и
от предходни години –по решения и определения е както следва:
Потвърдени са 125 дела,не е допуснато касационно обжалване по
130,отменени са 46,изменени-11.
Частни граждански дела ІІ инстанция
През отчетната година в ПОС е имало за разглеждане общо 276
въззивни частни граждански дела дела,при 222 за 2008г. и 292 за 2007г.
От свършените общо 272 дела, в 3 месечен срок са 270 или 99%.Със
съдебен акт по същество са свършени 232,прекратени са 40.
През 2008г. е имало за разглеждане общо 222, всичко свършени са
били 214 , от които в 3 месечен срок 214 или 100%.Със съдебен акт са
свършени 199,прекратени са 15.
През 2007г. общо за разглеждане е имало 292 дела,свършени са общо
271 , от които в 3 месечен срок 225- или 83%.Със съдебен акт са свършени
271.
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Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

2007

292

271

271

2008

222

214

199

2009

276

272

232

До 3
месеца
Бр. %
225

83

15

214

100

40

270

99

От разгледаните и свършени частни граждански ІІ инстанция най-голям
е броя на делата образувани по чл.417 ГПК-66,по ЗЗД-29,чл.410 ГПК10,чл.390ГПК-17,чл.108 ЗС-12,делби-11,чл.124 ГПК-9,чл.97 ГПК-6,откази на
съдия по вписвания-5,откази на нотариус-2 и др.
Несвършени дела
Намалял е и броя на несвършените дела в края на 2009г. 4 и е наймалък в сравнение с предходните две години.В края на 2008г. несвършените
дела са 8,а в края на 2007г.-21.
Обжалвани съдебни актове
През 2009г. са обжалвани 54 съдебни акта,при 45 за 2008г. и 62 за
2007г.
Ревизирани съдебни актове
Резултати от ревизираните съдебни актове,включващ и върнати дела и
от предходни години –по определения и разпореждания е както следва:
Потвърдени са 15,отменени са 3,изменени-1 и по 6 не е допуснато
касационно обжалване.
Административни дела
През отчетната година в ПОС е имало за разглеждане общо 17 дела,при
28 за 2008г. и 214 за 2007г.
От свършените общо 15 дела, в 3 месечен срок са 3.Със съдебен акт
по същество са свършени 11,прекратени са 4. През 2008г. е имало за
разглеждане общо 27, всичко свършени са били 21, от които в 3 месечен срок
4.Със съдебен акт са свършени 17,прекратени са 4. През 2007г. общо за
разглеждане е имало 214дела,свършени са общо 192 , от които в 3 месечен
срок 73.Със съдебен акт са свършени 137,прекратени 55.
Несвършени дела
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Намалял е и броя на несвършените дела в края на 2009г. - 2 и е наймалък в сравнение с предходните две години.В края на 2008г. несвършените
дела са 6,а в края на 2007г. 212.
Обжалвани съдебни актове
През 2009г. са обжалвани са 8 административни дела ,при 19 за 2008г. и
116 за 2007г.
Ревизирани съдебни актове
Резултати от ревизираните съдебни актове,включващ и върнати дела и
както
от предходни години –по определения и разпореждания е
следва:потвърдени-8,отменени-3.
Натовареност
Действителната натовареност на съдиите разглеждащи въззивни
граждански,частни граждански ІІ инстанция и административни дела към
делата за разглеждане през 2009г. е 9,57,а към свършените дела 8,83.
Цифрите сочат,че съдиите имат достатъчно време за подготовката на
делата,за своевременното им насрочване , решаване и изготвяне на мотивите
на съдебните актове.През 2009 година са полагани
усилия
за
своевременното насрочване ,разглеждане и решаване на делата, както и
постановяване в законния срок на съдебните актове по тях. Броят на
потвърдените,отменени и изменени съдебни актове на всеки един от съдиите
сочи и за качествено свършена работа. Следва да се положат обаче усилия
през настоящата година броя на несвършените въззивни граждански дела да
се сведе до минимум,тъй като при намаления брой дела за разглеждане от
този вид,броя на несвършените дела в края на тази година остава относително
висок.През 2010 година трябва да приключат всички административните
дела.Съдиите Трънджиева, Костадинова, Илиев и М.Димитрова нямат нито
един просрочен съдебен акт.Останалите съдиите имат просрочени съдебни
актове по много малък брой дела ( общо 19 от които 11 въззивни и 8
ВЧГД).Тези данни дават основание да се направи категоричния извод,че
съдиите от това отделение са в състояние да изготвят в законния
срок,предвиден в ГПК всеки един съдебен акт.
Работа по ЗСРС
Съобразно чл.29 ал.8 ЗСРС отчетния доклад за дейността на съда през
година представя и следните данни:през 2009г. са издадени:
-Общ брой издадени разрешения за използване на специални
разузнавателни средства -214;
-Общ брой изготвени веществени доказателства-56;
-Общ брой издадени разрешения по чл.251 ал.4 ЗЕС-322.
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СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Сграден фонд
Съдебната палата в гр.Пазарджик е построена през периода 1935-1938
г. и представлява паметник на културата от местно значение.Палатата
представлява масивна сграда на 4 етажа.В нея се помещават Окръжен съд
Пазарджик ,Районен съд Пазарджик, Окръжна прокуратура Пазарджик и
Районна прокуратура Пазарджик.
През м.януари-февруари 2009г. се проведе открита процедура за
възлагане на обществена поръчка за ремонт на съдебната палата,съгласно
Решение № 478 от 20.11.2008 г.На 20.03.2009 г. бе сключен договор между
Министерство на правосъдието и Държавно предприятие „Фонд затворно
дело” за обект :”Проектиране и изпълнение ( инженеринг)строителномонтажни работи за облицовка на фасади,подмяна на дограма,нов навес на
вход западна фасада и на вътрешните мрежи по безопасност и охрана” на
Съдебна палата”.
На 31.07.2009г. инвестиционният проект бе одобрен от Община
Пазарджик след предварително съгласуване с Националния институт за
паметниците на културата.Издадено е разрешение за строеж №
229/04.08.2009г.Поради обективни причини изпълнението на СМР не
продължи през 2009г. поради което предстои сключване на анекс с ДП”Фонд
затворно дело” за удължаване срока на договора.
Пазарджишкият окръжен съд разполага с 3 съдебни зали.Всички
съдебни зали са оборудвани със звукозаписни системи и информационноозвучителни системи .Притежаваме и 1 бр. мултимедиен прожектор.
Техническа обезпеченост
През отчетната 2009г. продължи поетапната подмяна на техниката в
съда. За сървърното помещение беше закупена климатична инверторна
монитори с
система- професионален клас. Бяха подменени 2 броя
електронно-лъчева тръба с 19-инчови LCD модели монитори.За осигуряване
на цветен печат се закупи цветен лазерен принтер.Закупен бе и 1 бр.преносим
компютър.
От Висшия съдебен съвет се получи следната техника:
 3 броя персонални компютри „Lenovo” в комплект с монитор
Lenovo L197W;
 1 брой мултифункционално устройство HP LaserJet M1319F;
 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство за персонален
компютър;
 2 броя принтери с автоматичен двустранен печат Lexmark
E360DN;
 1 бр. преносим компютър.
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Висшият съдебен съвет предостави на Окръжен съд Пазарджик на
06.01.2009 г. софтуерни лицензи за:
1. Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition R-2, 32 bit;
2. Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition R-2, 64 bit;
3. Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition R-2, 64 bit;
4. Антивирусна защита на сървъри, работни станции Panda Security
Enterprise ;
5. Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition R-2, 64 bit.
Операционна система Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
R-2, 64 bit е инсталирана на 64 битовия сървър, с домейн организация, което
позволи централизирано администриране на мрежова среда.Успешно внедрен
антивирусен софтуер Panda Security Enterprise на сървъри и работни станции.
За всяко съдебно дело се създава електронна папка с присъединяване на
документи,постановени в съда.Постепенно ще се сканират всички книжа,
постъпващи в съда от образуването до приключването на делото и ще се
създаде електронно досие за всяко едно дело в съда.В тази връзка има
необходимост от нова
мултифункционална копирна машина, имаща
производителността на големите А3 принтери, но в същото време да може, и
да сканира, и копира, с висока производителност като дуплекс.
Интернет страница на Окръжен съд гр.Пазарджик: www.court-pz.info
осигурява публичност и достъп до всеки съдебен акт, постановен от съдия.
Актовете на съда се публикуват всеки ден след постановяването им в раздел
„Съдебни актове”, съгласно чл.64 от Закона за съдебната власт.
Осигурена е публичност и право на достъп на всеки до съдебните
решения при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
Информацията на страницата на съда се обновява непрекъснато, което е
част от стремежа за максимална прозрачност в работата.Ежеседмично се
публикувана бюлетин за предстоящите за разглеждане наказателни и
граждански дела.Изпращат се и прессъобщения до медиите след заседания по
дела, за които се проявява обществен интерес.
ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА
НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ ОКРЪГ
РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК
1.Кадрова обезпеченост
Съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията
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Щатът на Районен съд гр.Пазарджик се състои от 14 съдии, разпределен
както следва:Административен ръководител - Председател-1бр., Зам.
председател 1 бр., съдии-12 бр.
Към 01.01.2009г. в съда са били заети всички щатни бройки.
През м.октомври и м. ноември 2009г. изтече пет годишния мандат на
Административния ръководител Александър Александров, съответно и на
Зам.председателя Иванка Илинова.
С решение на ВСС по протокол № 37/01.10.2009 г. за Адм.ръководителПредседател на РС Пазарджик бе назначена Николинка Цветкова,встъпила в
длъжност на 20.10.2009 г.а с решение на ВСС по протокол № 49/03.12.2009 г.
за Заместник на административния ръководител бе назначена Майа Попова,
встъпила в длъжност на 18.12.2009 г.
С оглед натовареността на съдиите от Пазарджишкия районен съд в
него, през 2009г. със Заповед на Председателя на ПОС бе командирова и
Гергана Кирова-до 24.01.2009 г. като мл.съдия от ПОС,а от 02.02.2009 г. до
01.12.2009 г. като районен съдия от Районен съд Пещера.От 01.12.2009 г. със
Заповед на Председателя на ВКС съдия Кирова е командирована в Софийски
районен съд.
Съдия Цветанка Вълчева ползва отпуск по майчинство от 03.06.2008 г.
до 17.07.2009 г.
Съдия Мариана Димитрова с решение на ВСС по протокол №
51/10.12.2008 г. бе повишена в длъжност :Съдия ОС гр.Пазарджик ,където
встъпи в длъжност на 09.07.2009 г.
Съдия Александър Александров с решение на ВСС по протокол №
51/10.12.21009г. бе повишен в длъжност Съдия в окръжен съд Пазарджик,
където встъпи на 04.01.2010г.
В края на 2009г. в Районен съд Пазарджик вакантни са две щатни
бройки за съдии.
В Пазарджишкия
РС работят предимно млади съдии,но вече
придобили професионален опит ,като само съдия Шотева все няма 5
годишен съдийски стаж, съответно статут на несменяемост.
Съдиите Александров, Илинова ,Златева и М.Димитрова притежават
ранг „Съдия АС” и имат съдийски стаж повече от 10 години,а всички
останали съдии Стела Михайлова, Комсалов, Н.Попова, Вълчева, Н.Цветкова,
Радина , Ралинова, М.Попова , Шотева и Бишуров притежават ранг „Съдия
ОС”,като също имат в по-голямата си част продължителен съдийски стаж.
Съдебно изпълнителната служба към съда по щат се състои от трима
държавни съдебни изпълнители. Щатът е попълнен.От 31.10.2009 г.
държавния съдебен изпълнител Цветанова е в отпуск по майчинство, другите
двама ДСИ са М. Симонова и В.Люнгов.
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Службата по вписвания по щат се състои от двама съдии.Щатът е
зает.Ръководител на службата е М.Милева.От 18.12.2009 г. съдията по
вписвания Б.Ангушева е в отпуск по майчинство.
Адм.ръководител Цветкова с писмо изх.№ 535/18.11.2009 г. е
направила обосновано предложение до Министъра на правосъдието за
назначаване на държавен съдия изпълнител и съдия по вписване при
условията на чл.68 ал.1 т.3 КТ.След проведен конкурс по документи
Министъра на правосъдието назначи по заместване като държавен съдия
изпълнител Христо Георгиев ,а като съдия по вписванията Георги
Джунев,които на 22.02.2010 г. встъпиха в длъжност по заместване.
Съдебни служители:
През 2009г. щатното разписания на Районния съд включва 45 щата за
служители. В преобладаващата си част съдебните служители в Районен съд
Пазарджик притежават опит и дългогодишен стаж.
С решение на ВСС по протокол № 49/03.12.2009 г.ВСС даде съгласие за
назначаване на служител на вакантната длъжност „Съдебен администратор”
и трансформиране на длъжност „секретар-протоколист” в длъжност
„шофьор-домакин”. След проведен конкурс щатът вече е попълнен.
Становище за промени в щата
Независимо,че в края на отчетната година в съда са вакантни 2
съдийски бройки,Председателят е направил искане до ВСС за увеличаване
щатът с още 3 съдийски бройки обосновавайки се с изключително голямата
натовареност на съдиите от Пазарджишкия районен съд,надвишаваща
значително средната натовареност за страната.Няма предложение за промяна
на щата на съдебните служители.През 2010г. трябва да се намери разрешение
на острия кадрови проблем за съдии в Районен съд Пазарджик,за което ВСС
вече е сезиран.
2.Организация на съдебната дейност
Разпределението на делата е извършвано на принципа на случайния
подбор, въз основа на издадени заповеди от административния ръководител,
с които е била определена еднаква процентна натовареност на всички съдии,
разглеждащи наказателни дела и съответна процентна натовареност на
съдиите от гражданска колегия, съобразно специализацията им по материи.
Съдебните заседания са провеждани по седмичен график, утвърден от
Председателя на съда, съгласно който всеки съдия заседава и съответно дава
дежурство в определени дни от седмицата. През работните дни дежурят по
един граждански и един наказателен съдия, а дежурствата през почивните
дни се извършват по график, утвърден от Председателя на съда. Всички
съдии влизат в съдебно заседание с персонален съдебен секретар.
35

РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД
1.Кадрова обезпеченост
Съдии,държавни съдии изпълнители,съдия по вписванията
Щатът на Районен съд Велинград е от 5 съдии,разпределен както
следва:Адм.ръководител-председател-1 и съдии-4.През отчетната година
щатът е бил попълнен,но са работили 4 съдии,тъй като съдия Китанова през
цялата година е била в отпуск по майчинство.
През 2009г. изтече първия петгодишен мандат на Адм.ръководителПредседател на районния съд Веселин Петричев.С решение на ВСС по
протокол № 37/01.10.2009 г.той бе назначен на тази длъжност за втори 5годишен мандат и встъпи в длъжност на 20.10.2009 г.
В съда работят предимно съдии с голям професионален опит и
продължителен съдийски стаж. Председателят на съда Веселин Петричев и
съдиите Наташа Даскалова и Петя Георгиева притежават ранг „Съдия АС”.
Съдия Китанова и съдия Тотолакова не притежават рангове.
Съдебно изпълнителната служба към съда по щат се състои от един
държавен съдебен изпълнител. ДСИ Димитрина Илиева Къндева през 2009г.
е била в отпуск по майчинство,като със Заповед на Министъра на
правосъдието от 18.02.2009 г. и след проведен конкурс от 09.03.2009 г. като
ДСИ по заместване на основание чл.68 ал.1 т.3 КТ до завръщане на титуляра
е назначен Стефан Малинов.
Службата по вписвания по щат се състои от един съдия.Щатът е
зает,като съдия по вписванията е Надежда Чешитева.
Съдебни служители
По щат в Районен съд Велинград работят 19 съдебни служители.След
проведен конкурс за системен администратор от 04.03.2009 г. е назначен
Димитър Похлупков.В преобладаващата си част съдебните служители в
Районен съд Велинград притежават опит и дългогодишен стаж.
Становище за промени в щата
Председателят на съда няма предложения за промени в щата,който е
достатъчен както за съдии,така и за съдебни служители.Проблем,който бързо
трябва да намери своето разрешение е,че през 2010г. при попълнен щат на
съдии в РС Велинград в момента работят 3 съдии.Съдия Георгиева от 15
февруари 2010г. е командирована със Заповед на Председателя на ВКС в
Районен съд Елин Пелин,а съдия Китанова продължава да ползва неплатен
отпуск по майчинство.С оглед обема на работа в този съд трима съдии са
крайно недостатъчни,поради което трябва да се поиска съдействието на ВСС
за решаването на този кадрови проблем.
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2.Организация на съдебната дейност
Всички видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор.
В съда работят основно съдии с голям професионален опит и
продължителен съдийски стаж.
Председателят на съда Петричев , съдия Даскалова и съдия Георгиева
имат голям професионален опит и продължителен съдийски стаж.Съдия
Тотолакова е със съдийски стаж от 1 година и 4 месеца.Съдия КитановаПанайотова притежава продължителен съдийски стаж-10 години и 10
месеца,но през това време е отсъствала продължителен период от време-на
два пъти е излизала в отпуск по майчинство и не е правораздавала.Същата
притежава ранг,а през 2009г. ВСС отхвърли предложението на Председателя
на ВРС направено през 2007г. за налагане на дисциплинарно наказаниеуволнение.
Председателят Петричев и съдия Даскалова разглеждат само
наказателни дела вкл. и ЧНД за вземане мярка за неотклонение,респ.
изменението ,а съдиите Георгиева и Тотолакова-граждански дела,вкл. и
заповедните производства по чл.417 ГПК и делата по чл.18 ал.1 от Закона за
защита срещу домашното насилие.
За почивните дни има определен график за дежурство за всички
съдии,изготвен от Председателя.
По предварително изготвен график за дежурство през седмицата
изготвен от Председателя се разглеждат от дежурен съдия: ЧНД за разпити на
обвиняеми и свидетели,одобряване на процесуални действия в ДП,делата по
УБДХ,както и наказателни дела по „незабавно” производство,както и тези
граждански производства по обезпечение на бъдещи искове по ГПК.Дежурен
съдия приема и граждани относно издаване на разрешения за разпореждане с
имущество.
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
1.Кадрова обезпеченост
Съдии,държавен съдия изпълнител,съдия по вписванията
Щатът на Районен съд Пещера е от 5 съдии,разпределен както
следва:Адм.ръководител-председател-1 и съдии-4.
В началото на 2009г. в съда бе вакантна 1 щатна бройка за съдия.С
решение на ВСС по протокол № 2/14.01.2009 г. за съдия в РС Пещера бе
назначена Гергана Кирова,която встъпи в длъжност на 24.01.2009 г.Със
Заповед на Председателя на ПОС, съдия Кирова бе командирована в
Пазарджишкия районен съд считано от 02.02.2009 г.,а със Заповед на
Председателя на ВКС е командирована в СГС считано от 01.12.2009 г.
През 2009г. изтече първия петгодишен мандат на Адм.ръководителПредседател на районен съд Пещера Стефка Стайкова.С решение на ВСС по
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протокол № 47/26.11.2009 г.тя бе назначена на тази длъжност за втори 5годишен мандат и встъпи в длъжност на 09.12.2009 г.
В съда работят както съдии с голям професионален опит и
продължителен съдийски стаж,така и по-млади съдии,но вече придобили
професионален опит. Председателят на съда Стайкова и съдия Велина
Ангелова притежават ранг „Съдия АС”,а съдиите Ани Харизанова и Камен
Гатев-ранг „Съдия ОС”.Съдия Кирова има 3 години и 11 месеца съдийски
стаж.
Съдебно изпълнителната служба към съда по щат се състои от един
държавен съдебен изпълнител. Щатът е зает от Мариана Гузгунджиева –
Кузева.
Службата по вписвания по щат се състои от един съдия.Щатът е
зает,като съдия по вписванията е Ася Томова.
Съдебни служители:
Щатната численост на съдебната администрация в РС Пещера е от 19
щатни бройки ,които са структурирани съобразно ПАРОАВАС.
В началото на 2009г. щатът бе попълнен. В администрацията на съда
преобладават служители с дългогодишен стаж в съдебната система и с
необходимите професионални и морални качества.
Становище за промени в щата
Председателят на съда няма предложения за промени в щата за
съдии.Прави предложение да се увеличи щатната численост на съда с 1 щатна
бройка деловодител с оглед подобряване организацията на работа на
съдебните служители,които са недостатъчно по щат и съвместяват различни
длъжности.
2.Организация на съдебната дейност
Всички видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор.
През
2009г. няма извършена специализация на съдиите при
разглеждане на наказателни и граждански дела,тъй като макар и щатът да е
попълнен съдия Кирова фактически не е работила в съда,поради
командироването й от 02.02.2009 г. в Пазарджишкия РС ,а от м.декември
2009г.в СРС.Председателят на съда разглежда предимно наказателни,
наказателно-административни,граждански дела с участие на прокурор,
заповедни производства. Съдия
Ангелова разглежда преимуществено
граждански дела, в това число и частни граждански и ЧНД за мерки за
неотклонение.Съдиите Харизанова и Гатев разглеждат наказателни
дела,граждански дела с участие на прокурор, заповедни производства и по
44% от останалите граждански дела.
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Дежурствата в почивни и празнични дни се разпределят между всички
съдии по определен от Председателя график.
РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
1.Кадрова обезпеченост
Съдии,държавен съдия изпълнител,съдия по вписванията
В Районен съд Панагюрище по щат има 3 съдии, 1 ДСИ, 1 съдия по
вписванията, както и 14 съдебни служители.Щатът е попълнен.
Със Заповед на Председателя на ВКС съдия Попова е командирована в
СГС считано от 01.12.2009 г.
През 2009г. изтече първия петгодишен мандат на Адм.ръководителПредседател на районен съд Панагюрище Цвятко Николов Мангов. С
решение на ВСС по протокол № 47/26.11.2009 г.той бе назначена на тази
длъжност за втори 5-годишен мандат и встъпи в длъжност на 20.10.2009 г.
В съда голям професионален опит и продължителен съдийски стаж
притежава само председателят Мангов.Съдия Диана Стателова е с 4 години и
2 месеца съдийски стаж,но известно време бе в отпуск по майчинство.Съдия
Даниела Попова,която е командирована в СРС е с 3 години и 11 месеца
съдийски стаж.
Съдебно изпълнителната служба към съда по щат се състои от един
държавен съдебен изпълнител. Щатът е зает от Парашкева Дееничина,която е
с продължителен стаж,но е навършила годините за пенсиониране.
Службата по вписвания по щат се състои от един съдия.Щатът е
зает,като съдия по вписванията е Емилия Лалева.
Съдебни служители
В Районен съд Панагюрище работят по щат 14 съдебни
служители.Щатът е попълнен.В съда работят опитни служители,като през
2009г. новоназначени след конкурс са счетоводител и чистач.
Становище за промени в щата
През 2009г. Председателят на съда направи искане за увеличение
щатната численост с 1 бр. съдебен статистик,което обаче не бе одобрено от
ВСС.Необходимостта от съдебен статистик е голяма,още повече,че искането
се прави за съвместяване длъжността както в РС,така и в РП.
На 02.12.2009г. бе направено второ предложение,за което ВСС все още
не се е произнесъл.
През 2010г. в Панагюрския районен съд също се очертава кадрови
проблем след командироването на съдия Попова в СРС.При отсъствие на
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съдия поради временна нетрудоспособност се командироват съдии от другите
районни съдилища,но това не е трайно разрешение на проблема.
2.Организация на съдебната дейност
От м.декември 2009г. в съда е внедрена и работи система за случайно
разпределение на делата.
Председателят на съда разглежда наказателни
и граждански
дела.Съдия Стателова-граждански и ЧНД-разпити пред съдия.Съдия Попова
– наказателни дела и част от гражданските.След командироването й в СРС
делата се разпределят само между Председателя Мангов и съдия Стателова.
Съдиите дежурят по график,изготвен от Председателя.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
Работата на районните съдилища,както и сравнителния анализ на
постъплението и движението на делата се илюстрира от отчетните таблици на
всеки съд,приложени към настоящия доклад.
РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК
Постъпление на делата – граждански, наказателни
Новообразувани дела
През отчетната 2009г. в Пазарджишкия районен съд са постъпили общо
7090 граждански и наказателни дела, или с 1401 дела повече от 2008г., когато
са били 5689, при 6109 за 2007г.
От общо постъпилите 7090 дела за 2009г. 2767 са наказателни, а 4323
граждански дела.За сравнение постъплението на наказателни дела през 2008г.
е било 2813, или с 46 дела повече отколкото през отчетната 2009 година, при
3047 дела за 2007г.
Постъплението на граждански дела през предходната 2008г. е било
2876, или със 1447 по-малко, отколкото през отчетната година, при 3062 дела
за 2007г.
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Налице е значително увеличение на общото постъпление на делата – с
1401 повече в сравнение с 2008г. и по-конкретно на гражданските дела, при
които увеличението е с 1447 броя.
Увеличението се дължи на новия ГПК и уредбата на заповедното
производство,като през 2009г. в съда са новообразувани общо 2681 такива
дела,при 1159 за 2008г. и 1132 за 2007г. (при стария ГПК – чл.237 и
сл.).Постъплението на наказателни дела през 2009г. е намаляло с 46 дела.

3062

2007г.

2008г.

2009г.

6109

5689

7090

+ 3047

2876 + 2813

4323 +

2767

Постъпление по видове наказателни дела
Година

НОХД

НЧХД

ЧНД

2007
2008
2009

927
788
682

57
82
62

1106
946
1046

ЧНД
разпити
383
360
334

АНХД

78аНК

общо

485
570
589

89
77
54

3047
2813
2767

През отчетния период са постъпили 682 НОХД или със 106 по –малко
от 2008г., когато са били 788, при 927 за 2007г.Намаляло е и постъплението
на наказателни дела от частен характер. През 2009г. от този вид дела са
постъпили 62 броя, или с 20 по-малко от предходната 2008г., когато са били
82 дела, при 57 за 2007г.По отношение на делата по чл. 78а от НК е запазена
тенденцията от предходните две години за намаление на постъпленията.Така
през 2009г. са постъпили 54 дела от този вид, при 77 дела за 2008г. и 89 дела
за 2007г.Постъплението на частни наказателни дела за 2009г. е 1041 бр. или
със 95 повече в сравнение с 2008г., когато същите са били 946, при 1106 за
2007г.През 2009г. в съда са постъпили 334 искания за провеждане на
разпити , при 350 броя за 2008г. и 383 броя за 2007г. През 2009г. е увеличен
броя на постъпили АНХД- 589 ,за 2008г. са били 570, а за 2007г.-485.

41

Постъпление по видове граждански дела
Година
2007
2008
2009

По общия
По
ред
чл.310ГПК
1439
25
1225
137
609
124

Адм.дела

ЧГД

29

446
308
362

3

По чл.410 и Търгов.
дела
417ГПК
1132
1169
2681
366

Други
гр.дела
47
188

Запазена е тенденцията за намаление на постъплението на граждански
дела по общия исков ред, които през 2009г. са общо 1 163, от които 609
граждански дела по общия ред, 366 дела от и срещу търговци и 188 други
граждански дела.За сравнение през 2008г. са постъпили 1225 граждански
дела по общия ред или с 62 повече от отчетната 2009г., при 1439 дела от този
вид през 2007г.Тези данни се дължат най-вече на обстоятелството, че голяма
част от гражданските спорове по новия ГПК се разглеждат по реда на бързото
производство, а голяма част от кредиторите заявяват вземанията си по реда
на чл. 410 и чл. 417 от ГПК, където е налице значително увеличение на
постъпленията.
През 2009г. са постъпили 124 дела, разглеждани по реда на чл. 310 и сл.
от ГПК – бързи производства.През 2008г. броят на тези дела е бил 137 или с
13 повече.Постъплението на бързи производства е значително по-голямо в
сравнение с 2007г., когато са постъпили само 25 дела от този вид.
През 2009г. е увеличено постъплението на частните граждански дела352 , докато през 2008г. са постъпили 308.През 2007г. броят на тези дела е
бил 446.
Значително е увеличено постъплението на граждански дела по
заповедното производство по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК.През отчетната
2009г. са образувани общо 2681 такива дела, при 1159 за 2008г. и 1132 за
2007г., когато са разглеждани по реда на чл. 237 и сл. от отменения ГПК.През
периода от началото на 2008г. до влизането в сила на новия ГПК на
01.03.2008г. са били образувани 181 дела по реда на чл. 237 от ГПК /отм/, а
през периода 01.03.2008г. до края на същата година са образувани 956
заповедни производства.
Новата уредбата на заповедното производство в ГПК гарантира
постигане на бързина в процеса, тъй като съдът дължи произнасяне в
максимално кратък срок и отговаря на съвременните изисквания за бързо
уреждане на кредитните отношения.С оглед на това е обяснимо същественото
увеличение на броя на образуваните заповедни производства в сравнение с
предходните години.
Несвършени дела
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В началото на 2009г. в съда е имало останали несвършени от
предходния период общо 940 дела,от които 329 наказателни и 611
граждански.
През 2008г. в съда е имало останали несвършени от предходния период
общо 925 дела,от които 360 наказателни и 585 граждански.
През 2007г.е имало останали несвършени от предходния период общо
897 дела,от които 345 наказателни и 552 граждански.

552

2007г.

2008г.

897

925

+ 345

565 + 360

2009г.
940
611 +

329

Общо за разглеждане
През отчетната година в съда е имало за разглеждане общо 8030
дела,от които 3096 наказателни и 4934 граждански дела.
Данните сочат,че през 2009г. броя на делата за разглеждане в
Пазарджишкия районен съд е най-голям в сравнение с предходните две
години,когато през 2008г. в съда е имало за разглеждане общо 6614,от които
3173 наказателни дела и 3441 граждански дела , а през 2007г.- общо за
разглеждане 7006 дела,от които 3392 наказателни и 3614 граждански

3614

2007г.

2008г.

2009г.

7006

6614

8030

+ 3392

3441 + 3173

4934 +

3096

Свършени дела
През 2009г. са свършени всичко 7202 дела,от които в 3 месечен срок
6224 или 86%.От свършените със съдебен акт по същество са 6008,като
прекратени са общо 1194 дела.Проведени са 5487 заседания.
През 2008г. са свършени общо 5 799 ,от които със съдебен акт 4774,от
които в 3 месечен срок 4976,или 86%.Прекратени
са
били 1025
дела.Проведени са 7073 заседания.
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През 2007г. са свършени общо 6113 ,от които в 3 месечен срок 5086
или 83%.Със съдебен акт по същество са приключили 4207 дела.Прекратени
са били 1906 дела.Проведени са 7719 заседания.
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

7006

6113

4207

1906

5086 83

2008

6614

5799

4774

1025

4974 86

2009

8030

7202

6008

1194

6224 86

Наказателни дела
През отчетната година в съда е имало за разглеждане 3096 наказателни
дела.Свършени са 2858 дела,от които 2528 в 3 месечен срок,което
представлява 88%.
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

3392

3067

1923

1144

2766 90

2008

3173

2899

2091

808

2339 81

2009

3096

2858

2053

805

2528 88

През 2009г.е запазен високия процент на свършените дела в тримесечен
срок.Този резултат е показателен за стремежа и усилията на съдиите от
Пазарджишкия районен съд за приключване на възложените им дела в кратки
срокове.
Свършени са общо 738 дела от общ характер, като в срок до три месеца
са приключени 635 дела, или 86%. Със съдебен акт по същество са
приключили 423 дела.Прекратени са общо 315 дела, от които със
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споразумение по чл. 382 от НПК 281 дела, 27 върнати за доразследване и 7
прекратени по други причини.Няма прекратени със споразумение в съдебно
заседание по чл. 384 от НПК.Проведени са общо 1 189 заседания.В края на
годината са останали 73 несвършени наказателни дела от общ характер.
Така през отчетната година 177 дела от общ характер са разгледани по
реда на бързото производство по глава XXIV от НПК, 81 по реда на
незабавното производство на глава ХХV от НПК , по 122 е проведено
съкратено съдебно следствие по реда на Глава ХХVІІ от НПК.Със
споразумение по чл.382 НПК са свършени 281 дела.
През 2009г. в съда са постановени общо 48 оправдателни присъди и
решения. От тях 27 са по НОХД , 5 по АНХД и 16 по НЧХД.
През 2009г. в Районен съд гр. Пазарджик са били съдени общо 883
лица, от които 27 са били оправдани. Осъдените лица са общо 856, като от
тях 7 са били непълнолетни.На лишаване от свобода до три години са
осъдени 383 лица, в това число 216 с условни присъди.На лишаване от
свобода над 3 до 15 години са осъдени 12 лица.Глоби са наложени на общо 81
лица, а пробация на 340 лица.На 13 лица са наложени други наказания.Със
споразумение са били определени наказанията на 249 лица.
Статистическите данни налагат извода, че най-голям е броя на
осъдените лица за престъпления против собствеността и за общоопасни
престъпления. За престъпления против личността са били съдени общо 67
лица,а за общоопасните престъпления са осъдени 271 лица.
Прекратени и върнати за доразследване са 31 дела,от които с
разпореждане от съдия докладчик 17 и с определение в съдебно заседание
14.В сравнение с предходната година броя на върнатите за доразследване
дела е значително по-малък,тогава са били прекратени и върнати 61 дела.
Тези данни сочат за подобряване работата на съдиите от наказателното
отделение,но все още броя на върнатите дела с определение от съдебно
заседание е висок,което сочи на недобра работа на съдия докладчик при
проучване на делото преди внасянето му в съдебно заседание.
Според приетите от ВСС критерии за това кои дела са от особено
обществен интерес, през отчетната 2009г. в съда е имало едно дело( НОХД
№ 69/2008 г.)Обвинението по същото е за престъпления по чл.155, ал.V т.2
пр.2 във вр. с ал. ІІІ във връзка с ал.І от НК и по чл. 159 б ал. ІІ , във връзка с
ал. І, пр.1 и 2, във вр.чл. 159 а, ал. ІІ т.1 и т.6, пр.1, във вр. с ал. І от НК. По
делото има издадена и Европейска заповед за арест.Делото все още не е
приключило.
През отчетната 2009г. е имало за разглеждане 97 наказателни дела от
частен характер.Свършени са общо 78, от които 38 /или 48 %/ в тримесечен
срок.Със съдебен акт по същество са приключили 42 дела и са прекратени
36.Останали несвършени са 19 дела.Този вид дела обаче се движат
значително по-бавно от делата от общ характер.
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През 2009г. е имало за разглеждане 75АНХД. От тях са свършени 71 от
тях, от които 60, или 85% в тримесечен срок. Със съдебен акт по същество са
приключили 67 дела, прекратени са 4 броя.Проведени са 71 заседания по този
вид дела, като в края на годината са останали неприключили само 4.
През 2009г. е имало общо 1071 ЧНД(без тези за разпити на обвиняеми
и свидетели) Свършени са 1054, от тях 1039 в срок до три месеца, или 99%.В
края на годината са останали 17 несвършени такива дела.
Проведени са и разпити по 334 дела( включени в графата на свършенипрекратени по други причини дела).
През отчетната година в съда са разгледани 704 НАХД,от които са
свършени 582, от които 425, или 73% в 3 – месечен срок. Със съдебен акт по
същество са приключили 539 дела.Прекратено е производството по 43 от
делата.Проведени са 984 съдебни заседания.

Граждански дела
През отчетния период са свършени общо 4344 граждански дела, при
2900 за 2008г. и 3046 за 2007г.В срок до три месеца са свършени общо 3696
дела през 2009г. или 85%, при 2637, или 91% за 2008г. и 2320, или 76 % за
2007г.

Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

3614

3046

2284

762

2320 76

2008

3441

2900

2683

217

2637 91

2009

4934

4344

3955

389

3696 85

Въпреки значителното увеличение на свършените дела е запазен висок
показател на бързината на правораздаване,което се дължи както на усилията
на съдиите ,така и на законодателните промени с новия ГПК.
През 2009г. със съдебен акт по същество са приключили 3 955
граждански дела, при 2 683 за 2008г. и 2 284 за 2007 година.Прекратени са
били производствата общо по 389 граждански дела, при 217 за 2008г. и 762 за
2007 година.Прекратени поради постигната спогодба от страните са общо 35
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граждански дела, при 48 за 2008г. и 71 дела за 2007г. По други причини са
прекратени производствата по общо 353 граждански дела, при 169 дела за
2008г. и 691 за 2007г.
През отчетната година са свършени 2693 дела по чл.410 и чл.417
ГПК,като всички са в 3 месечен срок.От тях със съдебен акт са свършени
2647 и 46 са прекратени.
За 2009г. са свършени 721 граждански дела по общия ред,от които в 3
месечен срок 330,което представлява 46%.Със съдебен акт са свършени 541
дела,а 180 са прекратени. Очевидно е намалял броят на свършените
граждански дела по общия ред през отчетната 2009г.Това се дължи предимно
на намалялото постъпление на искове по СК, в т. ч. за развод и
недействителност на брака и с оглед на обстоятелството, че исковете за
издръжка вече се разглеждат по реда на бързото производство.По същата
причина е намалял и броят на исковите по КТ, които се разглеждат по общия
ред, тъй като исковете за отмяна на уволнение и за присъждане на трудови
възнаграждения след влизането в сила на новия ГПК се разглеждат по реда на
бързото производство.
През 2009г. в съда са свършени 278 дела от и срещу търговци,от които
118 в 3 месечен срок,което представлява 42%.Със съдебен акт са свършени
210,а 68 са прекратени.
Рязкото намаляване на броя на делата, свършени в тримесечен срок,
които се разглеждат по общия ред се дължи основно на задължителната
размяна на книжа по новия ГПК и изчакване на едномесечния срок за писмен
отговор от ответника, преди насрочването на делото за разглеждане в
съдебно заседание.
От другите граждански дела,вкл. искове по Закона за домашно насилие,
по чл.26 и чл.30 Закона за закрила на детето са свършени 178 дела,от които
150 в 3 месечен срок или 84%.От тях 153 дела са със съдебен акт по същество
и 25 са прекратени.
В съда през отчетния период са свършени и 120 производства по чл.310
ГПК,от които 62 в 3 месечен срок,което представлява 52%,от които със
съдебен акт 87,и са прекратени 33.По показателя бързина по този вид дела
също са влошени показателите,тъй като за 2008 г. 86% от делата са
приключили в 3 месечен срок.
През 2009г. са свършени и 351 частни граждански дела,от които в 3
месечен срок 347,с акт по същество-316,прекратени-35.
Чувствително е намалял броят на проведените съдебни заседания по
граждански дела, подлежащи на разглеждане по общия исков ред, като през
2009г. са проведени общо 1912 заседания, при 2415 за 2008г. и 3862 за 2007г.
Останали несвършени дела
В края на 2009г. са останали несвършени 825 дела ,от които
наказателни 235 и граждански 590.
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Наказателни дела
От останалите 235 несвършени наказателни дела в края на 2009г. наймного несвършени са административно наказателните дела-122,следвани от
делата от общ характер 73 , от частен х-р 19,ЧНД-17,по чл.78а ал.1 НК- 4.
От несвършените наказателни дела,само едно е образувано през 2007г.
и производството по него е спряно(2889/2007 г.). Несвършени в срок над една
година в края на 2009г. са останали само 5 броя дела.От несвършените
наказателни дела със срок до три месеца са 203 броя, със срок от три до шест
месеца в края на 2009г. е имало 20 броя дела.
Тези данни сочат,че съдиите в наказателното отделение са полагали
усилия за срочното приключване на наказателните дела и през 2009г.
бързината на правораздавателната дейност в съда е значително подобрена.
През отчетния период е просрочено предаването на съдебните актове
общо по 79 дела.Следва да се отбележи,че съдиите Комсалов и Шотева нямат
нито един просрочен съдебен акт.
Граждански дела
От останалите 590 несвършени граждански дела по общия исков ред в
края на 2009г. са общо 327 дела, при 262 за 2008г. и 511 за 2007г.,дела от и
срещу търговци-179,производство по чл.310 ГПК-39 и др.
Несвършени дела в срок от една до три години в края на отчетната
2009г. са останали 28, при 37 за 2008г. и 72 за 2007г.
В края на 2009г. несвършени дела от 3 до 5 години са останали само 3
броя, при 17 броя за 2008г. и 10 за 2007г.Този показател също е значително
подобрен в сравнение с предходните две години.
Дела с изтекъл срок над 5 години за 2009г. са останали 7 броя, при 12 за
2008г. и 9 за 2007г.Тенденцията отново е положителна, като следва да бъдат
продължени усилията на съда в същата насока за приключването и на
оставалите такива дела в най-кратки срокове.
През отчетния период е просрочено предаването на съдебните актове
общо по 102 дела.Съдия Николина Попова няма просрочени съдебни актове.
Обжалвани съдебни актове
През 2009г. са обжалвани общо 426 съдебни акта по наказателни дела и
430 по граждански дела.
Наказателни дела
През 2009г. в съда са върнати 324 от обжалваните и протестирани
съдебни акта по наказателни дела.Резултатът от инстанционният контрол е
следния: потвърдени изцяло са съдебните актове по 235 дела,отменени са
съдебните акта по 52 дела,в това число по 11 НОХД,2 НЧХД и 2 НАХД са
постановени нови присъди от въззивния съд,5 съдебни акта са отменени и
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върнати за ново разглеждане на въззивния съд, 1 наказателно дело е било
отменено и върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд и 1
наказателно дело е било отменено и върнато на прокурора,изменени са 25 в
наказателната им част и 5 в гражданско-осъдителната част.
През 2009г. са върнати и резултатите по 84 определения, постановени
по наказателни дела. 68 от тях са потвърдени, 10 са отменени, 1 е било
отменено и върнато за ново разглеждане на въззивния съд и 1 отменено и
върнато на прокурора. 4 определения са изменени в наказателната част.
Граждански дела
През посочения период са върнати след инстанционен контрол 298
граждански дела.От тях потвърдени изцяло съдебните актове са по 159
дела.По 81 дела съдебните актове са отменени, поради нарушения на
материалния или процесуалния закон. 7 граждански дела са отменени изцяло
или обезсилени по обективни причини, поради представяне на нови
доказателства пред въззивната инстанция, 3 от гражданските дела са
обезсилени, поради отказ или оттегляне пред въззивна /касационна/
инстанция на исковата молба или постигане на спогодба пред въззивна
/касационна/ инстанция. Общо 48 граждански дела са частично изменени,
като 10 от тях са изменени по обективни причини, поради представяне на
нови доказателства пред въззивната инстанция.
През 2009г. са върнати резултатите и по 87 определения, постановени
по граждански дела. 35 от тях са потвърдени, 50 са изцяло отменени и 2 са
изменени.
Натовареност по щат
При щат 14 съдии натовареността на съдиите през 2009г. спрямо
делата за разглеждане е 47.80,а спрямо свършените дела 42.87.
Действителна натовареност
През 2009г. действителната натовареност
спрямо делата за
разглеждане е 49.88,а спрямо свършените дела 44.73.
Тези цифри сочат,че съдиите в Пазарджишкия РС са работили с много
висока натовареност ,една от най-високите в страната,като са постигнали
много добри резултати.Всички съдии са полагали големи усилия да се
подобри бързината на правораздаване, качеството на съдебните актове също
е на добро ниво,няма значително просрочие при изготвяне на съдебните
актове.През отчетния период съдиите от Пазарджишкия РС са работили
професионално и отговорно.
РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД
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Постъпление на делата – граждански, наказателни.
Новообразувани дела
През отчетната 2009г. във Велинградския районен съд са постъпили
общо 2034 дела,от които 816 наказателни и 1218 граждански.През 2008г. са
постъпили общо 1462 дела от които 708 наказателни и 753 граждански,а през
2007г. новообразувани са 1442 дела,от които 665 наказателни и 777
граждански.
2007г.

2008г.

2009г.

1442

1462

2034

777 + 665

754 + 708

1218 +

816

Данните сочат,че в сравнение с предходните години през отчетната
година има значително увеличение на броя на постъпленията по граждански
дела,което се дължи на новообразуваните заповедни дела( по чл.410 и чл.417
ГПК).Увеличен е и броя на новообразуваните наказателни дела.
Постъпление по видове
През 2009г. са новообразувани 816 наказателни дела,докато през 2008г.
са постъпили 708 ,а през 2007г.-665.Увеличението с предходната година е със
108 наказателни дела.
Наказателни дела
Година

НОХД

НЧХД

ЧНД

2007
2008
2009

270
254
272

14
15
17

95
96
129

ЧНД
разпити
66
56
97

АНХД

78аНК

общо

161
233
241

59
54
60

665
708
816

При делата от общ характер е налице тенденция на незначително
увеличение в сравнение с 2008 година – с 18 дела.Постъпили са 272 дела от
общ характер, като най-голямо е постъплението по
общоопасните
престъпления,следвани от делата против собствеността -74. Значително е
увеличен броя на делата за документни престъпление
през 2009г.
новообразувани са 20 дела при 8 за предходната година.Трайно е
постъплението на дела против личността-16,против реда и общественото
спокойствие-5 и др. Новообразуваните дела от частен характер са 17,като
увеличението е само с 2 дела от предходната година.Значително е
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увеличението на ЧНД-129 при 96 за предходните две години.Постъпили са
искания за разпити по 97 дела при 56 за предходната година и 66 за
2007г.Увеличение бележат и АНХД-новообразуваните са 241 при 233 за
2008г. и 161 за 2007 .От тях 69 са по УБДХ, 60 по чл.78 а от НК, 24 по
Закона за горите, 68 по Закона за движение по пътищата, 14 по данъчните
закони и останалите по други нормативни актове.
Граждански дела
Година
2007
2008
2009

По общия
По
ред
чл.310ГПК
448
40
246
46
246
40

Адм.дела

ЧГД

125
13
7

33
41
56

По чл.410 и Търгов.
дела
417ГПК
130
247
712

Други
гр.дела
161
157

През 2009г. постъплението на гражданските дела се е увеличило
значително. Новообразувани са 1218 дела при 754 за 2009г. (увеличението е с
465 в сравнение с предходната година и 777 за 2007г.)То се дължи на
новообразуваните дела по чл.410 и чл.417 ГПК-712,докато при другите
видове дела особени промени при постъплението няма,дори се забелязва
намаление по отделни искови производство. Увеличение се забелязва само по
облигационните искове-111 или със 33 повече в сравнение с предходната
година,намалено е постъплението на делата по СК,в съда са новобразувани
103 дела,намалял е броя и на вещните искове-новообразувани са 37 дела ,
делбите-19 и др.
Несвършени дела
В началото на 2009г. е имало несвършени 260 от които 76 наказателни
и 184 граждански дела, за 2008г.-221 от които наказателни 48,граждански
173 и за 2007г. 203 от които наказателни 77 граждански 126.
2007г.

2008г.

203

221

126 + 77

173 + 48

2009г.
260
184 +

76

Общо за разглеждане
През 2009г. общо за разглеждане е имало 2294 дела от които
граждански 1402,наказателни 892,през 2008г.-1683,от които 756 наказателни
и 927 граждански,а за 2007г.-1645 от които наказателни 742 и 903
граждански.
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2007г.

2008г.

2009г.

1645

1683

2294

903

+ 742

927 + 756

1402 +

892

От сравнителния анализ е видно,че във ВРС през отчетния период има
значително увеличение на постъпилите дела в съда.То се отнася както
гражданските дела , така и наказателните дела в сравнение с предходните две
години.И ако увеличението на гражданските дела се отнася за всички
съдилища в съдебния район,то увеличението на наказателни дела се отнася
само за Велинградския районен съд.
Свършени дела
През 2009г. са свършени 2032 дела,от които в 3 месечен срок 1744 или
86%.С акт по същество са свършени 1586 дела,прекратени са 2489
дела.Проведени са 933 заседания.
През 2008г. са свършени 1422,от които със съдебен акт 1042,от които в
3 месечен срок 1157,или 81%.Прекратени са били 380 дела.Проведени са
1662 заседания.
През 2007г. са свършени 1424 ,от които със съдебен акт 1019,от
които в 3 месечен срок 1148 или 81%.Прекратени са 405 дела.Проведени са
2000 заседания.
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

1645

1424

1018

405

1148 81

2008

1683

1422

1042

380

1157 81

2009

2294

2032

1586

446

1744 86

Свършени дела по видове
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Наказателни дела
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

742

694

443

251

619

89

2008

756

680

424

256

594

87

2009

892

827

492

335

749

91

През 2009г. са свършени 827 наказателни дела,от които със съдебен акт
по същество 492.В 3-месечен срок са свършени 335 дела или 91%,проведени
са 933 заседания.
От наказателните дела от общ характер са свършени 2771,от които 231
в 3 месечен срок или 83%.Със съдебен акт по същество са свършени 97
дела.Проведени са 381 заседания.Тези данни сочат за много добра работа на
съдиите разглеждащи наказателни дела във Велинградския РС,тъй като
увеличението на броя на делата не е повлияло на движението им и
приключването.Дори процента на свършените в 3 месечен срок се е увеличил
в сравнение с предходните години на 91%.
По реда на глава-24 -бързо производство са разгледани 28 броя дела, на
незабавното производство по глава 25 НПК са разгледани 61 дела,а на глава
27 НПК-16.
В съда не е имало дело от особен обществен интерес според критериите
на ВСС.
Със споразумение по чл.384 НПК са приключили 164 дела.Прави
впечатление,че в съда няма внесени споразумения от прокурорите по реда на
чл.382 НПК през последните три години,но много от делата приключват със
споразумения след внесени ОА,по реда на чл.384 НПК.Би трябвало да се
проведе съвместно съвещание с представители на Районната прокуратура и
да се изясни защо единствено в този район не се внасят споразумения по реда
на чл.382 НПК ако са налице предпоставките за това,а се внасят обвинителни
актове,по които се призовават страни,свидетели и вещи лица и впоследствие
тези дела приключват със споразумения по реда на чл.384 НПК.
7 дела са върнати за доразследване,от които 2 дела от съдия докладчик
с разпореждане и 5 в открито съдебно заседание.
През отчетния период са свършени 20 дела от частен характер,от които
10 в 3 месечен срок.Тези дела се движат и приключват най-бавно.Със
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съдебен акт по същество от този вид са приключили 8 дела,а 12 са
прекратени.Проведени са 49 заседания.
От делата по чл.78а НК са свършени 62,всички в 3 месечен срок,от
които със съдебен акт по същество 60,а 2 са прекратени.Проведени са 71
заседания.
Свършени са и 128 частни наказателни дела,всички в 3 месечен срок ,от
които 119 със съдебен акт по същество и 9 прекратени.
Проведени са и 97 разпита.
Свършени са и 243 АНХД от които в срок до 3 месеца -221.Със съдебен
акт по същество са приключили 208 дела и 35 са прекратени.Проведени са
301 заседания.
Цифрите сочат ,че е подобрена работата по свършените дела в 3
месечен срок в сравнение с предходната година,намалял е броя на
отложените дела.Въпреки това има дела,които се отлагат многократно,за
което сочи значителния брой заседания проведени в съда.Причините за
отлагане на делата са предимно от обективен характер,като неявяване на
защитници на подсъдимите и на самите подсъдими, присъствието на които е
задължително, неявяване на свидетели.Най – чести са случаите на неявяване
на адвокати дори и при липса на уважителни причини. В тези случаи съдът е
отлагал делата,за да не накърни правото на защита на подсъдимите.
Намирам,че тези случаи трябва да се уведоми Адвокатския съвет,както и да
се налагат глоби на страните станали причина за отлагане на делото без
уважителна причина по реда на чл.271 ал.11 НПК.
През 2009 година са съдени 311 лица,от които са осъдени 282
оправдани 29 , като от тях: -по наказателни дела от общ характер: съдени-298
лица - осъдени 275 и 23 оправдани, по наказателни дела от частен характер:
съдени-13 лица-осъдени-7, и оправдани-6.
От осъдените лица 94 са осъдени на лишаване от свобода, като по
отношение на 75 от тях е приложен института на условното осъждане.Спрямо
1 лица е наложено наказание лишаване от свобода над 3 години, спрямо-19
глоба, спрямо 148 пробация и други наказания спрямо 13 лица.
През 2009г. е увеличен броя на оправданите лица-29.През 2008г.
оправданите лица са били 11.Следва да се анализират по подробно причините
за постановените оправдателни присъди, като се проследи и движението им
при инстанционния контрол.
В Районен съд Велинград няма просрочени актове от наказателните
съдии за над един месец.
Граждански дела
Година

Общо за
разглеждане

Свършени

54

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

903

730

576

154

529

72

2008

927

742

618

124

563

76

2009

1402

1205

1094

111

995

83

През отчетния период се наблюдава тенденция на подобряване на
свършените дела в 3 месечен срок,което основно се дължи на заповедните
производства.
Свършени са 1205 граждански дела от които с решение 1094 и 111 са
прекратени.В 3-месечен срок са свършени 995 дела от този вид,и над този
срок 210 дела.
От гражданските дела по общия ред са свършени 250 дела,от които със
съдебен акт 193.В срок 3 месеца са свършени 96 дела или 38%.Този
показател е влошен в сравнение с предходните години,когато повече дела са
приключвали в 3 месечен срок-съответно през 2008г.46%,а през 2007г.-62%.
Със съдебен акт по същество са приключили 193 дела,прекратени са 57
дела,от които със спогодба по 234 ГПК 4.Проведени са 484 заседания,което
сочи,че много от делата са отлагани по различни причини,като нередовно
призоваване на страни, неявяване на страни и адвокати, представяне на
болнични листове, неявяване на свидетели, а също и разширяване на задачите
и състава на експертизи.
Свършени са и 44 производства по чл.310 ГПК,от които всички в срок и
със съдебен акт.Свършени са и 53 частни граждански дела,всички в 3 месечен
срок от които с акт по същество 47,прекратените са 6.
Свършени са и 713 дела по чл.410 и чл.417 ГПК,всички в срок,от които
със съдебен акт по същество 693,прекратени са 20.
От другите видове граждански дела са свършени 136.От тях 110 са със
съдебен акт.В 3 месечен срок са свършени 88,или 65%.Проведени са 214
заседания.
Просрочени актове от гражданските съдии за над един месец има по 24
дела,съответно съдия Георгиева е просрочила 13 съдебни акта и съдия
Тотолакова-11.Просрочените съдебни актове са по дела с голяма по обем
фактическа и правна сложност.
Останали несвършени дела
В края на 2009г. са останали несвършени 262 дела. От тях 65 са
наказателни и 197 граждански,при в края на 2008г. общо 261,от които 76
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наказателни и 185 граждански,а през 2007г. 221 общо-от които 48
наказателни и 173 граждански.
От несвършените наказателни дела 29 са от общ характер,4 по 78аНК,
АНХД-28 и др.От тях със срок до 3 месеца са 58 дела, от 3 до 6 месеца-4, от 6
месеца до 1 година-3.Над 1 година няма дела.
От несвършените граждански дела най- много 139 са по общия ред, 42
по други граждански дела и др.
От несвършените дела 3 са с изтекъл срок над 5 години, 4 от 3 до 5
години и 28 от 1 до 3 години.Касае се в преобладаващата част за спрени дела,
поради разкриване, по време на разглеждането им на престъпни
обстоятелства, от които зависи изхода на гражданския спор и поради наличие
на висящо друго гражданско дело, решението по което има значение за
правилното решаване на спряното. По тези дела системно /няколко пъти в
годината/ се изпращат запитвания до следствените органи, респективно до
съдилищата, но отговорите са, че производствата не са приключили.Друга
част от делата са тези за делба, които се отчитат свършени едва след
приключване на втората фаза на делбата,а при триинстанционното
производство в случай на жалба против решението по допускане на делбата,
делото престоява във въззивната и касационна инстанции повече от година.
Обжалвани съдебни актове
През 2009г. са обжалвани и протестирани общо 217 съдебни акта,при
139 за 2008г. и 199 за 2007г.
Наказателни дела
През 2009 година са постъпили 105 жалби и протести против съдебни
актове, постановени по наказателни дела.От тях 67 въззивни жалби против
актове,постановени по наказателни дела, 40 против присъди по дела от общ
характер, 5 против присъди по дела от частен характер. Постъпили са 38
касационни жалби против решения, постановени по административнонаказателни дела и 20 жалби против определения, постановени по частнонаказателни дела.
Резултатите от инстанционния контрол включващ и върнати дела от
предходни години е следния: 48 съдебни акта са потвърдени , като от тях 18
присъди по дела от общ характер, 2 присъда по дела от частен характер и 28
решения по административно-наказателни дела.Отменени са 6 присъди,
постановени по дела от общ характер, като по 3 от тях, вместо оправдателни
присъди въззивната инстанция е постановила осъдителни присъди, и 3 са
върнати на РП за доразследване.Отменени са ш 5 решения по
НАХД.Изменени са 6 присъди по дела от общ характер и 1 по дела от частен
характер.
Граждански дела
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През 2009 година са постъпили
134 жалби против решения,
постановени по граждански дела.През 2009 година 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.По 51 от жалбите, постъпили през отчетната 2009 година
няма резултат.
Резултатите от инстанционния контрол са следните: потвърдени-45
решения,отменени-15,частично отменени-7,обезсилени-7, частично обезсилени-5.
Натовареност по щат
При щат от 5 съдии натовареността на съдия във Велинградския РС
спрямо делата за разглеждане е 38.23,а спрямо свършените дела 33.87.
Действителна натовареност
През 2009г. действителната натовареност
спрямо делата за
разглеждане е 48.81,а спрямо свършените дела 43.23
Данните сочат,че съдиите в Велинградския РС са работили с много
висока натовареност ,надвишаваща средната за страната,като постигнатите
резултатите са много добри.Професионализъм,много добра теоретична
подготовка, добросъвестно изпълнение на служебните задължения са
характерни за съдиите от този съд,правораздавали през 2009г.
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
Постъпление на делата – граждански, наказателни.
Новообразувани дела
През отчетната 2009г. във Пещерския районен съд са постъпили общо
1348 дела,от които 388 наказателни и 960 граждански.През 2008г. са
постъпили общо 1260 дела от които 421 наказателни и 839 граждански,а през
2007г. новообразувани са 1395дела,от които 494 наказателни и 901
граждански
2007г.
1395
901 + 494

2008г.

2009г.

1260

1348

839 + 421

960 +

388

Данните сочат,че увеличението на новообразуваните дела не е така
драстично,както в останалите районни съдилища.Увеличен е броя на
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новообразуваните граждански дела,докато при наказателните дела има
намаление на броя на новообразуваните дела.
Постъпление по видове дела
Наказателни дела
През 2009 година са новообразувани общо 388 наказателни дела,
при 421 за 2008 год. и 494 за 2007 год.
Година

НОХД

НЧХД

ЧНД

2007
2008
2009

191
149
138

19
25
17

43
48
45

ЧНД
разпити
81
67
72

АНХД

78аНК

общо

160
132
116

19
25
17

494
421
388

Сравнителния анализ сочи,че по всички видове наказателни дела има
намаление на постъплението,с изключение на проведените разпити.От
новообразуваните дела от общ характер най-голямо е постъплението по
общоопасните
престъпления-68,следвани
от
обвинения
против
собствеността-45,в това число 37 кражби, и др.
Граждански дела
Година
2007
2008
2009

По общия
По
ред
чл.310ГПК
662
449
173
32

Адм.дела

ЧГД

51
12
11

65
118

По чл.410 и Търгов.
дела
417ГПК
123
280
465
14

Други
гр.дела
98
147

Цифрите сочат,че през
2009 година са постъпили общо 960
граждански дела, при 839 за 2008 год. и 901 за 2007 год.
Увеличението основно се дължи на делата по чл.410 и 417 ГПК,на
постъпилите дела по чл.310ГПК,на ЧГД,както и на други искове по които се
образуват гр.дела.Постъплението на дела по общия ред е значително
намалено.От тях най-голямо е постъплението по вещни искове-77, по искове
от СК-53, облигационни искове-20, по КТ-43, делби-17.От другите
граждански дела по чл.26 от Закона за закрила на детето са образувани 51
дела,а по чл.30 от с.з-5.
Несвършени дела
В началото на 2009г. в съда е имало несвършени 256 от които 42
наказателни и 214 граждански дела, за 2008г.-241 от които наказателни
45,граждански 196 и за 2007г. 232 от които наказателни 47 граждански 185.
2007г.

2008г.

2009г.

58

232

241

256

185 + 45

196 + 45

214 +

42

Общо за разглеждане
През 2009г. общо за разглеждане е имало 1604 дела от които
граждански 1174,наказателни 430,през 2008г.-1501от които 466 наказателни и
1035 граждански,а за 2007г.-1627 от които наказателни 541 и 1086
граждански.

1086

2007г.

2008г.

2009г.

1627

1501

1604

+ 541

1035 + 466

1174 +

430

Данните сочат,че в сравнение с предходните години в Пещерския съд
има незначително увеличение на броя дела за разглеждане в сравнение с
предходната 2008г. и незначително намаление в сравнение с 2007г.
Свършени дела
През 2009г. са свършени 1368 дела,от които в 3 месечен срок 1094 или
80%.С акт по същество са свършени 1234 дела,прекратени са 134
дела.Проведени са 2030 заседания
През 2008г. са свършени 1245,от които със съдебен акт 1060,от които в
3 месечен срок 1112,или 81%.Прекратени са били 185 дела.Проведени са
1853 заседания.
През 2007г. са свършени 1386 ,от които със съдебен акт 1079,от които
в 3 месечен срок 1052 или 76%.Прекратени са 307 дела.Проведени са 2384
заседания.
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

1627

1386

1079

307

1052 76

2008

1501

1245

1060

185

1012 81

2009

1604

1368

1234

134

1094 80
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Свършени дела по видове
Наказателни дела
През отчетната година са свършени 389 наказателни дела,от които със
съдебен акт по същество 350.От свършените дела 337 са в 3-месечен
срок,което представлява 87%.Проведени са 539 заседания.
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

541

496

351

145

454

92

2008

466

424

347

77

395

93

2009

430

389

350

39

337

87

През 2009г. има незначително влошаване на бързината на
правораздаване по наказателните дела в сравнение с предходните години,но
въпреки това процента на свършените дела в 3 месечен срок остава висок.
От наказателните дела от общ характер са свършени 140,от които 122 в
3 месечен срок или 87%.Със съдебен акт по същество са свършени 126
дела.Проведени са 235 заседания.
По реда на глава-24 -бързо производство са разгледани 34 дела, на
незабавното производство по глава 25 НПК са разгледани 33 дела,а на глава
27 НПК-54.
В съда не е имало дело от особен обществен интерес според критериите
на ВСС.
Със споразумение по чл.382 НПК са приключили 7 дела,както и по
чл.384 НПК- 7 .
През 2009г. няма върнати дела за доразследване.
През отчетния период са свършени 22 дела от частен характер,от които
9 в 3 месечен срок.Тези дела и тук се движат и приключват най-бавно.Със
съдебен акт по същество от този вид са приключили 7 дела,а 16 са
прекратени.Проведени са 63 заседания.
От делата по чл.78а НК са свършени 28,от които 23 в 3 месечен срок,от
всички със съдебен акт по същество .Проведени са 48 заседания.
Свършени са и 43 частни наказателни дела,от които 42 в 3 месечен срок
Със съдебен акт по същество са свършени 39 и 4 прекратени.
Проведени са и 72 разпита.
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Свършени са и 84АНХД от които в срок до 3 месеца -69.Със съдебен
акт по същество са приключили 78 дела и 6 са прекратени.Проведени са 13
заседания.
Неприключилите дела в срок са отлагани многократно.Като причина
за отлагане на делата в доклада на председателя на съда се сочи: нередовно
призоваване на подсъдими и свидетели; представяне на болнични листове за
заболявания на подсъдими или защитници на подсъдими; нередовно
призоваване на пострадали, отсъствие на свидетели от страната; неявяване на
вещи лица по уважителни и неуважителни причини. Някои дела се отлагат
многократно поради неявяване на адвокати, в т.ч. и поради явяването им по
други дела в друг съд; многократно представяне на болнични листове от
подсъдими и отсъствие от страната на основни свидетели.
През 2009 година са съдени по дела от общ и частен характер 191
лица,от които са осъдени 175 оправдани 16 , като от тях: -по наказателни дела
от общ характер: съдени-180 лица - осъдени 172 и 8 оправдани, по
наказателни дела от частен характер: съдени-11 лица-осъдени-3, и оправдани8.От осъдените лица 79 са осъдени на лишаване от свобода, като по
отношение на 64 от тях е приложен института на условното осъждане.Няма
наложено наказание лишаване от свобода над 3 години, спрямо-27 е
наложена глоба, спрямо 62 пробация и други наказания спрямо 9 лица.
На всички съдени по реда на чл.78а НК-общо 28 лица са наложени
административни наказания.
Просрочени са 12 съдебни акта.

Граждански дела
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

1086

890

728

162

598

67

2008

1035

821

713

108

617

75

2009

1174

979

884

95

757

77
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През отчетния период са свършени 979 граждански дела от които със
съдебен акт 884 и 95 са прекратени.В 3-месечен срок са свършени 757 дела
,което представлява 77%.Над този срок 222 дела.
От гражданските дела по общия ред са свършени 228 дела,от които в
срок 3 месечен срок 63 дела или 28%.Този показател е силно влошен в
сравнение с предходните години,когато повече дела са приключвали в 3
месечен срок-съответно през 2008г.62%,а през 2007г.-60%. Със съдебен акт
по същество са приключили 175 дела,прекратени са 53 дела,от които със
спогодба по 234 ГПК11.Проведени са 549 заседания,което сочи,че много от
делата са отлагани по различни причини.
Свършени са и 29 производства по чл.310 ГПК,от които 28 в срок от 3
месеца и 2 са прекратени.Свършени са и 118 частни граждански дела,всички
в 3 месечен срок от които с акт по същество 110,прекратените са 8.Свършени
са 14 търговски дела,от които в срок от 3 месеца е само 1.Със съдебен акт по
същество са приключили 12 и 2 са прекратени.
Свършени са и 465 дела по чл.410 и чл.417 ГПК,всички в срок,от които
със съдебен акт по същество 463,прекратени са 2.
От другите видове граждански дела са свършени 109,от които 81 в 3
месечен срок или 74%.с акт по същество са приключили 88 дела и 21 са
прекратени.Проведени са 201 заседания.
Просрочени актове от гражданските съдии за над един месец има по 7
граждански дела,като съдиите Стефка Стайкова, Велина Ангелова и Камен
Гатев нямат просрочени съдебни актове.
Останали несвършени дела
В края на 2009г. са останали несвършени 236 дела. От тях 41 са
наказателни и 195 граждански,при в края на 2008г. общо 256,от които 42
наказателни и 214 граждански,а през 2007г. 241 общо-от които 45
наказателни и 196 граждански.
От наказателните дела най-голям брой несвършени дела са от общ
характер -29,следват АНХД- 17 и др.До 3 месеца не са свършени 31 дела,от 3
до 6 месеца-3 дела,от 6 месеца до 1 година-2 дела и над една година 5 дела.
година
От несвършените граждански дела най-много са тези по общия ред119,следвани от другите граждански дела 61 и др.От несвършените дела със
срок от една до 3г. са 40,от 3 до 5 години-3 и несвършени над 5г. са 5дела.
Обжалвани съдебни актове
През 2009г. са обжалвани и протестирани общо 163 съдебни акта,от тях
65 по наказателни дела и 98 по граждански дела.
Резултатите от инстанционния контрол,включващ и върнати дела от
предходни години е следния:
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Наказателни дела
Потвърдени са 36 съдебни акта,като от тях 15 са по дела от общ
характер , 3 от частен характер и 13 решения по АНХД.Отменени са 3
присъди по дела от частен характер,като и 3 дела са върнати за ново
разглеждане.Няма изцяло отменена присъда по дела от общ характер.
Отменени са 5 решения по АНХД.Частично отменени са актове по 1 НОХД и
1 ЧНД.Изменени са 2 присъди от общ характер,като едната е по реда на
възобновяването и 2 по дела от частен характер.
Граждански дела
Потвърдени са 69 акта,отменени-22,частично отменени-21,обезсилено5,частично обезсилено-3,обезсилени в една част,отменени в друга част и
потвърдени в останалата част-6
Натовареност по щат
При щат от 5 съдии натовареността на съдия във Пещерския РС спрямо
делата за разглеждане е 26.73,а спрямо свършените дела 32.80.
Действителна натовареност
През 2009г. действителната натовареност
разглеждане е 33.42,а спрямо свършените дела 28.50.

спрямо

делата

за

Въпреки,че в съда са работили само 4 съдии ,след командироването на
съдия Кирова в Районен съд Пазарджик, натовареността на съдия от този съд
е най-ниска в сравнение с останалите районни съдилища.Съдиите са полагали
усилия за своевременното насрочване и приключване на делата,но в тази
насока има още резерви.Изготвените съдебни актове са с много добро
качество , няма значително просрочие при изготвянето им,което сочи за
много добра теоретична подготовка и прилагането й на практика.
РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
Постъпление на делата – граждански, наказателни.
Новообразувани дела
През отчетната 2009г. в Панагюрския районен съд са постъпили общо
889 дела,от които 318 наказателни и 571 граждански.През 2008г. са
постъпили общо 682 дела от които 354 наказателни и 328 граждански,а през
2007г. новообразувани са 687дела,от които 447 наказателни и 250 граждански
2007г.

2008г.

2009г.

63

697

682

250 + 447

889

328 + 354

571 +

318

Данните сочат,че в сравнение с предходните години,през 2009г. има
най-голямо постъпление на дела в съда.Увеличен е броя на новообразуваните
граждански дела,което се дължи на новообразуваните заповедни
производства.През 2009г. продължава тенденция за намаляване на
постъпленията по наказателни дела.
Постъпление по видове
Наказателни дела
През 2009 година са новообразувани общо 318 наказателни дела, при
354 за 2008 год. и 447 за 2007 год.
Година

НОХД

НЧХД

ЧНД

2007
2008
2009

212
144
131

18
22
8

45
55
43

ЧНД
разпити
79
34
20

АНХД

78аНК

общо

84
88
104

9
11
12

447
354
318

Сравнителния анализ сочи,че по всички видове наказателни дела има
намаление на постъплението,с изключение на АНХД.При тях увеличението
е с16 броя.
От новообразуваните дела от общ характер най-голямо е
постъплението по общоопасните престъпления-69,следвани от обвинения
против собствеността-33,в това число 27 кражби,против стопанството-9 и
др.
Граждански дела
Година
2007
2008
2009

По общия
По
ред
чл.310ГПК
205
5
245
1
146
29

Адм.дела

ЧГД

5
4

9
14
15

По чл.410 и Търгов.
дела
417ГПК
26
64
364

Други
гр.дела

17

Цифрите сочат,че през
2009 година са постъпили общо 571
граждански дела, при 328 за 2008 год. и 250 за 2007 год.
Увеличението основно се дължи на заповедните производства по
чл.410 и 417 ГПК,на постъпилите дела по чл.310ГПК,както и на други искове
по които се образуват гр.дела.Постъплението на дела по общия ред е
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значително намалено.През 2009г. са постъпили 146 дела,при 245 за 2008г. и
205 за 2007г.От този вид дела най-голямо е постъплението на искове по СК66,следвани от облигационни искове-48, вещни искове-20,КТ-12,делби-8 и
др.
Несвършени дела
В началото на 2009г. е имало несвършени 117 от които 33 наказателни
и 84 граждански дела, за 2008г.-100 от които наказателни 42,граждански 58 и
за 2007г. 99 от които наказателни 26 граждански 73.
Общо за разглеждане
През 2009г. общо за разглеждане е имало 1006 дела от които
граждански 655,наказателни 351,през 2008г.-782 от които 396 наказателни и
386 граждански,а за 2007г.-796 от които наказателни 473 и 323 граждански.
2007г.

2008г.

2009г.

796

782

1006

323 + 473

386 + 396

655 +

351

Данните сочат,че през 2009г. делата за разглеждане в Панагюрския
районен съд са се увеличили значително в сравнение с предходните две
години,като увеличението се дължи на новообразуваните граждански дела.
Свършени дела
През 2009г. са свършени 897 дела,от които в 3 месечен срок 801 или
89%.С акт по същество са свършени 825 дела,прекратени са 72
дела.Проведени са 727 заседания.
През 2008г. са свършени 665,от които със съдебен акт 532,от които в 3
месечен срок 549,или 83%.Прекратени са били 99дела.Проведени са 840
заседания.
През 2007г. са свършени 698 ,от които със съдебен акт 538,от които в
3 месечен срок 549 или 79%.Прекратени са 81 дела.Проведени са 945
заседания.

Година

Общо за
разглеждане

Свършени
Общо

Със

Прекратени

До 3
65

месеца

съдебен
акт по
същество

Бр.

%

2007

796

698

538

81

549

79

2008

782

665

532

99

549

83

2009

1006

897

825

72

801

89

Броя на свършените дела в съда през 2009г. е значително увеличен,като
едновременно с това е подобрен и показателя на свършените в срок до 3
месеца дела-89%.Данните сочат,че наред със законодателните промени през
последните години в НПК и ГПК,които са довели до ускоряване на съдебния
процес и по двата вида дела, съдиите от този съд също са полагали усилия за
бързото им приключване и подобряване резултатите по този показател в
сравнение с предходните години.

Свършени дела по видове
Наказателни дела
През 2009г. са свършени 323 наказателни дела,от които със съдебен акт
295,прекратени са 28.Бързината на правораздаване продължава да е много
добра-88 % ,за 2008г.-90%,за 2007г.-86%

Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

473

431

321

31

370

86

2008

396

363

302

27

328

90

2009

351

323

295

28

283

88

От наказателните дела от общ характер са свършени 137,от които 124 в
3 месечен срок или 91%.Със съдебен акт по същество са свършени 124
66

дела.Проведени са 187 заседания.Делата от общ характер са движени в
законовите срокове и 91% свършени в 3 месечен срок е много добър
показател за бързината на производството.
По реда на глава-24 –бързо производство са свършени 33 дела, на
незабавното производство по глава 25 НПК 26 дела,а на глава 27 НПК-41.
Със споразумение по чл.382 НПК са приключили 1 дела,както и по
чл.384 НПК- 9 .
В съда не е имало дело от особен обществен интерес според критериите
на ВСС.
През 2009г. няма върнати дела за доразследване.
През отчетния период са свършени дела 14 от частен характер,от които
10 в 3 месечен срок-71%.По този показател съдът също е с много добър
резултат,особено на фона на останалите районни съдилища в съдебния
окръг.Със съдебен акт по същество от този вид са приключили 8 дела,а 6 са
прекратени.Проведени са 18 заседания.
От делата по чл.78а НК са свършени 11,от които всички в 3 месечен
срок,както и със съдебен акт по същество .Проведени са 11 заседания.
Свършени са и 43 частни наказателни дела,от които 42 в 3 месечен срок
Със съдебен акт по същество са свършени 41 и 2 прекратени.
Проведени са и 20 разпита.
Свършени са и 98 АНХД от които в срок до 3 месеца -76.Със съдебен
акт по същество са приключили 91 дела и 7 са прекратени.Проведени са 144
заседания.
През 2009 година са съдени по дела от общ и частен характер 171
лица,от които са осъдени 166 оправдани 5 , като от тях: по наказателни дела
от общ характер: съдени-157 лица – осъдени 150 и 2 оправдани, по
наказателни дела от частен характер: съдени-16 лица-осъдени-5, и оправдани3.От осъдените лица 76 са осъдени на лишаване от свобода, като по
отношение на 55 от тях е приложен института на условното осъждане.Няма
наложено наказание лишаване от свобода над 3 години, спрямо-21 е
наложена глоба, спрямо 50 пробация и други наказания спрямо 3 лица.
На всички съдени по реда на чл.78а НК-общо 11 лица са наложени
административни наказания.
Просрочени са 8 съдебни акта.
Граждански дела
През отчетния период са свършени 574 граждански дела от които със
съдебен акт 530 и 44 са прекратени.В 3-месечен срок са свършени 518 дела
,което представлява 90 %.Над този срок са свършени 56 дела.
Година

Общо за
разглеждане

Свършени
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Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2007

323

267

217

50

179

67

2008

386

302

230

72

221

73

2009

655

574

530

44

518

90

От видовете граждански дела,тези свършени по общия ред са
свършени 144 дела,от които в срок 3 месечен срок 98 дела или 68%.Този
показател е подобрен в сравнение с предходните години,когато повече дела
са приключвали в 3 месечен срок-съответно през 2008г. 65%,а през 2007г.62%. Със съдебен акт по същество са приключили 113 дела,прекратени са 31
дела,от които със спогодба по 234 ГПК-11.Проведени са 268 заседания,което
сочи,
Свършени са и 37 производства по чл.310 ГПК,от които 30 в срок от 3
месеца.Със съдебен акт-28 и 9 са прекратени.Свършени са и 15 частни
граждански дела,всички в 3 месечен срок от които с акт по същество
13,прекратените са 2.
Свършени са и 364 дела по чл.410 и чл.417 ГПК,всички в срок,от които
със съдебен акт по същество 364.
От другите видове граждански дела са свършени 12,от които 11 в 3
месечен срок или 92%.С акт по същество са приключили 11 дела и 1 е
прекратено.Проведени са 9 заседания.
Просрочени актове от гражданските съдии за над един месец са 14.
Останали несвършени дела
В края на 2009г. са останали несвършени 109 дела. От тях 28 са
наказателни и 81 граждански,при в края на 2008г. общо 117,от които 33
наказателни и 84 граждански,а през 2007г. 98общо-от които 42 наказателни и
56 граждански.
От наказателните дела най-голям брой несвършени дела са от общ
характер -11,следват АНХД- 13 и др.
От общия характер несвършени дела до 3 месеца са 8 ,от 3 до 6 месеца2 ,от 6 месеца до 1 година-нямат и над една година -1.
От несвършените граждански дела най-много са тези по общия ред72,следвани от другите граждански дела 6 и др.
От несвършените дела със срок от една до 3г. са 8,от 3 до 5 годининямат и несвършени над 5г. са 9.
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Обжалвани съдебни актове
През 2009г. са обжалвани и протестирани общо 145 съдебни акта,от тях
74 по наказателни дела и 71 по граждански дела.
Наказателни дела
От постъпилите 74 жалби и протести 28 са против присъди по общ
характер,8-от частен характер,29 касационни жалби против решения по
АНХД и 9 против определения.
Резултатите от инстанционния контрол,включващ и върнати дела от
предходни години е следния:
потвърдени-40,от тях 19 по общ характер,6 по частен характер и 18 по
АНХД,отменени-10,от тях 5 присъди-четири дела са върнати за ново
разглеждане от друг състав и 1 върната на РП за доразследване,2 по частен
характер,3 решения по АНХД,изменени-12,от тях 6 присъди по дела от общ
характер и 6 решения по АНХД
Граждански дела
Потвърдени- 39,отменени
обезсилени- 1.

-21,частично

отменени

-14,

частично

Натовареност по щат
При щат от 3 съдии натовареността на съдия във Панагюрския РС
спрямо делата за разглеждане е 27.94,а спрямо свършените дела 24.92.
Действителна натовареност
През 2009г. действителната натовареност
разглеждане е 33.53,а спрямо свършените дела 29.90

спрямо

делата

за

През 2009г. съдиите от Панагюрския районен съд са полагали усилия за
подобряване на дейността по всички показатели-бързина и качество на
правораздаването,поради което и резултатите са значително по-добри в
сравнение с предходните години. Съдиите от този съд трябва да продължат
отговорно да се отнасят към служебните си задължения,за да може
постигнатите резултати да бъдат затвърдени.

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК
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През 2009г. в Държавната съдебно-изпълнителната служба към
Пазарджишки районен съд са постъпили общо 875 изпълнителни дела за
общо дължима сума от 13 946 645 лева.
Структурата на постъпилите изпълнителни дела за отчетния период
е следната:
- в полза на Държавата -17 бр. за 6 106 428 лв.,
- в полза на юридически лица и търговци - 506 дела, от които 173 в
полза на банки, 52 в полза на търговци и 281 в полза на други ЮЛ за общата
сума от 5 868 077 лв.
- в полза на граждани – 312 дела, в т. ч. за издръжки 45 бр., по
трудови спорове 30 , за предаване на дете 1 и 236 други, общо за сумата от
1 972 140 лв, по изпълнение на обезпечителни мерки - 40 .
От предходния период са останали несвършени 6 184 дела общо за
сумата от 48 186 568 лв.
Общо броят на неприключените от предишния период и новопостъпили
дела е 7 059 за общата сума от 62 133 213 лв.
През 2009г. са прекратени 458 дела, от които 10 в полза на Държавата,
212 в полза на юридически лица и търговци и 205 в полза на граждани. 438 от
делата са прекратени поради изплащане на дължимите суми, 19 са изпратени
на друг съдебен изпълнител и 1 е прекратено по други причини.
По прекратените дела е събрана общо сумата от 2 100 365 лв., от които
в полза на Държавата 580 471, в полза на юридически лица и търговци 941
171 лв. и в полза на граждани 578 723 лв.
В сравнение с предходната година осезателно е намалял броят на
прекратените дела, който през 2008г. е бил 627, или с 169 повече.Намалял е и
размерът на общо събраната сума от 5 657 443 лева през 2008г. на 4 068 023
лв. през 2009г., в т. ч. 2 100 365 лв. преведени по сметка на съдебния
изпълнител и 1 967 658 лв. изплатени директно на взискателите.През 2008г.
са събрани ДТ в размер на 286 096 лева, а през 2009г. в размер на 163 702 лв.,
или с 122 394 лв. по-малко.
По ниският размер на ДТ, събрани от СИС през 2009г. в сравнение с
предходната 2008г. се дължи основно на увеличения брой на длъжниците,
които погасяват задълженията си в срока за доброволно изпълнение, тъй като
при такова плащане не се дължи ДТ по т. 53 от Тарифата за ДТ, събирани от
съдилищата по ГПК.
През годината са извършени следните изпълнителни действия:
- въвод във владение - общо насрочени 22 броя, от които са извършени 13
въвода. По райони - първи район са насрочени 14, извършени са 8 въвода,
втори район - насрочени 4, извършени 2 и трети район насрочени 4,
извършени 3 въвода.
- опис на движими вещи - общо насрочени 509 броя, извършени 157. По
райони - първи район насрочени 191, извършени 67, втори район - насрочени
195, извършени 61 и трети район - насрочени 123, извършени 29 описа.
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- Опис на недвижими имоти - общо насрочени 94, от които извършени 49
описа. По райони - първи район - насрочени 31, извършени 18, втори район
насрочени 32, извършени 20 и трети район насрочени 31, извършени 11
описа.
- Насрочено и извършено е и едно предаване на дете.
- Публична продан - общо насрочени 97 броя, състояли се 30.
- Други действия по ГПК - общо 23 насрочени, от които 218 извършени.
Най - често срещаните причини за отлагане на насрочени изпълнителни
действия са: по молба на взискателите или неявяването им, липса на
секвестируеми движими вещи, изплащане изцяло на дълга или разсрочване
по чл. 454 от ГПК, нередовни призовавания /особено в селата, където
призовките се връчват от служители в кметствата/.
В края на отчетната 2009г. са останали несвършени общо 6 601
изпълнителни дела със сума за събиране 58 065190 лв., от които 447 дела за
12 323 827 лв. в полза на държавата, 1 719 дела за 40 635 442 лв. в полза на
юридически лица и търговци и 4 106 дела за 5 105 921 лв. в полза на
граждани, от които 2 850 дела за издръжка със сума за събиране 54 533 лв., 71
по трудови спорове с обща сума за събиране 302 976 лева и 1 108 други дела
с обща сума за събиране 4 748 412 лева.В края на отчетния период са
останали неприключени и 77 дела за предаване на дете.
През отчетния период са постъпили 21 жалби против действия на
съдебните изпълнители. По 10 от тях действията са потвърдени, по 2 са
отменени, 3 са върнати на жалбоподателите; 4 са в СИС и по 2 няма
произнасяне от съда.
РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД
През 2009 година са постъпили 618 изпълнителни дела за сумата
4 232 729 лева. В сравнение с предходните 2007г, и за 2008г. е налице
тенденция по увеличение на делата като по отношение най - вече на
предходния период за 2008г. делата са с повече 194 броя изпълнителни дела,
като е налице почти двойно увеличение спрямо 2008г. и на постъпленията на
постъпилите суми, като за 2009г. тя е в повече със сумата от 1 817 875 лева.
Увеличението на брой на постъпилите изпълнителни дела се дължи на
факта, че са образувани три повече дела от взискатели юридически лица и
търговски дружества и в сравнение с предходната година делата достигат 232
дела или три пъти повече дела в сравнение с предходните периоди.При
делата ,в полза на граждани почти е запазен броя в сравнение с образуваните
дела за предходната 2008г. -92 броя за 2008г. и 115 дела за 2009г. или с 23
броя дела повече за отчетната 2009г..
Структурата на постъпилите изпълнителни дела за отчетния период
е следната:
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- в полза на Държавата- 258 за сумата от 97774 лв.,
- в полза на юридически лица- 232 за
2 869 823 лева, от които 71
за 1 516 292 лева в полза на банки, 161 за 1 353 531 лева за други вземания,
- в полза на граждани - 115 дела за 1 265 132 лева.
От предходните години са останали несвършени в началото на 2009
година 2 079 изпълнителни дела,за сумата от 15 079 261 лева,като в края на
годината към 31.12.20098г. са останали несвършени 2490 дела със сума за
събиране 18 023 744 лева.
През 2009 година са прекратени 207 дела, от които 94 в полза на
Държавата,66 в полза на юридически лица и 47 в полза на граждани и 0 дела
за изпълнение на обезпечителни мерки.От тях 173 поради изплащане на
сумата и 34 по други причини-изпращане по подсъдност, подведомственост,
давност и др.
По прекратените изпълнителни дела, посочени по-горе е събрана
сумата 1 011475 лева, от които в полза на Държавата 67302 лв.,в полза на
юридически лица 636382 лв. ,в полза на граждани 307791 лв.
Наблюдава се тенденция на значително намаляване на прекратените
изпълнителни дела, като бройката е около 100 дела, като за сметка на това е
налице и по-малка събрана сума от предходната година с 23720 лв., като тази
причина се дължи на характера, вида на делата и исканите суми за събиране
по тях.
Извършени са :32 описа, 399 налагания на запори, 5 въвода, 3 броя
принудително отнемане на вещи,17 броя извършени публични продажби на
движими вещи , като станали 5 броя, нестанали 12 броя,9 броя извършени
публични продажби на недвижими имоти,от които станали 3 броя, нестанали
6 броя.
За 2010 година са останали несвършени 2490 изпълнителни дела, със
сума за събиране по тях 18 023 744 лева, от които в полза на Държавата 864
дела за 60066 лева, в полза на юридически лица, включително банки 656 дела
за 15 649 822 лева, в полза на граждани 926 дела за 2 313 856 лева и за
изпълнение на чуждестранни решения 3 дела за 0 лева, както и изпълнение на
обезпечителни мерки-41 броя.По голяма част от висящите дела в полза на
граждани са за задължения за заплащане на издръжка 475 дела за 18 631
лв.От естеството им е видно, че прекратяването им не може да се осъществи
до навършване на пълнолетие на децата или завършване на съответната
степен образование, въпреки че по тях постъпват суми и се предприемат
множество изпълнителни действия.
През 2009 година в Районен съд Велинград са постъпили 18 жалби
против действията на съдия изпълнителя.
Резултатите по жалбите са следните: 2 от жалбите са оставени без
уважение, 2 са уважени и 1 върнати, поради изтичане на срок за нередовности
на жалбата и 2 броя оставени без разглеждане, 1 брой оттеглена от
жалбоподателя, 1 върнати на граждани, като 5 броя са висящи и са изпратени
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на Окръжен съд Пазарджик, по които няма резултат и 5 броя висящи в СИС
поради администриране на жалбите.
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
През 2009 година са образувани 289 изпълнителни дела за сумата
1 447 993 лева, от които :
- в полза на Държавата като публични държавни вземания - 45 броя
- в полза на юридически лица и търговци – 139 броя,
- в полза на граждани - 100 броя, изпълнение на обезпечителни мерки
- 5 броя.
През 2009 година са свършени 271 дела и е събрана сумата 554 499
лева, от които в полза на държавата 27 броя, в полза на юридически лица и
търговци 129 броя, - в полза на граждани - 115 броя
В края на 2009 година са останали несвършени 886 броя
изпълнителни дела със сума за събиране по тях 2 802 135 лева.
В сравнение с 2007 год. общият брой на постъпилите дела през 2009
год. се увеличава, а в сравнение с 2008 год. - намалява.
Размерът на дължимите суми по постъпилите изп. дела през 2009 год. е
най-голям - 1 447 993 лв., в сравнение с 2007 год. - /262 178 лв./ и 2008 год. /
597 744 лв/. През 2009 год. с най-големи суми са постъпили дела в полза на
юридически лица, в сравнение с 2007 год. и 2008 год. Дължимите суми по
постъпили през 2009 год. изп. дела в полза на граждани са повече в сравнение
с 2007 год. и 2008 год. Сумата, за която са образувани изп. дела в полза на
държавата е най-малка в сравнение с 2007 и 2008 години.
Останалата несъбрана сума по всички висящи изп. дела е както следва:
в края на 2007 год.- 1 540 381 лв., в края на 2008 год. - 1 875 140 лв., в края на
2009 год. - 2 802 135 лв.
В края на отчетния период - 31.12.2009 год., останалата несъбрана сума
е по-голяма в сравнение с 2007 год. и 2008 год. В СИС има образувани изп.
дела за събиране на парични вземания срещу длъжници, които нямат разкрити
банкови сметки и нямат имущество, върху което да се насочи изпълнението.
Голяма част от висящите изпълнителни дела са в полза на държавата - 291
броя, като длъжниците са понастоящем в затвори, наложени са запори върху
трудовите възнаграждения. Други висящи изпълнителни дела са за изплащане
на издръжка - 56 броя дела. От естеството им е видно, че същите не могат да
бъдат прекратени до навършване на пълнолетие на децата или до завършване
на съответната степен на образование, като по тях постъпват суми и се
предприемат изпълнителни действия. Проблеми при събирането на
задълженията по много дела са липсата на каквото и да е секвестируемо
имущество, собственост на длъжниците. Взискателите правят искания за
извършване на периодични справки за имущество и наличие на трудови
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договори, само да прекъснат изтичането на двегодишния срок по чл.433, ал.1,
т.8 от ГПК.
Броят висящи в началото на отчетния период дела е 868, постъпилите
изп. дела са 289 броя, прекратените изп. дела са 271 броя и останалите
несвършени дела в края на 2009 год. са 886 броя.
По прекратените изпълнителни дела, посочени по-горе е събрана сумата
554 499 лева /за 2007 год. - 331 474 лв., за 2008 год.- 250 190 лв./ В сравнение с
предходните две години е по-голям броя на прекратените изпълнителни дела,
по-голяма е и събраната сума.
По прекратените изпълнителни дела през отчетния период са събрани
държавни такси в размер на 19 382 лева /за 2007 год.- 13495 лв. за 2008 год. 12 738 лв./
През 2009 година са насрочени: 158 описа, от които извършени- 61
броя, 10 въводи във владение, от които изпълнени 6 броя, 20 публични
продани, от които състояли се 6 броя.
През 2009 година в Районен съд гр.Пещера са постъпили 13 броя
жалби против действията на Държавния съдебен изпълнител, от които по 5
действията са потвърдени, по 2 са отменени, една е върната на жалбоподателя
и 5 са на производство.
РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
През 2009г. в Съдебно-изпълнителна служба при Панагюрския районен
съд са образувани 128 броя дела за сумата 2 898 344 лв.Свършени са 102 дела
за 1 096 530 лв.
-в полза на физически лица са образувани през 2009г. – 58 дела за
120 724 лв. Свършени през годината са общо 65 броя дела за сумата 120 396
лв., от които 40 броя свършени – 76 977 лв. включително законната лихва за
2009г. и 25 броя за сумата 43 419 лв. – прекратени.
Освен събраните суми в полза на граждани са извършени процесуални
действия по предаване на деца, определен режим на свиждане, изпълнение на
определени действия, предаване на движими вещи, предаване недвижими
имоти и опразване на жилищни помещения. За събиране на парични вземания
са извършени описи, публична продан на движими вещи и недвижими имоти.
-в полза на юридически лица през 2009г. са образувани 67 броя дела за
827 673 лв.Свършените дела през 2009 г. са 15 броя за сумата 198 868 лв. и са
прекратени 18 броя дела за сумата 16 464 лв., или общо свършените дела са 33
броя за сумата 215 332лв.
-в полза на Държавата през отчетната 2009г. е образувано 1 дело за
сумата 1862,00 лв.Свършени са 4 броя дела за сумата 36 150 лв.По държавни
публични вземания за 2009 г. е събрана сумата 724 102 лв. През 2009г. са
прекратени 102 броя дела за 1 096,530 лв.
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СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРАДЖИК
През 2009 година в службата по вписвания са образувани общо 5 798
дела и са извършени общо 7695 вписвания.През предходната 2008г. са били
образувани общо 8 125 дела и са извършени общо 11 257 вписвания. През
2007 година са били образувани общо 8 361 дела и са извършени общо 11 490
вписвания.
Налице е чувствителен спад на образуваните дела и на извършените
вписвания, което се дължи на проявилата се през изминалата година световна
финансова криза която неминуемо дава отражение и върху пазара на
недвижимите имоти в страната.
Структурата на постъпилите за вписване актове през 2009 година е
следната :
-Законови ипотеки - 16 бр.,възбрани - 418 бр.,обстоятелствени проверки и
констативни нотариални актове - 714 бр.,прехвърляния-от които дарения,
продажби, суперфиции и замени –общо 3367 бр.,договорни ипотеки - 444 бр.,
завещания - 18 бр.,искови молби - 30 бр.,актове за ДС и ОС – 1055 бр.,други –
733 бр.
Като цяло дейността на службата по вписванията при Районен съд град
Пазарджик е добре организирана. Добро е и взаимодействието с нотариусите,
действащи в района на Районен съд Пазарджик.
РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД
В службата по вписвания през 2009г. са извършени 3114 броя
вписвания, като са извършени 138 броя заличавания и са били издадени 676
броя удостоверения за тежести. Сравнителния анализ на извършените
вписвания за последните години сочи на повишаване на натовареността през
2009г. За сравнение през
2007г. –общо вписванията са 2312 броя,
отбелязванията и заличаванията са 177 броя.,а за 2008г.-общо 2440 броя
вписвания,отбелязванията и заличаванията-185 броя Това следва да се обясни
с повишения гражданско правен оборот за отчетения период.
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
За периода от 01.01.2009 година до 31.12.2009 година в Службата по
вписванията са извършени 2066 вписвания, 139 отбелязвания и заличаване на
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ипотеки и възбрани и са постановени 20 отказа или общо 2086, при 2276 за
2008 год. и 2669 за 2007 год.
През отчетния период са образувани и свършени 1171 нотариални дела,
както следва:констативни актове-326;дарения-128;продажби-668; договорни
ипотеки-93;замени-19;завещания-6 ;възбрани-96;постановени откази-20..
За 2009 год. са издадени 364 удостоверения за тежести, удостоверения за
други институции – 1774 броя; 142 бр. устни справки и 372 бр. преписи за
граждани, както и 1 370 бр. служебни преписи и по справки са обработени
11 495 - ЕГН и е събрана сума от ДТ в размер на 86 410 лева. Вписванията в
Служба по вписванията са извършвани от следните съдии:
От горните данни е видно, че в Службата по вписвания значително се е
намалил обема на работата, като броя на вписванията спрямо 2008 год. се е
намалил със 190 броя, а спрямо 2007 год. – с 583 броя, а нотариалните дела –
са намалели с 640 броя спрямо 2008 год. и с 824 броя спрямо 2007 год.
В района на Пещерския районен съд действат 3 частни нотариуси, като
взаимодействието им със Службата по вписванията е добро.
РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
През о 2009г. в Службата по вписване са вписани 410 продажби, 146
дарения, 2 замени, 26 договора за наем, 37 договора за аренда, 3 законни
ипотеки, 49 договорни ипотеки, 61 възбрани, 21 искови молби, 251
констативни нотариални актове, обявени са 6 завещания, вписани са 42
делби, 11 актове за държавна собственост, 69
актове за общинска
собственост, други актове – 78 .
Общо вписванията в службата са 1212.
Извършени са 31 отбелязвания и заличавания и 26 заличени ипотеки.
В Службата са образувани 1284 нотариални дела, извършени са 66
устни справки, както и писмени справки, включващи издадени са
удостоверения 474 , извършени са справки по молба на държавен орган – 637
или общо предоставени справки и удостоверения – 1177 .
Отказано е вписването на 15 актове.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК
Сграда
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Пазарджишкият районен съд се помещава в сградата на Съдебната
палата в гр.Пазарджик.Помещенията недостигат.Със Заповед № 178/
22.04.2009 г. на Председателя на Окръжен съд гр.Пазарджик беше
предоставено допълнително помещение за „Архив” на Районен съд
гр.Пазарджик.В съда няма помещение, което да е достатъчно подходящо за
адвокатска стая. Към момента адвокатите и гражданите се запознават с
материалите по делата в деловодствата, където пространството и условията за
целта са незадоволителни.
Няма и подходящо помещение, отговарящо на изискванията за
оборудването му като секретно деловодство.
Техническо оборудване
Към края на отчетната 2009г. Пазарджишкия районен съд разполага с
1бр. сървър, 61бр. компютърни конфигурации, 54бр. лазерни принтера, 17бр.
многофункционални устройства, 2бр. копирни машини, 1бр. скенер и 1бр.
преносим компютър.
Използваните други програмни продукти от Районен съд гр.Пазарджик
са: Правно-информационна система „АПИС”, САС „Съдебно деловодство”
на Информационно обслужване гр.Варна и „ПОЛИКОНТ – ТРЗ,
Счетоводство, Граждански договори и Дълготрайни активи”.
Съдиите-докладчици по гражданските и наказателни дела се определят
на принципа на случайния избор, като се използва софтуера за случайно
разпределение на делата „LawChoice”.
С оглед възможността за бързо изготвяне на адресни справки и
уточняване на ЕГН на лица по делата е осигурен директен достъп на
деловодителите от Бюро „Съдимост” до масивите с информация на
Национална база данни „Население”.
Районен съд гр.Пазарджик има електронна страница http://www.rcourtpz.info , на която се публикуват съдебните актове по гражданските и
наказателни дела, могат да се правят справки за насрочените дела,
публикуват се обяви за конкурси за свободни длъжности и др. Добавен е
модул „Достъп до съдебни дела” чрез който физически и юридически лица
могат след регистрация да следят движението на делата.
Всички съдебни зали на Районен съд гр. Пазарджик са оборудвани със
звукозаписни системи, информационно-озвучителни системи и 1 бр.
мултимедиен прожектор. Целесъобразно е в бъдеще да бъдат изготвяни
звукозаписи на провежданите съдебни заседания, което би имало
дисциплиниращ ефект за участниците в процеса и би гарантирало пълно и
точно отразяване на извършените процесуални действия в съдебния
протокол.
РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД
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Сграда
На 19.04.2006г. бе открита новата съдебна палата на РС - Велинград
и дейността на съда се извършва в изцяло обновена сграда, обзаведена и
оборудвана по най-съвременен и модерен начин.
Техническо оборудване
РС - Велинград е оборудван с най - модерните компютърни
конфигурации и лазерни принтери от най - ново поколение с марката “Деел”,
като по този начин и на база на съществуващите до момента компютри няма
недостиг на такава техника и програмни продукти –за всички служби в съда
вкл. и на съдебно изпълнителна служба. Въведена бе подходяща програмаЛОТ-4 за Бюро съдимост, което допринесе за подобряване на дейността на
службата. Въведена и вече е пусната програма за управление на съдебните
дела по ЛОТ-1, което позволява бързо и експресно администриране на делата,
както от служителите на администрацията, така и от страни и техни
пълномощници, чрез дадената им за това възможност, чрез самостоятелна
справка по компютърната система. Служителите в деловодството на съда
работят с деловодната програма за управление на съдебни дела
“Информационно обслужване“ -АД, съгласно сключен договор № 16-36 от
07.10.2008г.
Инсталирана е и вече функционира програмна система ”JES” за
автоматизация дейността на съдебно-изпълнителната служба при РСВелинград
В съда вече има действаща интернет страница- www.rs-vel.info,, която
дава подробна информация,за структурата на съда, контакти, банкова
информация, обяви, съобщения и т.н.Публикуват се и съдебните актове, като
спазват изискванията на Закона за защита на личните данни.
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
Сграда
Основната сграда на Районен съд Пещера е построена през 1936 год.
В съдебната сграда гр. Пещера се помещават Районен съд Пещера и
Районна прокуратура Пещера.
По проект „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на
Районен съд Пещера, строителството започна в края на 2005 год., но за
съжаление и до момента не е завършено.
На 01.10.2008 год. по разпореждане на Министерство на правосъдието
съда 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
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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. И най-тревожното е, че след преместването, изпълнителя, избран от
Висш съдебен съвет все още не е започнал работа по преустройството на
старата сграда, въпреки уверенията на съответния служител от Министерство
на правосъдието, отговарящ за обекта.
В Министерството на правосъдието през 2008 год. 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.
Техническо оборудване
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.
През 2009 година бяха предоставени от Министерство на правосъдието
две компютърни конфигурации за Съдия по вписванията и Държавен съдебен
изпълнител.
През 2009 година бе закупена 1 бр. копирна машина и 1 бр. UPS.
Налична компютърна техника:
1. Сървър - 1 бр.;
2. Копирни машини - 3 бр.;
3. Принтер-копир-скенер - 2 бр.;
4. Компютърни конфигурации - 32 бр.;
5. Локални принтери - 25 бр.
Софтуер:
1. Система за правно-информационни услуги - АПИС.;
2. Програма за управление на съдебните дела САС “Съдебно
деловодство”;
3. Програма за съдебно изпълнителна служба JES;
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4. Програма за случайно разпределение на делата;
5. Счетоводна програма “MICROINVEST”;
6. Програма “ Труд и работна заплата” – TERES.
Съдът разполага действаща интернет страница- - www.rs-pe.info, която
дава подробна информация,за структурата на съда, контакти, банкова
информация, обяви, съобщения и т.н.Публикуват се и съдебните актове, като
спазват изискванията на Закона за защита на личните данни.

РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
Сграда
В Панагюрския районен съд няма проблеми по отношение на сградния
фонд. Съдебната палата е построена и е в експлоатация от началото на 1997г.
Създадена е интернет страница на районния съд www.rspan.org, в
която своевременно се публикуват графици на насрочени дела, съдебните
решения и присъдите с мотивите към тях, при спазване ЗЗЛД и ЗЗКИ.
През 2009г.беше извършено дооборудване единствено на адвокатската
стая, усвоени са и отпуснатите средства от Министерство на правосъдието за
обособяването и оборудването на техническо помещение в съдебната сграда
за класифицирана информация, както и помещение за веществените
доказателства.
Техническо оборудване
В Районен съд Панагюрище не съществуват проблеми по отношение на
техническото оборудване. Необходимо е единствено закупуването на
скенери, предвид работата на служителите при оформяне електронната папка
на делото в САС “Съдебно деловодство”.
От 2005г. по проект LОТ 9 на Министрство 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 2008г. 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 и СIELA, монтирана по договор с Висшия съдебен съвет.
Функционира и програма за счетоводни услуги „Микро инвест делта”, както
и програма за хонорари на вещи лица.
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Основният проблем, който стои за решаване е въвеждането на част от
програмите по LOT–ове, както и обучение на служителите и съдиите за
работа с програмите.Поддръжката и работата с високо технологично
оборудване което разполага съдът,както и за обучението на служителите и
съдиите за работа с програмите е необходимо назначаването на “системен
администратор”,за което Председателят на съда е направил искане до ВСС.
СТАНОВИЩА ПО ПРАВНАТА УРЕДБА.
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
Безспорно е,че ЗСВ има нужда от законодателна промяна.
Сега действащата система на конкурси е много тромава и не позволява
да се провеждат отделни конкурси по райони за свободните щатни бройки.
Необходима е спешна законодателна промяна в тази насока.
Следва да се ограничи със срок възможността за командироване на
съдия от един съдебен район в друг.
Натовареността на отделните съдилища може да се преодолее чрез
законодателни изменения на НПК и ГПК,както и чрез оптимизиране на
щатовете на съдии и съд.служители.Едва ли категоризацията на отделните
съдилища, която се предвижда в проекта за изменение на ЗСВ ще реши
проблемите във връзка с натовареността на отделните съдилища.
Категоризацията ще доведе до текучество на съдийските кадри в малките
съдилища, където и сега има много вакантни длъжности,включително заети
по щат,но командировани в големи съдилища.Натовареността на отделни
съдилища не може да бъде основание отделни районни,респ. окръжни и
апелативни съдилища да имат по-висока категория от други със същия
ранг,тъй като това ще доведе до неравнопоставеност на съдии,които
правораздават по едни и същи правила, независимо от местонахождението на
съответния съд.Всеки район има своя специфика и поставянето в категории
трудно може да се обоснове с отделни показатели.
Законодателните решения по НПК и ГПК дадоха своето положително
практическо приложение.Пазарджишкият съдебен окръг продължава да е
сред водещите по прилагане на диференцираните процедури,които
значително ускоряват наказателния процес.
През 2009г.в Пазарджишкия съдебен окръг по реда на бързото
производство са разгледани и свършени 278 наказателни дела,по реда на
незабавното производство-208,със споразумение по реда на чл.282 и чл.284
НПК-510,проведено е съкратено съдебно следствие по 236 наказателни дела.
Въпреки това немалък брой дела продължават да се отлагат
многократно.
При изготвяне на анализ на причините за отлагане на делата и мерките
за преодоляване на негативните фактори водещи до неоправдано забавяне на
процеса ,съдиите от наказателното отделение на ПОС изготвиха предложения
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за промени,които биха могли да доведат до отпадане на част от причините за
отлагане на делата.
Преодоляване причините за отлагане на делата изискват два вида
мерки:законодателни и организационни.
Законодателните мерки включват усъвършенстване на сега
съществуващите норми и създаване на нови текстове в отделните
закони
НПК
-да се разшири възможността за приемане на експертизи в отсъствие на
вещи лица;
-да се разшири възможността за четене на показания,депозирани в
присъствие на адвокат в досъдебното производство;
-да се отнеме възможността на подсъдимия многократно да променя
защитниците си в хода на процеса,като при отказ от доброволно избран
защитник да се назначава от съда служебен защитник;
-да се обвържат със срокове изпълнението на съдебни определения от
други държавни органи;
НК
-да се предвиди наказание лишаване от права за лекар,издал болничен
лист с невярно съдържание;
Наредбата за трудоспособността
-да се измени сега съществуващата Наредба като се предвиди
възможност за издаване на болничен лист,който да послужи пред съдебните
органи само за заболявания изискващи лечение в стационар.
Организационни мерки
Организационните мерки трябва да включат обучение на кметовете и
длъжностни лица в малки населени места,на които по закон е възложено
връчване на призовки и съобщения,създаване на централно бюро в София за
връчване на призовките от други съдебни райони в страна,създаване на бюро
за вещите лица,което да осигурява специалисти по искане на съда,както и
чрез него да се осигурява заплащането на възнагражденията им(подобно на
Бюрото за правна помощ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 2009г. Председателят на окръжния съд осъществяваше общо
организационно и административно ръководство съгласно чл.86 ал.1 т.1
ЗСВ.Между ръководителите на районните съдилища и ръководството на
Пазарджишкия окръжен съд съществува много добро взаимодействие.
Основните общи въпроси в работата на съдилищата се решават съвместно.
82

През 2009г. са проведени 11 общи събрания на съдиите при
Пазарджишкия окръжен съд,като на 6 от тях са били поканени и присъствали
съдии от целия съдебен окръг.На тези събрания са обсъждани
организационни и правни въпроси.
През 2009г бяха извършени две проверки от съдии в окръжния съд по
организацията на работа и движение на делата на районните съдилища в
съдебния окръг.
Ежемесечно са получавани и справки за дейността на съдилищата от
съдебния окръг,които съответстват на справките за годишните отчети,като
допълнително са изисквани справки и за всички просрочени съдебни
актове,както и за движението на делата образувани преди повече от 6 месеца.
Тези проверки и ежемесечния контрол извършван от председателите на
съдилищата по движението на делата имаха своето значение,тъй като при
извършена планова проверка по граждански дела на Пазарджишкия окръжен
съд и районните съдилища от Инспектората при ВСС през 2009г. не бяха
констатирани сериозни пропуски в работата на съдилищата и бе дадена много
добра оценка за дейността на Окръжния съд ,съответно и районните
съдилища.
Бе извършена и проверка на районните съдилища по дейността им по
УБДХ,като резултатите бяха обобщени на общо събрание на което
присъстваха всички съдии от съдебния окръг.
Съгласно указанията на ВСС през 2009г. бяха проведени две съвместни
съвещания на съдиите и прокурори от Пазарджишкия съдебен окръг
(30.01.2009 г. и на 09.10.2009 г.) на които бяха обсъдени проблемите във
връзка с върнатите от съда дела за доразследване.Резултатите от тези
съвещания имаха своя положителен ефект в рязкото намаляване броя на
върнатите дела за доразследване,което се дължи както на подобрената работа
на прокурорите и органите на досъдебното производство ,така и на
подобрената дейност на съдиите в наказателните колегии на всички
съдилища в съдебния окръг.
На тези съвещания съвместно се обсъждаха и други правни проблеми
възникнали в практиката след приемането на новия ЗИНЗС във връзка с
определяне на режима и местата за изтърпяване на наказанията лишаване от
свобода,както и проблеми възникнали след изменението на чл.59НК.
По проект за регионални обучения Пазарджишкият окръжен съд
кандидатства и бяха отпуснати средства от НИП за обучение на място на
съдии с тема „Новия ГПК”.Лектори бяха съдиите от ВКС Емануела Балевска
и Бранислава Павлова.В обучението участваха всички съдии от съдебния
окръг разглеждащи граждански дела.
НИП организира и на место се проведе обучение „За работа в екип”, в
което участваха съдии и съдебни служители от съдебния окръг.
Всички съдии от Пазарджишкия окръжен съд и голяма част от
районните съдии участваха в обучения,включени в програмата на НИП през
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изминалата година, както и в конференции и работни срещи организирани по
туинг проекти и различни организации като Германска фондация и
международно правно сътрудничество, Фондация „Конрад Аденауер”,
Дирекция „Процесуално представителство пред съдебните институции на
Европейския съюз”, Българска асоциация за европейско право и др.
Председателят на ОС участва и в
конференции по различни
Общи
усилия
в
международни
проекти:
”България-Холандия:
противодействие на трафика на хора”,”Ролята на институциите,компетентни
във връзка с подпомагането и компенсацията на пострадали от престъпления,
а реализиране правата на пострадалите” и др.
По искане на Председателя на ВКС бяха изготвени обобщени
становища на основание чл.124 ал.1 т.1 ЗСВ от съдии в наказателната
колегия на ОС относно въпроси по които съществува противоречива съдебна
практика отнасящи се до приложение на института на съкратеното съдебно
следствие,по приложението на раздел ІХ по глава Втора на НК”Трафик на
хора”,по въпроси възникнали при приложението на чл.23-25НК,относно
присъждането на разноски в полза на Националното бюро за правна
помощ.Съдии от гражданското отделение изготвиха обобщени становища по
искането на Председателя на ВКС по Тълкувателно д.№ 1/2009 г. на ОС на
ГК и ТК на ВКС,по въпроса „Съставлява ли вписването на исковата
молба,съобразно разпоредбата на чл.114 ал.1 ЗС изискване за редовността й
неизпълнението на което обуславя приложението на чл.129 ал.3 ГПК,относно
характера на приватизационния договор,както и относно въпроси,свързани с
действителността на договори за замяна на недвижими имоти по чл.222-223
ЗЗД сключен между община и физическо лице.
През отчетния период не е имало проблеми във взаимодействието и
работата на съдилищата
в съдебния окръг с Адвокатския съвет на
Адвокатска колегия Пазарджик, с прокуратурите, със съответните районни
полицейски управление,
респ. Областната дирекция на полицията
Пазарджик.
Взаимодействието с Председателя на Пловдивския апелативен съд е на
много добро ниво.Всички въпроси при осъществяване на административната
и правораздавателната дейност се решават оперативно и своевременно.
През отчетния период се спазваха стриктно и 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.
През 2010 година приоритет в работата на съдиите отново трябва да
бъде качеството на правораздавателната дейност. Спазването на законноустановените срокове, свързани с насрочване, разглеждане и приключване на
делата, изготвяне на обосновани и законосъобразни съдебни актове е
неотменим служебен дълг на всеки от нас. Законът трябва да бъде прилаган
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точно и еднакво спрямо всички. Това е единственият верен път, който трябва
да извървим,за да възвърнем доверието на обществото в правораздаването.

Административен ръководител –Председател
Окръжен съд –Пазарджик
Ивета Парпулова
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