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ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността
на Окръжния и Районните
съдилища
в Пазарджишкия съдебен окръг
2012

Годишният доклад за 2012 г. отразява дейността на Окръжен съд
Пазарджик и на Районните съдилища в Пазарджик,Велинград,Пещера и
Панагюрище, в изпълнение на задълженията им по чл. 117 от Конституцията
на Република България - защита на правата и законните интереси на
гражданите, юридическите лица и държавата, както и по чл. 7 и чл. 8 от
Закона за съдебната власт – справедливо и безпристрастно правосъдие, при
точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички.
Докладът е изготвен съгласно изискванията на чл.86 ал.1 т.3 ЗСВ при
спазване указанията на ВСС за обхвата и структурата на годишните
доклади.Основа за изводите за дейността на съдиите от Пазарджишкия
съдебен окръг през 2012г. са сведенията в годишните статистически
отчети,както и годишните статистически отчети през последните три години
на окръжния и районните съдилища.
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии
В началото на 2012г. щатното разписание на Окръжен съд гр.
Пазарджик вкл. 21 съдии,разпределени както следва: Административен
ръководител – Председател -1 ,Зам. председател -2,съдии-16 и мл.съдии-2 .
В началото на годината в съда имаше свободен 1 съдийски щат,за
който през 2011г. бе обявен външен конкурс ( с решение на ВСС от
предходната година по протокол № 21/16.06.2011 ).
С решение на ВСС по протокол № 1/12.01.2012г. ВСС обяви 2
свободни щатни бройки за мл.съдия,за които през м.март 2012г. проведен
конкурс.
С решение по протокол № 5/02.02.2012 г. съдия Костадинова бе
повишена в длъжност съдия АС-Пловдив.Тя встъпи в длъжност на
01.08.2012г. и оваканти 1 съдийски щат .
С решение по протокол № 10/08.03.2012г. за съдия в ОС след
проведен конкурс бе назначен Д. Чопаринов,който встъпи в длъжност на
02.07.2012г.
С решение по протокол № 22/31.05.2012г. мл.съдия Н.Андонова бе
назначена на длъжност съдия в РС-Пазарджик считано от 13.06.2012г.а
мл.съдия Р.Кюртова-на длъжност съдия в РС Асеновград считано от
25.06.2012г.
След изтичане на мандата на ВСС Г.Шопов бе възстановен на
длъжност съдия в ОС Пазарджик считано от 03.10.2012г. и зае свободния
съдийски щат.
Към 31.12.2012г. в ОС Пазарджик всички щатни длъжности за съдии
са заети.
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Със Заповед № 2012/19.11.2012г.на Председателя на ВКС съдия
Серафимова бе командирована в СГС,а със Заповед № 2053/2012г. съдия
Шопов бе командирован в АСНС.
Със Заповед № 687/27.12.2011 г. мл.съдия Кюртова бе командирована
за периода от 01.01.2012 до 21.04.2012 г.в РС Пазарджик,като
командироването й бе удължено до 21.06.2012г. съответно със Заповеди №№
241/23.04.2012г. и 269/09.05.2012г.
В ПОС работят опитни съдии,в по-голямата си част с дългогодишен
стаж като съдии.
С решение на ВСС по протокол № 5/02.02.2012г. повишени в ранг
„Съдия ВКС и ВАС“ бяха съдиите К.Стоянов и Д.Бозаджиев ,а с решение по
протокол № 6/09.02.2012г. съдия Пунтева също получи ранг „Съдия ВКС и
ВАС“.
Рангове „Съдия ВКС и ВАС“ притежават Председателя, Зам.
Председателите Танкова и Трънджиева, съдиите Шопов, Веселинов, Ненчев
Пенчева,Серафимова,Палова, Маратилов ,И. Димитрова, Стоянов, Бозаджиев
и Пунтева.
Ранг „Съдия АС“ притежават съдиите Илиев, М. Димитрова и
Александров,а съдия Чопаринов ранг „Съдия ОС“.
През м.септември 2012г. Адм.ръководител своевременно е направил
искане до ВСС да се направи периодична атестация на съдиите К.Ненчев,
И.Джунева, Б.Илиев, К.Стоянов и Д.Бозаджиев.Помощната атестационна
комисия при ПАС е атестирала посочените съдии и е предложила на
Комисията по предложенията и атестирането на съдии,прокурори и
следователи при ВСС да определи много добра оценка за всеки един от
съдиите.Периодичните атестации с оценка „много добра“ са приети на
заседания на ВСС през 2013г.
През 2012г. както и в предходните години няма съдии с наложени
дисциплинарни наказания.

Съдебни служители
През 2012г. щатното разписание на Окръжния съд включваше 38
щата за служители, структурирани съобразно ПАРОАВАС и включващ:
ръководни длъжности,обща администрация и специализирана администрация
Към 31.12.2012 г. щатът на съда е запълнен.
С решение на ВСС по протокол № 43 от 22.12.2011 г. бе дадено
съгласие за трансформиране на щатната бройка управител сгради в
длъжността съдебен помощник.След проведен конкурс със Заповед № 255 на
Председателя на съда класирана на първо място бе Йоанна Кръстева,с която
бе сключен трудов договор на 02.05.2012г.
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С решение по протокол № 3/19.01.2012г. ВСС даде съгласие за
назначаване на свободна щатна бройка „призовкар“.След проведен конкурс
от 02.05.2012г. е назначен Иван Згуровски,класиран на първо място.
През изминалата година няма наложени наказания на съдебни
служители.
Въпреки 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 2012г. обучение са преминали 16 съдебни служители.
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
Съдебната дейност
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.
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.При
проверките извършени от Инспектората през 2012 г. не са констатирани
нарушения при разпределение на делата на случаен принцип. В началото на
година със Заповед на Председателя се извършва нулиране на програмата за
разпределение на всички видове дела.Поименно са посочени съдебните
деловодители,които извършват разпределението на делата по реда на
постъпването им,както и процентната натовареност на всички съдии.По
всяко дело се поставя протокол за разпределението му,като в края на
годината бе въведена и опция в програмата позволяваща да се покаже
подробно изборът на съдия докладчик.Елиминирана е всяка възможност да
се определи съдия докладчик извън случайния избор.Програмата се архивира
годишно на СД диск,архивът се съхранява на сървъра.При проверките на
Инспектората бе установено равномерно разпределение на делата и коректно
експлоатиране на системата. Със Заповед на Председателя разпределението
между съдиите в наказателно отделение е следното:Председателя-80%, а
останалите съдии-100% и за мл.съдия Андонова-60%,за гражданските дела
разпределението е 90% за Зам. председателите и 100% за всички съдии и по
60% за мл.съдиите.
Съдебните заседатели по наказателни дела-първа инстанция също се
избират по случаен принцип,като се използва
софтуер за случайно
разпределение.По всяко едно първоинстанционно наказателно дело се
прилага и протоколът за разпределение на съдебните заседатели.
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Председателят ръководи наказателното отделение при съда,в който
работят още 6 съдии- Георги Веселинов,Ирина Джунева, Коста Стоянов,
Димитър Бозаджиев ,Кристина Пунтева и Александър Александров.
В началото на 2012 г. бяха обособени два наказателни състава:
1-ви състав:Председател-И.Парпулова, членове: К.Стоянов и Д.
Бозаджиев;
2-ви състав:Председател:Веселинов,членове:И. Джунева, К.Пунтев.
Съдия Ал.Александров,както и мл.съдия Н.Андонова участваха във
въззивни наказателни състави съобразно изготвен от Председателя месечен
график.
Постъпващите в съда граждански дела са разпределени в две
отделения- гражданско търговско- разглеждащо първоинстанционни и
търговски дела,ръководено от Зам.Председателя Н.Танкова и гражданско
въззивно ръководено от Зам.Председателя М.Трънджиева.
В ръководеното от Зам.Председателя Н.Танкова отделение работиха
съдиите Костадинова, Серафимова и И.Димитрова.След напускането на
съдия Костадинова , възложените и неприключили дела се преразпределиха
на случаен принцип между съдиите Танкова,Серафимова и И.Димитрова,като
със Заповед на съдия К.Пенчева бяха определени от новообразуваните
граждански дела по 50% за въззивните и 50% за първоинстанционни и
търговски дела. Насрочените дела за м.декември 2012г. на съдия Серафимова
(от м.декември 2012г. командирована в СГС) бяха разпределени със Заповед
на Председателя между останалите съдии в това отделение –Танкова,
И.Димитрова и К.Пенчева.
В ръководеното от Зам.Председателя М.Трънджиева гражданско
въззивно отделение в трите въззивни граждански състава работиха
следните съдии:
1-ви състав-Председател М.Трънджиева ,съдия В.Маратилов като в
този състав на местото на командированата в РС Пазарджик мл.съдия
Кюртова влизаха всички съдии от гражданското отделение по предварително
изготвен график.След встъпване в длъжност съдия Чопаринов попълни този
състав.
2-ри състав-Председател К.Ненчев,съдия Б.Илиев и съдия
М.Димитрова
3-ти състав-Председател К.Пенчева,съдия Палова и мл.съдия
Андонова.След като мл.съдия Н.Андонова встъпи в длъжност като Районен
съдия в РС Пазарджик трети въззивен граждански състав се попълваше
отново от съдии от гражданското отделение по предварително изготвен
график.
Частните наказателни дела –ІІ инстанция относно обжалване мерки за
неотклонение на първоинстанционен съд, продължиха да се разглеждат от
съдиите от въззивното гражданско отделение,по изготвен график.
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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.
Със Заповед №3/2012г. на Председателя се правят и електронни
досиета по всички видове новообразувани дела в съда ,включващи сканиране
и присъединяване към деловодната програма на постъпилите книжа в съдаобвинителни актове,искови молби и всички книжа които постъпват в съда.
Организационна дейност
През 2012г. Председателят на окръжния съд осъществяваше общо
организационно и административно ръководство съгласно чл.86 ал.1 т.1 ЗСВ.
През 2012 г. общото събрание на съдиите бе свикано от Председателя
на съда 9 пъти,като отделно се свикваха и събрания на съдиите от различните
отделения на съда.На общите събрания бяха обсъждани резултатите от
извършените планови проверки по Заповеди на Гл.инспектор,резултатите от
извършени проверки в районните съдилища през 2012г. , организационни
въпроси,предложения и становища относно промени в ЗСВ, обсъждане
влезли в сила решения на Европейския съд по правата на човека.
На събрания на отделните отделения на съда се обсъждаха и
становищата на съда по искания на Председателя на ВКС за издаване на
тълкувателни решения,които се публикуваха и на вътрешния сайт на
съда.През 2012 г. са изготвени 27 обобщени становища ,които са изпратени
във ВКС.(Списъкът за изготвените становища е приложен към доклада).
През 2012г. продължи добрата практика да се изискват ежемесечни
справки за движението на делата както в ОС Пазарджик,така и в Районните
съдилища,което позволява на Председателя на ОС и съответните
председатели на районните съдилища да са в течение на натовареността на
съдиите, за бързината при решаване на делата и срочността за изготвяне на
съдебните актове.
Със Заповед № ПП-01-20/07.03.2012г. на Гл. Инспектор бе извършена
планова-комплексна проверка по образуването,движението и приключването
на наказателни дела за 2010 и 2011г. в Окръжен съд Пазарджик.В акта с
резултати от извършената проверка инспектор Гочева и експертите
Костадинов и Желева констатират,че:“…. в съда е създадена отлична
организация на административната дейност.Процесът на обслужване на
гражданите е максимално оптимизиран,като е осигурена откритост,
достъпност и прозрачност на действията на съда….“
Със Заповед № ПП-01-62/05.09.2012г. и № ПП-01-62/18.09.2012г. на
Гл.инспектор бе извършена и годишна планова проверка в ОК Пазарджик с
обхват-образуване,движение и приключване на първоинстанционни
граждански дела,въззивни граждански дела и търговски дела,разгледани от
Гражданското отделение и Търговското отделение на Окръжен съд
Пазарджик за 2010,2011г. и първото полугодие на 2012г. извършена от
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инспектор Йосифова и експертите Тодорова и Христова.В акта за
резултатите от извършената проверка е направен извод:“….че бързината на
правораздаване и приключване на съдебните производства в разумни срокове
е наложено като стил и метод на работа на административния
ръководител и на неговите заместници…“
Двата акта на Инспектората бяха обсъдени на Общи събрания на
съдиите в ОС,като се набелязаха мерки за изпълнение на препоръките ,за
които Гл.инспектор бе уведомен в срока по чл.58 ал.4ЗСВ
Със Заповед № 654/05.11.2012г. на Председателя на ПОС на
основание чл.86 ал.1 т.6 ЗСВ бяха възложени проверки на организацията на
дейността на всички районни съдилища в съдебния окръг обхващаща
периода от 01.04-2012г.до 31.10.2012г. ,като резултатите от проверките бяха
обсъдени на Общо събрание на съдиите в присъствието на всички
председатели на РС.
При проверките не бяха констатирани сериозни пропуски в дейността
на районните съдилища.Беше акцентирано върху отделни
пропуски в
работата при администрирането на делата,при подреждане на книжата по
делата,при изготвяне в срок на мотивите към съдебните решения и присъди.
Председателите на четирите съдилища в съдебния окръг се запознаха
подробно с направените препоръки на общо събрание на съдиите,съответно
набелязаха мерки и предприеха действия по отправените препоръки.
Със Заповед № 55 от 17.10.2012г. на Председателя на Пловдивския
АС на основание чл.106 ал.1 т.6 ЗСВ в Окръжен съд гр.Пазарджик бе
извършена и ревизия
обхващаща периода 31.10.2011г.-31.10.2012г. В
доклада на комисията извършила проверката в състав:Дочка Върбева,Христо
Белев и Симеон Захариев е посочено,че:…ръководството на съда е създало
необходимата организация и е постигнало много добри показатели за
образуване и движение на постъпващите дела…“
За подобряване на квалификацията си през 2012г. 6 -ма съдии от
окръжния съд участваха в 10 специализирани обучения организирани от
НИП.
По проект за регионални обучения Пазарджишкият окръжен съд
кандидатства и бяха отпуснати средства от НИП за обучение на място на
съдии с теми:“Актуални проблеми по приложението на НПК“ и „Актуални
проблеми по приложението на ГПК“.За лектори съответно на 14 и 15 юни
2012г. бяха поканени конституционните съдии Румен Ненков и Благовест
Пунев.В обучението участваха всички съдии от съдебния окръг разглеждащи
граждански и наказателни дела.
На 11.06.2012г. бе сключен договор № С 11-24-5/11.06.2012г. по
проект:„Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за
международно сътрудничество по дела в българските съдилища“приоритетна ос ІІ“Управление на човешките ресурси“,подприоритет 2.4
„Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките
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ресурси“-бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-05.За този проект съдът
кандидатства
през
м.май
2011г.
пред
Оперативна
програма
„Административен капацитет“ съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд. Проектът бе одобрен и на 11.06.2012г. бе
сключен договор № С 11-24-5/11.06.2012г.Общата стойност на договора за
безвъзмездна финансова помощ възлиза на 274 048,19 лв. В екипа за
управление на проекта,чийто бенифициент е ОС Пазарджик е включен
представител на НПО „Фонд за превенция на престъпността Ига"-Андрей
Момчилов,който е ръководител на проекта и съдебните служители в ОС
Пазарджик-Т.Коев-съдебен помощник,който е координатор на проекта и
Емилия Григорова-гл.счетоводител,която е счетоводител на проекта.
Партньори по проекта са всички съдилища от Пазарджишкия съдебен окръгРС Пазарджик,РС Велинград,РС Пещера и РС Панагюрище,както и АСгр.Пловдив и окръжните съдилища в Пловдивския апелативен районПловдив,Стара Загора,Хасково,Кърджали и Смолян.В договора е предвижда
разнообразна дейност,вкл. провеждане на 12 обучения по специфични
въпроси на международно сътрудничество по дела с международен елемент,в
6 различни модула, 4 работни срещи, подобряване на чуждоезиковата
подготовка на 10 съдии и посещение на 6 съдии в Хага и
Брюксел,провеждане на конференция.Периодът за изпълнение на проекта е
11.06.2012г.-11.12.2013г.Проектът се изпълнява по заложените срокове в
него.Вече се проведоха 5 дневни обученията по първия модул залегнал в
проекта в Хисар,Боровец и Пампорово,както и първата работна среща във
Велинград.
Достъп и работа с обществеността
Дейността на Пресслужбата е в съответствие с приетата през 2006 год.
«Медийна стратегия на съдилищата от Пазарджишки съдебен окръг» и
допълнена през 2011 год. «Медийна политика на ОС - Пазарджик». Насочена
е основно към подобряване разбирането сред обществото за специфичната
работа на съдилищата и улесняване на достъпа до информация от съда
съгласно законовите разпоредби.
Съдът има действаща Интернет страница – www. court-pz.info, която се
обновява ежедневно и се поддържа в актуално състояние. Освен богатата
справочна информация, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт,
в сайта се публикуват отчетните доклади за работата на съда, постановени
съдебни актове и указания за достъп до раздела, в който се публикуват,
информация за дела с особен обществен интерес и мотивите към тях, образци
на документи, както и декларациите по чл.12 от ЗПКИ, новини и съобщения
за търгове и конкурси, публикуване на ежеседмичен бюлетин с предстоящи
за разглеждане дела.През 2012 година Пресслужбата на Окръжен съд –
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Пазарджик е изготвила, изпратила в медийното пространство и публикувала
в Интернет 169 бр. прессъобщения
В сайта на съда има препратка към Централeн интерфейс за
публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната, както и обратна
връзка за публикуване на мнения и предложения от потребителите на
информация.
През март 2012 г. беше закупен и внедрен софтуер за незрящи
„Speechlab 2.0” и добавен модул към интернет страницата – „Звукова версия
на сайта“ .Това е направено с цел да се улесни достъпа до част от съдебната
информация и предоставяните услуги в съда, от страна на хора със
специфични зрителни увреждания, както и на такива в неравностойно
положение (незрящи, хора със зрителни проблеми, възрастни, както и от
неграмотни лица) .
От 04.01.2012 г. в Окръжен съд Пазарджик стартира уеб базираното
приложение за достъп до информация за съдебните дела на Интернет
страницата, секция „ Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен
район“. Този модул предоставя оторизиран достъп чрез Интернет за
регистрирани потребители: адвокати, юрисконсулти и страни по делата, а
също и на магистратите и съдебните служители до информация за делата в
съдилищата,
включени
в
портала:Окръжен
съд
Пазарджик,
Административен съд Пазарджик и всички районни съдилища в
Пазарджишки съдебен район. Достъпът е безплатен за всички потребители.
Уеб порталът предоставя информация от “електронните папки” на
делата.Автоматично се води журнал за всички направени запитвания и
справки от потребителите на приложението.През 2012г. са регистрирани
1606 потребители,извършени са 55 351 справки.Ръководдството на съда
констатира,че след въвеждането на тази услуга посещението на адвокати и
страни по делата в канцелариите на съда рязко намаля.
През 2012 год. отново бяха организирани Дни на отворени врати, в
рамките на които бяха организирани общо 7 посещения на ученици в
Съдебната палата. Целта на тези мероприятия е да се повиши правната
култура на младите хора, както и да им се въздейства възпитателно.
Младежите посетиха заседания по наказателни дела от общ характер, като
имаха възможност да разговарят със съдията, да се запознаят с аспекти от
наказателното право и да научат интересни казуси от практиката на
съдиите.
За първи път ученици проведоха юридически час имитационномоделираща игра в сградата на съда. Това е един нов, иновационен урок,
който дава творчески възможности на учениците, учи ги на
самостоятелност, отговорност и художествено слово, етичност във
взаимоотношенията, работа в екип.Младежите разиграха съдебен
наказателен процес на тема: «Съдът над Ахил». Всички участници в
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процеса – съдия, съдебни заседатели, подсъдим, прокурор, адвокати,
свидетели, се справиха блестящо с поверените им роли.
През 2012г. най-голям медиен интерес предизвика делото с 13-те
подсъдими, обвинени обвинение по чл.108, ал.1, пр. 2 от НК; чл. 109, ал.1,
пр.2, във вр. с чл. 108, ал.1, пр.2 от НК; чл.164, ал.1, пр.1 от НК. Делото
стартира на 18 септември и все още не е приключило. До края на 2012
година бяха проведени 9 съдебни заседания, като само на едно заседание
не бе даден ход поради заболяване на подсъдим.
Създадена е организация за отразяване на процеса:
 преди всяко заседание телевизионните камери се допускат в
съдебната зала със съгласието на подсъдимите за заснемане на кадри
в рамките на 5-10 минути;
 на всички журналисти, проявяващи интерес, е разрешено да останат
в съдебната зала:
 следи се за реда в залата и нормалното протичане на процеса.
През 2012г. пресслужбата на съда активно работи с неправителствената
организация „Център на НПО в Разград“ по проект „Правосъдие близо до
хората: втора фаза“ съвместно със сдружение „Фокус“ гр. Пазарджик.
На 1 март 2012г. в Окръжен съд Пазарджик стартира проект
„Правосъдие близо до хората: втора фаза“. Проектът се осъществяваше от
Националната мрежа за гражданско наблюдение на съда чрез Центъра на
НПО в Разград. На 19.10.2012 г. беше организиран брифинг за представяне
на доклада от гражданското наблюдение по проекта.В аналитичния доклад за
гражданското наблюдение ОС Пазарджик е посочен като много добър
пример във връзка с въвеждането на електронен портал за достъп до
информация за съдебните дела в целия съдебен окръг,с прилагането на
високи технологии при разглеждане на делата-провеждането на
видеоконферентни връзки със съдилища в Европа,с въвеждането на
звуковата версия на интернет страницата си,с активната медийна политика за
предстоящи и преминали съдебни заседания с резюме за случилото се.
През отчетната година активно се използваше и вътрешния сайт на
съда,до който достъп имат всички съдии и съдебни служители се и където
се публикуваха новини, съобщения, заповеди,учебни материали , вътрешни
правила,тълкувателни решения на ВКС,информация за предстоящи събития.
Чрез вътрешна електронна поща всички съдии и служители получават и
изпращат съобщения във връзка с предстоящи събития като свикване на
общи събрания с определения дневен ред,съобщения,наряди за дежурства и
други. Това спомага за по-добрата комуникация в съда и за икономията на
консумативи.
Работа на Комисията по професионална етика при ПОС
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Комисията по професионална етика при ПОС е в състав: Председател:
Зам.председателя на ПОС Н.Танкова, членове: съдиите И.Джунева и
В.Маратилов, резервен член съдия К.Пенчева
През 2012 г. комисията не е била сезирана,нито пък се е самосезирала
за прояви на съдии нарушили Етичния кодекс на магистрата.Комисията е
изготвила становища във връзка с атестацията на съдиите от Пазарджишкия
окръжен съд.
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Като постъпили в ПОС дела се разглеждат новообразуваните,
тези,получени по подсъдност,както и делата върнати от горната инстанция за
продължаване.
Новообразувани дела
През 2012г. новообразуваните дела в ОС Пазарджик са 2093 при
2141 новообразувани за 2011г., при 2078 за 2010 г.,при 2166-за 2009г.и 2135
новообразуваните дела през 2008г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2437
1450+987

2166
1261+905

2078
1219+859

2141
1361 + 780

2012г.
2093
1406 + 687

През последните години в съда няма съществена разлика в броя на
новообразуваните дела.Това се дължи на обстоятелството,че от приемането
на новите АПК,НПК и ГПК измина период от време,поради което
постъплението на дела в съда се нормализира.
Броя на новообразуваните дела през 2012г. бележи намаление в
сравнение с предходната година.Това намаление основно се дължи на
намалелия брой постъпили наказателни дела. Броя на наказателните дела е
най-малък в сравнение с последните години.
При гражданските дела има увеличение на броя новообразувани
дела,като увеличението се дължи основно на увеличения брой търговски
дела.
Касае се за обективни процеси,на които съдът не може да влия
Общо за разглеждане
Според статистическите таблици тук се включват останалите
несвършени дела в началото на периода(висящи дела),постъпилите
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(новообразувани) дела, както и дела върнати от горната инстанция за
продължаване на съдопроизводството .
През 2012 г. в съда е имало за разглеждане общо 2304 дела, вкл.
наказателни, граждански, търговски и фирмени, 2365 дела за 2011г., при
2282 дела през 2010г., 2394 дела през 2009г. и 2135 за 2008 г.

2008г.

2009г.

2010г.

2135
1221+914

2394
1448+946

2282
1397+885

2011 г.

2012г.

2365
2304
1550+815 1599+705

Броя на делата за разглеждане в съда през 2012 г. бележи
незначително намаление в сравнение с предходната година,но е по-голямо в
сравнение с 2010г.През предходната година е увеличен броя на постъпили в
съда граждански дела.Броя на наказателни дела общо за разглеждане в съда
е най-малък в сравнение с предходните години, което се дължи както на помалкото постъпление през 2012 г.,така и на НПК(в сила от 29.04.2006г.) и
последващите промени в него, които доведоха до значително ускоряване на
наказателния процес и приключване на делата в разумни срокове.

Свършени дела
През 2012 г. са свършени общо 2054 дела,от които в 3 месечен срок
1914 или 93%.Със съдебен акт
по същество са приключили 1739
дела.Прекратени са общо 315 дела,проведени са 2517 заседания.
През 2011 г. са свършени общо 2154 дела,от които в 3 месечен срок
1966 или 91%.Със съдебен акт
по същество са приключили 1845
дела.Прекратени са общо 309 дела,проведени са 2801 заседания.
През 2010г. свършените дела са общо 2058 дела,от които в 3 месечен
срок-1864 или 91%.Със съдебен акт по същество са приключили 1747
дела.Прекратени са 311 дела.Проведени са 2104 заседания.
През 2009г.са свършени общо 2190 дела,от които в 3 месечен срок1961 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.
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ДО 3 МЕС.

ОБЩО
свършени

Година

Бр.

%

2008

2209

1945

88

2009

2190

1961

90

2010

2058

1864

91

2011

2154

1966

91

2012

2054

1914

93

Цифрите сочат,че през 2012 г. е запазена бързината на правораздаване
в съда. Делата в съда приключват в разумни срокове ,вкл. и тримесечни,за
което сочи и подобрения % на свършените дела до 3 месеца.Този процент се
доближава до максимално възможния за приключване на дела в разумни
срокове,тъй голяма част от разглежданите дела в съда са обемни и с правна
сложност,поради което и делата се отлагат за изясняване фактическата им
обстановка.
ПОС стриктно спазва указанията на ВСС в писмо № 91-00060/10.07.2008 г. делата да се отчитат като решени (свършени) едва след
обявяване на съдебния акт в срочната книга,поради което и част от
обявените за решаване дела през последния месец на годината, по които не
е постановено решение през м.декември, не са включени в броя за свършени
дела през 2012г. и са останали висящи за следващата година
Несвършени дела
Броят на останалите несвършени дела в ПОС към 01.01.2013 г.250,01.01.2012 г.-211,при 224 към 01.01.2011 г.,при 204 към 01.01.2010г. и
228 към 01.01.2009 г.

01.01.2009г. 01.01.2010г. 01.01.2011г. 01.01.2012г. 01.01.2012г.
228
187 + 41

204
178+ 26

224
189+ 35

211
193 +18

250
194 +56

От несвършените през 2012 г. общо 250 дела,наказателните са
56,гражданските 194 при общо 211 дела за 2011 г.,от които наказателни 18,
граждански 193,съответно през 2010г.-224 дела, от които наказателни 35
граждански 189 през 2009г.-204 дела,наказателни 26,а граждански 178,а от
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несвършените през 2008г.общо 228 дела, наказателни дела 41,а граждански
187.
Изводът е,че броя на несвършените дела в сравнение с предходната
година е увеличен в сравнение с предходните години,като увеличението се
дължи на по-големия брой неприключили наказателни дела.Трябва да се има
предвид обаче,че през м.декември 2012г. в съда са новообразувани 66
наказателни дела,от които 9 бр.НОХД,15 бр. ВНОХД, 22бр.ЧНД,17 бр.
ВЧНД.Големият брой празнични дни в края на м.декември 2012г. не е
позволил насрочването и решаването на делата за съответния месец,което
е довело и до по-големия брой несвършени дела в края на 2012г.
В броя на несвършените граждански дела няма промяна в сравнение с
предходната година,още повече на фона на по-голямото постъпление на
този вид дела в съда.Останали несвършени са 194 при 193 за 2011г. и 189 за
2010г. През м.декември 2012г. в съда са новообразувани 102 граждански
дела,от които 9 първоинстанционни,21 търговски,41 въззивни,21 ЧГД втора
инстанция,9 фирмени. От гражданските дела значително е намалял броя на
несвършените първоинстанционни дела 39 при 64 за 2011г. и 52 за 2010г.
Данните за несвършените дела в края на 2012г. дават основание да
се направи извод,че административното ръководство и съдиите от ПОС
са полагали усилия за приключването на делата в разумни срокове.
Натовареност по щат
При щат от 21 съдии,средномесечното постъпление на съдия в ПОС
през 2012 г. е 9,14 спрямо делата за разглеждане ,при 9.38 за 2011г.,8,64през
2010г. ,9,7 през 2009г. 9.07,през 2008г. - 9.23.
Натовареността спрямо свършените дела през 2012г. е 8.15 при 8.55
през 2011г.,7.80 през 2010г., е 8.30 през 2009 г. и 8.37 през 2008г.
Действителната натовареност
Съгласно указанията на ВСС към делата за разглеждане през 2012г. е
10.43 към делата за разглеждане и 9,29 спрямо свършените дела ( без
приспадане на годишните отпуски и съдебните ваканции).
През 2011 г.действителната натовареност е била 10.22 към делата за
разглеждане и 9.30 към свършените дела.
През 2010г. към делата за разглеждане е 9.92,а към свършените дела
8.95.
През 2009г. действителната натовареност спрямо делата за
разглеждане е била 11.74,а към свършените дела 10.74.
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 както натовареността по щат,така и
действителната натовареност продължава да е към средната за
страната на ниво окръжни съдилища.През 2012г. съдиите в ПОС са имали
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възможност да работят с умерена натовареност въпреки.През цялата
година съставът на съда не бе попълнен изцяло(имаше свободни съдийски
щатове,командировани
съдии),което
наложи
административното
ръководство да взема организационни мерки ,за да се осигури спокойствие
и нормални условия за работа на всеки един съдия.Съдиите разполагаха с
време да участват в национални и регионални обучения,да се запознават и
прилагат практиката на ВКС ,да проучват задълбочено възложените им
дела, да движат и приключват делата в разумни срокове, както и да
нямат проблеми при изготвяне в срок на постановените съдебни актове,
което бе констатирано и от всички проверки извършени в съда през 2012г.
Основният фактор обуславящ увеличение на щата на съда е
обемът и сложността на постъпващите дела,поради което
предложения за промени в щата до ВСС както за съдии,така и за
съдебни служители след направения анализ през настоящата година не
се планират.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2012г. общо за разглеждане в съда е имало 705 наказателни
дела(н.д.),от които новообразувани 687,висящи в началото на периода-18 и 6
върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводствени
действия.
За разглеждане през 2011 г. е имало 815 наказателни дела(н.д.),от
които новообразувани 780,висящи в началото на периода-35 и 9 върнати от
горната инстанция за продължаване на съдопроизводствени действия.
През 2010г. общо за разглеждане е имало 885 н.дела от които
новообразуваните са 859,вкл. и 17 върнати за ново разглеждане и
продължаване на съдопроизводствените действия.
Общо за разглеждане през 2009 г. в съда е имало 946 н.д. от които
новообразуваните дела са 905 вкл. и 12 върнати от горната инстанция за
продължаване на съдопроизводствените действия.
През 2008 г. в съда общо за разглеждане е имало 946 н.д.,от които
новообразувани 914,вкл. и 24 върнати за ново разглеждане от горна
инстанция.
Данните дават основание да се направи извод,че броя на върнатите
дела от горни инстанции за продължаване на съдопроизводствените
действия е най-малък в сравнение с предходните години(общо от ПАС и
ВКС през 2012г. са върнати 6 н.д.,през 2011 г.- 9 ,при 17 за 2010 г. и 12 за
2009 г.Това основно се дължи на подобряване качеството на постановените
съдебни актове от съдиите в наказателното отделение,но все още има
какво да се желае в тази насока.
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Видове наказателни дела
През 2012г. постъплението по видове дела е следното: НОХД
73,ВНОХД 215,ЧНД
първа
инстанция 200,ЧНД-втора инстанция
151,разпити 39.
През 2011 г. постъплението по видове дела е било следното: НОХД
82,ВНОХД 216,ЧНД
първа
инстанция 282,ЧНД-втора инстанция
129,разпити 70.
През 2010г. постъплението по видове наказателни дела е
следното:НОХД са 85, ВНОХД 270, ЧНД-първа инстанция 256, ЧНД- втора
инстанция 114,проведени са 134 разпита.
През 2009г. са постъпили НОХД 101, ВНОХД 290,ЧНД-първа
инстанция 275,ЧНД втора инстанция 87,проведени са 152 разпита.
През 2008 г. са постъпили НОХД 86, ВНОХД 291,ЧНД-първа
инстанция 263,ЧНД втора инстанция 126,проведени са 148 разпита.
Новообразувани наказателни дела
Новообразуваните наказателни дела през 2012 г. са общо 687,през
2011 г. е 780,при 859 за 2010 г.,905 за 2009 г.,914 за 2008 г.

Година

НОХД

ВНОХД

ЧНД-I
ЧНД-II
ЧНД
ОБЩО
инстанция инстанция разпити

2008

86

291

263

126

148

914

2009

101

290

275

87

152

905

2010

85

270

256

114

134

859

2011

82

216

282

129

70

780

2012

73

215

201

151

39

687

След анализ на вида на постъпилите наказателни дела в съди може да
се направи извод,че броя на новообразуваните наказателни дела е намалял ,
което се дължи основно на намалелия брой обвинителни актове от една
страна и намаления брой разпити от ДП.(От новообразуваните 73 НОХД 59
са по обвинителни актове(при 68 за предходната година) и 12 по
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споразумения,внесени от прокурора по чл.382 НПК(при 13 за 2011г.),2 по
решения на ВКС за възобновяване,докато през 2011г. при 1 за 2011г.
Броя на НОХД е най-малък в сравнение с предходните години,но
голям брой от този вид дела, постъпили в съда през 2012г. са с фактическа
и правна сложност-с множество подсъдими, свидетели,вещи лица и голям
обем доказателствени материали по всяко едно от тях.Такива: НОХД №
837/2010г.(докл.К.Стоянов) преобразувано в НОХД № 515/2012г.(докл. Ал.
Александров)-делото е с 1подсъдим,43 свидетели,9 вещи лица-39 тома
материали);НОХД №536/2011г.(докл.Г.Веселинов-1 подсъдим,43 свидетели,2
вещи лица 39 тома материали;НОХД № 330/2012г.(докл.И.Парпулова-13
подсъдими,30 свидетели,10 вещи лица,21 тома материали;НОХД № 381/
2011г. (докл.Бозаджиев)преобразувано в НОХД 352/2012г. (докл. К. Стоянов)
-3 подсъдими,46 свидетели,3 вещи лица,27 тома материали; НОХД №
388/2012г.)(докл.И.Джунева)-1 подсъдим,17 свидетели,1 вещо лице, НОХД№
196/2012г.(докл.К.Пунтева)-1 подсъдим,71 свидетели,2 вещи лица 9 тома
материали,НОХД № 303/2012г.(докл.с.Д.Бозджиев) с 1 подсъдим,16
свидетели,3 вещи лица ,4 тома материали) и др.
Броя на въззивните наказателни общ характер дела е почти същия в
сравнение с предходната години-215 новообразувани през 2012г.,при 216 през
2011г.,при 270 за 2010г.,290 през 2009г.,291 през 2008г.Продължава
тенденцията за намалялото постъпление обжалвани или протестирани
дела на районните съдилища,което се дължи на законодателните промени
през последните години в НПК.Следва да се има предвид обаче, че за
въззивна проверка в Окръжния съд идват основно дела с фактическа и
правна сложност, както и такива с противоречиви още от досъдебното
производство доказателства, които не са позволили съкратеното им
приключване. Тези дела са сложни за решаване поради което, често по тях
се налага провеждането на ново съдебно следствие и събиране на
допълнителни доказателства.Като причина за намаления брой въззивни дела
може да се приеме също,че резултати от съдебните актове явно
удовлетворяват страните по делата и те не се възползват от правото си
на обжалване и протест пред въззивната инстанция.
Най-голямо е намалението на дела при разпитите в ДП-39 през
2012г.,при 70 за 2011г.,134 за 2010г.,което основно се дължи на промените в
чл.281 НПК( изм.ДВ бр.32/2010 г.) и възможността да се констатират
противоречия в показания на свидетели депозирани пред орган на
досъдебното производство.
Трябва да се отбележи, че през последните години трудността на
двата вида ЧНдела непрекъснато се повишава.Конкретно произнасянето по
основателността на прекратяването на наказателното производство
изисква задълбочено проучване на големи по обем досъдебни производства,
решаване на редица правни проблеми в рамките на много кратки
процесуални срокове за постановяване на съдебния акт. Не следва да се
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пренебрегват и свършените дела по чл.64 и чл.65 от НПК. Те също
съдържат голям по обем доказателствен материал, който подлежи на
щателно проучване и произнасяне в изключително кратки срокове.
Съдиите следва да продължат да полагат усилия за срочно
приключване на делата и изготвянето на съдебните актове,което не е
невъзможно с оглед натовареността им.Следва да се положат усилия и за
приключване на делата,които продължават повече от 6 месеца въпреки
обективните трудности по всяко една от тях.
Срокове за приключване на наказателните дела
През 2012г.са свършени общо 649 наказателни дела ,при 797 н.д. през
2011г.,при 850 за 2010 г. ,920 за 2009 г. и 946 за 2008 г.
От свършените 649 от всички видове наказателни дела средната
продължителност на разглеждането им отчетена от образуване до
постановяване на крайния съдебен акт е както следва: в срок до 3 месеца
624,което представлява 96%.От тях в едномесечен срок са 498 н.д.,от 3 до
6 месеца.19 дела от 6 месеца до 1 година-7 дела и над 1 година-1 дело.
По критериите на ВСС през 2011г. за свършени в срок до 3 месеца са
767 дела или 96%,което е отличен показател и показва,че изключителната
бързината на наказателното съдопроизводство в ПОС се запазва и през
тази година.През 2010г. свършените в срок до 3 месеца са 821 дела или 97%
от наказателните дела, 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.
ДО 3 МЕС.
Година

ОБЩО
Бр.

%

2008

946

876

93

2009

920

884

96

2010

850

821

97

2011

797

767

96

2012

649

624

96

Данните сочат,че съдиите от наказателната колегия полагат
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.
Административното ръководство на съда също полага непрекъснати
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усилия за добрата организация на работа в отделението.Пазарджишкият
окръжен съд разполага с три зали,в които се разглеждат всички деланаказателни и граждански
по определен от председателя график.
Наказателните дела се образуват от Председателя в деня на постъпването
им,след определяне на съдия докладчик на случаен принцип делата се
насрочват отново от Председателя в свободни дати по предварително
изготвен график.По преценка на съдия докладчик след проучване на делото
датата за насрочване може да се промени. Отложените дела се насрочват
от докладчиците в свободни дати извън определения график за съответния
месец.Председателят на съда получава ежемесечни справки за движението
на делата,като се правят и анализи на причините довели до отлагане на
делата.Следва да се отбележи обаче, че в хипотезата на чл.252, ал.2 от
НПК (с фактическа и правна сложност) самият закон изключва
възможността определени дела, да бъдат приключени в тримесечен срок.
За бързината допринесе НПК, приет през 2005г.,в сила от 29.04.2006
г.С въвеждането на диференцираните процедури по НПК се постигна
облекчаване на съдебната система и ефективно използване 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 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.

Наказателни дела от общ характер
През 2012 г. новообразуваните дела са 73,в това число и 3 върнати за
продължаване на съдопроизводствените действия от ПАС(2 върнати на
прокурор и 1 на ОС) .С останалите 11 останалите от предходната година в
съда е имало за разглеждане общо 84 НОХД.В края на 2012г. останали
несвършени са 16 дела.
Данните сочат,че няма голяма разлика в броя на НОХД разглеждани
в ПОС през последните години,но определено има разлика в тяхната правна
и фактическа сложност.През отчетната година в съда продължават да се
образуват дела с множество подсъдими,свидетели,вещи лица,с много голям
по обем и сложен доказателствен материал,което не позволява голяма
част от делата с фактическа и правна сложност да приключат в 3 месечен
срок.
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Постъпления по видове НОХ дела
В голямата си част делата от общ характер които се разглеждат от
ПОС се характеризират с голяма фактическа и правна сложност.
Данните сочат,че през 2012 г. продължава тенденцията най-голям
брой новообразувани дела да са за -общоопасни престъпления (общо 30
НОХД), вкл. палеж-чл.330 ал.2,3НК-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 -7
и по чл.354а, б и чл.354в ал.2-4НК -9.
Следват престъпления:,против стопанството-11(против паричната и
крадитна система по чл.243-250 НК), против личността-9(довършени
убийства чл.115-118 НК-2,опит за убийство чл.115-118 НК-3,причиняване
смърт по непредпазливост чл.123 НК-3,изнасилване чл.152 НК-1), против
собствеността-5(грабеж-чл.199НК-2,присвояване-чл.203,чл.206НК-1,изнудване- чл.213а ал.3 и 4,чл.214 ал.2 НК-2),против финансовата,данъчната и
осигурителни системи-4(укриване/неплащане на данъчни задължения
чл.255-257НК),против дейността на ДООО-4(престъпления по служба с цел
облага-чл.282-283аНК-1,пасивен подкуп-чл.301-303 НК-1 и активен подкупчл.304ал.1,2 НК-1).
От новообразуваните 73 НОХД по обвинителни актове са образувани
59,а 12 по споразумения внесени от прокурора по реда на чл.382 НПК и 2 с
решения на ВКС за възобновяване.За разлика от предходните години през
2012г. бързо производство“ и по реда на Глава Двадесет и пета „Незабавно
производство“.
Година

Общо

По
обвинителни
актове

С
внесени
споразумения

2008

86

78

8

2009

101

87

9

2010

85

75

9

2011

82

69

13

2012

73

62

11

Свършени НОХ дела:
От общо разгледаните 84 през 2012г. свършени са 68,от тях 55 в 3
месечен срок,което представлява 81%.
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През 2011 г. от общо разгледаните 95 НОХД,свършени са 84,от тях 73
в 3 месечен срок,което представлява 87%.
През 2010г. от общо за разглеждане 100 НОХД, свършени са били 87
НОХД,от които 75 дела в срок от 3 месеца,което представлява 86%.
От общо разгледаните 117 НОХД през отчетната 2009г. свършени са
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%.

Година

ОБЩО
свършени

ДО 3 МЕС.
Бр.

%

2008

94

68

71

2009

102

87

85

2010

87

75

86

2011

84

73

87

2012

68

55

81

От свършените в 3 месечен срок 55 НОХД в срок до 1 месец от
образуването им са свършени 36 дела,в срок от 3-6 месеца -9 дела,в срок от 6
месеца до 1 година-3 дела и над 1 година-1 дело.
Със съдебен акт присъда са приключили 40 НОХД,19 със
споразумение.От тях 11 са приключили със споразумение по чл.382 НПК и 8
със споразумения по чл.384 НПК.4 дела са прекратени и върнати на
прокурор,2 НОХД са прекратени и изпратени на Специализираната
прокуратура,1 е изпратено по подсъдност на Районен съд Панагюрище и 1 е
изпратено на ВКС за определяне на съд,поради отводи от всички
съдии(делото срещу 2 подсъдими-кмет на Община Белово и Председател на
ОС Белово).
В акта за проверка по образуването ,движението и приключването на
наказателни дела обхващаща периода 2010 и 2011г.на Инспектората при
ВСС е посочено:,че делата са насрочвани своевременно от съдия
докладчик,при спазване сроковете предвидени в чл.252 НПК.При отлагане на
делото насрочването е ставало в рамките на срока предвидени в чл.271
НПК.Постигната е изключителна бързина на съдопроизводството.По
проверените дела не са констатирани безпричинно отлагане и забавяне на
производствата.Съдиите са използвали предоставените им от закона
процесуални способи за дисциплиниране на страните и другите участници в
процеса.По дела с множество подсъдими и свидетели е създадена отлична
организация,позволяваща приключване на делата в разумен срок…“
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Както вече се посочи през 2013 г. в съда няма образувани НОХД по
Глава Двадесет и четвърта “Бързо производство“ и Глава Двадесет и пета
“Незабавно производство“.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и седма НПК
Съкратено съдебно следствие-по Глава Двадесет и седма НПК през
2012г. е проведено по 24 НОХД,от които с разпореждане на съдия
докладчик-10 и 14 по искане на подсъдимия и неговия защитник.
През 2011 година е проведено по 27 НОХД,през 2010 г. съкратено
съдебно следствие е проведено по 31 НОХД,при 23 НОХД за 2009 г. и 29
през 2008 г.
Броя на делата,разгледани по реда на съкратеното съдебно
следствие е незначително намалял в сравнение с предходната години.
Въпреки това броя на делата разгледани по този ред не е малък и след
последното изменение на чл.58а НК ( ДВ бр.26/2010 г.). Разглеждането на
дела по реда на съкратеното съдебно следствие съществено допринесе за
бързината на съдопроизводството,а промените в чл.58а НК допринесоха за
по-справедливо определяне на наказанията при тяхната индивидуализация.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и осма НПК
През изминалата 2012 г. в съда са образувани 6 НАХД по
Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност
на основание чл.78а НК.Две от делата са за престъпления свързани със
злоупотреба със средства свързани с европейските фондове-чл.248а,ал.2 НК,3
за престъпления свързани с компютърни данни в електронни пощенски
кутии-престъпление по чл.319а ал.1 НК и 1 по чл.350 ал.2 НК(за нарушение
на правила и изисквания уреждащи добива и търговията с храни от
животинки произход-свинско месо и субпродукти).
2011 г. в съда е образувано 1 НАХД по Постановление с предложение
за освобождаване от наказателна отговорност на основание чл.78а НК за
престъпление свързано със злоупотреба със средства свързани с
европейските фондове.Пред 2010г. в съда бяха образувани 5 такива дела със
същото обвинение,а през 2009г. и 2008г. в ПОС съответно по 1 НАХД .
Дела приключили със споразумение по реда на Глава Двадесет и
Девета НПК
Със споразумение през 2012г. са приключили 19 дела,от които 11 по
реда на чл.382НПК и 8 по реда на чл.384НПК.
През 2011г. са приключили 25 дела,от които 13 по реда на чл.382 НПК
и 12 по реда на чл.384 НПК.Пред 2010г. делата по този ред са 27 ,от които 9
по реда на чл.382 НПК и 18 по реда на чл.384 НПК.През 2009г. са
приключили общо 41 дела,от които 14 - по реда на чл.382 НПК и 27 по реда
на 384 НПК,през 2008 г. са приключили 17 дела,от които 8 по реда на чл.382
НПК и 9 по реда на чл.384НПК.
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Върнатите за доразследване НОХД
През 2012г. 4 НОХД са върнати от съда на прокурора,всички на
стадия на разпореждане от съдия докладчик-чл.249НПК.
През 2011 г. 7 бр.НОХД са върнати от съда на прокурора.От тях 6 от
стадия на разпореждане от съдия докладчик на основание чл.249 НПК и 1бр.
(НОХД № 606/2011г.) е върнато от съдия докладчик в открито съдебно
заседание на основание чл.288 т.1 НПК.През 2010г. са върнати за на
Окръжна прокуратура Пазарджик общо 6 дела от общ характер, при 5 за
2009г. и 9 за 2008г.
Върнатите за дораследване дела са:
НОХД № 35/2012г.
НОХД № 99/2012г.
НОХД № 159/2012г.
НОХД № 250/2012г.
С частен протест на основание чл.249 ал.3 НПК разпореждането за
връщане на три от делата (НОХД № 35/2012г., НОХД № 99/2012г. и НОХД
№ 250/2012г.) са атакувани пред ПАС. Двете определения на съда за
прекратяване и връщане на прокурора са потвърдени от ПАС, по едно дело
частният протест е оставен без разглеждане като недопустим. По 1 от делата
разпореждането на съдия докладчик няма протест.
Броя на въртите дела през 2012г. на прокурор е най-малък в равнение с
предходните години.Изводите са,че съдиите от наказателното отделение
на ПОС стриктно спазват 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.
Свършени НОХД по видове:
От общо свършените през 2012г. - 68 НОХД най-много са за
общоопасните престъпления - 27, вкл. палеж – чл.330 ал.1,2 НК,
транспортни престъпления-чл.343,ал.1 б.в-чл.343 ал.3 б.б и ал.4 НК,
престъпления свързани с разпространение на наркотици по чл.354а,б и
чл.354в,ал.2 НК. Свършени са общо 17 НОХД по транспортни престъпления,
от които 9 с присъда и 6 със споразумения и 2 прекратени. Свършени са и 8
дела относно разпространение на наркотици, от които 2 с присъда, 5 със
споразумения и 1 прекратено.
Свършени са и 12 бр. НОХД против стопанството, от които 8 с
присъда, 2 със споразумение и 2 прекратени, против личността са свършени
7 НОХД, всички с присъда. За престъпления против финансовата, данъчна
и осигурителна системи – 8 НОХД - 7 с присъда, 1-споразумение. Против
собствеността - 6 НОХД, от които 3 с присъда и 3 със споразумение.
Против дейността на държавните органи – 5 НОХД – 2 с присъда, 2 – със
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споразумение и 1 прекратено. Против общественото спокойствие – 3
НОХД – прекратени и изпратени на специализираната прокуратура.
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 2011г. съдебният
статистик ежемесечно уведомяваше ВСС и ПАС 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 2012г. в ПОС са разгледани 11бр. наказателни дела,
от които 9 от общ характер и 2 АНХД.През 2012г. съдебният статистик
ежемесечно уведомяваше ВСС и ПАС за делата с ООИ образувани и
разглеждани в ПОС.
-НОХД № 837/2010г. – (докладчик К.Стоянов).Образувано на
15.12.2010г. срещу – изп. директор на „Каучук” АД е повдигнато обвинение
за престъпление по чл.219, ал.4 от НК във вр. с ал.3 във вр. с ал.1 пр.1 във вр.
с чл.26 ал.1 от НК; чл.220 ал.2 във вр. с ал.1 от НК; чл.219 ал.4 във вр. с ал.3
във вр. с ал.1 пр.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК. Делото приключи на
25.06.2012г. с оправдателна присъда. След подаден протест от Окръжна
прокуратура – Пазарджик Апелативен съд – Пловдив отмени присъдата на
Окръжен съд – Пазарджик и върна делото за ново разглеждане от друг
съдебен състав. Образувано е НОХД № 515/2012г., насрочено за
(докл.Ал.Александров).Делото не е приключило
-НОХД № 622/2011г. – (докладчик Ал.Александров)образувано срещу
подсъдим, в качеството му на длъжностно лице - временно изпълняващ
длъжността Кмет на Община Велинград е повдигнато обвинение по чл. 219,
ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК. Делото приключи с оправдателна присъда от
31.01.2012 г. Апелативен съд – Пловдив потвърди присъдата,а ВКС остави в
сила решението на ПАС.
-НОХД № 250/2012г. – (докладчик И.Джунева)образувано срещу
подсъдим, в качеството му на длъжностно лице – член на съвета на
директорите и изпълнителен директор на „Каучук“ АД гр.Пазарджик е
повдигнато обвинение за престъпление по чл. 203, ал.3 от НК. С
разпореждане от 11.05.2012г. делото е прекратено и върнато на Окръжна
прокуратура – Пазарджик за отстраняване на допуснати процесуални
отношения. Впоследствие отново е внесено в съда под НОХД № 388/2012г. –
Делото не е приключило
-НОХД № 330/2012 г. – (докладчик И. Парпулова).Образувано срещу
13 посъдими по обвинения по чл.108, ал.1, пр. 2 от НК; чл. 109, ал.1, пр.2, във
вр. с чл. 108, ал.1, пр.2 от НК; чл.164, ал.1, пр.1 от НК. Делото не е
приключило.

24

-НОХД № 331/2012 г. – (докладчик Г.Веселинов). Образувано срещу
подсъдим обвинен в престъпление по чл. 116, ал.1, т.6, пр. 3 и 4 във вр.с чл.
115 от НК. Делото приключи с присъда на 05.07.2012г. – 20 години
лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване на
наказанието. Апелативен съд – Пловдив измени присъдата, като призна
подсъдимия за невиновен и го оправдава по първоначално повдигнатото му
обвинение по чл. 116 ал. 1 т. 6 пр. 3 от НК и намали размера на наложеното
му наказание от 20 години лишаване от свобода на 19 години лишаване от
свобода. Измени присъдата и в гражданско-осъдителната част, като намали
размера на присъденото обезщетение от 40 000 лева на 20 000 лева.
-НОХД № 352/2012г. – (докладчик Коста Стоянов). Образувано срещу
3 ма подсъдимив качеството им на длъжностни лица – Кмет на Община
Велинград за престъпления по чл.219, ал.3, вр. ал.2 от НК, чл.311, ал.1 от НК;
гл.специалист в отдел „ИСИ“ – Община Велинград за престъпления по
чл.219, ал.3, вр. ал.1 от НК, чл.311,ал.1 от НК; и главен експерт в отдел
„ИСИ“ - Община Велинград за престъпление по чл.311, ал.1 от НК. Делото
не е приключило.
-НОХД № 384/2012 г. – (докладчик Д.Бозаджиев)образувано на
20.07.2012г. срещу Кмет на Кметство Лозен с обвинение по чл. 254а, ал.2 във
вр. с ал.1 от НК. По делото е постановена присъда от 13.09.2012г. – Пробация
"Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 10 м., с
периодичност два пъти седмично, „Задължителни периодични срещи с
пробационен служител” за срок от 10 м. Присъдата е обжалвана пред
Апелативен съд – Пловдив.
-НАХД № 601/2012г. – (докладчик И. Парпулова) образувано срещу 1
подсъдим с обвинение по чл. 248а, ал.2, във вр. с ал.1 от НК/злоупотреба със
средства на европейски фондове/. Делото приключи с Решение ,като на
основание чл.78а от НК подсъдимата е освободена от наказателна
отговорност и й е наложено административно наказание глоба в размер на 1
500 лв. Решението е влязло в законна сила на 21.12.2012г.
-НАХД № 620/2012г. – (докладчик И.Джунева) образувано срещу
подсъдим с повдигнато обвинение по чл. 248а, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК/ за
злоупотреба със средства на европейски фондове/. Делото приключи с
Решение ,като на основание чл.78а от НК подсъдимият е освободен от
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание Глоба
в размер на 1 000 лв. Решението обжалвано пред Апелативен съд - Пловдив.
Върнати
от
горна
инстанция
за
продължаване
на
съдопроизводствените действия
През 2012г. са върнати 6 дела от горни инстанции за продължаване на
съдопроизводствените действия продължават.
ПАС е отменени
присъдите по 3 НОХД и 1 определение за
реабилитация.ВКС е отменил новите присъди по 2 ВНОХД.
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Отменени са съдебните актове и делата са върнати за ново
разглеждане по:
- присъда по НОХД № 837/2010г.(докл.К.Стоянов)-подсъдим В.Г.-изп.
дикректор на „Каучук“АД за престъпление по чл.219 ал.4 във вр.ал.3 във
вр.ал.1 предл.1 НК.
- присъда по НОХД № 381/2011г.(докл.Д.Бозаджиев)-подсъдим Ст. Д.
в качеството му на Кмет на Община Велинград,Г.Н.-гл.специалист в отдел
„ИСИ“-Община Велинград и К.Г.-гл.експерт в отдел „ИСИ“ Община
Велинград за престъпление по чл.219,ал.3 във вр.ал.2 НК,чл.311,ал.1 НК.
-присъда по НОХД № 666/2011г.(докл.Д.Бозаджиев)-подсъдим Т.З. за
престъпление по чл.123,ал.1 НК.
-определение по ЧНТД № 658/2011г.(докл.Г.Веселинов)-реабилитация
-нова присъда по ВНОХД № 625/2011 г.(докл.Д.Бозаджиев)
-нова присъда по ВНЧХД № 105/2012г.(докл.И.Джунева)
Броя на отменените съдебни актове и върнати дела за ново
разглеждане не е голям,като се има предвид,че в съда се разглеждат
множество дела с фактическа и правна сложност. През настоящата
година съдиите от наказателната колегия следва да акцентират основно
върху качеството на съдебните актове които постановяват, съобразявайки
се с практиката на ПАС и ВКС.Трябва да се проявява по-голяма
концентрираност при провеждане на съдебното следствие,при изготвяне
на съдебните актове,тъй като в значителната си част пропуските се
дължат на проявено невнимание,а не на незнание.
Оправдателни присъди
През 2012г. са постановени 2 оправдателни присъди,при 2 за 2011,
при 5 за 2010 г.,6 за 2009 г. и 19 за 2008 г.
Постановените оправдателни присъди са по НОХД образувани по
следните обвинения:
-НОХД № 837/2010 г.-(докл.К.Стоянов),образувано срещу подсъдим
В.Г.След протест от Окръжна прокуратура – Пазарджик Апелативен съд –
Пловдив отмени присъдата на Окръжен съд – Пазарджик и върна делото за
ново разглеждане от друг съдебен състав.
-НОХД № 622/2011 г. ( докл.Ал.Александров),образувано срещу
подсъдим А.В.-временно изпълняващ длъжността Кмет на Община
Велинград по обвинение по чл.219,ал.3 във вр.ал.1 НК.Присъдата е
потвърдена от ПАС и ВКС и влезе в сила.
Броя на оправдателните присъди през 2012 г. продължава да е
малък(2 бяха и оправдателните присъди през 2011г.).Този незначителен брой
оправдателни присъди основно се дължи на подобреното качество на
обвинителните актове изготвени от ОП и на събраните в досъдебното
производство годни доказателства.Основна причини за постановяването на
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оправдателните присъди са липсата на доказателства,които да обосноват
осъдителен съдебен акт.
Съдени лица
През 2012г. общо съдени са 74 лица,от които 2- ма непълнолетни.
Осъдени са 72 лица,2 са оправдани.
През 2011г. общо съдените
са 94 лица.Между тях няма
непълнолетни.От общо съдените 90 са осъдени и 2 оправдани.През 2010 са
съдени 112 лица от които 5 оправдани.През 2009г. са съдени 138 лица,от тях
осъдени 132, оправдани 6 лица.През 2008г. са съдени 111 лица от които
оправдани са 19 лица.
От осъдените през 2012 г. 72 лица- на 51 от тях е наложено наказание
лишаване от свобода до 3 години, като по отношение на 35 от тях е
приложено условно осъждане.На 8 лица е наложено наказание лишаване от
свобода над 3 до 10 години ,а на 2 лица лишаване от свобода над 10 до 30
години. Други наказания са наложени общо на 10 лица.
Останали несвършени НОХД и ЧНД
През 2012г. са останали несвършени общо 19 наказателни дела І-ва
инстанция,от които 16 НОХД и 2 ЧНД-първа инстанция и 1 НАХД.От тях
образувани със срок до 3 месеца са 13(в това число и 1 НАХД),от 3-6 месеца1,от 6 месеца до 1 година-4 дела.Над 1 година-1 дело.От несвършените 16
НОХД 8 са образувани през м.декември 2012г.
С оглед на изложеното може да се направи категоричен извод,че в
ПОС няма неоснователно забавени дела от общ характер.
Причини за отлагане на делата
През 2012г. са проведени общо 814 заседания по наказателни
дела.От тях 144 по дела от общ характер при187 за 2011г.,159 за 2010
г.,185 за 2009 г. и 217 през 2008г.
С оглед спецификата на делата,в по-голямата част от тях се
призовават множество свидетели, изискват се усложнени експертизи и то
такива,които се извършват в НИКК София,както и от водещи експерти в
страната-лекари,психолози, автоинжинери,експерти по финанси и др. вкл.
специалисти арабисти,богослов,тюрколози,социолози.Част от вещите лица
не са включени в списъците за вещи лица към съдилищата,което налага да
се издирват специалисти,които на основание чл.396 ал.2 ЗСВ се назначават
за вещи лица. 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.
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Въззивни наказателни
През 2012г. новообразуваните ВНОХД-по въззивни жалби и протести
са 215 при 216 за 2011г., 270 за 2010 г. , 290 за 2009 г. и 291 за 2008г.
Новообразуваните Частни наказателни дела ІІ инстанция са 151,при
129, 144 за 2010 г. , 87 за 2009 г. и 126 за 2008г.
Въззивни наказателни дела-НОХД ,НЧХД, НАХД.
През 2012г. в съда е имало за разглеждане 221 въззивни наказателни
дела по жалби и протести.От тях са свършени 191,от които 179 в 3 месечен
срок,или 94%.Със съдебен акт са свършени 181 в.н.д.,като 10 са прекратениот тях 4 по спогодба и 6 по други причини-поради оттегляне на жалби-5 и 1
изпратено на Окръжен съд Пловдив по компетентност .
Година

ОБЩО

ДО 3 МЕС.
Бр.

%

2008

326

267

88

2009

311

286

93

2010

276

246

95

2011

232

207

92

2012

221

179

94

През 2011г. в съда е имало за разглеждане 232 въззивни наказателни
дела.От тях са свършени 226,от които 207 в 3 месечен срок,или 92%.Със
съдебен акт са свършени 209 в.н.д.,като 17 са прекратени-от тях 8 по
споразумение и 9 по други причини-поради оттегляне на жалби-7 и 2 поради
оттегляне на протест .
През 2010г. в съда е имало за разглеждане 276 ,като от тях са
свършени 260.В срок от 3 месеца са свършени 246,което представлява
95%.Със съдебен акт са свършени 243 дела ,прекратени са общо 17,от които 5
по спогодба,а останалите поради оттегляне на въззивните жалби.
През 2009г. в ПОС делата за разглеждане са били 311, свършени са
306,от които със съдебен акт 288,през 2008г. от разгледаните
326 са
свършени 305,със съдебен акт-289,а през 2007г.-от разгледани 478 са
свършени 441,със съдебен акт 410.
През 2008 г. разгледани са 326 дела ,от тях свършени 305,със съдебен
акт-289.
През 2012г.от свършените ВНОХД в 3 -месечен срок са 179-94%,при
207- 92 %,при 246 или 95% за 2010г. и 286 -93% за 2009г.От свършените
през 2012 г. въззивни наказателни дела в едно заседание са приключили 156
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дела,в две заседания 24 дела,в три заседания 6 дела и в 4 и повече заседания 9 дела.
Останали несвършени в края на 2012г. са 30 дела,при 6 в. н.д. за
2011г., 16 за 2010 г., 5 за 2009г. и 21 за 2008г.
Тези данни сочат,че съдиите от наказателното отделение полагат
усилия за приключване на делата в разумни срокове.По дела с фактическа и
правна сложност се налага въззивната инстанция да събира и проверява
доказателства, да се назначават експертизи. Цифрите дават основание да
се направи извод,че въззивните наказателни дела се решават бързо,за
което допринася и създадената организация за разглеждането им-с
насрочване на делата пред въззивната инстанция още при образуването
им.В тази връзка съдиите докладчици на атакуваните съдебни актове
трябва да са особено внимателни и стриктно да спазват разпоредбата на
чл.323 ал.1 НПК и да връщат жалбите и протеста когато те не отговарят
на законовите изисквания и не е внесена съответна държавна такса( по
дела от частен характер).За големия брой несвършени дела 30 допринесе и
постъплението на този вид дела през м.декември в съда,тъй като от тях 18
са образувани което не позволи тези дела да се насрочат и решат за
календарната 2012г.
Постъплението на наказателни дела от районните съдилища е както
следва:РС Пазарджик-127 НОХД, от които 91 по жалби и 36 по протест,РС
Велинград- 31 НОХД от които 25 по жалби и 6 по протест,РС Пещера- 28
НОХД,от които 25 по жалби и 3 по протест,РС Панагюрище-28 НОХД ,от
които 20 по жалби ,8 по протест.
РС

НОХД
Жалби

Протест

Общо

ЧНД

Пазарджик

91

36

127

101

Велинград

25

6

31

31

Пещера

25

3

28

5

Панагюрище

28

20

8

14

От общо свършените 191 въззивни наказателни дела със съдебен акт
по същество са приключили 181 ВНОХД.
Резултатите от въззивния контрол на ПОС по наказателните дела е
както следва: потвърдени са 114 присъди и решения,изменени са 29,
отменени и върнати за ново разглеждане са 21,отменено отчасти с връщане
за ново разглеждане-1,прекратени 10,произнесена нова присъда по 16 н.д.
Резултати от инстанционния контрол не следва да дават основание
за успокоение на районните съдии разглеждащи наказателни дела,тъй като
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броя на постановените нови присъди от въззивен съд 16 и върнати дела за
ново разглеждане 22 не е никак малък .
Частни наказателни дела първа инстанция
За 2012г.в ПОС са постъпили общо 200 дела,при 282 дела за
2011г.,256 за 2010 г., 275 за 2009г.
Постъпилите разпити са 39,при 70 за 2011г.,134 за 2010г.,152 за 2009
г. и 148 за 2008г.
По видове образуваните ЧНД първа инстанция през отчетната година
са -определяне на общо наказание и кумулации по чл.23,25,27НК-12,
предсрочно условно освобождаване по чл.70-71 НК – 47, реабилитация 80-88
НК-1.Постъпила са и 37 други дела от които:4 по чл.446 НПК за замяна на
затворнически режим,9 за замяна на наказание пробация с лишаване от
свобода,6 по чл.43 ЗЕЕЗА и 6 по чл.44 ЗЕЕЗА,както и 12 други ЧНД,4 от
които са за признаване на чуждо решение,с което на български граждани са
наложени финансови санкции за административно нарушение по ЗДвП.
През 2012г. са образувани и 14 ЧНД по чл.243 НПК, вземане мярка за
неотклонение по чл.64 НПК-14, изменение на мярка по чл.65 НПК-16,
обжалване забрана за напускане на страната по чл. 68 НПК – 1, обжалване
отказ за връщане на веществени доказателства по чл. 111, ал.3 от НПК – 2,
обжалване спиране на НП по чл. 244 НПК – 1, обжалване на взета мярка
„Парична гаранция“ по чл. 61, ал.3 НПК – 1, обезпечение на глоба и
конфискация по чл. 72 НПК – 4, претърсване и изземване -49, обиск – 1.
Частни наказателни дела ІІ инстанция
През 2012г. новообразуваните дела са 151 по частни жалби и частни
протести, при 129 дела за 2011г. и 114 за 2010г. По видове новообразуваните
са: мерки по чл.64 НПК-47, чл.65 НПК-12, чл.243 НПК-51 и други-41.
Свършени са 144, всички в срок до 3 месеца. Със съдебен акт по същество са
свършени 136. Прекратени са 8. 7 са останали несвършени.
Влезли в сила съдебни актове
Влезлите в сила съдебни актове през 2012г. са по 73 НОХД, в това
число и 3 оправдателни присъди. По видове както следва: - престъпления
против Републиката – относно 2 подсъдими, престъпления против личността
- относно 12 подсъдими, престъпления против собствеността относно 9
подсъдими, престъпления против стопанството – относно 9 подсъдими,
против финансовата, данъчната и осигурителната системи - относно 9
подсъдими, против дейността на държавните органи - относно 3 подсъдими,
общоопасни престъпления-относно 29 подсъдими - от тях по транспорта-16,
за наркотици-13.
Влязоха в сила и 4 решения по АНХД по чл.78а НК.
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От влезлите в сила съдебни актове,такива които предизвикаха
обществен интерес са:
-НОХД № 586/2009г. с подсъдим М.М – архитект на Община Ракитово
за престъпления по чл.149 ал. 5 пр. 1-во, чл. 150 ал. 1 НК /блудство с
малолетни и непълнолетни лица/
- НОХД № 357/2011г. с подсъдим И.Б за престъпление по чл. 118 във
вр.чл.115 НК /убийството на Северин Клашнов – общински съветник на
гр.Ракитово/
- НОХД № 707/2011г. с 2-ма подсъдими за престъпления по чл. 108
ал.1, чл. 162 ал. 1 НК /ушиване и окачване на нацисткото знаме на комина на
бившата Фабрика „Сила“ в гр.Пазарджик/
- НОХД № 331/2012г. с подсъдим В.Н. за престъпление по чл. 116,
ал.1, т.6 НК, във вр. с чл. 115 НК /умишлено убийство, извършено по особено
мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост чрез разфасоване на
жертвата/
- НОХД № 336/2012г., приключило със споразумение по отношение на
3-ма подсъдими за престъпления по чл.200 във вр. с чл.199 ал.1 т.1 във вр. с
чл.198 ал.1 НК /подготовка за грабеж на Пощенска станция и на три лица/.
Обжалвани и протестирани съдебни актове
През 2012г. са обжалвани и протестирани общо 85 наказателни дела,
от които 33 НОХД, 12 ВНОХД, 39 ЧНД първа инстанция и 1 НАХД.
Пред ПАС са атакувани общо 72 наказателни дела,от които 33 НОХД и
39 ЧНД първа инстанция.
От ПАС са върнати общо 25 НОХД образувани по повод обжалвани
присъди - от тях:
-потвърдени-8,
-отменени и върнати за ново разглеждане-1 -НОХД № 837/2010г. с
подсъдим В.Г. за престъпление по чл. 219 ал. 4 във вр. с ал. 3 във вр. с ал. 1
предл. 1 НК,
отменени и върнати на прокурор-2(НОХД № 666/2011г. с подсъдим
Т.З. за престъпление по чл.123, ал.1 НК и НОХД № 381/2011г. с подсъдими
С.Д. - Кмет на Община Велинград и още 2 длъжностни лица от Община
Велинград за престъпление по чл.219, ал.3, вр. ал.2 от НК, чл.311, ал.1 от НК)
-отменени изцяло – 2(НОХД № 844/2010г. и НОХД № 778/2011г.),
-изменени в наказателната част-11,
-прекратено производство поради оттеглен протест – 1.
Потвърдени са и решения по 2 ЧНД – екстрадиция, а 1 е потвърдено
частично.
От ПАС са върнати и 46 дела образувани по повод обжалване на
определения и разпореждания по НОХД и ЧНД, вкл. и мерки за
неотклонение. От тях потвърдени - 35, прекратено – 1, отменени - 6,
изменени-4.
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Пред ВКС са обжалвани и протестирани 12 ВНОХД при 7 за 2011г. и
16 за 2010г. Върнати от ВКС през 2012г. са 5 дела.
От тях 2 потвърдени, 1 прекратено, 2 са отменени и върнати за ново
разглеждане на въззивния съд и 1 отменена и постановена нова присъда
(ВНОХД № 266/2012г.)
През 2012г. ВКС е отменил и върнал за ново разглеждане 2 присъди,
постановени от ПОС по въззивни дела (ВНЧХД № 105/2012г. и ВНОХД №
625/2011г.) . При повторното разглеждане на делата от ПОС по 1 от тях бе
постигната спогодба, а другото все още не е приключило.
Дейност на съдиите в наказателното отделение
Председателят на съда Ивета Парпулова:
През 2012г. са постъпили за разглеждане 9 НОХД,24 ВНОХД,1
ВНАХД, 11 ВНЧД , 27 ЧНД и 1 АНД.Останали несвършени от предходната
година: 1 НОХД.За разглеждане е имала общо 74 наказателни дела, в това
число 10 НОХД, 24 ВНОХД,12 ВНАХД,11ВНЧД ,27 ЧНД и 1 АНХД.
Свършени са общо 67 наказателни дела, от които 7 НОХД, 20 ВНОХД, 1
ВНАХД,11 ВНЧД ,27 ЧНД и 1 АНД. В 3 месечен срок са свършени общо 67
дела, от които 7 НОХД, 20 ВНОХД, 1 ВНАХД,11 ВНЧД ,27 ЧНД и 1 АНХД.
Останали несвършени дела 7,от които 3 НОХД и 4 ВНОХД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 6

Прекратено поради оттеглен протест-1

Отменено изцяло -1

Изменени – 1
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Георги Веселинов:
През 2012 г. са постъпили за разглеждане 9 НОХД, 30 ВНОХД, 2
ВНАХД,1КНАХД,12 ВНЧД, 39 ЧНД и 1 АНХД. Останали несвършени от
предходна година:1 НОХД.За разглеждане е имал общо 95 наказателни дела,
в това число 10 НОХД, 30 ВНОХД, 2 ВНАХД,1 КНАХД,12 ВНЧД , 39 ЧНД и
1 АНД.Свършени са общо 87 наказателни дела, от които 8 НОХД,
26ВНОХД, 2 ВНАХД1 КНАХД,10 ВНЧД,39 ЧНД и 1 АНХД. В 3 месечен
срок са свършени общо 84 дела, от които 6 НОХД, 25 ВНОХД, 2 ВНАХД,1
КНАХД,10 ВНЧД,39 ЧНД и 1 АНХД. Останали несвършени дела – 8,от
които 2 НОХД,4 ВНОХД и 2 ВЧНД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 4

Отменени – 3

Прекратено-1
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Изменени-1
Просрочени съдебни актове-1 НОХД 245/2012г.(четири дни)
Съдия Ирина Джунева:
През 2012г. са постъпили за разглеждане 10НОХД, 29 ВНОХД, 2
ВНАХД,1 КНАХД,16 ВНЧД, 33 ЧНД и 1 АНХД. Останали несвършени от
предходната година: 1 НОХД и ВНОХД. За разглеждане е имала общо 94
наказателни дела, в това число 11 НОХД 30 ВНОХД,2 ВНАХД,1КНАХД, 16
ВНЧД,33 ЧНД и 1 АНД. Свършени са общо 84 наказателни дела, от които 9
НОХД, 25 ВНОХД, 2 ВНАХД,1 КНАХД,13 ВНЧД, 33 ЧНД и 1 АНД. В 3
месечен срок са свършени общо 81 дела, от които 6 НОХД, 21 ВНОХД,2
ВНАХД, 13 ВНЧД, 36 ЧНД. Останали несвършени дела – 1 НОХД и 1
ВНОХД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 9

Отменени и върнати за ново разглеждане на въззивния съд – 1

Отменени изцяло-3

Отменени и върнати за ново разглеждане на първоинстанционния
съд – 1

Отменени и върнати на прокурора - 1

Изменени – 4
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Коста Стоянов:
През 2012 г. са постъпили за разглеждане 11 НОХД, 28 ВНОХД, 2
ВНАХД,14 ВНЧД, 36 ЧНД и 1 АНД. Останали несвършени от предходната
година:1 НОХД. За разглеждане е имал общо 93 наказателни дела, в това
число 12 НОХД 28 ВНОХД, 2 ВНАХД,14 ВНЧД, 36 ЧНД и 1 АНХД .
Свършени са общо 84 наказателни дела, от които 9 НОХД, 24 ВНОХД,2
ВНАХД,13 ВНЧД, 36 ЧНД. В 3 месечен срок са свършени общо 81дела, от
които 6 НОХД, 24 ВНОХД, 2 ВНАХ,13 ВНЧД, 36 ЧНД. Останали
несвършени дела –3 НОХД,4 ВНОХД,1 ВЧНД,1 АНХД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 9

Отменено и върнато за ново разглеждане-1

Изменени – 4
Няма просрочени съдебни актове.
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Съдия Димитър Бозаджиев:
През 2012г. са постъпили за разглеждане 12 НОХД, 24 ВНОХД,3
ВНАХД, 16 ВНЧД, 42 ЧНД и 1 АНХД. Останали несвършени от предходната
година: 1 НОХД ,1 ВНОХД. За разглеждане е имал общо 100 наказателни
дела, в това число 13 НОХД, 25 ВНОХД, 3 ВНАХД,16 ВНЧД, 42 ЧНД и 1
АНХД. Свършени са общо 97 наказателни дела, от които 11 НОХД, 26
ВНОХД,1 ВНАХД, 10ВНЧД, 64 ЧНД и 48 ЧНД и 1 АНХД. В 3 месечен срок
са свършени общо 92 дела, от които 9 НОХД, 22 ВНОХД, 3 ВНАХД,16
ВНЧД, 16 ЧНД и 1 АНД. Останали несвършени дела – 2 НОХД, 2 ВНОХД и
1 ЧНД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 6

Отменени и върнати за ново разглеждане на въззивния съд-1

Отменени и върнати на прокурор-3

Отменени изцяло-1

Изменени – 2
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Кристина Пунтева:
През 2012 г. са постъпили за разглеждане 10 НОХД, 32 ВНОХД, 11
ВНЧД, 27 ЧНД и 1 АНХД. Останали несвършени от предходната година: 3
НОХД, 2 ВНОХД и 1 ЧНД. За разглеждане е имала общо 87 наказателни
дела, в това число 13 НОХД 34 ВНОХД,11 ВНЧД, 28 ЧНД и 1 АНХД.
Свършени са общо 81 наказателни дела, от които 11 НОХД, 30 ВНОХД, 11
ВНЧД, 28 ЧНД и 1 АНХД. В 3 месечен срок са свършени общо 77 дела, от
които 9 НОХД, 28 ВНОХД, 11 ВНЧД, 28 ЧНД и 1 АНХД. Останали
несвършени дела – 2 НОХД, 4 ВНОХД .
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 7

Изменени – 3
Просрочени съдебни актове по 1 ВНОХД-7 дни.
Съдия Александър Александров:
През 2012г. са постъпили за разглеждане 12 НОХД, 29 ВНОХД, 2
ВНАХД,1 КНАХД,13 ВНЧД и 28 ЧНД. Останали несвършени от предходна
година:3 НОХД и 1 ВНОХД.За разглеждане е имал общо 89 наказателни
дела, в това число 15 НОХД, 30 ВНОХД,2 ВНАХД,1 КНАХД,12 ВНЧД и 28
ЧНД. Свършени са общо 7 наказателни дела, от които 12 НОХД, 23
ВНОХД,2 ВНАХД, 1КНАХД,12 ВНЧД, и 27 ЧНД. В 3 месечен срок са
свършени общо 72 дела, от които 9 НОХД, 21ВНОХД,2 ВНАХД, 1
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КНАХД,12ВНЧД, 27 ЧНД. Останали несвършени дела – 3 НОХД, 7
ВНОХД,1ВНЧД, и 1 ЧНД.
Резултати от инстанционния контрол включващ и обжалвани и
протестирани присъди, решения и определения от предходни години е:

Потвърдени – 4

Без разглеждане и прекратява-1

Отменени изцяло - 1

Изменени – 1
Просрочени съдебни актове по 4 дела- закъснения от 3 дни (ВНОХД
№ 212/12г),6 дни(ВНОХД№ 238/2012г.) 7дни (ВНОХД № 754/2011г.), 25 дни
(ВНОХД 270/2012г.).
Мл.съдия Надежда Славчева
През 2012г. са постъпили за разглеждане 4 ВНОХД,1ВНАХД,
6ВНЧД.Свършени са общо 12 наказателни дела,от които 5 ВНОХД,1 ВНАХД
и 6 ВНЧД.В 3 месечен срок са свършени общо 12 дела,от които 5 ВНОХД,1
ВНАХД и 6 ВНЧД.В 3 месечен срок са свършети 10 дела,от които 3
ВНОХД,1 ВНАХД и 6 ВНЧД.
Резултати от инстанционния контрол е:
Потвърдени – 2
Няма просрочени съдебни актове.
Мл.съдия Росица Кюртова
През 2012г. преимуществено е
била командирована в РС
Пазарджик.Постъпило 1 ВНЧД.Свършено в 3 месечен срок.
Няма просрочени съдебни актове.
Резултатите от
цялостната дейност сочат,че
съдиите в
наказателното отделение на ПОС притежават добър професионален опит
и знания,работят с чувство за отговорност и добросъвестно изпълняват
задълженията си.Мотивите към постановените от тях съдебни актове се
изготвят в законоустановените срокове.През отчетния период са
просрочени общо 6 наказателни дела, като просрочието е незначително-от
няколко дни до по-малко от месец.Съдиите трябва да акцентират върху
качеството на постановените съдебните актове,тъй като той е основен
показател за ефективната работа на съдилищата. Съдиите от
наказателната колегия разполагат с необходимия капацитет за
постановяване на законосъобразни и обосновани съдебни актове, без да
допускат съществени нарушения на процесуалните правила.Съдиите от
това отделение обаче трябва да участват и по- активно в различните по
видове обучения с оглед подобряване на подготовката им както по НК,така
и НПК,ЗИНЗС,вкл. и европейското законодателство по наказателни дела.
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Натовареност на наказателните съдии
През 2012 г. в наказателното отделение работиха 8 съдии,от които 7
съдии и 1 мл.съдии.
При щат от 7 съдии, средномесечното постъпление на съдия в
наказателното отделение ПОС през 2012г. е 8,39,докато през 2011 г. е 9.70 ,
през 2010г. е 10.54,през 2009г. е 11.26,през 2008 г.-11.75
Натовареността спрямо свършените дела през 2012 г.7,73 при 9.49
през 2011г., 10,12 през 2010г. , 10.95 през 2009 г. и 11,26 през 2008г.
Постъпили и свършени наказателни дела на гражданските съдии:
През 2012г. съдии от въззивното 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.

58 ВЧНД - М.Трънджиева – 7; К.Ненчев – 8; К.Пенчева – 2;
Е.Серафимова – 1; А.Палова – 7; В.Маратилов – 7; М.Димитрова – 4; Б.Илиев
– 6; Р.Кюртова – 1; Н.Славчева – 6,Д.Чопаринов-9.

7 ЧНД -В.Малатилов-5,М.Димитрова-2
Работа по ЗСРС
Съобразно чл.29 ал.8 ЗСРС отчетния доклад за дейността на съда през
година представя и данни относно брой издадени разрешения за използване
на специални разузнавателни средства,както и броя на изготвените
веществени доказателства.
През 2012 г. са издадени общо 209 бр. разрешения по отношение на
165 лица,от които 156 бр. новообразувани и 44 разрешения за продължаване
на СРС по отношение на Изготвени са 86 бр.ВДС.
През 2011 г. са издадени общо 184 бр. разрешения по отношение на
93 лица,от които 156 бр. новообразувани и 28 разрешения за продължаване
на СРС по отношение на Изготвени са 80 бр.ВДС.Постановен е 1 отказ.
През 2010г. са издадени общо 245 разрешения по отношение на 142
лица.Изготвени са 37 бр. ВДС.Няма постановени откази.
През 2009г. са издадени 214 бр. разрешения по отношение на 104
лица и са изготвени 62 ВДС.Няма постановени откази.
През 2008г.-170 разрешения по отношение на 82 лица ,като са
изготвени 42 бр. ВДС.Няма постановени откази.
Броя на дадените разрешения ,както и броя на лицата по отношение
на които е дадено разрешение за използване на СРС през отчетната година
е увеличен в сравнение с предходната година.Броя на изготвените и внесени
в съда ВДС се е увеличил на 86 и е най-големия в сравнение с предходните
години.През 2012г. няма постановен отказ.Данните сочат,че органите
имащи право да искат разрешение за ползване на СРС прецизират случаите
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по които искат разрешение за ползване на СРС,като исканията са
съобразени със закона,поради което няма и постановени откази.

Година

Обекти

Издадени
разрешения

Продължения

Откази

ВДС

2008

82

170

42

2009

104

214

62

2010

142

245

37

2011

93

156

28

2012

128

165

44

1

80
86

Най-много са издадени разрешения по искане на ТЗ БОП-95 издадени
разрешения,18 продължения по отношение на 67 лица.Изготвени 47
ВДС.Следват Окръжна прокуратура-39 и 19 искания за продължение по
отношение на 36 лица.Изготвени 22 ВДС.По искане на СДОТО-МВР са
издадени 16 разрешения,2 продължения по отношение на 13 лица.Внесени са
9 ВДС.По искане на ДАНС са издадени 15 разрешения,5 продължения по
отношение на12 лица.В съда са внесени 8 ВДС.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2012г. в ПОС новообразувани граждански дела са общо 1406,
в.т.ч. 12 върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводството.С останалите несвършени дела към 1.01.2012 год. 193 в
ПОС е имало за разглеждане общо 1599 дела.
Съответно през 2011 год. в ПОС новообразувани са общо 1361, в т.ч.
и 20 върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводството.
С останалите несвършени към 1.01.2010 год. 189 в ПОС е имало за
разглеждане общо 1550 дела.
През 2010 год. в ПОС новообразуваните дела са били 1219, в това
число 29 върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводството с останалите несвършени дела към 1.01.2009 год.178 и
всичко за разглеждане през 2009 год. е имало 1397 дела.
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През 2009 год. в ПОС новообразуваните дела са били 1261, в това
число 38 върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводството с останалите несвършени дела към 1.01.2009 год.187 и
всичко за разглеждане през 2009 год. е имало 1448 дела.
През 2008 год. в ПОС новообразуваните дела са били 1221, в това
число 45 върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводството с останалите несвършени дела към 1.01.2008 год. 229 и
всичко за разглеждане през 2009 год. е имало 1450 дела.

Година

Останали
несвършени от Ново
предходна
образувани
година

Върнати от
Всичко
за Несвър
горната
разглеждане шени
инстанция

2008

229

1221

45

1450

187

2009

187

1261

38

1448

178

2010

178

1219

29

1397

189

2011

189

1361

20

1550

193

2012

193

1406

12

1599

194

Броят на новообразуваните през 2012г. в сравнение с предходната
година е увеличен с 45 и е 1406,при 1361 за 2011г.,1219 за 2010г.,1261 за 2009
г. и 1221 за 2008 г.Прави впечатление,че продължава да намалява броя на
върнатите дела от горната инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия- 12 за 2012г.,при 20 през 2011 г.,29 за 2010г. , 38
за 2009 г. и 45 за 2008 г.което сочи на значително подобряване качеството на
постановените съдебни актове.Броят на несвършените дела в края на 2012г. е
194 и не се различава от броя на несвършените дела през последните 5
години.На фона на увеличеното общо постъпление на дела може да се
направи извод,че бързината на съдопроизводство по граждански дела е
подобрена,макар и незначително.Трябва да се има предвид,че граждански
дела І инстанция и търговски размяната на книжа отнема значително времевидно от Справка ІV-„За времетраене на размяна на книжа“ ,която при
търговските дела над 3 месеца е продължила по 44 дела,а по
първоинстанционни граждански-по 30 дела над 3 месеца.След
законодателните промени(приет нов ГПК и СК) постъпленията на
граждански дела през последните три години не бележат големи разлики,но е
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факт,че през последната година има увеличение на броя на делата в
сравнение с предходните три години.
Граждански дела първа инстанция
През 2012 г. новообразуваните граждански дела първа инстанция са
128, в това число 2 върнати от горната инстанция. С останалите 64
несвършени дела от преходната година в ПОС са разгледани 192 дела.
През 2011г. новообразуваните граждански дела първа инстанция са
152, в това число 1 върнато от горната инстанция. С останалите 52
несвършени дела от преходната година в ПОС са разгледани 204 дела.
През 2010г. новообразуваните граждански дела първа инстанция са
били 166, в това число 4 върнати от горната инстанция. С останалите 48
несвършени дела от предходната година в ПОС са разгледани 214 дела.
През 2009 г. новообразуваните дела са 180, в това число и 2 върнати
от горната инстанция. С останалите несвършени 51 в ПОС са разгледани
общо 231 дела първа инстанция.
През 2008 г. новообразуваните дела са 169, в това число и 2 върнати
от горната инстанция. С останалите несвършени 51 в ПОС са разгледани
общо 231 дела първа инстанция.
Изводът от тези цифри е,че през 2012 г. броя на новообразувани дела
първа инстанция е най-малък в сравнение с предходните години.Касае се за
обективен процес,на който съдът не може да влияе.
Търговски дела
Новообразувани през 2012г. са 246 дела, вкл. и 2 върнати от горната
инстанция. С останалите 82 несвършени през предходната година, в ПОС е
имало за разглеждане общо 328 търговски дела.
През 2011г. новообразувани са 204 дела, вкл. и 3 върнати от горната
инстанция. С останалите 79 несвършени през предходната година, в ПОС е
имало за разглеждане общо 283 търговски дела.
През 2010 год. новообразуваните са 183, вкл. и 2 върнати от горната
инстанция. С останалите 56 несвършени от предходната година, в ПОС за
разглеждане е имало 239 дела.
През 2009 год. новообразувани 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 2008 год. новообразувани са 155 вкл. и 2 върнати от горната
инстанция.С останалите 29 несвършени от предходната година в ПОС за
разглеждане е имало 184 търговски 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 - голямата междуфирмена
задлъжнялост.
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Фирмени дела
През 2012г. са постъпили 49 броя дела,през 2011г. 44 дела, през
2010г. – 44 дела, през 2009 . – 45 дела,а през 2008 г-82 ф.д.По подадени
жалби от търговци срещу откази за вписването им в търговския регистър
през 2012г. са образувани 75 дела,през 2011г.- 126 дела, през 2010г. - 203
дела, през 2009г. – 133 дела.Броя на новообразуваните дела през 2012г. е наймалък в сравнение с предходните години.В ПОС постъпват дела за
регистрация на сдружения с нестопанска цел, фондации, формации по Закона
за вероизповеданията и жилищностроителни кооперации.
През 2012 год.във връзка с пререгистрацията на всички търговци и с
изменението и допълнението на § 5 и следващите от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър започна
изготвянето на списъци с непререгистрираните търговци. Впоследствие този
текст на Закона за търговския регистър беше отменен, но едва през месец
декември 2012 год.Натоварването на служителите от Фирмено отделение
през цялата година беше голямо, тъй като данните за изготвяне на списъците
се проверяваха поотделно по всяко фирмено дело.Това се дължеше на
несключения договор за 2012 год. с „ Информационно обслужване „ АД
София от ВСС, поради което не беше възможно да се ползва тяхната база
данни и всичко се обработваше ръчно.
През 2012 год. служителките във Фирмено отделение са издавали и
удостоверения за актуално състояние за пререгистрация и обявяване в
ликвидация на отделни фирми, на обявени в несъстоятелност или страни в
съдебен процес.Заедно с удостоверенията, по искане на Агенция по
вписванията са издавани и съдържащите се във фирмените дела документи –
дружествени актове, устави, договори за извършени сделки с предприятията
и др.
Много голям обем бележи и архивирането на фирмените дела, тъй
като те се разпределят на пререгистрирани и непререгистрирани, на заличени
и незаличени, но обявени в ликвидация и по други признаци. Освен това,
тези архиви търпят непрекъсната промяна, поради промяната в актуалното
състояние на фирмите и не са окончателни. Окончателно архивиране може да
се извърши едва след изпълнение на условията по § 5 от Преходните и
заключителни разпоредбите на Закона за търговския регистър.
Въззивни граждански дела
През 2012г. новообразуваните въззивни граждански дела са 585,в това
число и 8 върнати за ново разглеждане.С останалите несвършени от
предходната година 39 дела,общият брой на делата за разглеждане е 624.
През 2011г. новообразуваните дела са 597, в това число и 15 дела,
върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводствените
действия. С останалите несвършени от предходната година 48 общо за
разглеждане в ПОС е имало 645 въззивни граждански дела.
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През 2010г. новообразувани са 529 въззивни дела,в това число 21
върнати от горната инстанция.С останалите несвършени към 01.01.2010 г. 68
, всичко за разглеждане в ПОС през отчетния период е имало 597 дела.
През 2009г. новообразуваните са 568 ,вкл. и 29 върнати от горната
инстанция.С останалите 88 несвършени от предходната година в ПОС през
2009г. за разглеждане общо е имало 656.
През 2008 г. 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 отчетната година безспорно се е запазила установената за
предходната година тенденция на увеличаване на въззивните граждански
дела,вкл. и на частните граждански дела.Видно от данните през 2012г. са
постъпили почти същият брой въззивни дела/с незначителна разлика от 12
дела по-малко в сравнение с предходната 2011г. и с 35 в повече са
новообразуваните частни въззивни граждански дела. Броя на върнатите
дела за ново разглеждане значително е намалял в сравнение с предходните
години,което се дължи както на промените в ГПК,така и на подобреното
качество на съдебните актове на съдиите разглеждащи този вид дела.
Частни граждански дела първа инстанция
През 2012г. са постъпили и са разгледани 18 дела.През 2011г.са
постъпили и са разгледани 17 дела.Същите са цифрите за постъпили и
разгледани и през 2010 год. 17 бр.Това са молби за допускане на обезпечения
по бъдещи искове. През 2009г. и 2008 г. не е имало отделни статистически
отчети за този вид дела.
През 2012г. продължи въведения през предходната година контрол
върху новопостъпилите молби за допускане обезпечение на бъдещи искове,
особено при подаване на множество молби от един и същ молител против
търговец и на едно и също основание,с цел постигане положителен резултат
при различните докладчици.Всяка новопостъпила молба се проверява за
образуван вече идентичен казус и резултатът от проверката се докладва на
съдията с цел предотвратяване на злоупотреби с процесуални права.
Наблюдава се стабилизиране броя на производствата по чл. 390 от
ГПК и броя на търговските спорове. В множество от случаите
обезпечителните производства водят до постигане на извънсъдебни спогодби
или пък плащания на дължимите суми между търговците, което по същество
намалява търговските спорове.

Частни граждански дела втора инстанция
През 2012г. новообразуваните дела от този вид са 375,като с
останалите за разглеждане от предходната година в скъдса е имало общо за
разглеждане 378 дела.
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През 2011г. новообразуваните дела са 341 и с останалите несвършени
в началото на периода 10 в съда е имало общо за разглеждане 351 въззивни
частни граждански дела.
Новообразуваните през 2010г. са 274,като с останалите несвършени от
предходната година 4 в съда е имало за разглеждане общо 278 дела, в това
число и едно върнато от горна инстанция.
През 2009г. новообразувани са били 268 с останалите несвършени от
предходната година 8 общо за разглеждане 276 в.гр.д..
През 2008г. новообразувани са били 207 с останалите несвършени от
предходната година 15 общо за разглеждане 222 дела.
В сравнение с предходната година постъплението е увеличено с 34
броя дела.Както вече бе посочено ,тези резултати затвърждават
констатираната за преходния период тенденция към увеличаване на
въззивните граждански дела. По начало постъплението по този вид дела е
увеличено ,като функция на увеличението на постъплението на граждански
дела в районните съдилища през отчетната година и през предхождащата
я.Може да се направи извод,че все още сериозен дял от увеличението на
делата заемат
образуваните по частни жалби в заповедното
производство-за предходната година са 140 броя,като се има предвид,че
поради характера на производството,могат да бъдат обжалвани няколко
акта.По отношение на този вид дела се установи съдебна практика,не са
налице съществени затруднения.Основно частните производства са по
частни жалби касаещи постановени,подлежащи на обжалване актове в
хода на общите искови производства.
Дела по молби за определяне срок при бавност:
През 2012 год. са разгледани 10 дела, от които със съдебен акт по
същество 5 дела и прекратени 5 дела. Прекратени са гр.д. № 364/2012 год., №
710/2012 год., № 580/2012 год.; № 70/2012 год. и № 69/2012 год. Със съдебен
акт по същество са отхвърлени № 714/2012 год., № 481/2012 год., № 203/2012
год., № 939/2012 год. и № 1039/2012 год. Всички молби като неоснователни
са отхвърлени.Окръжният съд е констатирал, че забавянето на делата е по
вина на жалбоподателите – напр. Атанаска Богданова – гр.д. № 710/2012 год.
и №714/2012 год., тъй като не е изпълнила своевременно указания на съда по
нередовност на исковите молби.
През 2011 год. са разгледани 5 дела, от които 4 са с постановен акт по
същество и 1 дело е прекратено.
През 2010 год. са разгледани 4 дела по които е постановен акт по
същество.
През 2009 г.-8 дела,през 2008г.-3.
Посочените данни дават основание да се направи извод,че проблеми
относно движението на делата и тяхното администриране в районните
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съдилища няма.Това е констатирано и при проверките на Инспектората
касаещи движението на делата в целия съдебен окръг.
Общо за разглеждане
Сравнителен анализ на постъплението по видове граждански дела
през последните три години сочи на постепенно увеличение броя на
граждански дела в съда, с изключение на фирмените дела.През 2012 г. броя
на гражданските дела разглеждани от двете отделения:търговско и
въззивно е най-голям в сравнение с предходните години,след приемането на
новия ГПК и промените в гражданското законодателство.

2008

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1450

1448

1397

1550

1599

През 2012г. е имало в съда за разглеждане най- много въззивни
граждански дела-624бр.,следвани като брой от частни граждански ІІ
инстанция-378бр.,следвани от търговски 328 бр. и граждански първа
инстанция 192 бр.

ВИДОВЕ ДЕЛА
Граждански дела
І инстанция

Частни
граждански дела І
инстанция
Частни
граждански дела
ІІ инстанция
Търговски дела

5
600

2010

180

169

Административни
дела
Въззивни
граждански дела

2009

2008

2011

166

2012

204

192

11

2

1

-

568

597

645

624

-

17

17

18

207

268

278

351

378

155

268

239

283

328
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Фирмени дела
Жалби за бавност
Общо

45

44

44

49

3

8

4

5

10

1221

1261

1219

82

1550

1599

Свършени дела
През 2012г. са свършени общо 1405 бр. дела, от които в тримесечен
срок 1290 бр. или 92%. Със съдебен акт по същество са приключили 1148.
Прекратените производства по 257 г.д.Проведени са 1703 заседания.
Останали несвършени в края на 2011 г.-194г.д.
През 2011 год. са свършени общо 1357 бр. дела, от които в тримесечен
срок 1199 бр. или 88%. Със съдебен акт по същество са приключили 1121.
Прекратените производства по 236 г.д.Проведени са 1887 заседания.
Останали несвършени в края на 2011 г.-193.
През 2010 год. свършените са 1208 бр. дела, от които в тримесечен
срок 1043 бр. или 86%. Със съдебен акт по същество са приключили 968.
Прекратените производства по 240 г.д.Проведени са 1549 заседания.
Останали несвършени в края на 2010 г.-189.
През 2009 г. са свършени 1270 бр. дела, от които в срок до три месеца
1077 броя или 85%. Със съдебен акт по същество са приключили 1052.
Прекратените производства по 218 г.д.Проведени са 1544 заседания.
Останали несвършени в края на 2009 г.-178.
През 2008 г. са свършени 1263 бр. дела, от които в срок до три месеца
1069 броя или 85%. Със съдебен акт по същество са приключили 1103.
Прекратените производства по 160 г.д.Проведени са 1865 заседания.
Останали несвършени в края на 2008 г.-187.
От цифрите може да се направи анализ,че през 2012 г. са свършени
най-голям брой дела,като и най-голям брой са решени по същество-със
съдебен акт.Най-висок е и процента на свършени дела в тримесечен
срок..Това сочи на една ритмичност при разглеждане на делата и желание
от съдията докладчик за своевременното приключване на делото.Броя на
несвършените дела в края на годината като цифра не се различава от броя
на предходните години,което отново съпоставено с увеличения брой дела за
разглеждане сочи на добра организация при насрочване,разглеждане и
свършване на гражданските дела.
Причините за прекратяване на делата са оттегляне или отказ от
иска, оттегляне на въззивни жалби, неизпълнение на дадени от съда
указания за отстраняване на нередовности, изпращане по подсъдност на
други съдилища и др.
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ДО 3 МЕС.
Бр.
%

Година

ОБЩО

2008

1263

1069

85

2009

1270

1077

85

2010

1208

1043

86

2011

1357

1199

88

2012

1405

1290

92

Постъпление на граждански дела първа инстанция,частни
граждански дела първа инстанция,търговски дела
По видове най-голям брой новообразувани дела са облигационните
искове 182,следвани от други искове-136,исковете по ТЗ-117,по СК-70,дела
за несъстоятелност 21,вещни исковне-8.През отчетната година е разгледано и
две дела по Регламент 2201/2003 год., 1 дело по Регламент 805/2004 г.,2 дела
по Регламент 1896/2006 г.
Видове
дела

Облигац. Искове
искове
по СК

Искове
по ТЗ

Други
искове

Дела по Вещни
несъст.
искове

2012

182

70

117

136

21

8

2011

101

68

73

76

21

4

2010г.

127

74

58

71

33

3

2009

106

75

49

77

11

1

2008

129

91

32

62

8

2

И през 2012г. се запази тенденцията най-голямо да е постъпление на
облигационните искове,но в сравнение с предходната година 2011 г. броят на
новообразуваните дела е значително увеличен.Значително е увеличен броя
на новообразуваните дела по искове по ТЗ от 73 през 2011 г. на 117 през 2012
г. Увеличение бележат
и исковете по СК -70.Няма разлика в
новообразуваните дела по несъстоятелност -21 през 2011 г. при 33 през 2010
г.Много често търговците предпочитат да образуват производство по
несъстоятелност, вместо да предявяват осъдителни искове, тъй като
съществено се различава размера на държавната такса при двата вида дела –
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при несъстоятелността е най-много 250 лв. / за дружества /, а при
осъдителните искове – 4% от размера на претенцията, съгласно Тарифата за
държавните такси.В производството по несъстоятелност могат да се
удовлетворят от имуществото на длъжника, тъй като производството
представлява универсално принудително изпълнение.
Увеличават се и делата по отменителните искове по чл. 646 и чл. 647
от ТЗ за обявяване нищожност на сделки с имущество на длъжника или за
обявяване на недействителност по отношение кредитори по несъстоятелност
на сделки, извършвани от длъжника в двугодишния период преди
производството.Това имущество влиза в масата на несъстоятелността и може
да бъде осребрено в полза на кредиторите.
Увеличават се и производствата по възражения на кредитори относно
приетите и неприети вземания от синдиците.Тези производства бавят
производството по несъстоятелност и то често не може да приключи в
определения тримесечен срок.
Разглеждане на гражданските дела първа инстанция частни
граждански дела първа инстанция,търговските дела,
През 2012г. в ПОС са разгледани граждански дела І-ва инстанция 192
при 204 за 2011 г., 214 за 2010 г. ,231 за 2009 г. и 220 през 2008 г.
През 2012г. са разгледани частни граждански дела І инстанция 18 при
17 за 2011г., 17 бр., за 2010г.,а през 2009 г. и 2008 г. – не е имало статистика
за такива дела.
През 2012г. са разгледани търговски дела 328 търговски дела,при 283
за 2011г. 239 бр. за 2010г., 215 за 2009 г. и 184 за 2008г.

Видове дела
Граждански І
инстанция
ЧГД І
инстантция
Търговски
дела
Общо

2008
220

2009
231

2010

2011

2012

214

204

17

17

192
18

184

215

239

283

328

404

446

470

504

538
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Свършени граждански дела първа инстанция,частни граждански
дела първа инстанция и търговски дела
Свършени граждански дела І-ва инстанция през 2012г. са 153,от които
в 3 месечен срок 114 или 75%,от които с акт по същество 116,проведени са
268 заседания.
През 2011г. са свършени 140 бр., от които в тримесечен срок 108бр.
или 77%,от които с акт по същество 116,проведени 264 заседания.
Свършени граждански дела І-ва инстанция през 2010г. – 162 бр, от
които в тримесечен срок – 126 бр. или 78 %,от които с акт по същество
127,проведени 265 заседания.
Свършени граждански дела І-ва инстанция през 2009г. – 183 бр, от
които в тримесечен срок – 145 бр. или 79%,с акт по същество 150,проведени
253 заседания.
През 2008 г. са свършени граждански дела І-ва инстанция 169 дела от
които в тримесечен срок – 126 бр. или 75%,с акт по същество ,19 са
прекратени,проведени са 369 заседания.
Прави впечатление,че броя на свършените дела през 2011 г. от този
вид е най-малък в сравнение с предходните години-140 при 62 за 2010 г. и
183 за 2009 г. Като причина може да се посочи продължителността на
размяната на книжа,както и отлагането на дела с оглед изясняване фактите по
спора.
Свършени частни граждански дела І-ва инстанция през 2012г.-18
бр.,всички в 3 месечен срок,през 2011 год. – 15 броя в тримесечен срок ; през
2010 год. – свършени са в тримесечен срок 17 броя ; през 2009 год. няма
такива дела.
Година

ОБЩО

ДО 3 МЕС.
Бр.

%

2008

169

126

75

2009

183

145

79

2010

162

126

78

2011

140

108

77

2012

153

114

75

Свършени търговски дела
Свършени търговски дела през 2012г. са 234,в 3 месечен срок-186 или
79%.Със съдебен акт по същество са приключили 181 дела,прекратени са 53
дела.Брой на заседанията 360.
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През 2011г. са свършени 201 дела, в тримесечен срок – 144 или
72%.Със съдебен акт по същество са приключили 156 т.д.,прекратени са 45
т.д.Броя на заседанията е 410.
През 2010 год. са свършени 160 , от които в тримесечния срок 118
или 74%; Със съдебен акт по същество са приключили 113 т.д.,прекратени са
47 т.д. Броя на проведените заседания е 257.
През 2009 год. са свършени 159 дела, от които в тримесечен срок 137
дела или 86%. Със съдебен акт по същество са приключили 104
т.д.,прекратени са 55 т.д. Броя на проведените заседанията е 159.
Година

ОБЩО

ДО 3 МЕС.
Бр.
%

2008

150

104

69

2009

159

137

86

2010

160

118

74

2011

201

144

72

2012

234

186

79

% на свършени дела в 3 месечен срок е подобрен.Цифрите сочат,че
броят на общо свършените,както и на свършените в 3 месечен срок е
увеличен в сравнение с предходните години.
Цифрите дават основание да се направи извод,че съдиите от
търговското отделение са положили много усилия за изясняване на
споровете (увеличен брой на съдебни заседания) и за решаването им,което е
довело и до общо увеличение на броя на свършените дела със съдебен акт.
През 2012 г. са свършени 28 дела по несъстоятелност, от които 3 по
чл. 630 от ТЗ,21 по чл. 632 от ТЗ, по които производството е спряно до
изтичане на едногодишен срок, след който може да се прекрати, 3 по чл. 710
от ТЗ с обявена несъстоятелност и 1 д. е прекратено. Висящи са 6 дела.
През 2011г. са свършени и 26 за несъстоятелност,от които в 3 месечен
срок, 11 с обявена несъстоятелност и 7 са прекратени.Останали несвършени
дела за несъстоятелност са 4 дела.
В статистическите отчети като свършени се сочат делата по
които има открито производство по несъстоятелност.Делата които
продължават обаче след открито производство в съда са значително
повече на брой – 27.
Направено е предложение до ВСС за отделен ред и критерий за
отчитане на делата за несъстоятелност в статистическите отчети,тъй
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като съдиите по тях извършват значителна по обем работа,която не се
отчита никъде.
През 2012 год. са прекратени производствата по 37 граждански дела
І-ва инстанция, по 53 търговски дела, от които 7 по спогодба и 46 по други
причини.
През 2011г. са прекратени производствата по 24 граждански І
инстанция и 40 търговски дела и 5 по спогодба ( общо 45).
През 2010 год. са прекратени 35 броя граждански дела І-ва
инстанция, от които 3 по спогодба и 32 по други причини.Прекратени са и 47
търговски дела, от които 2 по спогодба и 45 – по други причини.
В сравнение с предходните две години се забелязва увеличение на
броя на прекратените дела.
Несвършени дела
Останали несвършени дела в края на 2012 год. са 39 граждански І-ва
инстанция, 94 търговски дела или общо 133 дела.
Останали несвършени дела в края на 2011г. са 64 граждански І-ва
инстанция и 82 търговски дела или общо 146 дела
През 2010 г. са останали 52 граждански І-ва инстанция и 79 търговски
дела или общо 131 дела
Данните сочат ,че останали несвършени граждански дела І-ва
инстанция са по-малко от тези през 2011г.
По-голям ръст бележат търговските дела, но това се дължи и на
увеличения брой дела за разглеждане през 2012 год.Обяснението за тези
цифри може да се търси и в двойната размяна на книжа по търговските
дела и продължителните срокове предвидени в ГПК.
През 2012г. е спряно производството по 7 граждански дела и 15
търговски дела – общо 22. Петнадесет дела са спрени поради
необходимостта от произнасяне с влязло в сила решение по преюдициални
спорове, 4 търговски дела и 1 гражданско дело са спрени по взаимно
съгласие на страните, 2 бр. от търговските дела са спрени на основание чл.
637 ал. 1 от ТЗ - за приемане на вземанията по тях от синдика на
дружеството – ответник „ Булгар Минерали Стрелча „ АД гр. Стрелча, за
което е открито производство по несъстоятелност.
Причини за отлагане на делата
След влизане в сила на новия ГПК се очакваше,че броя на отложените
дела ще спадне с оглед предвидената в закона двойна размяна на книжа и
страните ще се приучат на процесуална дисциплина.Цифрите сочат,че през
2012 год. са проведени 268 съдебни заседания по граждански дела І-ва
инстанция и 360 съдебни заседания по търговски дела. През 2011 г. са
проведени 264 съдебни заседания по граждански дела І-ва инстанция и 410
заседания по търговски дела.През 2010г. са проведени 265 заседания по
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граждански дела І-ва инстанция и 257 заседания по търговски дела.Следва да
се има предвид,че в броя на проведените заседания по търговски дела е
увеличен значително и това се дължи
и на производствата по
несъстоятелност по които се провеждат съдебни заседания и по които не се
постановяват самостоятелни актове.
Причините за отлагане на делата,а от там и на по-големия брой
несвършени дела са в повечето случаи обективни - дела с фактическа и
правна сложност, при които възниква необходимостта от събиране на
допълнителни доказателства, разпити на нови свидетели, назначаване на
нови експертизи.Делата се отлагат най-често поради нередовно
призоваване на страните, вещи лица, свидетели, заболяване на страна или
пълномощник, неизготвени заключения от вещи лица.Често вещите лица са
затруднени да извършат проверките за изготвяне на заключение, поради
отсъствие на отговорни служители, счетоводители,управители и др., без
помощта или съдействието на които не биха могли да отговорят на
задачите на експертизата. Налага се да бъдат изчакани, докато се върнат
на работа, което води до отлагане на делата Има случаи на неосигуряване
на достъп на вещи лица до необходимата им информация, особено в банки, в
НАП, органи на предварителното производство и др., което също води до
отлагане на делата.В такива случаи се налага намесата на съдиите –
докладчици за отстраняване пречките по движението на делата.Понякога
затруднение представлява назначаване на вещо лице със специфични знания
– напр. специалист – мебелист, специалист по ориза, различни медицински
специалисти, специалист банкови операции и др., когато в изготвения
списък на вещите лица такива специалисти липсват, а списъците на
другите съдилища са без отразена специалност и адрес за призоваване,
което допълнително затруднява съдиите.Често и самите вещи лица
отказват да работят по делата, поради служебна заетост или
некомпетентност по поставените за изясняване въпроси.С оглед
препоръката в Акта на инспектората за обсъждане прилагането на
чл.143,ал.3 ГПК и чл.86 ГПСК с цел предотвратяване отлагането на дела по
вина на вещите лица Общото събрание на съдиите при Пазарджишкия
окръжен съд прие,че вещите лица ще бъдат уведомени с писма, че при
неизготвяне в срок на заключенията и при неоснователни откази ще им се
налагат предвидените в закона санкции, отделно ще бъдат изключени от
списъка за вещите лица за следващата година.
Преписи от протоколите когато по вина на вещото лице делото се
отлага да се прилагат в специална папка при съдебния администратор
които протоколи ще се докладват при ежегодното изготвяне на списъка
на вещите лица.
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Дела с обществен интерес
Голям обществени интерес предизвикаха гражданските дела, заведени
от лекарите Петьо Георгиев Хаджийски,, Георги Делчев Павлов и Таня
Илиева Данева - гр.д. № 439/2012 год., № 440/2012 год. и № 441/2012 год. –
против Прокуратура на Република България по повод оправдателните
присъди по НОХД № 311/2011 год. по описа на ПОС. Обвинени са в
немарливо изпълнение на служебни задължения , поради което е настъпила
смъртта на петмесечната Мария Янкова. Тримата ищци са претендирали
обезщетение за неимуществени вреди. По делата са постановени решения в
законоустановения срок и в момента са висящи пред Апелативен съд
Пловдив.
Голям обществен интерес е предизвикало гр.д. № 184/2011 год. –
Окръжна прокуратура против „ Тролейбусен транспорт „ АД Пазарджик за
установяване на вписани несъществуващи обстоятелства в актуалното
състояние на дружеството. Делото е висящо пред Апелативен съд Пловдив.
Търг.д. № 109/2012 год. с ищец ЕТ „ Айредин Еюпов „ и ответник
Община Велинград за заплащане възнаграждение за извършени СМР за В и К
в с. Чолаково община Велинград.Делото е решено с влязло в сила решение.
Гр.д. № 622/2010 год. на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност против Лъчезар Александров Блангев, Ружа
Александрова Блангева и „ Лара Комерс „ ЕООД Пазарджик за отнемане на
имущество на стойност 73 593 лв. Делото е висящо пред Апелативен съд
Пловдив.
Интерес представлява и търг.д. № 125/2011г. за обявяване в
несъстоятелност на „ Лакрима“ АД.По делото е постановено решение, с
което дружеството е обявено в несъстоятелност.Делото е висящо.
Голям обществен интерес представлява и търг.д. № 66/2010 год. за
обявяване в несъстоятелност на Булгар Минерали Стрелча АД гр. Стрелча от
кредиторите Минерални ресурси ООД гр. Новара Италия и Минерали
Индустриали България ООД гр.Севлиево. По делото е открито производство
по несъстоятелност.
Обжалвани съдебни актове
През 2012 год. са обжалвани 48 граждански дела І-ва инстанция, 10
частни граждански дела без жалби за бавност и 95 търговски дела.
Ревизирани съдебни актове
Резултатите от обжалваните съдебни актове, върнати от ПАС и от
ВКС през 2012 год. са както следва:
Граждански дела І-ва инстанция – потвърдени 22 решения, отменени 5
решения, изменени 6 решения, прекратени – 1.
Определения и разпореждания по граждански дела І-ва инстанция –
потвърдени 22 , отменени 9 , обезсилени 1.
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Търговски дела – решения 41 потвърдени, 12 отменени, 9 изменени
Определения и разпореждания търговски дела потвърдени 14,
отменени 8, изменени 1, обезсилени 1 .
Съдиите, работещи в Търговско отделение са полагали усилия за
подготовка на делата си, в по-голямата си част отличаващи се с
фактическа и правна сложност, за своевременно насрочване и решаване,
както и за изготвяне в срок на съдебните актове,поради което са
постигнати и много добри резултати.На общо събрание на съдиите са
анализирани причините за забавяне на конкретни дела и са обсъждани
мерки за своевременното им решаване.Във връзка с извършена планова
проверка по заповед № ПП-01-62/5.09.2012 год. на Главния инспектор на
Инспектората към ВСС и изготвения Акт за резултатите от нея, е
проведено общо събрание на съдиите от гражданската колегия и са
разгледани подробно констатациите на проверката.За отбелязване е, че те
са изцяло положителни.Направените изводи са, че администрирането на
постъпилите дела е своевременно и ако те не са приключили в разумен срок,
то причините са в спиране на производството, попадането им в съдебната
ваканция, фактическа и правна сложност на делата и по-рядко
многократно отлагане за събиране на доказателства, неизготвени
заключения от вещи лица, откази на вещите лица да работят и замяната
им с други, трудности при назначаване на вещи лица със специфична
компетентност и др.Констатирано е, че само по 2 броя дела е отменен
хода по същество,което означава добра предварителна подготовка от
страна на съдиите-докладчици по първоинстанционните граждански и
търговски дела.Обект на проверката са били и спрените
дела.Констатациите са, че това са обикновено преюдициални спорове и че
се администрират своевременно, като се възобновяват веднага след
приключване на делата с влезли в сила решения За образуването,
движението и приключването на делата е констатирано, че съдиите
разглеждащи първоинстанционни граждански и търговски дела са се
произнасяли своевременно по редовността на исковите молби и е налице
стремеж към бързо администриране на исковите молби.Съдиите са
постановявали своите актове по размяна на книжата в изключително
кратки срокове, изготвяни са много подробни проекти за доклад, извършена
е добра подготовка за разглеждането им в открито съдебно заседание
Съдиите от Търговското отделение са разгледали на общо събрание двете
препоръки на инспекторите с цел предотвратяване отлагането на делата и
постановяването на разпореждания и определения с цел да се преодолее
порочната практика за изготвяне на непълни и немотивирани актове и
резолюции на ръка върху документите. Констатацията в случая е, че
стремежа на гражданските съдии да работят все по-добре е подобаващо
оценен от проверяващите..
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Съдиите работещи в това отделение са с много добра теоретична
подготовка,което се отразява и при изготвяне на качествени съдебните
актове.Резултатите от ревизираните съдебни актове през 2012 г. са
значително подобрени,съобразена е и практиката на ПАС и ВКС.
Както вече се посочи обективна причина за по-големия брой висящи
дела е и продължителното време за размяна на книжа при някои дела.През
2012г. са разменени книжата на 83граждански дела І-ва инстанция, като от
тях до 1 месец няма разменени книжата , за 2 месеца – по 24 дела, за 3 месеца
– по 12 дела и над 3 месеца – по 28 дела. Разменени са книжата по 62
търговски дела в т.ч. по 1 месец няма разменени книжа, до 2 месеца – по 3
дела, до 3 месеца – по 10 дела и над 3 месеца – по 49 дела. Причините са
различни: Често ответниците не се намират на посочения от ищеца адрес
в исковата молба, търговците са сменили адреса си на управление и не са го
вписали в търговския регистър, ответниците – физически лица се намират
в чужбина и близките им не желаят да се ангажират с приемане на
призовки или книжа по делото,междувременно прехвърлена чрез сделка
фирма на друго търговско дружество или едноличен търговец, който
следва да се установи допълнително, когато една от страните по делото е
чуждестранно юридическо или физическо лице и трябва да се връчват
книжа по реда на определен регламент и др.Улеснен е достъпа до
търговския регистър, като всеки съдия може безпроблемно да извърши
проверка на вписаните актове и да се разпореди съответно за връчване на
съдебните книжа на правилната страна.
Дейност на съдиите разглеждащи граждански
дела първа
инстанция , търговски и фирмени дела
Гражданските дела първо инстанция,търговските дела ,фирмените
дела,молбите за бавност и частни граждански дела се образуват от
Зам.председателя Танкова в деня на постъпването им.Разпределят се същия
ден между съдиите в търговското отделение на принципа на случайния
подбор.
Зам.председател Невена Танкова
През 2012 год. е имала постъпили общо 147 дела, от които 35 са
граждански дела І-ва инстанция, 2 граждански дела ІІ-ра инстанция, 5 частни
граждански дела І-ва инстанция, 61 търговски дела, 40 фирмени дела и 4
частни жалби.
С останалите от предходната година общо 39 броя дела, от които 14
граждански дела І-ва инстанция, 2 частни граждански дела І-ва инстанция, 22
търговски дела и 1 фирмено дело, общо за разглеждане са били 186 дела, от
които 49 граждански дела І-ва инстанция, 2 граждански дела ІІ-ра инстанция,
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7 частни граждански дела, 83 търговски дела, 41 фирмени дела и 4 частни
жалби.
От тях общо свършени са 155 дела, от които 40 граждански дела І-ва
инстанция,2 граждански дела ІІ-ра инстанция, 7 частни граждански дела,62
търговски дела, 40 фирмени дела и 4 частни жалби.
През 2012 год. са върнати 30 решения, от които 19 потвърдени, 7 –
отменени,4 – частично отменени
Пред 2012 год. са върнати 14 определения, от които 10 потвърдени, 4
отменени.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Славейка Костадинова
През 2012 год. е имала постъпили общо 66 дела, от които 15
граждански дела І-ва инстанция, 6 частни граждански дела І-ва инстанция,
25 търговски дела,19 фирмени дела и 1 частна жалба.
С останалите от предходната година общо 31 дела, от които 14
граждански дела І-ва инстанция и 17 търговски дела, е имала общо за
разглеждане 97 дела, от които 29 граждански дела І-ва инстанция, 6 частни
граждански дела І-ва инстанция, 42 търговски дела, 19 фирмени дела и 1
частна жалба.
От тях са свършени 97 дела, от които 29 граждански дела І-ва
инстанция, 6 частни граждански дела І-ва инстанция, 42 търговски дела, 19
фирмени дела и 1 частна жалба.
Всички дела са свършени в законоустановения срок, тъй като от 1
август 2012 год. съд. Костадинова е преминала на работа в Апелативен съд
Пловдив.
През 2012 год. са върнати 17 броя решения, от които 11 са
потвърдени, 2 са обезсилени и прекратени, 1 обезсилено и върнато за ново
разглеждане, 1 отменено и 1 изменено.
Върнати са 11 определения, от които 8 потвърдени, 3 отменени
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Елеонора Серафимова
През 2012 год. е имала постъпили общо 106 дела, от които 25
граждански дела І-ва инстанция,1 гражданско дело ІІ-ра инстанция,5 частни
граждански дела І-ва инстанция, 37 търговски дела, 36 фирмени дела и 2
частни жалби.
С останалите от предходната година общо 35 дела, от които 15
граждански дела І-ва инстанция, 19 търговски дела и 1 фирмено дело, е
разгледала общо 141 дела, от които 40 граждански дела І-ва инстанция, 1
гражданско дело ІІ-ра инстанция, 5 частни граждански дела І-ва инстанция,
56 търговски дела, 37 фирмени дела и 2 частни жалби.
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От тях са свършени 141 дела, от които 40 граждански І-ва инстанция,
1 гражданско дело ІІ-ра инстанция, 5 частни граждански дела І-ва инстанция,
56 търговски дела, 37 фирмени дела и 2 частни жалби.
През 2012 год. са върнати 18 решения, от които 9 са потвърдени, 1
без разглеждане, 6 отменени, 2 изменени.
Върнати са 12 определения, от които 10 са потвърдени, 2 отменени.
Съдия Серафимова от 1 декември 2012 год. е командирована в
Софийски градски съд.
Просрочени съдебни актове по 10 дела от 11 до 26 дни.
В търговското отделение е започнала да работи от 1 ноември 2012
год. съдия Катя Пенчева и от 1 декември 2012 год. съдия Красимир
Ненчев.Съдия Пенчева е разгледала и постановила решения по 4 граждански
дела и 5 търговски дела, а съдия Ненчев е разгледал и постановил съдебни
актове по 2 граждански дела и и по 3 търговски дела.
Съдия Илиана Димитрова
През 2012 год. е имала постъпили 158 дела, от които 34 граждански
дела І-ва инстанция,2 въззивни граждански дела, 7 частни граждански дела,
72 търговски дела, 42 фирмени дела и 1 брой частна жалба.
С останалите от предходната година 38 дела, от които 15 граждански
І-ва инстанция и 22 търговски дела и 1 фирмено дело е разгледала общо 196
дела, от които 49 граждански дела І-ва инстанция, 2 граждански дела ІІ-ра
инстанция, 7 частни граждански дела І-ва инстанция, 94 търговски дела, 43
фирмени дела и 1 частна жалба.
От тях са свършени 147 дела, от които 37 граждански дела І-ва
инстанция, 2 граждански дела ІІ-ра инстанция, 7 частни граждански дела І-ва
инстанция, 58 търговски дела, 42 фирмени дела и 1 частна жалба.
През 2012 год. са върнати 21 броя решения, от които 11 потвърдени, 3
отменени и 7 броя частично отменени
Върнати са и 13 определения, от които 8 са потвърдени, 4 са отменени
и 1 е частично отменено.
Просрочени са съдебни актове по 9 броя дела- от 3 до 25 дни.

Въззивни граждански дела
През 2012г. е имало за разглеждане общо 624 въззивни дела,при 645
за 2011г., 597 за 2010г. , 656 за 2009г. и 712 за 2008 г.
От свършените общо 573 дела 545 са свършени в срок от три месеца
или 95%,като по 466 дела е постановен акт по същество,а по 107 дела
производството е прекратено.Проведени са 631 заседания.
През 2011г. от общо свършените 606 дела, в тримесечен срок са 540
или 89%.Със съдебен акт по същество са свършени 487,прекратени са
119.Проведени са 792 заседания.
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През 2010г. е имало за разглеждане общо 597 въззивни,всичко
свършени са били 549 , от които в 3 месечен срок 467 или 85%.Със съдебен
акт са свършени 441,прекратени са 108.Проведени са 654 заседания.
През 2009г.за разглеждане в съда е имало 656 въззивни дела,с
вършени са общо 588 , от които в 3 месечен срок 469- или 80%.Със съдебен
акт са свършени 502,прекратени-86.Проведени са 742 заседания.
През 2008г.за разглеждане в съда е имало 712 въззивни дела
,свършени са общо 624 , от които в 3 месечен срок 536- или 86%.Със съдебен
акт са свършени 553,прекратени-108.Проведени са 873 заседания.
Анализа на резултатите при разглеждане на въззивните граждански
дела , показва ,че въпреки запазилата се тенденция на общо увеличение на
делата от този вид и работата в непълни състави,значително се е
подобрила бързината на правораздаване по тях.Като се има предвид,че
като свършени се считат само делата по които е постановен съдебен
акт,процента на свършени в 3 месечен срок дела- 95 % е изключително
добро постижение.Такива резултати не са констатирани през последните
няколко години. Очевидно е ,че този показател се подобрява непрекъснато и
то – съществено.
Свършени
Година

Общо
за
разглеждане

До
3
Със
месеца
съдебен
Прекратени
акт
по
Бр. %
същество

Общо

2008

712

624

553

71

536

86

2009

656

588

502

86

469

80

2010

597

549

441

108

467

85

2011

645

606

487

119

540

89

2012

624

573

466

109

545

95

Този резултат се дължи на добрата подготовка – своевременното
изготвяне на графици за съдебните заседания ,осигуряването на зали за
разглеждането на делата и доброто администриране от страна на
съдиите - докладчици.Съществен принос имат и въведените в процесуалния
закон забрани за посочване на нови факти и доказателства пред въззивната
инстанция и естествено - точното прилагане на закона от съдиите
,разглеждащи въззивни дела.Положително се отразява и подобрената
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организацията във връзка с връчване на книжа по делата в рамките на
съдебния окръг.
От постъпилите и разгледани въззивни дела най-голям е броя като
цяло на делата облигационни по природата си – включително и търговски
спорове и производства по чл.422 от ГПК.Значително е и постъплението на
дела ,с относително по-висока сложност – искове за собственост и
делби.Постъплението на трудови дела се запазва
От всички свършени дела 143 са делата по искове по ЗС и делби, 199 –
са облигационните искове. По реда на чл.317 във връзка с чл.310 от ГПК
,тоест – бързи производства за приключили 81.Всички тези дела са
насрочвани разглеждани и съдебните актове са постановявани в установените
в закона кратки срокове,каквито са констатациите и на Инспектората при
извършената проверка.
Въпреки ограничената възможност за обжалване на действия на
съдебния изпълнител по реда на чл.435 от ГПК, се е увеличило
постъплението на дела от този вид.За предходната година броя на делата от
този вид е бил 101,а за 2012 година – постъплението е 121 дела,14 от които са
по жалби против действията на ЧСИ.Жалбите против действията на ДСИ
Пазарджик са 44,против действията на ДСИ Велинград – 37,ДСИ Пещера-22
и ДСИ Панагюрище – 3.
През отчетната година най-много дела за разглеждане са постъпили от
Районен съд Пазарджик – 306/брой почти равен на постъпилите през
предходната година/,151 – от РС Велинград,77- от РС Пещера и 54 от РС
Панагюрище.Съответно следва да се отбележи,че най-голям е броя на изцяло
отменените актове и обезсилените такива по дела на РС Велинград –
съответно 32 и 14 ,при 28 и 10 за РС Пазарджик ,постъплението от който е
близо три пъти по-голямо.Приключили са в съда и 10 производства по Закона
за защита от домашно насилие.
Прави впечатление,че се обема на постъпление на дела от отделните
съдилища е относително постоянен,което пък позволява във висока степен да
са извършва прогнозиране на постъпленията.
Несвършени дела
Броя на несвършените въззивни дела в края на 2012 г. е 51 дела .Този
брой е леко завишен в сравнение с несвършените дела за предходната година
– 39 ,но следва да се има предвид,че само през месец декември в съда са
постъпили
общо 62 граждански въззивни дела,от които 41 по въззивни
жалби. Всеки от съдиите във въззивната колегия е приключил отчетната
година с незначителен брой висящи дела- най-много 14.Това е много добър
резултат ,като се има предвид ,че част от тези производства са спрените на
различно основание дела и другите ,съответно са насрочените за м.януари
2013 година.
От общо несвършените 39 дела – 6 са спрени на различни основания.
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От свършените въззивни граждански дела – общо 606 ,по 19 дела
производството е продължило повече от шест месеца.От несвършените дела
по четири производството е продължило повече от шест месеца .Прави
впечатление,че се касае за дела , които са насрочени в съдебно заседание през
м.февруари и март,а не за спрени към момента производства производства.
Висящите дела към края на 2012 година , продължили повече от шест
месеца от датата на образуването им са 4,при 5 за 2010 и 2011
година.Очертава се трайна положителна тенденция за приключване на делата
основно в тримесечни срокове.Сериозно е намалял броя на производствата ,
продължили повече от шест месеца.
Съществено значение за постигане на този резултат имат станалите
практика действия на Административния ръководител на съда по
упражняване
на
контрол
върху
производствата
с
по-голяма
продължителност.Тези дела се подлагат на внимателен анализ и контролират
ежемесечно.
В края на 2012 година спрените въззивни дела са само 4. Стриктния
контрол и своевременното администриране на тези дела даде през годината
своите резултати .
Причини за отлагане на делата
През 2012 г. са проведени 631 заседания по въззивни граждански
дела , при 792 за предходната година и 654 за 2010 година.Тези цифри водят
до еднозначен извод – въпреки запазилото се увеличено постъпление,делата
са отлагани по-малко,проведени са 100 заседания по-малко ,което естествено
пък е довело до по-бързото приключване на делата ,като 95% са приключили
в тримесечен срок.
Както е констатирано и при проверката , извършена от Инспектората
при ВСС делата са насрочвани за първо заседание в едномесечен срок от
постъпването им,администрирани са своевременно и съдиите-докладчици
своевременно са се произнасяли по постъпилите книжа.
Делата са отлагани по обективни причини.На първо място основна
причина за отлагане на делата продължава да е нередовното
призоваване,което пък от своя страна се дължи на затруднения да се
призоват лица с адрес в големите градове – София, Пловдив,както и на
проблеми при оформяне и връщане на призовки от Кметствата в малките
населени места.Съществено се е подобрило качеството на връчване на
книжа в района на съда.Значително намален е броя на делата , отложени
,поради заболяване на страните или наличие на друга пречка за явяване на
страна или процесуален представител ,което се дължи както на
разпоредбата на закона- чл.142 ал.ІІ от ГПК,така и на променената
законодателна уредба – Наредбата за медицинската експертиза.Разбира се
,съществен принос за бързината на движение на делата имат и въведените
процесуални правила на ограничения въззив и извършваната добра
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предварителна подготовка.Дела са се отлагали и за събиране на
доказателства.
Както е констатирал при проверката си и Инспектората при ВСС
принос за продължителността на производствата имат и действията по
оставяне на исковите молби без движение от въззивния съд.Възможността
такива действия да бъдат предприемани според ГПК е спорна в съдебната
практика.Редица въпроси ,разрешени с Тълкувателни решения при
действието на отменения Граждански процесуален кодекс се поставят
отново,което е наложило и образуване на Тълкувателно дело по съществени
въпроси относно правомощията на въззивната инстанция
Обжалвани съдебни актове
Запазва се и тенденцията значителен брой съдебни актове ,
постановени по въззивни граждански дела да се обжалват.За 2010 година са
обжалвани 251 акта, за 2011 година този брой е 203.През изминалата 2012
година са обжалвани 149.Този брой ожалвани дела се определя от
ограничението за касационно обжалване ,въведено с чл.280 ал.ІІ от ГПК
съобразно материалния интерес- до 5000 лева и по търговски – с цена до
10 000 лева.
Ревизирани съдебни актове
Резултатите от ревизираните съдебни актове,включващ и върнати дела
и от предходни години след инстанционен контрол –по решения и
определения е както следва:
Общо 160 въззивни граждански дела са се върнали в съда след
упражнен инстанционен контрол.По 106 от тях не е допуснато касационно
обжалване,12 касационни жалби са оставени без разглеждане,по 15 дела акта
е потвърден,по 2 производството е прекратено.По 10 дела съдебния акт е
отменен и е постановено ново решение,две съдебни решения са обезсилени,6
изменени.
Отбелязва се подобрение и по този критерии ,като се има предвид ,че
24 са отменените актове за миналата година.Въпреки това би могло да се
очаква още по-добро качество на работата ,като се има предвид,че във
въззивната колегия работят съдии с опит.
Частни граждански дела ІІ инстанция
През 2012г. в съда е имало за разглеждане общо 378 въззивни частни
граждански дела,от които 370 новообразувани,при 351 въззивни частни
граждански дела за 2011г.,при 278 за 2010г. ,276 за 2009г. и 228 за 2008 г.
От свършените общо 370 дела, всички са в 3 месечен срок или
100%.Със съдебен акт по същество са свършени 318,прекратени са 52.
Постъплението на този вид дела е увеличено.Това се дължи на
увеличено постъпление на частни жалби изобщо ,като по-значително е
постъпление на частни жалби в заповедното производство.
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Несвършени дела
Несвършените дела в края на периода са 8,като за 2011 г. са 3, за 2010
г. са 10 , за 2009 г. – 4 и за 2008 г.-8.Не може да не се отбележи ,че въпреки
значителното увеличение на постъплението и повишаване сложността на
този вид дела през 2012г., броя на несвършените е определено
незначителен.Освен това – част от тези дела се разглеждат в открито
заседание ,което неминуемо се отразява на бързината на движението им.
Обжалвани съдебни актове
През 2012г. са обжалвани 36 съдебни акта,при 55 съдебни акта за
2011г., 54 за 2009г и 45 за 2008г.
Ревизирани съдебни актове
През 2012г. 29 определения , постановени в хода на въззивните
производства са били обжалвани. От тях
отменени са 5 и 1 е
обезсилено.Общият брой обжалвани определения по въззивни частни
граждански дела е 36.Отменено е 1 определение и 1 е обезсилено.
Производството по едно от делата е прекратено.Останалите са потвърдени.
Дейност на съдиите разглеждащи въззивни граждански дела:
Въззивните дела се образуват в деня на постъпването им от
Заместника на административния ръководител се и разпределят веднага
между съдиите ,разглеждащи въззивни граждански дела на принципа на
случайния подбор.Преди образуването на делата се извършва преценка на
редовността на въззивните жалби ,чрез която се цели предотвратяване
образуването на дела по нередовни жалби,което пък да налага впоследствие
прекратяване и връщане на първоинстанционните съдилища.През 2012
година са въведени критерии за разпределение на делата,като всички съдии
са разглеждали дела от всякакъв вид. Въведените критерии,посочени в
заповед на Административния ръководител, целят при разпределението да
се съобрази и сложността на делото /като се изхожда единствено от
правната природа на разгледания иск/,без да се накърнява случайния подбор.
Отделно е извършвано разпределянето на въззивни и частни дела ,като и
при частните са въведени критерии с оглед сложността.Чрез този начин
на разпределение се осигурява нормалното движение и на делата
разглеждани по реда на чл.317 във връзка с чл.310 от Граждански
процесуален кодекс – бързите производства. Ефективността на този начин
на разпределение се потвърждава и от констатациите на Инспектората
при ВСС ,който при извършена проверка на делата е констатирал,че
стриктно са спазвани сроковете по чл.315 ал.ІІ и чл.316 от ГПК.Анализа на
натовареността на отделните съдии и ,както и данните ,че 95% от
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въззивните дела са приключили в тримесечен срок ,показват,че този начин
на организация на работата дава видими положителни резултати.
Зам.-председател Мина Трънджиева:
През 2012 г. са постъпили общо 125 граждански дела, от които:
въззивни-76 и въззивни частни-47,1 частно гражданско и едно търговско
дело. Останали несвършени в началото на отчетния период са 3 дела.Общия
брой на делата за разглеждане е 128.
Свършени са 117 дела, от които въззивни-69 и въззивни частни
граждански дела-46. Със съдебен акт по същество са приключили 93, от
които въззивни-55 и ВЧГР-37. Прекратени общо са 24 дела.
В тримесечен срок са свършени 116 дела.
Резултати от инстанционен контрол: решения – не допуска
кас.обжалване-8, без разглеждане-1, отменени-1. Определения: - 6 –
потвърдени, 3 – не допуска кас.обжалване, 1 – без разглеждане, отменено – 1.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Красимир Ненчев:
През 2012г. са постъпили общо 153 граждански дела, от които:75
въззивни и 47 въззивни частни граждански дела.Преди приключването на
годината , поради преминаване на работа в друга колегия на съдия Ненчев са
разпределени в края на годината и 7 първоинстанционни граждански и 24
търговски дела.
Останалите несвършени в началото на отчетния период са били 12 или
общо за разглеждане е имало 128 въззивни дела.
Общо свършени са 129, от които 80 въззивни граждански ,48 – въззивни
частни граждански и едно търговско дело. Решени със съдебен акт по
същество са 99 дела от които въззивни 53 и въззивни частни – 45 дела.
Свършени в 3 месечен срок са 123 дела, от 74 въззивни и 48 въззивни
частни дела.
Върнати обжалвани съдебни актове: решения–21, определения-12.
Резултати от инстанционен контрол: решения: 2 потвърдени, 14 не допуска
кас.обжалване, 2 без разглеждане, 2 отменени и 1 изменено. Определения и
разпореждания: 8 потвърдени, 1 – не допуска кас.обжалване и 3 отменени.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Катя Пенчева:
През 2012 г. са постъпили общо 113 граждански дела, от които 70
въззивни и 43 въззивни частни.Считано от 1.10.2012 година съдията Пенчева
е с натоварване 50% въззивни дела и 50% граждански първоинстанционни и
търговски по силата на нарочна заповед на Административния ръководител ,
а от 7.12. на съдия Пенчева са разпределяни само търговски и
първоинстанционни граждански.
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Останали несвършени в началото на отчетния период са 9 въззивни
дела дела ли общо за разглеждане съдия Пенчева е имала 119 въззивни дела.
Общо свършени са 119 въззивни дела, от които 76 въззивни и 43
въззивни частни дела. Решени със съдебен акт по същество са 98 въззивни
дела .
Свършени в 3 месечен срок са 118 дела.
Върнати обжалвани съдебни актове: решения–29, определения-9.
Резултати от инстанционен контрол: решения: 7 – потвърдени, 18 – не
допуска кас.обжалване, 1 –обезсилва и прекратява, 2 – отменени и 1
изменено. Определния: 6 – потвърдени, 1 –без разглеждане, 2 – отменени.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Албена Палова:
През 2012 г. са постъпили общо 124 граждански дела, от които:
въззивни-76, и въззивни частни-48. В началото на отчетния период са
останали несвършени 6 дела или общо за разглеждане е имало 130 дела.
Общо свършени са 124 дела,от които 75 въззивни и 49 вззивни частни
дела. Решени със съдебен акт по същество са 111, от които въззивни-68 и
въззивни частни-43. Прекратени общо са 13 дела.
Свършени в 3 месечен срок са 121, от които въззивни-72, и въззивни
частни-49. Върнати обжалвани съдебни актове: решения – 27, определения7.
Резултати от инстанционен контрол: решения – 3 – потвърдени, 15 - не
допуска кас.обжалване, без разглеждане – 2, без уважение – 1, прекратени –
1, отменени-3, изменени - 2. Определения: 3-потвърдени, 2 – не допуска
кас.обжалване, 1 – отменя и 1 – прекратено.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Венцислав Маратилов:
През 2012 г. са постъпили общо 120 граждански дела, от които: 73
въззивни и 47 въззивни частни граждански. С останалите несвършени пет
дела общо за разглеждане е имало 125 дела.
Общо свършени са 114, от които 69 въззивни и 45 въззивни частни
граждански дела. Решени със съдебен акт по същество са 99, от които 60
въззивни граждански и 39 въззивни частни граждански дела, а прекратени са
общо 15 производства.
В тримесечен срок са свършени общо 110 дела.
Върнати обжалвани съдебни актове: решения – 31, определения-5.
Резултати от инстанционен контрол: решения -1-потвърдено, не
допуска кас.обжалване - 23, без разглеждане – 3, без уважение – 1,
прекратено – 1, обезсилва и прекратява – 1 и изменени-1съдебен акт.
Определения: потвърждава – 2, не допуска кас.обжалване – 2 и отменя – 1
съдебен акт.
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Просрочил е съдебни актове по 1 дело.
Съдия Борислав Илиев:
През 2012 г. са постъпили общо 123 граждански дела, от които:
въззивни-76 и частни граждански -47. Останалите несвършени в началото на
отчетния период-8 въззивни дела. Общия брой на делата за разглеждане е бил
131.
Общо свършени са 123, от които въззивни-76 и въззивни граждански 47. Решени със съдебен акт по същество са 106, от които въззивни- 64 и
въззивни частни – 42. Прекратени общо са 17 производства.
Свършени в 3 месечен срок са 116 дела, от които въззивни-69 и ВЧГР-47.
Върнати обжалвани съдебни актове: решения – 15, определения-10.
Резултати от инстанционен контрол: решения – потвърдени – 2, не
допуска кас.обжалване -7, без разглеждане-2, отменени-4. Определения:
потвърдени – 6, не допуска кас.обжалване – 1, без разглеждане – 2, отменя 1
съдебен акт.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Мариана Димитрова:
През 2012 г. са постъпили общо132 граждански дела, от които:
въззивни-82 и ВЧГР-48. Съдия Димитрова е имала общо за разглеждане 139
дела
Общо свършени са 125 дела, от които въззивни-78 и ВЧГР-45. Решени
със съдебен акт по същество са 108, от които въззивни- 64 и ВЧГР-42.
Прекратени са 17 дела.
Свършени в 3 месечен срок са 119 дела, от които въззивни-72 и ВЧГР45.
Върнати обжалвани съдебни актове: решения–13, определения-12.
Резултати от инстанционен контрол: решения – не допуска
кас.обжалване - 10, без разглеждане-2,
отменя -1. Определения: 4
потвърждава, 4 – не допуска кас.обжалване, без уважение – 2, обезсилва – 2.
Просрочени съдебни актове по 5 дела
Съдия Делчо Чопаринов:
Съдия Чопаринов е заел длъжността след конкурс от 2.07.2012 година и
е разглеждал въззивни граждански и въззивни частни граждански дела , като
член на първи въззивен състав.Постъпили са 63 дела на негов доклад , от
които 33 въззивни и 26 въззивни частни граждански ,както 1 частно
гражданско и 3 търговски.Общо за разглеждане съдия Чопаринов е имал 63
дела , от които 55 са свършени.От тях по 49 е постановен акт по същество и 6
са прекратени.От общо свършените дела 55 са в тримесечен срок.
Върнати обжалвани съдебни актове: определения-1 /отменено/.
Няма просрочени съдебни актове.
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Мл.съдия Надежда Славчева:
Считано от 13.06.2012 година ,Славчева е съдия в РС Пазарджик.
През 2012 г. са постъпили общо 30 граждански дела, от които:
въззивни-16 и въззивни частни граждански дела-14. Общо свършени са 30
дела, от които въззивни-16 и въззивни частни граждански -14.От общо
свършените граждански дела със съдебен акт по същество са приключили
22,от които 11 въззивни и 11 въззивни частни граждански.
Свършени в 3 месечен срок са 70, от които въззивни-44 и въззивни частни
граждански дела-26.
Върнати обжалвани съдебни актове: решения–12, определения-2.
Резултати от инстанционен контрол, вкл. решения и определения:
потвърдени/не допуска кас.обжалване - 13, изменени-1.
Няма просрочени съдебни актове.
Както вече се посочи съдебните актове са постановявани в
установения от закона срок като е допуснато просрочие
при
постановяване на актовете от съдията Мариана Димитрова при
изготвянето на актовете по 5 дела и по едно – от съдия Маратилов .Във
всички случаи просрочието е само от по няколко дни.
През 2013г. трябва да се обърне внимание на въззивните състави да
извършват проверка по редовността,както на въззивните жалби,така и на
исковите молби във връзка с които е образувано първоинстанционното
производство,както и на изискванията на чл.267ГПК.Докладчикът от
съотвения въззивен състав при при произнасяне по допустимостта на
жалбата не следва да го прави с кратка резолюция и на ръка,а това трябва
да стане с мотивирано разпореждане по допустимостта на жалбата и
мотивирано определение по доказателствените искания.Не следва да се
допуска отмяна хода по същество на делото,тъй като това води до
забавяне на делото и сочи несвоевременно проучване на делата.
Цифрите сочат,че съдиите от въззивното гражданско отделение
имат достатъчно време за подготовката на делата,за своевременното им
насрочване , решаване и изготвяне в законния срок на мотивите на
съдебните актове. Броят на потвърдените, отменени и изменени съдебни
актове на всеки един от съдиите сочи и за качествено свършена работа,за
много добра теоретична подготовка и познаване практиката на ВКС.
Благодарение на положените усилия през настоящата година броя на
несвършените въззивни граждански дела не е голям. Просрочените съдебни
актове са незначителни като бройка още повече,че се касае за закъснения
от няколко дни.
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Натовареност на съдиите разглеждащи граждански дела
През 2012 г. в двете граждански отделения работиха 13 съдии,вкл. и 1
мл.съдии.
При щат от 14 граждански съдии, средномесечното постъпление на
съдия в ПОС през 2012г. е 9.52,за 2011 г. е 9.23 , при 7.76 през 2010г. и 8.04
през 2009г. и 8.06 през 2008г.
Натовареността спрямо свършените дела през 2012 г. е 8.36,за 2011 г.
е 8.08,при 6.71 през 2010г. ,7.06 през 2009 г. и 7.02 за 2008 г.
Реално обаче в двете отделения през годината не са работили 14
съдии,тъй като един съдийски щат не бе зает(тъй като съдия Чопаринов
зае свободния съдийски щат от 02.07.2012г.,а от 01.08.2012г. съдия
Костадинова освободи съдийски щат) ,а мл.съдия Кюртова бе
командирована в РС Пазарджик .
Действителната натовареност на съдиите от двете отделениятърговско и въззивно гражданско е по-голяма.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Сграден фонд
Сградата на съдебната палата в гр.Пазарджик е построена през
периода 1935-1938г.Заради културно-историческата си стойност с протокол
№ 25/05.09.19899 г. на НИПК е обявена за архитектурен паметник на
културата от местно значение.
Сградата на съдебната палата е масивна и се състои от сутерен и три
етажа.В нея се помещават:Окръжен съд
Пазарджик,Районен съд
Пазарджик,Окръжна прокуратура,Районна прокуратура и Областно звено
„Охрана”.
Основен ремонт на сградата не е извършван от момента на нейното
построяване. Поради това, през месец юли 2008 год. бе направено искане от
Административния ръководител на Окръжен съд Пазарджик до Министъра
на правосъдието, за отпускане на средства за капиталови разходи за
извършване на основен ремонт на сградата. С писмо изх.№11-001187/18.09.2008 год. на Министерство на правосъдието, е разрешен разход в
размер до 840 000 лв. за основен ремонт на съдебната палата.
През 2009 год., след проведена процедура за възлагане на обществена
поръчка по реда на ЗОП, е сключен договор №2/20.03.2009 год. между
Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ и Министерство на
правосъдието. Цената на договора възлиза на 840 000 лв. с начислен ДДС.
Изготвените инвестиционни проекти са одобрени и е издадено разрешение за
строеж №229/04.08.2009 год. от Главния архитект на Община Пазарджик.
Въпреки това, от август 2009 год. до 29.09.2012 год., поради обективни
причини
- ограничен финансов ресурс за капиталови разходи на
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Министерство на правосъдието през последните години, не започна
изпълнението на СМР по така сключения договор.
Междувременно е подписано Допълнително споразумение №93-0046/30.03.2010 год. към първоначално сключения договор №2/20.03.2009 год.,
с което е променен частично предмета на договора и е намалена е цената на
договора от 840 000 лв. на 586 182,14 лв. с ДДС.
На 29.09.2012г. започна изпълнението на дългоочакваното изпълнение
на СМР по сключения договор и допълнително споразумение към него, които
предвиждат да бъдат изпълнени следните видове СМР в сградата на
Съдебната палата в гр.Пазарджик:
1. подмяна външна дограма;
2. възстановяване на масивни входни врати по детайл;
3. възстановяване настилка външно стълбище и стълбищна
площадка;
4. топлоизолиране фасади;
5. външна мазилка по фасади;
6. облицовка с камък по фасади;
7. препокриване с керемиди, ремонт на водосточни тръби и улуци;
8. слаботокови ел.инсталации;
9. други;
В процеса на работа се установи, че не са предвидени за изпълнение
основни видове работи, отнасящи се от вътрешната архитектура на сградата
и ел.инсталацията. Това наложи провеждането на серия от разговори и среща
с Главния секретар на Министерство на правосъдието (в качеството им на
собственик на сградата и инвеститор), вследствие на тези видове СМР са
включени и ще бъдат изпълнени.
Към настоящия момент всички СМР се извършват качествено, без да се
прекъсва и нарушава пряката работа на съда, като очакванията са обекта да
бъде завършен предсрочно до края на месец март 2013 год.

Техническа обезпеченост
Съдиите и служителите в Окръжен съд Пазарджик работят в
условията на много добра техническа обезпеченост.
В Окръжен съд Пазарджик мрежовата среда е на базата на Microsoft
Windows 2008 Server. В нея са включени и се управляват централизирано
всички работни станции. Сигурността на информацията на сървъра и всички
компютри се осигурява с лицензиран антивирусен софтуер Kaspersky AntiVirus”. Права за ползване (лицензи) бяха предоставени от Висш съдебен
съвет с писмо изх.№91-00-008 от 02.02.2012г.
Всички работни места са обезпечени с LCD монитори, съдебните
служители работят с принтери с двустранен печат. Всички потребители в
съда могат да ползват мрежови принтери с двустранен печат. Отчетите за
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НСИ и декларациите в НАП се подават по интернет чрез универсален
електронен подпис.
През 2012 г. бяха закупени: 4 броя персонални компютри, едно
лазерно многофункционално устройство HP LaserJet M1536 MFP , 1 брой
бързодействащ двустранно сканиращ скенер. Регистратура, наказателно и
гражданско деловодства са оборудвани със бързодействащи двустранно
сканиращи устройства, което позволява поддръжка на пълно електронно
копие на делата в електронна папка на деловодната програма. Към всяко дело
съдебните секретари прикачват протоколи от съдебни заседания.
В началото на 2012 г. година беше закупен и внедрен модул
„Призовкар“ към деловодната програма „Съдебно деловодство“.Това
подобри отчетността на връчените призовки. С разпечатването на описна
книга на призовкаря може да се проследи движението на призовката от
разпечатването до връчването. Проведено бе и обучение на призовкарите за
работа с модула. В края на годината стартира модул „Фирмено деловодство“
към деловодната програма. Беше проведено обучение за работа с програмния
продукт с всички деловодители от фирмено деловодство. Азбучникът и
описната книга от декември 2012 г. се водят на електронен носител и се
разпечатват от програма „Съдебно деловодство“.
С използването на видеоконферентна връзка беше разпитан свидетел
по ВНОХД № 625/2011г. по описа на ОС Пазарджик чрез видеоконференция
с Република Франция на 27 март 2012г.С инсталираното в момента
оборудване в Окръжен съд Пазарджик не е възможно да се осъществи
видеоконференция по ISDN линии, което налага да се търси съдействие на
фирма, разполагаща с оборудване за преносим видеосигнал и за
видеоконферентна система работеща по ISDN. Необходимо да се закупи
допълнителен модул SX20 на фирмата CISCO, чрез който може да се
използва наличната техника за видеоконференция и да се провеждат
необходимите връзки.
В изпълнение на споразумение между Висшия съдебен съвет,
Окръжните съдилища и Агенция по вписвания от септември 2012 г.,
Окръжен съд Пазарджик изпраща по електронен път съдебните актове,
подлежащи на вписване или обявяване в Търговския регистър.
Деловодителите подават с електронен подпис документи към Агенция по
вписванията.
На деловодителите от гражданско деловодство е осигуряван
безплатен достъп до данните в информационната система на Имотния
регистър.
Окръжен съд Пазарджик ползва правно-информационните продукти
Апис 6 и Апис –регистър, които са в мрежови вариант и са достъпни от
всички съдии и съдебни служители.
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В края на 2012 г. бе въведена в експлоатация вътрешна телефонна
централа „Телефонна система Panasonic KX-TDA100D”, която се ползва
съвместно с Районен съд Пазарджик.
През 2013 г. е необходимо закупуване на 1 брой нова копирна
машина , която да замести копирна машина Xerox DC 425C, доставена на
11.04.2002г. от Висш съдебен съвет. Същата създава постоянно технически
проблеми,непрекъснато се ремонтира и за нормалната работа на съда трябва
нов ксерокс.
Финансово бюджетна дейност
Бюджетната сметка на Окръжен съд Пазарджик е утвърдена по
параграфи на Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2012 г. и натурални
показатели. Спазени са процедурите при планиране на бюджетните средства
в съответствие с указанията на ВСС. С решение на Висш съдебен съвет от 19
януари 2012 г. по протокол № 3 е утвърдена бюджетната сметка на Окръжен
съд гр. Пазарджик за 2012г.
Изпълнението на приходите по бюджетната сметка на ОС
Пазарджик.
Отчетените приходи през 2012 г. са в размер на 561 824 лв., като
спрямо 2011 г. е отчетено общо увеличение в размер на 49 998 лв .
Отчетените приходи се разпределят по видове, както следва :
6 860 лв. – приходи от лихви по банковите сметки на съда.
- 533 102 лв. - приходи от съдебни такси.
1295 лв. - приходи от конфискувани средства-депозити и
гаранции от набирателната сметка поради изтекла давност;
9 332 лв. - приходи от глоби ;
11 235 лв. – приходи от прихванати разноски по делата.
Окръжен съд Пазарджик администрира приходи основно от съдебни
такси.
През 2012 г. в ОС Пазарджик се регистрира увеличение на приходите
от съдебни такси - с 40 047 лева повече спрямо приходите от такси през
2011 година. Като се има предвид, че през 2011 беше отчетено драстично
намаление спрямо 2010 година със 70 000 лева.
Регистрирано е чувствително увеличение на приходите от лихви по
банковите сметки на Окръжен съд. Вследствие на предоговаряне на
лихвените условия с обслужващата банка , лихвите от 63 лв. през 2011 год.
се увеличиха на 6 860 лева през 2012 год.
Постъпилите приходи се централизират ежеседмично по сметката
на ВСС, съгласно указанията на ВСС. Изпълнението и отчитането на
приходите по бюджетната сметка на ОС – Пазарджик към 31.12.2012 г. е
законосъобразно.
Изпълнение
на разходите по бюджетната сметка на ОС
Пазарджик.
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Отчетените разходи по бюджетната сметка на ОС – Пазарджик за
2012 година са в размер на 1 812 702 лв., което е с 24 877 лева по-малко
разходи спрямо 2011 година , т.е. в резултат на предприетите мерки в Окръжен
съд бе постигната тази икономия на средства по отношение на разходите.
Отчетените разходи са в размерите на планираните средства по
бюджетната сметка на Окръжен съд Пазарджик за 2012 г.
През 2012 година най-големи са разходите за:
 отопление, ел.енергия и вода – 41 690 лева ;
 за възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и особени
представители – 16 395;
 за материали / канцеларски, тонер касети, консумативи и
почистващи , закупени принтери , твърди дискове за компютри/ - 25
112 лева.
Със заповед на административният ръководител е определен месечен
лимит на телефонните разговори за съдии и служители , лимит на разхода на
бензин на служебния автомобил.
По отношение на разходите за командировка през 2012 година е
регистирано понижение на разходите с близо 1 900 лева. От общата сума
5 056 лева основната част са разходите за пътни и дневни на вещи лица,
съдебни заседатели и свидетели .
Взетите управленски решения при планирането, предвижданията и
утвърждаването, и своевременно извършените корекции на бюджетната сметка
на ОС – Пазарджик през 2012 година , осигуриха необходимите средства по
бюджетната сметка на съда, за извършване на ремонтни работи, за закупуване
на офис обзавеждане, за вещи лица и съдебни заседатели, за капиталови разходи.
А това от своя страна допринесе за създаване на добри условия за работа,
осигуреност с необходимите техника и материали за администриране и за
нормално протичане на съдебния процес.
На всички явили се вещи лица, съдебни заседатели и особени
предствители до последния възможен ден , преди служебното зануляване от
ВСС, бяха осигурени средства за изплащане, на хонорари и на разходи за пътни
и дневни, а също и за доставка на канцеларски материали и консумативи за
принтери.
Комисия “ Бюджет и финанси “ одобри повечето от нашите мотивирани
искания за отпускане на допълнителни средства по бюджета на съда. В резултат
на това, бяха осигурени средства и за капиталови разходи :
1) 12 500 лева за доставка и монтаж на телефонна централа;
2) 5940 лева за доставка на 4 броя компютри и
3) 1547 лева за закупуването на 1 брой скенер за деловодството.
Освен това бяха закупени и нематериални дълготрайни активи /НДА/ в
размер на 678,00 лева, като.:
1) За 534 лева се закупи модул за призовкарите към деловодната
програма - СИС.
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За 144 лева се закупи лиценз за софтуер за озвучаване сайта на съда,
което даде възможност да се ползва от лица в неравностойно
положение.
Инвестицията за телефонната централа оправда нашите очаквания и
също вложените средства за нея. В сравнение с 2012 г., където ежемесечният
разход за телефонни услуги беше средно около 1000-1150 лева, сега този разход
се сведе, съответно:
 През м. януари 2013 г. в размер на 661 лева;
 През м. февруари в размер на 431,50 лева.
Законосъобразност при набирането и разходването на средствата
по набирателната сметка.
Окръжен съд Пазарджик има банкова набирателна сметка в лева, която се
използва за отчитане на съдебни гаранции, депозити за вещи лица и свидетели,
обезпечения и други парични средства, събирани от съдебната система, временни
депозити, получени от други лица за участие в търгове и конкурси. Средствата по
сметката се набират и разходват законосъобразно.
На всеки три месеца от утвърдена със заповед на административния
ръководител постоянно действаща комисия, се извършва анализ на сумите за
изтичане на давностния срок на непотърсените и изискуеми суми от депозити за
вещи лица.
След констатация на комисията се извършва конфискация на тези суми в
полза на бюджета и се превеждат по сметка на ВСС, които за 2012 г. са 1 295
лева.
Във връзка с управлението и използването на сградите, предоставени на
Окръжен съд Пазарджик, е въведена практика за добро управление и контрол
при стопанисването на сградния фонд.
Управлението на имуществото, предоставено на Окръжен съд
Пазарджик, е в съответствие с нормативните изисквания. Въведена е
организация за добро управление и стопанисване на предоставените имоти държавна собственост.
Съгласно Заповед № 685/15.11.2012 г. на Председателя на Окръжен
съд гр. Пазарджик е направена пълна инвентаризация на активите и пасивите,
в това число вземания и задължения към 31.12.2012 г. При инвентаризацията
на активите и пасивите, в това число на вземания и задължения не са
установени липси и излишъци. Не са констатирани различия между
фактическите данни и отразените по счетоводните сметки.
Към 31.12.2012 год. в Окръжен съд Пазарджик няма неразплатени
вземания и задължения.
2)

70

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА
НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ
ОКРЪГ

СЪДЕБНИЯ

РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК
Кадрова обезпеченост
Съдии,държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията
През 2012 г. щатът на Районен съд гр. Пазарджик се състои от 14
съдии, като с Решение на ВСС по протокол № 51/29.11.2012 г. беше увеличен
с 1 щатна бройка за съдия, на която е преместена съдия Ани Харизанова от
Районен съд гр. Пещера с Решение на ВСС по протокол №
53/13.12.2012г.Съдия Ани Харизанова встъпи в длъжност на 15.01.2013 г.
През 2012 г. заетите щатни бройки са 14, като съдия Надежда Славчева беше
назначена с Решение на ВСС по протокол № 22/31.05.2012 г. и встъпи в
длъжност на 13.06.2012г.
Рангове „съдия в АС” притежават Николинка Цветкова, Иванка
Илинова, Веселка Златева, Николинка Попова, Красимир Комсалов,
Цветанка Вълчева и Стела Михайлова.С Решение на ВСС по протокол №
7/16.02.2012 г. бяха повишени в ранг „съдия в АС” Елисавета Радина,
Десислава Ралинова и Димитър Бишуров.С ранг „съдия в ОС” са съдиите
Майа Попова и Мариана Шотева.Статут на несменяемост през 2012 г.
придобиха съдиите Мариана Шотева /Решение на ВСС по протокол №
8/23.02.2012 г./ и Мира Мирчева /Решение на ВСС по протокол №
53/13.12.2012 г./.През 2012 г. беше проведено периодично атестиране от ВСС
на съдиите Елисавета Радина, Иванка Илинова, Веселка Златева, Десислава
Ралинова и Димитър Бишуров.
През 2012г. за заместник административен ръководител – заместник
председател с Решение на ВСС по протокол № 12/22.03.2012 г. беше
назначена Елисавета Радина, а съдия Майа Попова беше освободена от тази
длъжност и назначена на длъжност “съдия“.
Съдия Елисавета Радина до 02.04.2012 г. беше в отпуск по
майчинство. От 15.12 2012г. в отпуск по майчинство е съдия Мира Мирчева,
а от 18.01.2013г. и съдия Майа Попова е в отпуск по майчинство.
Поради високата натовареност на съдиите в Районен съд гр.
Пазарджик и по предложение на административния ръководител през 2012г.
са командировани съдии от други съдилища както следва:
- със Заповеди № ЛС -300/11.11.2011г. и № ЛС – 24/02.02.2012 г. на
Председателя на Апелативен съд гр. Пловдив е командирован от Районен съд
гр. Асеновград съдия Даниел Луков от 01.12.2011 г. до 31.01.2012 г. и от
06.02.2012 г. до 23.02.2012 г.Със Заповед № 787/30.05.2012г. на Председателя
на ВКС е командирован Даниел Атанасов Луков – съдия от Военен съд гр.
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Пловдив за приключване на възложени наказателни дела, по които е бил
даден ход и са извършени процесуално-следствени действия.
- със Заповеди № 334/27.06.2011 и № 462/08.09.2011г. на Председателя
на Окръжен съд гр. Пазарджик е командирована младши съдия Росица
Кюртова да изпълнява длъжността съдия в Районен съд гр. Пазарджик от
01.07.2011г. до 13.06.2012г.
В Районен съд Пазарджик по щат работят и 3 държавни съдебни
изпълнители и 2 съдии по вписванията, като следва да се отбележи, че към
настоящия момент в съдебния район работи един ЧСИ.
Основният фактор, обуславящ увеличение щата на съда е обемът и
сложността на постъпващите дела, поради което са правени предложения за
промени в щата до ВСС от Председателя на съда за отпускане на щатни
бройки за съдии и служители и до Министъра на правосъдието за
увеличаване щата на Държавните съдебни изпълнители.
Съдебни служители
През 2012г. щатното разписание на Районен съд гр. Пазарджик
включваше 45 щата за служители, структурирани съобразно ПАРОАВАС и
включващ: ръководни длъжности, обща администрация и специализирана
администрация.
С Решение на ВСС по протокол № 4/26.01.2012 г. е дадено съгласие за
преназначаване на съдебен служител от длъжност „съдебен деловодител“ на
длъжност „съдебен секретар“.Не е дадено съгласие за трансформиране на
една свободна щатна длъжност за „съдебен секретар“ в длъжност „съдебен
помощник“.С Решение на ВСС по протокол № 6/09.02.2012 г. щатната
численост е намалена
с 1 щатна бройка за длъжността „съдебен
деловодител“. С Решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2012 г. е увеличена
щатната численост с 1 щатна бройка за длъжността „съдебен секретар“ и е
дадено съгласие за назначаване на съдебен служител на тази длъжност.
Към 01.01.2013г. в съда е незаета 1 щатна бройка за съдебен секретар,
поради спиране на конкурсите с Решение на ВСС по протокол №
48/08.11.2012г. до извършване на анализ на щатовете в съдебната
администрация във всички органи на съдебната власт и оптимизиране на
адекватното им разпределение.
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
Организация на съдебната дейност
Административното ръководство на съда полага усилия за създаване
на оптимална организация на работата.Постъпилите книжа по граждански
дела, след като получат входящ номер и дата от входящия дневник се
докладват на административния ръководител на съда, който ги образува, ако
са налице процесуалните изисквания, като определя вида им.Постъпилите
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книжа по наказателни дела се докладват за образуване на зам.
административния ръководител.
Техническата дейност по разпределението на делата се извършва
електронно на случайния принцип по входящия им ред от съдебен
деловодител, въз основа на писмена заповед.По всяко дело се прилага
протокол за определения съдия-докладчик.
След разпределението им, делата се докладват на определения съдиядокладчик в същия ден или най-късно на следващия ден.
Определянето на съдия-докладчик по изпълнителните дела също се
извършва на принципа на случайния избор чрез програмния продукт на ВСС
за разпределение на делата „LawChoice”, като техническата дейност се
извършва
от
деловодителите
в
съдебно-изпълнителна
служба.
Изпълнителните дела се докладват за образуване на Ръководителя на ДСИС.
Съдебните заседатели по наказателни дела се избират на случаен
принцип, като се използва САС „Съдебно деловодство”. По всяко дело се
прилага и протокол за разпределение на съдебните заседатели.
С разпореждане на административния ръководител е възложено на
отделни служители създаването на електронни папки по делата чрез
сканиране и присъединяване към деловодната програма на постъпилите
искови молби по граждански дела, респ. обвинителни актове по наказателни
дела и на постановените от съда актове от открито и от закрито заседание.
В Районен съд Пазарджик през 2012г. е имало обособени осем
граждански и шест наказателни състава, което разпределение е съобразено с
броя на постъпващите дела.
Разпределението на наказателните дела се извършва по видове при
еднаква процентна натовареност на всички съдии от наказателна колегия.
При разпределението на гражданските дела е определена различна
процентна натовареност по основните материи за всеки от съдиите, съгласно
утвърдена таблица със заповед на административния ръководител.
По този начин е постигната оптимална и равномерна натовареност на
всички съдии, разглеждащи граждански дела, който извод е направен и при
извършената проверка на основание чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ от съдии в
ПОС.От друга страна въпреки недостатъчния брой съдии, работещи в тази
колегия, са положени усилия за специализацията им по основните 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.
Съдебна администрация
В съда са водени всички деловодни книги, изискуеми съгласно
Правилника
за
администрацията
в
районните,
окръжните,
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административните, военните и апелативните съдилища на електронен и на
хартиен носител.
През 2012г. два пъти е извършвана инвентаризация на делата в
гражданско и наказателно деловодство, съдебно-изпълнителна служба и
„Архив”.От съставените протоколи се установява, че през отчетната година
няма изгубени дела.
Въпреки натовареността и недостатъчния брой помещения, дейността
на съдебната администрация в Пазарджишкият районен съд 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 отчетната година част от съдебните служители участваха и в
специализирани обучения, организирани от НИП.
През изминалата 2012г. няма наложени дисциплинарни наказания на
съдебни служители.
Регулярно са провеждани общи събрания на съдебната администрация,
на които служителите са запознавани с резултатите от извършените проверки
на дейността на съда, обръщано им е внимание за констатирани пропуски в
работата от съдиите във връзка с надлежното администриране на делата и са
обсъждани възникналите въпроси в хода на работата.
При извършената проверка на основание чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ и въз
основа на Заповед № 654/05.11.2012г. на Председателя на Окръжен съд
Пазарджик за периода 01.04.2012г. – 31.10.2012г. от съдиите Красимир
Ненчев и Венцислав Маратилов по граждански дела по отношение
организацията на дейността на гражданска колегия е констатирано, че
срочните и описната книга се водят редовно, резултатите от съдебните
заседания се нанасят своевременно, като не са установени пропуски при
организация на деловодната работа.
В Акта за резултатите от плановата проверка в РС Пазарджик по
граждански дела за 2010г., 2011г. и първото полугодие на 2012г., извършена
въз основа на Заповед № ПП.01-90/04.10.2012г. на главния инспектор на
Инспектората към ВСС е направен извод за установен добър ред в
организацията
на дейността на служба „Съдебно деловодство“.
Ръководителят на службата е изпълнявал своевременно задълженията си по
чл. 18 от ПАРОАВАС, като е поддържал добрата организация в
работата.Констатирани са пропуски в работата на гражданско деловодство
във връзка с подреждането и номерирането на книжата по делата и
съответните актове на съдията от закрито заседание – разпореждания,
определения.Такива пропуски са били налице по заповедните производства и
при подреждането и изпращането на книжата при въззивно
обжалване.Констатирани са пропуски при подреждането на самите книжа –
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на отделните документи, прилагани по делата, като следва да се има предвид,
че своевременното и правилно подреждане на документите, съответно
докладването и администрирането на делата, е първата и основна
предпоставка за тяхното навременно движение и приключване в срок.В тази
насока се осъществява ежедневен контрол и са поставени високи
изискванията от административното ръководство и съдиите към работата на
служителите от „съдебно деловодство“.
Следва да се отчете обаче и обстоятелството, че огромният брой
заповедни производства изключително много затруднява дейността на
деловодителите.Този вид дела се докладват и администрират многократно,
поради необходимостта от изчисляване и спазване на предвидените в закона
процесуални срокове в интерес на страните - за издаване на изпълнителен
лист, за подаване на възражение, за предявяване на установителен иск за
съществуване на вземането и т. н.Въпреки значителното увеличаване обема
на работа обаче след влизането в сила на новия процесуален закон, броят на
съдебните деловодители остава непроменен и това няма как да не даде
отражение на качеството им на работа.
При извършените проверки на работата в наказателна колегия от
съдиите И.Джунева и К. Стоянов са направени констатации, че
организацията по водене и съхранение на деловодните книги по наказателни
дела е на много добро ниво.Всички книги и регистри се водят на електронен
и на хартиен носител и съгласно изискванията на правилника.Не са
констатирани пропуски относно спазването на срока за изпращане за
изпълнение на влезлите в сила съдебни актове.
Въз основа на заповед на Председателя на РС Пазарджик е извършена
проверка на “Бюро съдимост” при ПРС, при която е установено, че дейността
на службата е съобразена с разпоредбите на Наредба № 8/2008г. на МП за
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
Констатирани са пропуски единствено при отразяване на датата на
настъпилата реабилитация, като съответният съдия е отбелязвал датата на
обработването, вместо датата на настъпване на реабилитация.Дадена е
препоръка в тази насока и са предприети мерки за изпълнението й.
Организационна дейност
През съдебната година се провеждат редовно събрания на съдиите от
гражданска и наказателна колегия, на които се обсъжда констатираната
противоречива съдебна практика, извършван е анализ на делата с
продължителност на разглеждане повече от 6 месеца, обсъждани са
върнатите дела на прокуратурата и гражданските дела с отменен ход по
същество, както и други въпроси, свързани с приложението на материалните
и процесуалните закони.Съдиите от ПРС обсъждат и изразяват писмено
становище и по всички поставени въпроси от ВКС във връзка с предложения
за постановяване на Тълкувателни решения.
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Съдиите от гражданска колегия спазват възприетата практика по
всички производства, по които се засягат права или интереси на дете, вкл. по
делата за издръжки и разводи по взаимно съгласие, препис от исковата молба
да се изпраща на Дирекция „Социално подпомагане” за изразяване на
становище или изготвяне на социален доклад, а по делата за разрешение за
теглене на детски влог и разпореждане с имущество на стойност над 2000
лева задължително да се изисква доклад от Дирекция „Социално
подпомагане”.
Съдиите от ПРС вземат участие във всички обучения, работни срещи и
инициативи, организирани от Пазарджишкия окръжен съд по проекта
„Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно
сътрудничество по дела в българските съдилища“.
И през настоящата година районните съдии, ДСИ, съдиите по
вписванията и служителите от администрацията взеха участие в семинари и
обучения, включени в програмата на НИП и в организираните такива от
Министерство на правосъдието.
През 2012г. бяха проведени две съвместни съвещания между съдии и
служители от Пазарджишкия районен съд и Старозагорския районен съд, с
оглед обмяната на опит и добри практики в работата на двете съдилища.На
последното проведено съвместно съвещание, организирано от ПРС, беше
изнесен доклад за дейността на РС Пазарджик.
През периода м. март – м. май 2012г. Пазарджишкия районен съд беше
обект на гражданско наблюдение по проект „Правосъдие близо до хората:
втора фаза“, като на проведения брифинг за представяне на доклада за
гражданското наблюдение РС Пазарджик беше отличен с ГРАМОТА за
принос в развитието на съдебната система на местно ниво и партньорство
между съда и гражданския сектор.
Продължава и практиката за провеждане на разпитите на деца, жертви
на насилие в т. нар. “синя стая” в изпълнение на проект „Чуй детето” на
Институт за социални дейности и практики гр. София. „Синята стая” е
специализирано помещение, изградено в Комплекс за социални услуги за
деца и семейства в гр. Пазарджик.

РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД
Кадрова обезпеченост
Съдии,държавни съдии изпълнители,съдия по вписванията
В Районен съд Велинград работят пет районни съдии, двама
държавни съдебни изпълнители и един съдия по вписвания. Щатната
численост от пет районни съдии е попълнена изцяло. С решение на ВСС по
протокол № 9/01.03.2012г. след проведен вътрешен конкурс на свободния
съдийски щат бе назначен Атанас Атанасов.
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През 2012 г. в РС Велинград са работили преимуществени четирима
съдии.Съдия П.Георгиева е командирована в СГС със Заповеди на
Председателя на ВКС № 142/15.02.2012г. за 6 месеца,удължен с нови 6
месеца съгласно Заповед № 1552/03.08.2012г.
За свободната съдийска бройка бе обявен конкурс от ВСС с решение
по протокол № 22/23.06.2011 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 Тотолакова и съдия Атанасов не притежават рангове.
СИС към съда по щат се състои от двама държавни съдебни
изпълнители. От 01.09.2011г. в Районен съд Велинград е назначен втори
държавен съдебен изпълнител Сашка Стефанова Целева до провеждане на
конкурс.През м.декември 2012г. е обявен конкурс,като до края на 2012г. не е
определен участник заел първото място.
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 в началото на 2012г. работиха 19
съдебни служители. В преобладаващата си част съдебните служители в
Районен съд Велинград притежават опит и дългогодишен стаж. През 2012г. е
пенсионирана Надежда Гаджанова-съдебен деловодител при бюро
съдимост,като на нейно място е преназначена съдебния деловодител от СИС
Илияна Младенова.С решение на ВСС по протокол №31 от 10.07.2012г. е
увеличена щатната численост на ВРС с 1 щатна бройка за съдебен
деловодител в СИС,като е дадено съгласие за назначаване на един брой
съдебен служител-една щатна бройка за съдебен деловодител в СИС.С
решение на ВСС по протокол №31 от 19.07.2012г. е дадено съгласие за
обявяване на конкурс и назначаване на освободената щатна бройка за
съдебен деловодител в СИС,като след проведен конкурс,считано от
22.10.2012г. на длъжността-съдебен деловодител в СИС са назначени-Стефка
Илиева Илиева и Ваня Димчова Падинкова.С решение на ВСС по протокол
№14 от 05.04.2012г. е дадено съгласие за обявяване на конкурс и назначаване
на освободената една щатна бройка на длъжността-призовкар,като след
проведен конкурс,считано от 01.11.2012г. е назначен Славчо Любенов
Кърмов.
Организация на съдебната дейност
Работата в Районен съд – Велинград е организирана, съгласно
изискванията на нормативните актове и преди всичко на Закона за съдебната
власт и Правилника за администрацията в районните, окръжните,
административните, военните и апелативните съдилища за функциите на
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служителите. След въвеждане на принципа за случайно разпределение на
делата, считано от 01.06.2006г. Председателят на съда Веселин Петричев,
както и съдия Наташа Даскалова гледат само наказателните дела в
съотношение 90% към 100% , а съдиите Петя Георгиева и Ваня Тотолакова,
както и съдия Атанасов гледат по равно всички граждански дела,
включително и тези с участието на прокурор. Гражданските дела по жалби
срещу действията на съдия изпълнителя след изменението на ГПК се
разглеждат вече от Окръжен съд Пазарджик. Делата за развод, както и тези
по чл.410 и чл.417 от ГПК и по чл.18 ал.1 от Закона за защита срещу
домашното насилие се разглеждат само от гражданските съдии – Петя
Георгиева, Ваня Тотолакова и Атанас Атанасов, а частно наказателните дела
за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ и за изменение
на вече взета такава мярка се разглеждат от дежурния съдия,а тези по реда на
чл.244 и чл.243 от НПК се разпределят между съдиите Петричев и Даскалова,
съобразно конкретната им натовареност към дадения момент. В почивните и
празнични дни при постъпили искания за образуване на такива дела, същите
се насрочват и разглеждат от дежурния съдия. Бързите производства по НПК
се разглеждат от наказателните съдии, тези по ГПК се разглеждат от
съответните граждански съдии, а незабавните наказателни производства се
разглеждат по дежурство от съответния дежурен съдия на база
предварително изготвения в съда график за дежурства, одобрен от
административния ръководител. Частно наказателните дела за разпит на
свидетел и обвиняем и за разрешаване на обиск, претърсване и изземване и
делата по УБДХ, както и наказателните дела по “незабавното” полицейско
производство, както и тези граждански производства по обезпечение на
бъдещи искове по ГПК се образуват, насрочват и разглеждат в законово
определените срокове от дежурния съдия.
От 01.01.2012 година при случайното разпределение на делата е
въведен принцип на групиране на същите – наказателните дела 12 групи, а
гражданските дела в 8 групи, с цел равномерно разпределение на делата и
уеднаквяване натовареността на отделните състави.
На основание чл.58 от ЗСВ и приетия план за провеждане на
комплексна проверка от Инспектората към ВСС,както и на заповед №ПП-0122 от 07.03.2012г. на Главния инспектор е извършена комплексна проверка
на РС Велинград с обхват на проверката дейността на наказателната
колегия,като от изпратения акт с резултати от извършената проверка се
посочи,че в съда е създадена добра организация на административната
дейност,процесът на обслужване на гражданите е максимално
оптимизиран,има пълния обем от необходимата информация за дейността на
съда,не са констатирани нарушения при разпределение на делата на база на
принципа на случайния подбор,всички книги по наказателните дела са по
утвърден образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС.Дадена
е препоръка към административния ръководител за вземане на мерки
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насрочването на дела изискващи незабавно разглеждане да бъде
обективирано по делото,като в бързи случаи на призоваване да се спазва
изискването на чл.178 ал.8 НПК за удостоверяването му в пълен обем от
съответното длъжностно лице,както и електронното разпределение на дела
по признак дежурство да се извършва при постъпване на книжата,а не след
приключване на делата.
На основание чл.58 от ЗСВ и приетия план за провеждане на
комплексна проверка от Инспектората към ВСС,както и на заповед № ПП-01104 от 27.11.2012г. на Главния инспектор е извършена комплексна проверка
на РС Велинград с обхват на проверката дейността на гражданска
колегия,като от връчения акт за резултати от извършената планова проверка
на РС Велинград е посочено,че в съда има установен добър ред в
организацията на дейността на служба “Съдебно деловодство”,включително
и дейността по своевременното изготвяне на книжа,съобщения и
призовки.Дадена е и положителна оценка на дейността свързана с
подреждането и номерирането на книжата по делата ,като са констатирани
изолирани пропуски.Направени са и препоръки,свързани с ограничаване на
производствата по които има постановяване на актовe за отмяна на хода по
същество,след обявяването на делото за решено,за стриктното спазване на
сроковете по т.н бързо производство по ГПК,както и препоръка към
административния ръководител да осигури на младите съдии разглеждащи
граждански дела в съда да участват в квалификации и семинари за
подобряване на квалификацията си.
През м.ноември 2012г. се извърши и проверка от съдии при Окръжен
съд Пазарджик-Зам.Председателя М.Трънджиева и съдия К.Пунтева за
организацията и дейността на съдиите, разглеждащи граждански и
наказателни дела,съгласно заповед №654 от 05.11.2012г. на Председателя на
Окръжен съд Пазарджик.Изводите направени в представените протоколи от
извършена проверка,сочат,че работата като цяло на съдиите разглеждащи
граждански дела в РС Велинград се организира и ръководи добре,като са
дадени и конкретни препоръки за още по добра организация на дейността на
гражданските състави като се осигури равномерна натовареност на съдиите,
разглеждащи граждански дела.По отношение на наказателните съдии
разглеждащи наказателни дела е дадена констатацията, че работата на тези
съдии е на много добро ниво,като не са се констатирали никакви съществени
проблеми по насрочването, разглеждането и решаването на делата в разумни
срокове.
Съдия Тотолакова и съдия Атанасов са извършили проверка в СИС от
съдия Тотолакова и съдия Атанасов. Дадени бяха препоръки, относно
работата в СИС и насоки за нейното подобряване.
Съдиите и държавните съдебни изпълнители са запознати с
констатациите от проверките и са набелязани мерки за изпълнение на
препоръките на проверяващите.
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През 2012г. приключи работата по Проект “Правосъдие близо до
хората”, осъществявана в партньорство с неправителствената организация
”Сдружение-“
Център
на
неправителствените
организации
в
Разград”представлявано от Георги Милков. Проведени бяха две
пресконференции в зала №1 на РС Велинград,като в присъствието на
медиите и журналистическата гилдия в града бяха дадени отлични оценки на
работата на съда по извършеното наблюдение на определения вид
граждански и наказателни дела и на самата дейност на съответните
граждански и наказателни състави.
Провеждани са и събрания на служителите, на които са разисквани
текущи проблеми в организацията на работата, атестирането и
награждаването.

РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
Кадрова обезпеченост
Съдии,държавен съдия изпълнител,съдия по вписванията
През 2012г. щатното разписание на Районен съд гр.Пещера включва 5
съдии, разпределени както следва: Административен ръководител Председател - 1 и съдии - 4.
Към 01.01.2012 г. в съда са заети всички щатни бройки, като съдия
Гергана Кирова е командирована, първоначално със Заповед № 37/29.01.2009 г.
на Председателя на Окръжен съд гр.Пазарджик в Пазарджишки районен съд и
със Заповед № 1767/13.11.2009 г. на Председателя на ВКС, в Софийски районен
съд, което командироване продължава и до момента и фактически в съда са
работили 4 съдии.
Съдия Ани Харизанова след проведен конкурс е преместена на длъжност
„съдия” в Районен съд гр.Пазарджик с Решение на ВСС по Протокол № 53 от
13.12.2012 г., като е стъпила в длъжност на 15.01.2013 г. и 1 щат за съдия е
незает /вакантен/ от тази дата.
В Районен съд гр.Пещера работят съдии с голям професионален опит и
продължителен съдийски стаж. Всички съдии, с изключение на съдия
Гергана Кирова притежават ранг „Съдия АС”.
Съдебно изпълнителната служба към съда по щат се състои от един
държавен съдебен изпълнител. Щатът е зает от Мариана Гузгунджиева Кузева.
В щатната численост на Районен съд гр.Пещера е предвиден един
съдия по вписванията, като щатът е зает от Ася Томова.
Щат от 5 съдии е достатъчен и не се налага допълнителен щат.
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Съдебни служители
През 2012 г. щатното разписание на Районен съд гр.Пещера включва 19
щата за служители, структурирани съобразно ПАРОАВАС и включващ:
ръководни длъжности, обща администрация и специализирана администрация.
През годината беше проведен конкурс за заемане на овакантена длъжност
„съдебен секретар”.
Всички щатни длъжности в администрацията през 2012 г. са заети. В
администрацията на съда преобладават служители с дългогодишен стаж в
съдебната система и с необходимите професионални и морални качества.
Не се налага допълнителен щат за съдебни служители.
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
Организация на съдебната дейност
През отчетния период Председателят на съда полагаше 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. Районен
съд гр.Пещера използва софтуер за случайно разпределение на делата по
докладчици на принципа на случайния избор, разработен от ВСС. Делата се
докладват на Председателя за образуване, след което се разпределят от
административния секретар по входящия им ред въз основа на издадена
Заповед на Административния ръководител, по определената съответна
процентна натовареност на съдиите, съобразно разглежданите от тях дела. Към
всяка дело се прилага протокол от разпределението. По този начин се
елиминира всяка възможност да се определи съдия докладчик извън случайния
избор. След разпределението им, делата се докладват на определения съдия –
докладчик в същия ден или най-късно на следващия ден.
Съдебните заседатели по наказателни дела също се избират на случаен
принцип, като се използва софтуер за случайно разпределение на делата „Law
Chois”, като техническата дейност по разпределението се извършва от
административния секретар. По всяко едно наказателно дело, с участие на
съдебни заседатели се прилага и протоколът за разпределение на съдебните
заседатели.
На същия принцип се разпределят и съдебните заседатели – педагози при
наказателните дела, по които подсъдимите са непълнолетни.
В наказателното отделение при съда, работят Председателя на съда Стефка Стайкова и съдията Камен Гатев.
Разпределението на наказателни дела се извършва по видове.Всички
съдии в наказателно отделение разглеждат дела от общ характер, от частен
характер, административно - наказателни дела, частни наказателни дела, частни
наказателни дела - разпити.
Съдиите от наказателно отделение разглеждат и граждански дела, по
които участва прокурор - по Закона за гражданска регистрация, установяване на
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факти по чл.542 и сл. ГПК, лишаване и ограничаване на родителски права по
чл. 131 и чл.132 от СК и по Закона за закрила на детето, както и дела по
Заповедното производство.
Съдиите Велина Ангелова и Ани Харизанова разглеждат граждански
дела, при еднаква процентна натовареност по всички граждански дела, извън
тези, които се разглеждат от наказателните съдии.
Разпределението на граждански дела се извършва по видове - искове по
СК - развод и недействителност на брака; развод по взаимно съгласие;
издръжка, изменение на издръжка, облигационни искове - непозволено
увреждане, вещни искове - по ЗСПЗЗ, делби, искове по КТ - обезщетение по
чл.200 КТ; за отмяна на уволнение, други дела - по Закона за домашното
насилие; по чл.26 - ти от Закона за закрила на детето; по чл.30 - ти от Закона за
закрила на детето, дела от административен характер и дела по чл.410 - 417
ГПК, като по този начин е постигната оптимална и приблизително еднаква
натовареност на всички съдии, разглеждащи граждански дела.
Всички съдии в гражданско отделение разглеждат и дела за мерки за
неотклонение по чл.64 и 65 НПК, както и др. частни наказателни дела при
отвод или отпуск на съдиите разглеждащи наказателни дела.
Всички съдии разглеждат дела по Заповедното производство.
Съдебните заседания в Районен съд гр.Пещера се провеждат по
предварително изготвен от Председателя график, съгласно който всеки съдия
заседава и съответно дава дежурство в определени дни от седмицата.
Дежурствата през почивните и празнични дни се извършват по график,
утвърден от Председателя на съда.
Съдебна администрация
Въпреки натовареността и недостатъчния брой помещения, дейността на
съдебната администрация в Районен съд гр.Пещера е добре организирана.
В съда са водени всички деловодни книги, изискуеми съгласно
Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните,
военните и апелативните съдилища.
При извършените 2 пъти инвентаризации на делата в гражданко и
наказателно деловодство, ДСИС и архив е установено, че през отчетната година
няма изгубени дела.
Провеждани са общи събрания на съдебната администрация, по различни
въпроси свързани с административно – деловодната дейност, като са
запознавани и с резултатите от извършвани проверки от съдии от Окръжен съд
гр.Пазарджик и от Инспектората към ВСС.
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.
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През 2012г. няма наложени дисциплинарни наказания на съдебни
служители.
На основание Заповед № 13/05.01.2012 г. на Председателя на Районен съд
гр.Пещера, на всяко тримесечие се извършва ревизия на „Бюрото за съдимост”,
която обхваща: - общ брой на издадените свидетелства и справки за съдимост; брой изпратени искания до бюрата за съдимост при други районни съдилища
относно съдимостта на лицата, родени в техните райони; - брой получени
справки от бюрата за съдимост при други районни съдилища относно
съдимостта на лицата, родени в техните райони; - брой получени и въведени в
електронния архив бюлетини за съдимост за осъдени лица.
Организационна дейност
През отчетната година са провеждани общи събрания на съдиите, на
които се разглеждани и обсъждани различни въпроси, включително
резултати от проверки от съдии от Окръжен съд гр.Пазарджик и от
Инспектората към ВСС.
Съдиите са обсъждали и изготвяли писмено становище по всички
поставени въпроси от Председателя и Зам. председателя на ВКС във връзка с
предложения за постановяване на Тълкувателни решения.
През 2012 г. Председателя на РС-Пещера е участвал в регионално
обучение на НИП съвместно с Окръжна прокуратура гр.Пазарджик на тема
„Корупционни престъпления. Методи на разследване. Съдебна практика”,
„Престъпления, свързани с Интернет пространството - практически случай,
методи на разследване, проблеми”. Всички съдии са участвали в регионално
обучение на НИП със съдействието на Окръжен съд гр.Пазарджик .
През месец ноември беше извършена проверка в Пещерския районен
съд от двама съдии от Пазарджишкия окръжен съд-съдия Илиев и съдия
Александров, на основание чл.86, ал.1, т.6 от ЗСВ и въз основа на Заповед №
654/05.11.2012 г. на Председателя на Окръжен съд гр.Пазарджик.
Изводите на проверяващите, отразени в докладите за резултати от
проверката са: че организацията по образуването, движението и
приключването на делата е много добра, като не са констатирани съществени
пропуски. Дадени са препоръки, касаещи изготвянето на разпореждания на
съдиите докладчици да става на компютър, както и да се изготвят
задължителни доклади по реда на чл.140 от ГПК и чл.146 ГПК. В частта за
наказателните дела, е дадена препоръка при избора на съдията – докладчик,
да се изключват съдиите, които са в отпуск към датата на изтичане на срока
за изготвяне на съдебния акт.
Резултатите от проверката на наказателни и граждански дела и
дадените препоръки са обсъдени на общо събрание на съдиите. В изпълнение
на препоръките е издадена Заповед № 379/07.12.2012 г. на Председателя на
Районен съд гр.Пещера.
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През 2012 г. бяха проведени планови проверки на наказателни и
граждански дела от Инспектората към ВСС.
При извършената проверка на наказателни дела, на основание чл.58 от
ЗСВ и въз основа на Заповед № ПП-01-24/07.03.2012 г.на Главния инспектор
за периода от 01.01.2010 г. до 31.12. 2011 г., е констатирано, че в Районен съд
гр. Пещера е създадена добра организация. Не се констатирани нарушения
при разпределението на делата на принципа на случайния подбор, съгласно
чл.9 от ЗСВ. Водените съдебни книги по наказателни дела от 2010 г. и 2011
г.са по утвърден образец и съгласно изискванията на ПАРОАВАС.
Направен е извод, че е създадена добра организация по образуване,
движение и приключване на делата, като същите са насрочвани своевременно
от докладчика и са разглеждани и свършвани в кратки срокове, с редки
изключения.Въз основа на констатациите са дадени препоръки за
упражняване на постоянен контрол по спазване на поредността на действията
по чл.46 от ПАРОАВАС, от Административния ръководител и упражняване
на контрол за неизготвени в срок съдебни актове.
В изпълнение на препоръките на Инспектората към ВСС, е проведено
общо събрание на съдиите, на което бяха обсъдени резултатите и дадените
препоръки. Издадени бяха Заповед № 133/10.05.2012 г. и Заповед №
134/10.05.2012 г. на Председателя на Районен съд гр.Пещера.
При извършена проверка на граждански дела, на основание чл.58 от
ЗСВ и въз основа на Заповед № ПП-01-105/30.11.2012 г. на Главен инспектор
за периода от 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г., извършена от
03.12.2012 г. до 07.12.2012 г., е констатирано, че в съда се водят всички
деловодни книги, изискуеми съгласно ПАРОАВАС. Срочните и описните
книги се водят редовно на електронен и хартиен носител, съгласно правилата
на ПАРОАВАС. Констатирано е, че гражданските дела се образуват в деня на
постъпване на исковите молби в съда или най-късно на другия ден. В хода на
проверката не са установени случаи на опити от страните за превратно
упражняване на процесуални права, изразяващи се в стремеж за заобикаляне
на принципа на случаен избор на докладчик и намерения точно определени
съдии да разгледат и да се произнесат по претенциите им, че проверката на
редовността на исковите молби е осъществявана своевременно от съдиите,
които са постановявали разпореждания в този смисъл в рамките на 1 - 3 дни
от образуването на производството, като най-често това е ставало още на
следващия ден.Общият извод е, че усилията, които са положили съдиите от
Районен съд гр.Пещера и административният им ръководител, са довели до
създаване на една добра организация за спазване на процесуалните срокове
по образуването, движението и приключването на гражданските
производства.
Проверката установява добър ред в организация на дейността на
служба „Съдебно деловодство”, част от която е дейността по своевременно
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изготвяне и изпращане на книжа, съобщения и призовки, с малки
изключения.
Въз основа на констатациите са направени препоръки, касаещи
стриктното спазване на срока за обявяване на решенията по чл.235, ал.5, изр.
първо ГПК, стриктното спазване на кратките процесуални срокове по чл.312,
ал.1, т.1 и чл.316 от ГПК, касаещи бързото производство, ограничаване на
производствата, по които в срока за произнасяне съдът постановява
определение за отмяна на хода по същество и насрочване на делото за ново
разглеждане в открито съдебно заседание, както и ограничаване на случаите,
при които ИМ се оставя без движение, след отмяна хода по същество, поради
констатирани в срока за произнасяне нередовности, ограничаване на
случаите, при които при деловодното оформяне на книгите и делата, водени
при съда, не се отразяват издадените от съдията актове, както и случаите на
пропуски при номерирането на съответните определения или разпореждания,
издавани от съдията и съответното им отразяване в книгата от закрити
заседания.
В изпълнение на препоръките на Инспектората към ВСС е проведено
общо събрание на съдиите, на което бяха обсъдени резултатите и дадените
препоръки. Издадена бе Заповед № 13/18.01.2013 г. на Председателя на
Районен съд гр.Пещера.
През 2012 г. в Районен съд гр.Пещера се осъществи и гражданско
наблюдение. Районен съд гр.Пещера бе включен в група наблюдавани
районни съдилища по Проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”,
осъществяван от Национална мрежа за гражданско наблюдение.
Гражданското наблюдение осигурява на гражданите възможност в по-голяма
степен да се запознаят с работата на съда и реално да участват в
провеждането на съдебната реформа.
От направените констатации и изводи от гражданското наблюдение е
видно, че няма констатирани нарушения: на етичното поведение и наличие
на конфликт на интереси от магистратите в Районен съд гр.Пещера; на
случайното разпределение на делата на принципа на случайния подбор; на
принципа на случайно разпределение на съдебните заседатели; на постигната
максимално, според финансовите ни възможности, отчетност, прозрачност и
публичност; на много добра работа на съдиите при Детското и младежко
правосъдие, като съдиите са полагали максимални усилия за защита правата
и интересите на децата, участници в делата по наблюдаваните закони.

РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
Кадрова обезпеченост
Съдии,държавен съдия изпълнител,съдия по вписванията
В Районен съд Панагюрище работят трима съдии, един държавен
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съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.
В края на отчетния период, щатната численост от трима съдии е
попълнена изцяло.
От 01.12.2009 г. съдия Даниела Петрова Попова е командирована на
работа като районен съдия в Районен съд град София. От 07.02.2011 г. съдия
Даниела Попова е командирована в Софийския районен съд всеки работен
четвъртък и петък от месеца.
В съда голям професионален опит и продължителен съдийски стаж
притежава само председателя Цвятка Мангов.Той притежава ранг „съдия
АС“. Съдия Даниела Попова и Диана Стателова не притежават ранг.
Съдебна администрация
В щата на Районен съд Панагюрище са предвидени и работят 15
служители: административен секретар, главен счетоводител, системен
администратор, секретар-протоколисти - 3, деловодители - 2, деловодител в
Бюро «Съдимост» - 1, архивар – 1, секретар «ДСИ» - 1, деловодител «ДСИ» 1, призовкар - 1, чистачи – 2.
Административно-техническият персонал на съда е в преобладаващата
си част от служители с опит и дългогодишен стаж.
През изминалата година няма наложени дисциплинарни наказания на
съдебните служители. Редовно се провеждат общи събрания на съдебната
администрация, на които са обсъждани текущи въпроси. Съдебни служители
участваха в специализирани обучения, организирани от НИП.

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
Организация на съдебната дейност
Работата в Районен съд Панагюрище е организирана съгласно
изискванията на нормативните актове и преди всичко на Закона за съдебната
власт и Правилника за администрацията в районните, окръжните,
административните, военните и апелативните съдилища.
Председателят на съда Цвятко Мангов осъществява общо
административно ръководство, представлява съда в отношенията с трети
лица, разпределя работата между съдиите, ръководи и контролира работата
на държавния съдебен изпълнител и на съдията по вписванията, участвува в
съдебни заседания – разглежда наказателните дела с участие на прокурор и
част от гражданските дела.
Съдия Диана Стателова разглежда граждански дела и минимален брой
наказателни дела.
Съдия Даниела Попова през 2012 г. разглежда предимно наказателни и
административни дела, с оглед обстоятелството, че е командирована два дни
в седмицата и работи в Софийски районен съд.
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В съда е внедрена и работи система за случайно разпределение на
делата. Разпределението е направено в процентно съотношение спрямо
тримата съдии, като процентно наказателните и НАХД са разпределени
предимно на съдия Даниела Попова. Останалата част се разпределят на съдия
Цвятко Мангов и съдия Диана Стателова, а именно: отменените наказателни
дела от втората инстанция, както и такива за разпит на свидетел и обвиняем,
за разрешаване на обиск, претърсване и изземване, както и граждански
производства – обезпечения на бъдещи искове по ГПК.
Всеки ден в съда има дежурен съдия, който се произнася относно
разрешенията за разпореждане с имуществото на недееспособни лица,
назначаване на особен представител на такива и разглеждане на посочените
по-горе дела. Делата по УБДХ се насрочват и решават в същия ден. Дела по
чл. 356 и сл. от НПК «бързо производство», в 7-дневен срок от постъпването
им, а тези по чл. 362 и сл.от НПК «незабавно производство» - в деня на
постъпването им. Разрешения за сключване на брак се издават от дежурния
районен съдия. Дежурствата са разпределени по равно между съдиите, като
графиците се спазват стриктно и няма оплаквания на граждани в тази насока.
В почивните дни дежурят съдии за осъществяване правомощията в
досъдебната фаза в наказателния процес – разрешения за обиски, изземвания
и претърсване и вземане мярка за неотклонение «задържане под стража»,
УБДХ.
Съдебните заседания в Районен съд Панагюрище се провеждат по
предварително одобрен график като всеки съдия има най-малко две редовни
заседания през седмицата и съответен ден извънредно заседание. Има изцяло
оборудвани две съдебни зали, които позволяват да се провеждат както
редовни, така и извънредни заседания на всички районни съдии, без да се
налага изготвяне на график за това.
Бюрото за «Съдимост» се ръководи и наблюдава от председателя на
съда. Свидетелствата за съдимост и справки на лица, родени в района на съда
и неосъждани, се издават веднага.
През 2012 г. е извършена комплексна планова проверка на
Панагюрския РС на основание чл. 58 от ЗСВ и въз основа на заповед № ПП01-23/07.03.2012 г. на Гл. инспектор на Инспектората на ВСС, с обхват на
проверката периода 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г. на разгледаните
наказателни дела.
През 2012 г. е извършена и комплексна планова проверка на
Панагюрския РС на основание чл. 58 от ЗСВ и въз основа на заповед № ПП01-103/27.11.2012 г. на Главния инспектор на Инспектората на ВСС, по
образуването, движението и приключването на гражданските дела за периода
2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г.Препоръките касаят
ограничаване на производствата по които в срока за произнасяне съдът
постановява определение за отмяна на хода по същество и насрочване на
делото в открито съдебно заседание,както и ограничаване на случаите за
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оставяне исковата молба без движение след отмяна хода по същество,поради
констатирани в срока за произнасяне нередовности на исковата
молба.Констатациите са обсъдени на общо събрание на съдиите и
председателят на съда е предприел мерки за констатираните пропуски, като
ги е довел до знанието на съдиите и служителите в районния съд.
Съгласно Заповед № 654/05.11.2012 г. на Административния
ръководител на Окръжен съд Пазарджик, на основание чл. 86 ал.1 т.6 от ЗСВ,
е извършена проверка по организацията на наказателните и гражданските
дела в Районен съд Панагюрище за периода 01.04.2012 г. до 31.10.2012 г. За
извършената проверка са изготвени доклади от проверяващите съдии
А.Палова и Д.Бозаджиев за движението на наказателните и на гражданските
дела в Панагюрския РС, като са констатирани незначителни пропуски в
работата.Председателят на РС Панагюрище е предприел мерки по
констатираните пропуски като своевременно е уведомил за това
Председателя на Окръжен съд Пазарджик.
Ежемесечно съдиите от Панагюрския РС участват в събрания на
съдиите от Пазарджишкия съдебен окръг, провеждани в Окръжен съд
Пазарджик, на които се обсъждат обобщени становища по искане на
председателя на ВКС за издаване на тълкувателни решения и обобщаване на
практиката на съдилищата по отделни въпроси, обсъждани са законодателни
промени в НК и в НПК, правени са неколкократно анализи на отменените
присъди и върнатите дела за ново разглеждане. Постоянно се извършва
преглед и анализ на неприключените дела, като се предприемат мерки по
приключването им в кратки срокове.

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 2012г. новообразувани са общо 7679 дела от всички видове, от
които 2339 наказателни дела и 6040 граждански дела.
През 2011г. новообразувани са общо 8 379 дела от всички видове, от
които 2339 наказателни дела и 6040 граждански дела.
Новообразуваните дела през 2010г. са общо 8 449 дела, от които 2602
наказателни и 5 847 граждански.
През 2009г. общият брой на новообразуваните дела е 7 090, от които
2767 наказателни и 4323 граждански.
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През 2008г. общият брой на новообразуваните дела е 5689, от които
2876 наказателни и 2813 граждански.
Тези данни сочат за общо намаление на делата, вкл. и при
гражданските дела,за първи път от две години,което се обуславя основно
от броя на образуваните заповедни производства и частни граждански
дела.При наказателните се запазва тенденцията за постепенното им
намаление.

2008г.

2009г.

5689
2876+2813

7090
4323+2767

2010г.
8449
5847+2602

2011г.
8379
6040+2339

2012г.
7679
5404+2275

Общо за разглеждане
В началото на 2012г. в съда е имало останали несвършени от
предходния период общо 947 дела и заедно с новообразуваните за
разглеждане са били общо 8626 дела.От тях 2620 дела са наказателни и 6006
граждански.
В началото на 2011г. в съда е имало останали несвършени от
предходния период общо 912 дела и заедно с новообразуваните за
разглеждане в съда е имало общо 9291 дела.От тях 2591 дела са наказателни
и 6700 граждански.
За сравнение през 2010г. в съда е имало за разглеждане общо 9290
дела, от които 841 останали несвършени от предходната година.От тях 2844
дела са наказателни и 6446 граждански.
През 2009г. в съда е имало за разглеждане общо 8038 дела, от които
948 останали несвършени от предходната година.От тях 3095 дела са
наказателни и 4943 граждански.
През 2008г. в съда е имало за разглеждане общо 6614 дела, от които
925 останали несвършени от предходната година.От тях 3173 дела са
наказателни и 3441 граждански.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

6614
3441+3173

8038
4943+3095

9290
6446+2844

9291
6700+2591

8626
6006+2620
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Свършени дела
През 2012г. са свършени общо 7719 дела, от които в 3 месечен срок 6805 или 88%.Със съдебен акт по същество са приключили 6822
дела.Прекратени са 897 дела.Проведени са 9695 заседания.
През 2011г. са свършени общо 8344 дела, от които в 3 месечен срок 7533 или 90%.Със съдебен акт по същество са приключили 7406
дела.Прекратени са 938 дела.Проведени са 10267 заседания.
През 2010г. са свършени общо 8378 дела, от които 7659 в срок до 3
месеца или 91%.Със съдебен акт по същество са приключили 7527
дела.Прекратени са 851 дела.Проведени са 10139 заседания.
През 2009г. са свършени общо 7197 дела от които в 3 месечен срок 6231 или 87%.Със съдебен акт по същество са приключили 6342
дела.Прекратени са 855 дела.Проведени са 5487 заседания.
През 2008г. са свършени общо 5799 дела от които в 3 месечен срок 4976 или 86%.Със съдебен акт по същество са приключили 4774
дела.Прекратени са 1025 дела.Проведени са 7073 заседания.
От изложените данни е видно, че се запазва много висок процента на
свършените дела в тримесечен срок и през 2012г.,като резултатът е
показателен за стремежа и усилията на съдиите от Пазарджишкия
районен съд за приключване на възложените им дела в най-кратки срокове.

Свършени
Година

Общо
за
разглеждане

Общо

Със
До
3
съдебен
месеца
Прекратени
акт
по
Бр.
%
същество

2008

6614

5799

4774

1025

4976

86

2009

8038

7197

6342

855

6231

87

2010

9290

8378

7527

851

7659

91

2011

9291

8344

7406

938

7533

90

2012

8626

7719

6822

897

6805
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Прави впечатление и големият брой прекратени дела.От тях 490 са
наказателни и 407
граждански.Една част от делата са прекратени по
споразумения по ГПК и НПК,друга част са изпратени по подсъдност,има
прекратени дела и поради оттегляне на искова молба.
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Несвършени дела
Броят на останалите несвършени дела в ПРС към 01.01.2013г. е общо
907 при 947 към 01.01.2012г., при 912 към 01.01.2011г. , 841 към 01.01.2010г.
и 947 към 01.01.2009г.
От несвършените дела през 2012г. 294 са наказателни, а 613
граждански.

2008г.
947
602 + 345

2009г.

2010г.

2011г.

841
599+ 242

912
660 + 252

947
602 + 345

2012г.
907
613 + 294

Намалението на висящите дела в края на периода се дължи основно на
усилията на наказателна колегия и се обуславя от обстоятелството, че
през 2012г. не е имало продължително отсъстващи съдии.Към настоящия
момент тази колегия отново работи в намелен състав и не е налице
обективна възможност за назначаване на заместник през периода на
отсъствие на съдия М. Попова.В тази насока са били и направените
предложения от административния ръководител на съда за промени в ЗСВ
с цел създаване на механизми за оптимално обезпечаване на съдилищата в
такива случаи.
Натовареност по щат
При щат от 14 съдии средномесечното постъпление на съдия в ПРС
през 2012г. е 51, 35 дела, през 2011г. е било 55, 30, а през 2010г. - 55, 30,през
2009 г. е 47.80,а през 2008 г. 39,37.
Увеличаването на щата с 1 съдийска бройка е недостатъчно, тъй
като не би могло да даде съществено отражение върху натовареността на
съдиите.При 15 бр. съдии по щат през м. декември 2012г. натовареността е
47, 92 броя към делата за разглеждане /т. е. разликата е 3, 43 дела/, а към
свършените дела 42, 88 или разликата е 3, 07 дела.Освен това през 2013г.
отново е налице съществена разлика между натовареността по щат и
действителната натовареност, което се обуславя от продължителното
отсъствие на съдии и липсата на възможност за назначаване на
заместници.
Действителната натовареност
Значително по-реална представа за месечната натовареност на съдиите
се получава при разпределението на броя дела за разглеждане, съответно на
броя на свършените дела според действително работилите съдии през
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годината.Това е показателят за действителната натовареност на съдиите.Този
показател спрямо делата за разглеждане през 2012г. е 52,92 дела на един
съдия за месец, при 59,94 дела за 2011г. ,при 65,89 дела за 2010г.,при 49,88 за
2009 г. и 43.80 за 2008г.
Тези данни са показателни за високата натовареност, при която
работят съдиите от РС Пазарджик и за необходимостта от увеличаване
на щата поне с още една бройка.Председателят на ПОС е направил такова
искане до ВСС-в рамките на чл.194 ЗСВ да се премести 1 щатна бройка на
съдия от РС Пещера,който е най-малко натоварения съд в съдебния окръг в
РС Пазарджик,където натовареността е най-висока.Само по този начин
може да се обезпечи нормалното функциониране на съда и да се осигури
обективна възможност на всеки от съдиите да подготви, насрочи и
разгледа качествено и в законоустановените срокове възложените му дела.
Така ще се гарантира и възможността на съдиите да вземат участия в
семинари и обучения, да повишават професионалната си квалификация, без
това да нарушава нормалния процес на работа.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Новообразувани наказателни дела
Налице е намаление на постъплението на НОХД, поради намаление
броя на внесените в съда обвинителни актове.По-съществено намаление е
налице по отношение постъплението на ЧНД, което е обяснимо със
законодателните промени в процесуалния закон.Увеличение е налице при
постъплението на АНХД по чл. 78а, ал. 1 от НК и на делата с
административно-наказателен характер.
Година

НОХД

НЧХД

ЧНД

2008

788

82

946

ЧНД
разпити
350

АНХД

78а
НК

2009

687

62

1041

334

589

54

2767

2010

717

68

899

228

634

56

2602

2011

665

55

737

119

692

71

2339

2012

633

60

621

105

767

89

2275

570

общо
2813

Останали несвършени наказателни дела
В края на 2012г. останали несвършени 294 дела, при 345 за 2011г.,252
за 2010г. и 242 за 2009г. и 360 за 2008г.
Очевидно е намалял броя на останалите несвършени дела в края на
отчетния период, което се дължи на добрата организация на работа на
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съдиите от наказателна колегия – своевременно администриране, насрочване
и разглеждане на възложените им дела.
Срокове за приключване на наказателните дела
През отчетния период са свършени общо 2326 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 - 1864, от които 1040 свършени в едномесечен срок, от 3
до 6 месеца - 341, от 6 месеца до 1 година - 100 и над 1 година -20.
По критериите на ВСС през 2011г. за свършени дела в срок до 3
месеца са 1850 или 82 % от наказателните дела, при 2266 или 87 % от
наказателните дела за 2010г. и 2532 или 89 % за 2009г.,2637 или 91% за
2008г.
Очевидно се оформя тенденция за постепенно намаление процента
на приключените в три месечен срок дела, която може да се обясни със
същественото намаление на постъпленията на ЧНД, преобладаващата
част от които се разглеждат по дежурство в деня на постъпването
им,както и с разглеждане на дела с фактическа и правна сложност.

ДО 3 МЕС.
Година

ОБЩО
Бр.

%

2008

2899

2637

91

2009

2853

2532

89

2010

2592

2266

87

2011

2246

1850

82

2012

2326

1864

80

Наказателни дела от общ характер
През 2012г. новообразувани са 633НОХД.Няма върнати за ново
разглеждане.С останалите несвършени от 2011г. 121 дела общо за
разглеждане през 2012 г. в съда е имало 754 дела от този вид.
През 2011г. в ПРС новообразувани са 665 НОХД, в това число 11
върнати за ново разглеждане.С останалите несвършени от 2010г. 82 дела
общо за разглеждане през 2011г. в съда е имало 747 дела от този вид.
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За сравнение през 2010г. в ПРС новообразувани са били 717 НОХД, в
това число 2 върнати за ново разглеждане, при 687 новообразувани за 2009т.,
в това число 10 върнати за ново разглеждане,при
Общо за разглеждане през 2010г. в ПРС е имало 794 НОХД, а през
2009г. – 812 НОХД,а през 2008 г.-976.
Постъпления по видове НОХ дела
Най-голям брой новообразувани дела в съда е имало за общоопасни
престъпления /общо 193 дела/, включващи транспортни престъпления по чл.
343, ал. 1, б. „б”, ал. 3, б. „а” от НК – 167 броя, отнемане на МПС по чл. 346
от НК – 1 брой, за отглеждане на растения и престъпления, свързани с
наркотични вещества – чл. 354, чл. 354а, ал. 5, чл. 354в, ал. 1 от НК – 7
броя.Следват престъпления против собствеността (общо 174 НОХД), от
които кражби по чл. 194-197 от НК /без чл. 196а НК/ - 125 броя, грабеж по чл.
198 и чл. 200 от НК – 8 броя, присвояване по чл. 201-208 от НК /без чл. 203 и
чл. 206, ал. 4 от НК/ - 12 броя, измама по чл. 209-211 от НК – 13 броя,
документна измама по чл. 212 /без чл.212, ал.5/, 212а, 212 б НК – 2 бр.,
застрахователна измама по чл. 213 от НК - 1 брой, за изнудване /рекет/ по чл.
213а, ал. 1 и 2, чл. 214, ал. 1 и чл. 214а от НК – 1 брой.За същия период са
новообразувани и 73 наказателни дела за документни престъпления.
Новообразуваните дела за престъпления против стопанството през 2012г. са
общо 45 НОХД, 30 от които за престъпления в отделни стопански отрасли –
чл. 228 до чл. 240 от НК.Броят на новообразуваните дела за престъпления
против личността е общо 47, от които 10 дела са за средна телесна повреда
– чл. 129 от НК, 3 дела по чл. 159 ал. 2, 3 и 5 от НК, 3 дела за престъпления
по чл. 149 и чл. 150 от НК /блудство/, едно дело за трафик на хора по чл.
159а-159в от НК, 2 дела за изнасилване по чл. 152 от НК и 4 дела за
склоняване към проституция – чл. 155 от НК.През отчетния период са
новообразувани и 75 наказателни дела за престъпления против брака,
семейството и младежта, 12 дела за престъпления против правата на
гражданите, 6 от които против интелектуалната собственост, 9 наказателни
дела за престъпления против дейността на държавните органи и
обществени организации и 5 дела за престъпления против реда и
общественото спокойствие, от които 2 за хулиганство по чл. 325 от НК.
Данните сочат, че се запазва висок броят на новообразуваните дела за
общоопасни престъпления – 193 за 2012г., при 232 за 2011г. Намаление е
налице при новообразуваните дела за престъпления против собствеността – с
52 по-малко от постъпилите през 2011г., когато са били общо 226, както и
при делата за престъпления против стопанството – с 7 бр. по-малко от
постъпилите през 2011 г., когато са били 52 бр.Увеличение има при
постъпленията на делата за документни престъпления – с 16 повече от 2011г.,
когато броят им е бил 57, при делата за престъпления против брака,
семейството и младежта – с 31 повече в сравнение с 2011г., когато общият им
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брой е бил 44.При останалите видове наказателни дела не се наблюдава
съществено изменение в постъпленията.
От новообразуваните НОХД 512 са по обвинителен акт и 121 внесени
със споразумения от прокурора.
Свършени НОХ дела:
От общо разгледаните 754 НОХД през отчетната 2012г. са свършени
общо 647 НОХД, от които 505 дела в срок от 3 месеца, което представлява 78
%, а 284 от тези дела са свършени в срок до един месец.
През 2011г. свършените НОХД са 626, в срок до 3 месеца - 499 или 80 %.
През 2010г. свършени са общо 712 НОХД, от които в 3 месечен срок 614
или 86 %.
През 2009г. свършени са общо 735 НОХД, от които в 3 месечен срок 635
или 86 %.
През 2008г. свършени са общо 871 НОХД, от които в 3 месечен срок 705
или 81 %.
От свършените общо 647 НОХД със съдебен акт по същество са 345,
прекратени са 302, от които 159 със споразумение по чл. 384 от НПК и 112
със споразумение по чл. 382 от НПК.15 дела са върнати за доразследване.
Сравнителният анализ показва, че и през 2012г. съдиите от
наказателна колегия продължават усилията си за разглеждане и
приключване на делата в най-кратки срокове.Процентът на свършените в
3-месечен срок НОХД се запазва висок, като почти половината от тези
дела са приключени до един месец.
Свършени НОХД по видове:
Най-много свършени НОХД през 2012г. са за общоопасни
престъпления - 192, от които 166 за транспортни престъпления по чл. 343, ал.
1, б. „б” и ал. 3, б. „а” от НК. В по-голямата си част – 111 дела са приключили
със споразумения.
Свършени са и голяма част от делата против личността – 44 броя,
против правата на гражданите – 13 бр., против брака, семейството и
младежта – 74, против собствеността - 189, против стопанството - 48, против
дейността на държавни органи – 6, документни престъпления – 74, против
реда и общественото спокойствие – 7 дела.
В РС Пазарджик по две наказателни дела са издавани европейски
заповеди за арест по Закона за екстрадицията и европейската заповед за
арест.
Пряко се прилагат от съдиите и Регламентите на Европейския
парламент и Съвета по НАХД, образувани по жалби срещу наказателни
постановления на Началника на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, с които са наложени административни наказания за
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извършени административни нарушения по Закона за автомобилните
превози.
Съдебните поръчки по ЧНД се изпълняват въз основа на Европейската
конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси от 1959г.
В РС Пазарджик е разгледано и едно дело по молба за трансфер на
наказателно производство, изпратена от Районен съд гр. Брежица, Република
Словения чрез Министерството на правосъдието на Република България.
Дела с особен обществен интерес
През 2012г. са били обозначени и разгледани 6 дела с особен обществен
интерес.От тях 2 дела(НОХД № 303/2012г. е НОХД № 941/2012г.) са
приключили,останалите дела(НОХД № 1881/2012г.,392/2012г.,550/2012г. и
1168/2012г.)са насрочени за разглеждане през 2013г.
Върнати за доразследване НОХД
През 2012г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура
Пазарджик 17 дела от общ характер, като по 16 от делата това е направено от
състав на Пазарджишкия районен съд, а едно дело е върнато от ВКС по
извънредния способ за възобновяване на производството и отмяна на влязъл в
сила съдебен акт.
Броят на върнатите на прокурора дела през 2011г. е бил общо 29, а през
2010г.- 23.
По 11 броя НОХД с определение от съдебно заседание съдът е върнал
делото за доразследване ( НОХД №№ 1519/11; 1853/11; 2153/11г.; 2167/11;
79/12г. 192/12г; 383/12г.; 518/12г.;923/12г.;1028/12г.;501/12).От върнатите за
доразследване НОХД през 2012г. 4 са с разпореждане на съдията-докладчик от
закрито заседание ( НОХД №№ 564/12г.; 1420/12г.1295/12г.; 32/12г).От така
прекратените в закрито съдебно заседание дела прокурорът е упражнил правото
си на частен протест по 1 бр. дела, който е приет за основателен при въззивния
контрол.Останалите разпореждания не са протестирани и делата са били
върнати за доразследване след изтичане на срока за атакуване.
За сравнение - през 2012г. прави впечатление, че по-големия брой дела
са били върнати на прокуратурата с определение от съдебно заседание,
докато през 2011г. - в големия брой случаи делата се прекратяват и делото се
връща на прокуратурата още с разпореждането на съдията-докладчик.
След анализ на съдържанието на съдебните актове, с които се е
стигнало до прекратяване на производството и връщане на делото на
прокурора, се налагат следните изводи относно причините за това:
Основната част от делата са върнати поради накърняване на
правото на защита на обвиняемия ( НОХД №№ 1519/11г.; 1853/11г.;
2153/11г.; 2167/11г.; 192/12г.; 518/12г.; 564/12г.; 957/12г.; 1028/12г.;
1295/12г. 1420/12г. 501/12г.).В преобладаващия брой случаи правата на
обвиняемия са били накърнени поради това, че обвинителния акт не
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отговаря на изискванията на чл.246 от НПК.Най-често срещаните случаи
на нарушение е противоречие между обстоятелствената и
заключителната част на обвинителния акт, което е възпрепятствало
възможността обвиняемият да разбере фактите по обвинението, с което
се гарантира възможността му за упражняване правото на защита в
предоставения от закона обем.В друга част от случаите има констатации
за липса на подробно описание на престъпната деятелност на обвиняемия,
което поражда неясноти и води до ограничаване на правото му на
защита.В отделни ОА е констатирана нередовност и несъответствие с
изискванията на чл. 246 от НПК, поради липса в обстоятелствената част
на факти, обуславящи съставомерността на деянието или такива, които
сочат участието на обвиняемия/съобвиняем в осъществяването му.
Има само един случай на връщане на делото за доразследване от о.с.з.
поради необоснованост на ОА – НОХД 923/12г.По НОХД 383/12 г., което е
образувано по внесено споразумение между страните за решаване на
делото, производството е било прекратено и делото върнато поради
неправилно посочване на дата и място на извършване на инкриминираното
престъпно деяние.Следва да се посочи, че искане в тази посока е направил
самия прокурор, участвал в заседанието.Констатира се единичен случай на
връщане на дело, внесено с постановление на прокурора с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78 а от НК – НАХД
32/12г.Процесуалното основание за прекратяване на съдебното
производство и връщане на делото на прокурора е по чл. 377 от НПК – липса
на основания по чл. 78а от НК.Само в един случай (НОХД 501/ 12г.) делото е
върнато на прокурора поради констатация за нарушаване на правата на
обвиняемия в досъдебното производство.Конкретно нарушаването на
правата се е изразило в бездействие на разследващия орган да назначи
тълковник на обвиняемия, който е бил глух и неграмотен - обстоятелства,
които съдът възприел непосредствено в с.з.Няма дела, по които
наказателното производство да е прекратено на някое от основанията,
посочени в чл. 250 НПК.
В крайна сметка може да се направи извод, че в Пазарджишкия
районен съд връщането на делата е съобразено със задължителните
указания на ВКС за точното и еднакво прилагане на закона, дадени с ТР №
2/2002 година на ОСНК. Делата се връщат само за допуснати отстраними
съществени процесуални нарушения.В съответствие с постановеното в т. 4.1
и т. 4.2 от ТР №2/2002 год. стриктно се следи дали в обстоятелствената част
на обвинителния акт прокурорът е посочил фактите, които обуславят
съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в осъществяването
му, както и времето, мястото и начина на извършване на престъплението и
пълните данни за личността на обвиняемия.Прави се обоснована преценка
дали установените непълноти в обвинителния акт се отнасят до
съставомерните признаци на деянието и участието на обвиняемия в него.
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Изнесените данни налагат извода, че делата следва да се връщат
още от разпоредително заседание, при което задължително да се прави
преценката 248, ал.1 т.3 от НПК.Навременната и правилна преценка в
тези случаи освен, че визира проявен професионализъм от съдиитедокладчици, не води до неоправдано забавяне на делото и предоставя
възможност за инстанционен контрол на взетото решение за връщане
на делото.
Постъпили дела по реда на Глава Двадесет и четвърта НПК „Бързо
производство”
В ПРС през 2012г. са образувани 109 броя такива дела, от които 54 са
решени по същество и 53 са приключени със споразумение.През 2011г. общият
брой наказателни дела, разгледани по реда на бързото производство е бил 133,
от които 51 решени по същество и 82 приключени със споразумение.
Постъпили дела по реда на Глава Двадесет и пета НПК „Незабавно
производство”
В ПРС през 2012г. са образувани 26 бр. такива дела, при 30 за 2011г. и 39
за 2010г.Всички са 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 2012г.
е проведено по 91 броя НОХД, при 88 през 2011г. и при 112 през 2010г.
Дела приключили със споразумение по реда на Глава Двадесет и девета
от НПК
Със споразумение през 2012г. са приключили общо 271 дела, от които
159 по реда на чл. 384 от НПК и 112 по реда на чл. 382 от НПК.През 2011г. са
приключили общо 298 дела, от които 274 по реда на чл. 384 от НПК и само
24 по реда на чл. 382 от НПК, а през 2010г. са приключили общо 315 дела, от
които 28 - по реда на чл. 382 НПК и 287 по реда на чл. 384 НПК.
Безспорно следва да се отчете, че прилагането на диференцираните
процедури, предвидени в НПК, води до ускоряване на правосъдната дейност,
като дава възможност за приключване на голяма част от делата в едно
съдебно заседание.По този начин се спестява и много процесуално време на
съдиите и неоправданото призоваване на свидетели, вещи лица, съдебни
заседатели, както и разходи за възнагражденията им.
Оправдателни присъди
През 2012г. в Пазарджишкия районен съд са постановени общо 38
оправдателни присъди и решения.По 26 НОХД и по 10 броя НЧХД са
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постановени оправдателни присъди.По 2 бр. АНХД по чл. 78 А от НК са
постановени решения, с които нарушителите са признати за невиновни.
От протестираните оправдателни присъди 8 са потвърдени и 1
отменена.
Сравнителният анализ на броя на оправдателните присъди сочи за
драстично увеличение на броя им през изминалата отчетна година.
Основанията за постановяване на оправдателни присъди в повечето
случаи са поради недоказаност на повдигнатото обвинение предимно
относно авторството на деянията, недоказаност на причинната връзка
между действията на подсъдимите и вредоносния резултат, а в някои
случаи поради липсата на субективния елемент от престъпния състав, т. е.
липсата на вина.Друга част от оправдателните присъди са постановени на
основание чл. 9, ал. 2 от НК, след като съдът е приел, че вменените деяния
на подсъдимите са с явно незначителна степен на обществена опасност,
поради което не съставляват престъпление.
Съдени лица
През 2012г. общо съдените лица от ПРС са 797.Осъдени са 738,
оправдани са 28.
От осъдените 738 лица, 15 лица са непълнолетни.На 473 от осъдените
лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като по
отношение на 359 от тях е приложено условно осъждане.На 12 лица е
наложено наказание лишаване от свобода над 3 до 15 години, на 51 лица е
наложено наказание „глоба”, на 190 „пробация” и на 12 лица е било
наложено друг вид наказание.С одобрено от съда споразумение по реда на
чл. 381 - 384 от НПК са били наказани общо 339 лица.
Останали несвършени наказателни дела
В края на 2012г. в ПРС са останали висящи 107 НОХД, от които 51 с
изтекъл срок от образуването им до 3 месеца, от 3 до 6 месеца – 7 броя, от 6
месеца до 1 година – 8 и над една година – 4.
Бързината на правораздаване е добра, което се дължи на добрата
организация на работа и кадровата обезпеченост на наказателна колегия
през 2012г.
Причини за отлагане на делата
През 2012г. са били насрочени общо 1139 НОХД, като 501 са били
отложени.За предходната 2011г. са били насрочени 1079 НОХД, като 472 са
били отложени.
Проведени са 1257 заседания по делата от общ характер през отчетната
година, при 1079 през 2011г. и 1156 през 2010г.
Следва да се отбележи, че делата се отлагат по обективни причини
основно поради неявяване на подсъдими и техните защитници, след
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представянето на болничен лист със съответно отбелязване в графа
„забележки”, удостоверяващо невъзможност за явяване пред съд.В този
случай съгласно сега действащата нормативна уредба е необходимо съдът
при отлагане на делото, да задължи съответния участник в процеса да
представи надлежно медицинско удостоверение.Ако такова не бъде
представено следва да се ангажира административно-наказателната
отговорност на съответния участник, станал причина за отлагане на
делото, както и да се измени мярката за неотклонение на подсъдимия в потежка при липса на уважителна причина за неявяване в съдебно заседание.В
тази насока са констатирани пропуски при извършената проверка от съдии
от ПОС, като са дадени препоръки за стриктно спазване на изискванията
на Правилника за устройство и организация на работата на органите на
медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските
експертизи, приет с ПМС № 83 от 26.04.2010г. и приложение в пълна
степен на дисциплиниращите разпоредби на чл. 66 от НПК и чл. 271, ал. 11
от НПК.
Делата с фактическа и правна сложност често се отлагат и за
събиране на допълнителни доказателства – разпит на свидетели,
изслушване на вещи лица, които са необходими за цялостното им изясняване
от фактическа страна.
Движение на наказателните дела от частен характер през
последните три години:
През 2012г. за разглеждане е имало 91 НЧХД, в т. ч. 60 постъпили през
годината и 31 останали от предходния период.Свършени са общо 63 дела от
този вид, от които 23 /37%/ в три месечен срок.Със съдебен акт по същество
са приключили 33 от тези дела.Прекратено е било производството по 30
НЧХД.Проведени са общо 237 заседания и в края на годината са останали
несвършени 28 дела от този вид.
Направения сравнителен анализ сочи на равномерно постъпление на
делата от този вид.Процента на свършените в 3-месечен срок дела от
частен характер отново е нисък, което обуславя необходимостта от
полагане на повече усилия от съдиите за срочното им разглеждане и
приключване.
Движение на административните дела по чл. 78А от НК за
периода от 2010 – 2012г.:
През 2012г. е имало за разглеждане 101 дела от този вид, като 89 от тях
са постъпили през годината и 12 са останали от предишния период.Свършени
са 94 дела, от които 83 в тримесечен срок /88% от делата/.Със съдебен акт по
същество са приключили 90 дела, прекратени са 4.Проведени са общо 127
съдебни заседания по дела от този вид и в края на годината са останали
висящи 7 броя.
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Движение на частните наказателни дела /без тези за разпит пред
съдия/ през последните три години:
През 2012г. е имало за разглеждане 633 частни наказателни дела /с 109
по-малко от предходната 2011г., когато са били 742 и с 284 по-малко от
2010г., когато са били 917 броя/.Свършени са 627, като 622 или 99% са в 3 –
месечен срок.В края на годината са останали несвършени 6 такива дела.
От общия брой постъпили ЧНД 6 са за реабилитации по чл. 85 – 88а от
НК, 170 за принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл. 89 от НК, 50 дела за
комулации по чл. 23, 25 и 27 от НК.
Налице е трайно оформила се тенденция за съществено намаляване
постъплението и на частните наказателни дела за разпит на обвиняеми и
свидетели от досъдебното производство пред съдия, като през 2012г. е имало
105 такива дела, през 2011г. – 119 и през 2010г. - 228 броя.
Движение на делата с административно-наказателен характер
през последните три години:
През 2012г. е имало за разглеждане общо 936 АНХД, като 767 от тях са
постъпили през годината и 169 са останали от предходния период.Свършени
са 790 такива дела, в срок до три месеца 526 броя, или 67 %.Със съдебен акт
по същество са приключили 711 АНХД, били са прекратени 79 броя, при
проведени 1263 заседания.В края на годината са останали несвършени 146
дела от този вид.
Обжалвани и протестирани съдебни актове
През отчетната 2012г. са обжалвани и протестирани общо 116 НОХД,
при 103 за 2011г. и 122 за 2010г.
Влезлите в сила съдебни актове са по 597 НОХД, в т. ч. и 19
оправдателни присъди.
Ревизирани съдебни актове
През 2012г. общият брой на върнатите наказателни дела след
инстанционен контрол е 343.От тях са потвърдени изцяло съдебните актове
по 270 дела.По 29 съдебните актове са отменени, поради нарушения на
материалния или процесуалния закон, 1 дело е отменено и върнато за ново
разглеждане на въззивния съд, 10 дела са отменени и върнати за ново
разглеждане на първоинстанционния съд, 2 дела са отменени и върнати на
прокурора, 27 от делата са изменени в наказателната част, а 4 в гражданскоосъдителната част.
През 2012г. са върнати и резултатите по 99 определения, постановени
по наказателни дела. 74 от тях са потвърдени, 8 са отменени изцяло, 8 са
отменени и върнати за продължаване на съдопроизводствените действия, 6 са
отменени и делата върнати на прокурора и 3 са изменени.
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Тези резултати се базират на приетите от ВСС коефициенти за оценка
на резултатите от обжалването на съдебните актове.
Изложените
данни
открояват
високо
качество
на
правораздавателната дейност в общ план, като се има предвид, че в една
календарна година се получават резултатите от обжалването както на
актове, постановени през съответната година, така и на актове от
предходни години.
Натовареност
Натовареността на съдиите разглеждащи наказателни дела при щат 6
за изминалата година е 36, 39, а към свършените дела 32,31.
Действителната натовареност на наказателните съдии към делата за
разглеждане през 2012г. е 35, 41 броя месечно, а към свършените дела 31, 43
броя.
Издадени свидетелства за съдимост
През 2012г. от Бюро съдимост при Пазарджишкия районен съд са
издадени 12 861 свидетелства за съдимост и са извършени 2 431 справки.
Издадени разрешения по Закона за електронните съобщения
През 2012г. по реда на чл. 250а и сл. от ЗЕС са издадени общо 308
разрешения, от които по искане на ТД „НС” Пазарджик - ДАНС 194, по
искане на ОД на МВР Пазарджик - 20, по искане на РУП - 8 и по искане на
ТЗБОП Пазарджик 86 броя.Постановени са и 4 отказа.
През 2011г. по реда на чл. 250а и сл. от ЗЕС са издадени общо 318
разрешения, от които по искане на ТД „НС” Пазарджик ДАНС 212, по искане
на ОД на МВР Пазарджик 8 и по искане на ТЗБОП Пазарджик 98 броя.
През 2010г. по реда на чл. 250а и сл. от ЗЕС са издадени общо 220
разрешения, от които по искане на ТД „НС” Пазарджик - ДАНС 142 и по
искане на ОД на МВР Пазарджик 78 броя.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2012г. в ПРС новообразувани са общо 5404 граждански дела, в т.
ч. 7 върнати от по-горна инстанция за продължаване на съдопроизводството.
От тях 659 са граждански дела по общия ред, 468 дела от и срещу търговци,
177 други граждански дела, 116 бързи производства, 3539 заповедни
производства и 425 ЧГрД. Новообразувани са и 20 административни дела,
които се разглеждат по реда на АПК.
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Постъпление на граждански дела
Година
2008
2009
2010
2011
2012

По
общия
ред1247
609
699
707
659

По чл.310 Адм.
ГПК
дела
137
124
3
122
4
123
5
116
20

ЧГД
308
352
442
532
425

По чл.410 и Търгов Други
417 ГПК
.
гр.дела
1137
- д 47
ела366
2681
188
3964
341
275
4120
327
226
3539
468
177

Налице е съществено намаление на образуваните заповедни
производства /с 581 по-малко от 2011г./ и на частните граждански дела / с
107 по-малко от предходната година/.Независимо от цялостното
намаление на заповедните производства все по-голяма част от тях
преминават в установителни искове по чл. 422 от ГПК, които се
разглеждат по общия исков ред.Съществено е увеличен броя на делата от и
срещу търговци /с 141 дела повече от 2011г./, на административните дела,
разглеждани по реда на АПК /с 4 пъти повече от предходната година/ и на
делбите /с 2 пъти повече от предходната година/.
Следва да се отчете, че работата на съдиите е увеличена и с оглед
утежняването на гражданския процес, уреден с разпоредбите на новия
ГПК.По голяма част от делата съдът дължи произнасяне в кратки
процесуални срокове /заповедни производства, охранителни производства,
обезпечения, бързи производства/.Засилено е и служебното начало в
гражданския процес, като съдът е длъжен да дава указания на страните с
оглед надлежно упражняване на процесуалните им права, да се произнася с
определение от закрито заседание по всички предварителни въпроси и по
допускане на доказателствата с определение по чл. 140 от ГПК, да изготвя
доклад по делото.По всички допълнителни искания на страните /за
продължаване или възстановяване на процесуалните срокове, за
предоставяне на правна помощ, за приемане на насрещен иск, привличане на
трети лица и др./ съдът също дължи произнасяне с определение още преди
да насрочи делото за разглеждане в открито заседание.

Общо за разглеждане
Всичко за разглеждане през 2012г. е имало 6006 гр.д.,при 6700 г.д.
през 2011г., при 6446 за 2010г. , 4943 за 2009г. и 3441 през 2008г.
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Година

Останали
Върнати от
Новообразув
Всичко
за Несвър
несвършени от
горната
ани
разглеждане
шени
пред. г.
инстанция

2008

565

2876

11

3441

541

2009

541

4323

15

4943

599

2010

599

5847

17

6446

660

2011

660

6040

4

6700

602

2012

602

5404

7

6006

613

Срокове за приключване на гражданските дела
През отчетния период са свършени общо 5393 дела от всички
видове,при 6098 през 2011г., при 5786 за 2010г. ,4344 за 2009г. и 2900 през
2008г.По критериите на ВСС през 2012г.
Процента на свършените в 3 месечен срок дела е висок, което се
обуславя от големия брой заповедни производства, подлежащи на
разглеждане в 3 дневен срок и спазването на процесуалните срокове от
съдиите.
ДО 3 МЕС.
Година

ОБЩО
Бр.

%

2008

2900

2491

86

2009

4344

3699

85

2010

5786

5393

93

2011

6098

5683

93

2012

5393

4941

92
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Постъпление по видове граждански дела
общ исков ред
През 2012г. в ПРС са новообразувани 659 граждански дела по общия
ред, в т. ч. 5 върнати от по-горна инстанция, 468 дела от и срещу търговци и
177 други граждански дела, в т.ч. 1 върнато от горна инстанция.
През 2011г. в ПРС са новообразувани 707 граждански дела по общия
ред, в т. ч. 4 върнати от по-горна инстанция, 327 дела от и срещу търговци и
226 други граждански дела.
През 2010г. новообразуваните граждански дела по общия ред са 699
броя, т. ч. 9 върнати от по-горна инстанция, 341 от и срещу търговци, в т. ч. 4
върнати от по-горна инстанция и 275 други граждански дела, в т. ч. 1 върнато
от горна инстанция.
Динамиката на постъплението по видове граждански дела,
подлежащи на разглеждане по общия исков ред за последните три
години е следната:
В сравнение с 2011г. през 2012г. е намален броя на новообразуваните
дела по предявени искове по СК.През 2012г. са новообразувани общо 386
дела по СК, в т. ч. развод и недействителност на брака - 125 броя, развод по
взаимно съгласие - 97 броя, издръжка - 23 броя и дела за изменение на
издръжка - 41 броя.
През 2011г. са новообразувани общо 401 дела по СК, в т. ч. развод и
недействителност на брака - 141 броя, развод по взаимно съгласие - 105 броя,
издръжка - 29 броя и дела за изменение на издръжка - 58 броя.
През 2010г. новообразуваните дела по СК са били общо 354, в т. ч.
развод и недействителност на брака - 138 броя, вкл. 7 получени по
подсъдност, развод по взаимно съгласие - 97 броя, издръжка - 24 броя и дела
за изменение на издръжка - 52 броя.
През отчетната година е увеличен съществено броят на
новообразуваните дела по предявени облигационни искове – 492, като в това
число се включват и исковете по чл. 422 от ГПК, исковете за непозволено
увреждане и дела от и срещу търговци.За сравнение през 2011г. броят на
делата от този вид е бил 371, а през 2010г. общо са били образувани 435
облигационни дела.
Броят на новообразуваните дела по предявени вещни искове през
2012г. е намалял – 59 броя, при 75 за 2011г. и 65 за 2010г.
Съществено увеличение се наблюдава при новообразуваните дела по
искове за делба.През 2012г. броят им е бил 77, при 38 броя през 2011г. и 49 за
2010г.
Постъпленията при исковете по КТ, в т. ч. за обезщетение по чл. 200 от
КТ и за отмяна на уволнение през последните три години са, както следва:
133 новообразувани дела през 2012 г., в т.ч. 5 получени по подсъдност и 1
върнато за ново разглеждане, 143 новообразувани дела през 2011г., в т. ч. 1
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получено по подсъдност, 172 новообразувани дела през 2010г., в. т. ч. 1
получено по подсъдност и 2 върнати за ново разглеждане.
През 2012г. са новообразувани и 177 броя други граждански дела, в т.
ч. по ЗЗСДН, ЗЗД, ЗГР и др.Броят на новообразуваните дела от тези видове
през 2011г. е бил 226, а през 2010г. 275.
По едно гражданско дело, образувано в ПРС е било издадено
удостоверение за признаване на българско съдебно решение.По част от
делата по СК книжата се връчват със съдебни поръчки, тъй като ответниците
са граждани на чужди държави.Съдебните поръчки също се извършват, като
се прилага процедурата по регламент 1393/2007г.
По едно гражданско дело за родителски права производството е било
спряно на основание чл. 37 от КМЧП, тъй като е имало данни за образувано
дело с тъждествен предмет пред Румънски съд.
В РС Пазарджик има образувано гражданско дело по предявен иск за
непозволено увреждане срещу немски гражданин, при условията на
евентуалност иск за неоснователно обогатяване.В случая местоизвършването
на неправомерното деяние и мястото на настъпване на вредоносните
последици свързват осъществения фактически състав с българския правен
ред, обосновават приложимост на българското право и компетентност на
българския съд.
Общо за разглеждане
През 2012г. в ПРС е имало общо 2015 граждански дела за разглеждане
в открито заседание /новообразувани общо 1140, от които 116 бързи
производства и общо 575 останали несвършени от предходен период/
През 2011г. в ПРС е имало общо 2017 граждански дела за разглеждане
в открито заседание /новообразувани общо 1383, от които 123 бързи
производства и общо 634 останали несвършени от предходен период/
За сравнение през 2010г. е имало общо 2026 граждански дела за
разглеждане в открито заседание /новообразувани 1437, от които 122 бързи
производства и останали несвършени от началото на годината общо 589
броя/.
Свършени граждански дела
През 2012г. са свършени 678 граждански дела по общия ред, от които
475 в три месечен срок, което представлява 70 %.Със съдебен акт по
същество са свършени 512 дела, 166 са прекратени.
През 2011г. са свършени 749 граждански дела по общия ред, от които
515 в три месечен срок, което представлява 69 %.Със съдебен акт по
същество са свършени 577 дела, 172 са прекратени.
За 2010г. са свършени 677 граждански дела по общия ред, от които в 3
месечен срок 446, което представлява 66 %.Със съдебен акт са свършени 518
дела, а 159 са прекратени.
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През 2012г. в съда са свършени и 431 дела от и срещу търговци, от
които 223 в три месечен срок, или 52% от делата.Със съдебен акт са
свършени 309 дела от този вид, а 122 са прекратени.
През 2011г. в съда са свършени и 335 дела от и срещу търговци, от
които 183 в три месечен срок, или 55% от делата.Със съдебен акт са
свършени 231 дела от този вид, а 104 са прекратени.
През 2010г. в съда са свършени 326 дела от и срещу търговци, от които
196 в 3 месечен срок, което представлява 60%.Със съдебен акт са свършени
250, а 76 са прекратени.
От другите граждански дела, вкл. искове по Закона за защита срещу
домашно насилие, по чл. 26 и чл. 30 Закона за закрила на детето, ЗГР са
свършени 198 дела, от които 186 в 3 месечен срок или 94%.От тях 174 дела са
със съдебен акт по същество и 24 са прекратени.През 2011г. са свършени
общо 228 други граждански дела, от които 221 или 97% в три месечен срок,
201 от тях са със съдебен акт по същество и 27 са прекратени.През 2010г. са
свършени 271 такива дела, от които 258 или 95 % в 3 месечен срок, 235 от тях
са със съдебен акт по същество, 36 са прекратени.
В съда през отчетния период са свършени и 122 производства по чл. 310
ГПК, от които 97 в 3 месечен срок, което представлява 80%.Със съдебен акт
са 81 броя и 41 са прекратени.
През 2011г. са свършени 134 дела по реда на бързото производство, от
които 120 или 90 % в три месечен срок.Със съдебен акт по същество са
приключили 84 от делата и 50 са прекратени.
За сравнение през 2010г. са свършени 118 дела по реда на бързото
производство, като 105 от тях са в 3 месечен срок - 89 %. Със съдебен акт по
същество са приключили 81 от делата и 37 са прекратени.
През отчетната година са свършени 3525 дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК,
като 100 % са в 3 месечен срок.В края на годината са останали несвършени
38 такива дела.
През 2012г. са свършени и 427 частни граждански дела – 100 % в три
месечен срок, от които 408 са с акт по същество и 19 са прекратени.Броят на
свършените ЧГрД през 2011г. е бил 533, при 443 за 2010г.
Очевидно е, че и през изминалата година съдиите са полагали усилия за
подобряване бързината на правораздаване, като с оглед значителния обем
на делата, предвидените кратки процесуални срокове в новия ГПК за
произнасяне по голяма част от тях и желанието на съдиите за
специализация по материи напълно обосновано и необходимо е
увеличаването на гражданска колегия поне с още един съдия.На практика
това се оказва обективно невъзможно през настоящата година, въпреки
увеличаването на щатната численост на съда с една бройка, тъй като
съдия Мирчева е в отпуск по майчинство от края на миналата година, а
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съдия Илинова е командирована в ПОС.При това положение гражданска
колегия ще продължи да работи при същия числен състав от 7 съдии.
Свършени граждански дела по видове
През 2012г. са свършени значителен брой дела, разглеждани по общия
ред по облигационни искове – 496 броя, от които 431 са по искове за
непозволено увреждане и дела от и срещу търговци.Свършени са и голяма
част от делата, образувани по искове по СК – 408, по искове по КТ – 136,
вещни искове – 68 броя, 48 делби и 700 други дела - по ЗЗДН, ЗЗД, съдебни
поръчки и други.
През 2011г. са свършени 421 броя граждански дела по облигационни
искове, от които 336 са по искове за непозволено увреждане и дела от и
срещу търговци.Свършени са и голяма част от делата, образувани по искове
по СК – 401, по искове по КТ – 172, вещни искове – 75 броя, 59 делби и 851
други дела - по ЗЗДН, ЗЗД и други, вкл. частни граждански дела.
За сравнение през 2010г. са свършени следните видове граждански
дела, разглеждани по общия ред: по облигационни искове – 417 броя, от
които 327 по искове за непозволено увреждане и дела от и срещу търговци,
по искове по СК – 349, по искове по КТ – 149, по вещни искове – 78 броя, 50
делби и 789 други дела – по ЗЗСДН, ЗЗД, ЧГрД и други.
Несвършени дела
От останалите общо 613 несвършени граждански дела в края на 2012г.
299 са по общия ред, при 318 за 2011г. и 360 за 2010г.
В края на отчетната година са останали несвършени и 224 дела от и
срещу търговци, при 187 за 2011 г. и 195 за 2010г.
От делата, разглеждани по реда на бързото производство в края на
2012г. са останали 25 броя, при 31 за 2011г. и 42 за 2010г.
Несвършени дела в срок от една до три години в края на отчетната
2012г. са останали 28 броя, при 32 за 2011г. и 44 за 2010г.От 3 до 5 години в
края на 2012г. са останали 8 дела, при 7 за 2011г. и 8 за 2010г.Несвършени
над 5 години са останали 6 броя дела, при 3 в края на 2011г. и 4 в края на
2010г.Няма решени дела с необявени решения с изтекъл срок над 3 месеца.
Изложените данни са показателни за стремежа и усилията на
съдиите за срочното приключване на делата и свеждане до минимум броя
на делата, чието разглеждане продължава в по-дълги срокове.
Следва да се отбележи, че преобладаващата част от делата с изтекъл
срок над 1 година са спрени до разрешаването на преюдициален спор.Тези
дела се администрират редовно от съдиите, като се следи за отпадането на
пречките за спирането им.
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Причини за отлагане на делата
През 2012г. са били насрочени общо 1982 граждански дела за
разглеждане в открито заседание, като 736 от тях са били отложени.По
същите показатели за 2011г. данните са следните - 2009 граждански дела за
разглеждане в открито заседание, като 701 са били отложени.За 2010г. са
били насрочени 1917 дела, от които 676 са отложени.
Тези данни сочат, че по-голяма част от гражданските дела се
разглеждат в едно съдебно заседание /почти 2/3 от гражданските дела/,
като след приемането на новия ГПК значително намаля броя на делата,
отлагани поради нередовно призоваване на страна, на няколкократно
отлагане, след пояснение и допълване на исковата молба в съдебно
заседание, за посочване и събиране на нови доказателства, както и поради
отмяна хода по същество.Този положителен резултат се дължи най-вече
на предварителната подготовка, която извършват съдиите при образуване
и насрочване на делата и на дисциплиниращото действие на разпоредбите
на новия Граждански процесуален кодекс.
Статистическите данни за времетраенето на размяната на книжата
сочат, че по 312 граждански дела по общия ред от общо 703 размяната на
книжата е приключила в рамките на 1 месец, по 176 дела за 2 месеца, по 109
дела в рамките на 3 месеца и по 106 дела над 3 месеца.По отношение на
бързите производства тези данни са следните: по 8 дела размяната е
приключила в рамките на 1 м., по 72 в рамките на 2 месеца, по 22 в рамките
на 3 месеца и по 9 дела над 3 месеца.
Основните причини за забавяне процеса на размяна на книжата са
свързани с необходимостта от призоваване на ответниците по реда на чл.
47 от ГПК, когато не са открити на регистрираните адреси и е необходимо
назначаването на особен представител, с произнасянето на съдиятадокладчик по молби за продължаване срока за отстраняване
нередовностите на исковите молби, по молби за предоставяне на правна
помощ и по молби за конституиране на трети лица помагачи на една от
страните в производството.Тук следва да се отбележи, че при извършените
проверки на дейността на съдиите от гражданска колегия през изминалата
година не е констатирано необосновано забавяне на администрирането на
делата и на насрочването им в съдебно заседание.
Обжалвани съдебни актове
През 2012г. са обжалвани общо 425 граждански дела, при 455 за 2011г.
и 350 за 2010г.
Влезлите в сила решения по граждански дела през 2012г. са общо 948
броя, при 1095 за 2011г.
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Ревизирани съдебни актове
През 2012г. общият брой на върнатите граждански дела след
инстанционен контрол е 244.От тях са потвърдени изцяло съдебните актове
по 170 дела.По 28 съдебните актове са отменени или обезсилени, поради
нарушения на материалния или процесуалния закон, по 27 са изменени, 14
съдебни решения са частично отменени или обезсилени по обективни
причини, поради представяне на нови доказателства пред въззивната
инстанция, а 5 съдебни решения са отменени поради отказ или оттегляне
пред въззивната инстанция на исковата молба или постигане на спогодба.
През 2012г. са върнати и резултатите по 122 определения, постановени
по граждански дела.От тях 83 са потвърдени, 12 са отменени, 16 изменени и
11 са изменени по обективни причини.
Изложените данни налагат извод за много добро качество на
правораздавателната работа по граждански дела.
Натовареност
Натовареността на съдиите, разглеждащи граждански дела при щат 8 за
изминалата година е 51, 35 дела, а към свършените е 45, 95 дела.
Действителната натовареност на гражданските съдии към делата за
разглеждане през 2012г. е 67, 48 броя, а към свършените 60, 60 дела.
Тези данни също са достатъчно показателни за голямата натовареност,
с която работят съдиите от гражданска колегия.
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.През изминалата година има
значително подобрение на работата в гражданското отделение на съда по
отношение на бързината и качество на правораздаването,което може да
се обясни с попълнения щат от съдии през цялата година в това отделение
и с опитността на по-голямата част от тях. В наказателното отделение
има известно отсътпление при показателите за бързина,както и увеличен
брой останали несвършени наказателни дела в края на отчетния период,но
това се дължи основно на обективни причини,които вече бяха посочени. В
голямата си част съдиите от двете отделения на съда са изготвяли
съдебните си актове в законните срокове ,като е допуснато просрочие по
неголям брой съдебните актове. През отчетния период съдиите от
Пазарджишкия РС са работили професионално и отговорно.
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РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД
Постъпление на делата – граждански, наказателни.
Новообразувани дела
През 2012г. във Велинградският Районен съд са постъпили общо 2287
дела,от които 568 наказателни и 1719 граждански дела.
През 2011г. постъпилите дела са общо 2556 дела,от които 641
наказателни и 1915 граждански дела.
През 2010г. са постъпили общо 2302 дела,от които 697 наказателни и
1605 граждански.
През 2009г. постъпилите дела са общо 2034 дела,от които 816
наказателни и 1218 граждански.
През 2008 г. са постъпили общо 2302 дела,от които 697 наказателни и
1605 граждански.
2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2302

2034

2302

2556

1605+ 697

1218 + 816

1605 + 697

1915 + 641

2012г.
2287
1719 + 568

Данните сочат, че в сравнение с предходните години е налице
тенденция на намаляване броя на постъпилите граждански дела – същите
са по-малко в сравнение с постъпилите през 2011 г. със 196 дела .Тенденция
на намаление на наказателните дела продължава,те са най-малко през
последните пет години
Наказателни дела
Година
2008
2009
2010
2011
2012

НОХД

НЧХД

254
272
227
181
175

15
17
9
22
16

ЧНД
96
129
141
103
100

ЧНД
разпити
56
97
58
16
18

АНХД
233
241
235
293
230

78аНК общо
54
60
27
26
29

708
816
697
641
568

При наказателните дела от общ характер е налице устойчива
тенденция на намаление – в сравнение с предходната 2011г. обаче броя е
незначителен-само 6 дела по-малко,през 2010г. с 52 дела, а в сравнение с
2009 година – с 97 дела. Постъпили са 175 броя наказателни дела, като най–
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голямо е постъплението за престъпления против общоопасните престъпления
-70 дела,следвани от престъпленията против собствеността - 37 дела.
При постъплението на делата против личността постъпилите са 13 за
2012г. - с 3 дела повече от 2011г., като има леко увеличение при делата
против реда и общественото спокойствие, които за 2012г. са 7 дела с 1 дело
повече от 2011г., когато тези дела са били 6 на брой. Престъпленията против
стопанството за 2012г. са 12 дела - с 9 дела по-малко от предходната 2011г., а
престъпленията против брака и семейството са 28 за 2012г. с 13 дела повече
от предходната 2011г., когато тези дела са били 15 дела.
При наказателните делата от частен характер има намаление на броя
на постъпилите дела, като същото спрямо предходната 2011г. е с 6 дела – за
2012г. тези дела са 16, а за 2011г. са били 22 дела. Частнонаказателните дела
за 2012г. са 100 дела плюс 18 дела разпити или общо 118 дела, а за
предходната 2011г. са били 103 дела плюс 16 разпити или общо 119 дела.
При делата по реда на чл.78а от НК се забелязва устойчивост – през 2012г.
са 29 дела, а през предходната година са били 26 дела. Намаление бележат
административно–наказателните дела – постъпили са през 2012г. 230 дела
при 293 дела за 2011г. или по-малко с 63 дела. Същата тенденция се
наблюдава и при делата по УБДХ – те са се намалили с 22 дела, тъй като за
2012г. са 28 дела, а за предходната 2011г. са били 50 дела.
Извода,който следва от горепосочените данни е че има намаление
на наказателните дела от всички видове,като специално при делата от общ
характер не може да се твърди,че намалението е в резултат на дефекти
или процесуални негодна дейност от страна на разследващите органи на
досъдебното производство при разследването на престъпленията,като
това е обективното състояние на криминогенната обстановка в района на
РС Велинград.
Граждански дела
Година
2008
2009
2010
2011
2012

По
общия
246
ред
246
269
267
429

По
Адм.дела ЧГД
чл.310ГП
13
41
К 46
40
7
56
55
12
83
37
4
72
25
1
99

По чл.410 и Търгов Други
417ГПК
.
гр.дела
247
д 161
712
157
ела
1013
173
1379
7
149
1033
5
127

През 2012г. постъплението на гражданските дела се е намалило
значително. Новообразувани са 1719 дела при 1915 за 2011г. (намалението е с
196 в сравнение с предходната година). Това намаление е значително при
постъпилите дела по чл.410 и чл.417 ГПК – ,които за 2012г. са 1033 броя дела
,а за 2011г. са 1379 броя дела или с 346 дела са по малко за отчетната година.
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Намаление има при исковете по СК с 4 дела тъй като през 2012г. същите са
106 броя дела, а за 2011г. са 110.. Намаление с 8 дела има при делбите, като
за 2012г. същите са 23 дела, а за 2011г. са били 31 дела.
Има увеличение при постъплението на делата по общия ред за 2012 г.
същите са 429, а за 2011г. – 267 или с 162 дела повече. Увеличение има при
облигационните искове които за 2012г. са 102 дела, а през предходната 2011г.
са били 62 дела или увеличението е с 40 дела. С 112 дела е налице
увеличението при трудовите спорове, като за 2012г. същите са 146 дела, а за
предходната 2011г. същите са били 34 дела. Увеличението на трудовите
спорове си обяснявам със социално икономическите условия на живот, които
особено при трудовите спорове рефлектират най–силно,а сега при
настъпилата икономическа криза се губят най много работни места.
През 2012 г. има образувани 5 дела срещу търговци.Тези цифри са
далече от реалните,тъй като много от делата от и срещу търговци не са
посочени такива още при образуването им ,вкл. през 2012г. Адм.ръководител
трябва да вземе мерки и следи за точното отразяване на постъпилите дела от
този вид,което е необходимо и за точната и коректна статистика.
Общо за разглеждане
През 2012г. общо за разглеждане е имало 2576 дела от които
граждански 1938дела, а наказателни 638 дела.През 2011г. общо за
разглеждане е имало 2883 дела от които граждански 2163 дела, а наказателни
720 дела, а 2010г. общо за разглеждане е имало 2564 дела от които
граждански 1802, наказателни 762, през 2009г. – 2294, от които 892
наказателни и 1402 граждански,през 2008 г.-1683 дела,от които 927
граждански и 756 наказателни.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1683

2294

2564

2883

2576

927 + 756

1402 + 892

1802 + 762

2163 + 720

1938 + 638

От сравнителния анализ е видно, че във ВРС през отчетния период
има намаление на постъпилите дела в съда. То се отнася както за
гражданските дела, така и за наказателните дела .
Свършени дела
През 2012г. свършени 2339 дела, от които в тримесечен срок 2075
дела или 89%. С акт по същество са свършени 1844 дела, прекратени са 495
дела и са проведени 5821 заседания.
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Свършени
Година

Общо
за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт
по
същество

До
3
месеца
Бр.
%
1
81

2008

1683

1422

1042

380

2009

2294

2028

1586

442

2010

2564

2237

1925

312

2042

91

2011

2883

2602

2283

319

2355

91

2012

2576

2339

1844

495

2075

89

1157
744

1
86

Прави впечатление големия брой прекратени дела във Велинградския
районен съд,най-голям от последните години.От общо прекратените 495
дела 315 са граждански и 180 наказателни.
Свършени дела по видове
Наказателни дела
Свършени
Година

Общо
за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт
по
същество

До
3
месеца
Бр. %

2008

756

680

424

256

594

87

2009

892

823

492

331

749

91

2010

762

683

491

192

633

93

2011

720

649

481

168

572

88

2012

638

605

425

180

543

90

През 2012г. са свършени 605 наказателни дела,от които със съдебен акт
по същество 425, като в 3 месечен срок са свършени 543 дела или 90%,
проведени са 933 заседания. За 2011г. са свършени 649 дела, от които с акт
по същество 481 дела, като в 3 месечен срок са свършени 572 дела или 88%.
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За 2010г. са свършени 683 дела, от които със съдебен акт по същество 491,
като в 3 месечен срок 633 дела или 93%. Прекратените са за 2012г. – 180
дела, за 2011г. –168 дела и за 2010г. – 192 дела.
От наказателните дела от общ характер са свършени 178, от които 162
в 3 месечен срок или 91%. Със съдебен акт по същество са свършени 60 дела.
Проведени са 275 заседания. Тези данни сочат за много добра работа на
съдиите, разглеждащи наказателни дела във Велинградския РС, независимо
от обстоятелството, че е налице малко влошаване на този показател в
сравнение с 2010 и 2011 година./за 2011г. са свършени 198 броя дела ,в 3 м
срок 170,а за 2010г. свършени 223 броя дела,в 3 м срок 208 дела/.
Намаляване на процента на наказателните дела и най вече тези от
общ характер, които са свършени в 3 месечен срок се дължи на неизясняване
на фактическата обстановка по време на досъдебното производство, като
това налага отлагане на делата за събиране на допълнителни
доказателства включително и такива за изясняване на защитната теза.
По реда на глава 24 – бързо производство са разгледани 20 броя
наказателни дела при 23 дела за 2011г., на незабавното производство по
глава 25 НПК са разгледани 17 броя наказателни дела при 5 наказателни дела
за 2011г., а на глава 27 НПК – 12 броя наказателни дела при 10 броя
наказателни дела за 2011г. Има намаление на бързите производства с 3 броя
наказателни дела и увеличение на делата по незабавното производство с 12
дела.
В съда не е имало дело от особен обществен интерес според критериите
на ВСС.
Със споразумение по чл.384 НПК са приключили 53 дела, а по реда на
чл.382 от НПК са приключили 61 дела.
През 2012г. – 2 дела са върнати за доразследване, от които 1 дело от
съдия докладчик с разпореждане и 1 в открито съдебно заседание.
Причините за връщане на делата от съдията докладчик са –допуснати
съществени нарушения на процесуални правила от органите на
предварителното производство, като в разпорежданията са давани
подробни указания за отстраняването им. Допусканите процесуални
нарушения касаят нарушеното право на защита на обвиняемите лица при
повдигане на обвинението и при неговото предявяване, липса на адекватна
адвокатска защита и в случаите на задължителна защита, негодна и
некачествена процесуална дейност от представителите на Държавното
обвинение, касаеща изготвянето на обвинителните актове, обвинения с
недостатъчна текстова материално правна материализация на
диспозицията на обвинението, с оглед на описанието на съставомерните
признаци от състава на нарушената норма от НК и т.н.
През отчетния период са свършени 19 дела от частен характер, от които
8 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 5 дела, а 14 са
прекратени. Проведени са 77 заседания.
От делата по чл.78а НК са свършени 28, от които в 3 месечен срок 27
броя. Със съдебен акт по същество 28, няма прекратени. Проведени са 33
заседания.
Свършени са и 98 частни наказателни дела, от които в 3 месечен срок
96 броя. Със съдебен акт по същество 82 и 16 прекратени.
Проведени са и 18 разпита.
Свършени са и 264 АНХД от които в срок до 3 месеца – 232. Със
съдебен акт по същество са приключили 232 дела и 32 са прекратени.
Проведени са 433 заседания.
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.
Обжалвани съдебни актове
Наказателни дела
През 2012 година са постъпили 147 жалби и протести против съдебни
актове, постановени по наказателни дела. От тях 27 са по дела от общ
характер, 83 против решения, постановени по административно–наказателни
дела, 30 против определения, постановени по частно–наказателни дела и 5
по актове, постановени по НЧХД.
Резултатите от инстанционния контрол, включително и върнати дела от
предходни години, са следните: 100 съдебни акта са потвърдени , като от тях
15 присъди по дела от общ характер, 1 присъди по дела от частен характер и
60 решения по административно–наказателни дела и 1 решение по частно
наказателно дело. Отменени са 9 присъди, постановени по дела от общ
характер и 1 присъда по дело от частен характер. Отменени са 20 решения по
административно–наказателни дела. Изменени са 2 присъди по дела от общ
характер, 1 присъда по дело от частен характер и 4 броя решения по
административно-наказателни дела.
Броят на отменените съдебни актове-присъди и решения не е малък с
оглед обстоятелството,че в съда работят опитни наказателни съдии,с
добра теоретична подготовка.През 2013г. трябва да се направи анализ на
всички отменени съдебни актове.
Съдени лица
През 2012 година са съдени 213 лица при 239 лица за 2011г., от които
са осъдени 201, оправдани 12 , като от тях: – по наказателни дела от общ
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характер: съдени – 204 лица – осъдени 194 и 10 оправдани, по наказателни
дела от частен характер: съдени – 9 лица – осъдени – 7, и оправдани – 2.
От осъдените лица 115 са осъдени на лишаване от свобода, като по
отношение на 82 от тях е приложен института на условното осъждане.
Спрямо 19 лица е наложено наказание глоба, спрямо 65 пробация и други
наказания спрямо 2 лица.
През 2012г. незначително е увеличен броя на оправданите лица – 12.
През 2011г. оправданите лица са били 9. Това обстоятелство следва да се
отнесе към организацията на работа и разследване на престъпленията от
органите на досъдебното производство и качеството на обвинителната
функция съдържаща се в изготвените по реда на НПК обвинителни актове, и
тяхната защита в съдебно заседание.
В Районен съд Велинград няма просрочени актове, постановени по
наказателни дела.
Граждански дела
През 2012г. са свършени 1734 граждански дела от които с решение
1419 и 315 са прекратени. В 3–месечен срок са свършени 1532 дела от този
вид и над този срок 202 дела.Проведени са 2260 заседания.
Свършени са и 26 производства по чл.310 ГПК, от които в 3 месечен
срок 20, а със съдебен акт 19, прекратени 7. Свършени са и 99 частни
граждански дела, в 3 месечен срок 99, с акт по същество 83, прекратените са
16.Свършени са и 1040 дела по чл.410 и чл.417 ГПК, в 3 месечен срок 1038,
със съдебен акт по същество 1012, прекратени са 28.От другите видове
граждански дела са свършени 144. От тях 93 са със съдебен акт. В 3 месечен
срок са свършени 110, или 76%. Проведени са 555 заседания.
Свършени
Година

Общо
за
разглеждане

Общо

До
3
Със
месеца
съдебен
Прекратени
акт
по
Бр. %
същество

2008

927

742

618

124

563

76

2009

1402

1205

1094

111

995

83

2010

1802

1554

1434

120

1409 91

2011

2163

1953

1802

151

1783 91

2012

1938

1734

1419

315

1532 88
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Просрочени са 10 съдебни акта по граждански дела, които са
разглеждани от Съдия Георгиева. Просрочените съдебни актове са по дела
с фактическа и правна сложност.
Останали несвършени дела
В края на 2012г. са останали несвършени 237 дела. От тях 33 са
наказателни и 204 граждански,като за 2011г. те са били 281 дела от които
наказателни 71 дела и граждански 210 дела ,а за 2010г. общо 327, от които 79
наказателни и 248 граждански.
От несвършените наказателни дела 12 са от общ характер, АНХД – 13,
несвършени дела по чл.78а от НК -1.
От несвършените наказателни дела със срок до 3 месеца са 28 дела, от
3 до 6 месеца – 4, над 1 година - 1.
От несвършените граждански дела най–много 150 са по общия ред, 34
по други граждански дела и др.
От несвършените дела 3 са с изтекъл срок над 5 години, 7 от 3 до 5
години и 30 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
Граждански дела
През 2012 година са постъпили
211 жалби против решения,
постановени по граждански дела. През 2012 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 2012
година няма резултат.
Резултатите от инстанционния контрол са следните: потвърдени – 84
решения, отменени – 27, частично отменени – 20, обезсилени – 6, частично
обезсилени – 1. Тези резултати сравнени с резултатите от 2011г. са
значително подобрени, като е увеличен броя потвърдените съдебни актове с
46 акта,намалена е бройката на отменените съдебни актове/шест на брой/,на
частично отменените/с пет акта/ на обезсилените/с три акта/ и на частично
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обезсилените актове /с 7 акта на брой/.Това обстоятелство сочи на извода,за
подобрено качество на постановяваните съдебни актове и следва да се
адмирират усилията на съдиите в тази насока,но независимо от това и
като се има предвид посочената по горе бройка на отменени и обезсилени
актове,следва съдиите разглеждащи тези граждански дела да полагат още
усилия за подобряване на подготовката на делата,във всичките им
фази,като при разглеждане на същите да прилагат правилно процесуалния и
материалните закони.
Натовареност по щат
При щат от 5 съдии натовареността на съдия във Велинградския РС
спрямо делата за разглеждане е 42,93 а спрямо свършените дела 38,98.
Действителна натовареност
През 2012г. действителната натовареност
разглеждане е 54,81, а спрямо свършените дела 49,77.

спрямо

делата

за

Данните сочат, че съдиите във Велинградския РС са работили с
висока натовареност, над средната за страната, като с оглед на същата
постигнатите резултатите са много добри. Професионализъм, много добра
теоретична подготовка, добросъвестно изпълнение на служебните
задължения са характерни за съдиите от този съд, правораздавали през
2012г.
Становища за промени в щата
В доклада на Председателя на съда не са правят
промени в щата през 2013г.

предложения за

РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
Постъпление на делата – граждански, наказателни.
Новообразувани дела

2008г.
1260
839 + 421

2009г.

2010г.

2011г.

1348

1821

1970

960 + 388

1443 + 378

1625+345

2012г
1662
1340+ 322

През 2012 г. новообразувани са общо 1662 дела, от които 322
наказателни и 1340 граждански.
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Констатира се намаление на постъплението на дела през отчетната
година, като то е значително при постъплението на граждански дела,
дължащо се предимно на намаления брой Заповедни производство, което е
значително спрямо 2011 г., като намалението е с 237 дела.
Общо за разглеждане - новообразувани, в т.ч. върнати за ново
разглеждане от горната инстанция и останали несвършени от предходната
година през 2012г. в Районен съд гр.Пещера са били 1844 дела, през 2011г. 2196 дела, а през 2010г. - 2057 дела,2009г.-1604 и през 2008г.-1501.

2008г

2009г.

2010г.

2011г.

1501
1035+466

1604
1174+430

2057
1638+419

2196
1794+402

2012г.
1844
1479+365

Свършени дела
През 2012 г. са свършени общо 1663 дела, от които в 3 месечен срок1521 или 91.46%. Със съдебен акт по същество са приключили 1513 дела.
Прекратени са 150 дела. Проведени са 2311 заседания
Районен съд гр.Пещера стриктно спазва указанията на ВСС в писмо №
91-00-060/10.07.2008 г. делата да се отчитат като решени едва след обявяване
на съдебния акт в срочната книга.
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр.
%

2008

1501

1245

1060

185

1012

81

2009

1604

1368

1234

134

1176

86

2010

2057

1831

1669

162

1648

90

2011

2196

2014

1859

155

1873

93

2012

1844

1663

1513

150

1521

91
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Несвършени дела
През 2012г. броят на останалите несвършени дела в Районен съд гр.
Пещера към 01.01.2013 г. е 181 и е най-малък в сравнение с предходните
години, съответно 01.01.2012 - 182, 01.01.2011 г.- 226 и 01.01.2010 г. - 236
дела.
От несвършените 181 дела, наказателни са 56, а граждански 125.
Увеличеният брой несвършени наказателни дела спрямо 2011 г. се дължи
предимно на неравномерното постъпление на дела, което е увеличено в
последните месеци на годината.

Постъпление по видове дела
Наказателни дела
През 2012 г. новообразуваните наказателни дела са 322, при 345 за 2011
г. и 378 за 2010 г. Постъпили са: НОХД - 105, НЧХД - 14, по чл.78 а НК - 17,
ЧНД - 49, ЧНД разпити - 23 и АНХД - 114.
Постъпление по видове дела
Наказателни дела
През 2012г. новообразувани са 322 н.д.,през 2011г. новообразувани са
345 н.д., при 378 за 2010 г.,при 388 за 2009г. и 421 за 2008г.
Година

НОХД

2008
2009
2010
2011
2012

149
138
145
130
105

НЧХД

ЧНД
25
17
12
13
14

48
45
61
60
49

ЧНД
разпити
67
72
60
44
23

АНХД
99
87
70
78
114

78аНК

общо

25
17
30
20
17

421
388
378
345
322

Сравнителния анализ сочи,че има значително увеличение на
новообразуваните дела от административен характер.Постъплението по
НОХД,ЧНД-разпити,чл.78а е намаляло,а при НЧХД се наблюдава
тенденция на задържане.
Всичко за разглеждане през 2012г. е имало 365 наказателни дела, при
402 за 2011г. , 419 през 2010г. ,388 за 2010г. и 421 за 2008г.
Постъпления по видове НОХ дела
Данните сочат, че през отчетната година най-голям брой
новообразувани дела има за престъпления против собствеността - общо 36
НОХД, от които кражба по 194 - 197 НК – 31, присвояване – 1, измама – 3;
общоопасни престъпления -общо 24 НОХД, от които по чл.343б НК – 14, по
чл.343, ал.1, б. „б” НК - 2 ; по чл.354а НК - чл.354в НК - общо 2; против
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личността - общо 9. Следват престъпления против стопанството - 18, всички
по чл. 234 - 235 НК; престъпления против брака, семейството и младежта 15; документни престъпления - 1; против реда и общественото спокойствие 2.
От новообразуваните НОХД, 91 са по обвинителни актове, в т.ч. 2
върнати от ПОС , и 14 по споразумения внесени от прокуратурата по реда на
чл.382 НПК.
Срокове за приключване на наказателните дела
През отчетния период са свършени общо 309 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 - 274, от които в срок до 1 месец – 155;
- от 3 до 6 месеца - 26;
- от 6 месеца до 1 година - 9;
- над 1 година - няма.
По критериите на ВСС през 2012г., свършени дела в срок до 3 месеца
са 274 или 88.67% от наказателните дела, при 310 или 86% за 2011г. и 311
или 86% за 2010г.
От общо свършените 309 наказателни дела, със съдебен акт по
същество са 268, при 329 за 2011 г. и 325 за 2010 г.
През отчетния период са прекратени 41 наказателни дела, при 30 за
2011 г. и 37 за 2010 г.
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр. %

2008

466

424

347

77

395

93

2009

430

389

350

39

337

87

2010

419

362

325

37

311

86

2011

402

359

329

30

310

86

2012

365

309

268

41

274

89

Данните сочат, че съдиите от Районен съд гр.Пещера са полагали
усилия да приключват делата в разумни срокове, вкл. и тримесечните, за
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които се води статистика, тъй като бързината на правораздаване е един
от критериите по които съдебната система търпи най-много критики,
като процента на свършените в 3 – месечен срок се е увеличил спрямо
предходните две години.
Наказателни дела от общ характер
През 2012 г. в Районен съд гр.Пещера новообразувани са 105 НОХД,
при 130 за 2011 г. и 145 за 2010 г.
Общо за разглеждане през 2012 г. е имало 123 НОХД, като към
31.12.2012 г. останали несвършени са 13 НОХД.
Постъпления по НЧХ дела-През 2012г.- новообразувани 14 дела,при 13
за 2011 г. и 12 за 2010г.
Постъпления по
НАХ дела по чл.78а НК- Постъплението по
административно - наказателни дела по чл.78а НК е - 17 дела, при 20 за 2011
г. и 30 за 2010 г.
Постъпления по НАХ дела -Постъплението на административно наказателни дела е - 114, както следва: 19 по Закона за горите; 3 по Закона за
ДДС; 21 по Закона за движение по пътищата; 2 по Закона за устройство на
територията; 4 по Закона за митниците; 2 по Закона за опазване на околната
среда; 4 по Закона за защита на потребителите, 10 УБДХ и останалите по
други нормативни актове. През 2011 г. са 78, а през 2010 г. - 70.
Постъпления по ЧНД -Постъпленията по частно - наказателни дела е 72, както следва: - 21 са във връзка с осъществяване на функциите на съда в
досъдебното производство, в т.ч. по чл.243, ал.4 НПК и разрешения и
одобрявания по чл.161 НПК, 4 мерки по чл.64 от НПК; 5 комулации; 3
реабилитации; 14 съдебни поръчки, 23 разпита и 2 по ЗБПМН.
Общият извод за постъплението на наказателни дела е, че е намаляло
общото постъпление на дела спрямо предходните две години, в т.ч. на
делата от общ характер, като се наблюдава увеличение, което е постоянно
за последните три години само на делата от административно
наказателен характер, като то е най-съществено през 2012 г.
Свършени наказателни дела
НОХ дела:
От общо разгледаните 123 НОХД през отчетната 2012 г. са свършени
общо 110, от които 101 дела в срок до 3 месеца, което представлява 92%. Със
съдебен акт по същество са свършени 92 дела. Проведени са 183 заседания.
През 2011 г. са свършени общо 134, от които 114 дела в срок до 3 месеца,
което представлява 85%. Със съдебен акт по същество са свършени 124 дела.
Проведени са 201 заседания.
През 2010 г. свършените НОХД са 140, в срок до 3 месеца - 122 или 87%.
Със съдебен акт по същество са свършени 127 дела. Проведени са 219
заседания.
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Сравнителният анализ показва,че в Районен съд гр.Пещера през 2012г. се
е работило много добре от съдиите по този показател и резултатите са
много добри. Бързината на приключване на делата се е увеличила, като
процента на свършените дела в 3 месечен срок е най-висок за последните 3
години. От свършените в 3 месечен срок 101 НОХД, в срок до един месец от
образуването им са свършени 67 НОХД. В срок от 3 - 6 месеца - 6 НОХД, в
срок от 6 м - 1 г. - 3 НОХД и над 1 година - няма.
От свършените общо 110 дела, с присъда са приключили 92, със
споразумение 17, 1 прекратено по други причини.
Намаленият им брой се дължи на намаленото постъпление на
наказателни дела.
Дела с особен обществен интерес
През 2012 г., според критериите, приети в Решение № 39/08.10.2008 г. на
ВСС, в Районен съд гр.Пещера няма постъпили и образувани дела с особен
обществен интерес.
Върнати за доразследване НОХД дела
През 2012 г. в Районен съд гр.Пещера няма върнати дела за доразследване
на прокуратурата.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и четвърта НПК „Бързо
производство”
В Районен съд гр.Пещера през 2012 г. са образувани 26 бр., всичко за
разглеждане 28 /2 бр. висящи от 2011 г./, при 32 за 2011 г. и 26 за 2010 г. От
всички приключили 28 със съдебен акт по същество - 22 и 6 прекратени по
споразумение, като всички 28 дела са приключили в 7 дневен срок от
образуването им.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и пета НПК „Незабавно
производство”
В Районен съд гр.Пещера през 2012 г. са образувани 10 бр., при 9 за 2011
г. и 26 за 2010 г., 8 приключили в деня на образуването им, и 2 отложени за
назначаване на служебен защитник, поради направено искане за провеждане на
съкратено съдебно следствие.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и седма НПК
Съкратено съдебно следствие - по Глава Двадесет и седма НПК през 2012
г. е проведено по 74 НОХД, при 91 през 2011 г. и 88 през 2010 г.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и осма НПК
През отчетната 2012 г. са образувани 17 бр. НАХД по Постановление
на Прокурора с предложение за освобождаване от наказателна отговорност
на основание чл.78а НК, при 20 за предходната 2011 година и 30 бр. за 2010
г.
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Дела приключили със споразумение по реда на Глава Двадесет и
Девета НПК
Със споразумение през 2012 г. са приключили общо 17 дела, като 14 са
по реда на чл.381-382 НПК и 3 по реда на чл.384 НПК. През 2011 г. са
приключили общо 8 дела, всички по реда на чл.381-382 НПК. През 2010 г. са
приключили общо 11 дела, от които 6 - по реда на чл.381-382 НПК и 5 по
реда на 384 НПК.
Анализът сочи, че прокуратурата през 2012 г. по-често се е
възползвала от диференцираната процедура по Глава Двадесет и девета
НПК и изготвяла споразумение със защитника на обвиняемия за решаване на
делото в сравнение с предходните две години.
През 2012г. има подобряване на показателя на свършените
наказателни дела в 3 месечен срок, както по отношение на общия им брой,
така и по отношение на делата от общ характер.
Неприключилите дела в срок са отлагани многократно. Причините за
отлагане на делата са предимно от обективен характер: нередовно
призоваване на подсъдими и свидетели; представяне на болнични листове за
заболявания на подсъдими или защитници на подсъдими; неизготвяне на
експертизи в срок, разширяване на експертизи; нередовно призоваване на
пострадали, отсъствие на свидетели от страната; неявяване на вещи лица
по уважителни и неуважителни причини. Някои дела се отлагат поради
неявяване на адвокати, в т.ч. и поради явяването им по други дела в друг
съд.
Оправдателни присъди
През отчетната 2012 г. са постановени общо 2 оправдателни присъди, 1
бр. по НОХД и 1 бр. по НЧХД; през 2011 г. е постановена 1 оправдателна
присъда, докато през 2010г. са 4 и 1 оправдателно решение по чл.78а НК.
Съдени лица по всички видове дела
През 2012 г. общо съдените - са 168 лица. Осъдени са 166, оправдани 2, докато през 2011 г. са съдени 190 лица, от които осъдени - 189 и
оправдани - 1, през 2010 г. са съдени общо 207 лица, осъдени са - 200 лица и
оправдани - 7 лица.
От осъдените 166 лица, 12 лица са непълнолетни. На 74 от осъдените
лица е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като по
отношение на 56 от тях е приложено условно осъждане. На 1 лице е
наложено наказание лишаване от свобода над 3 до 15 години. Пробация е
наложена на 43 лица, глоба на 40 лица. Други наказания на 8 лица.
Останали несвършени НОХД, НЧХД, НАХД 78а, НАХД и ЧНД
През 2012 г. са останали несвършени 56 дела, от които със срок до 3
месеца - 42, от 3 до 6 месеца - 12 и от 6 месеца до 1 година - 1. Над 1 година
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няма несвършени дела. От несвършените дела, 13 са по НОХД, 7 по НЧХД, 2
по НАХД по чл.78а НК, 4 по ЧНД и 30 по НАХД.
От несвършените общ характер дела - 13, 1 е за престъпления против
личността, 1 против брака, семейството и младежта, 8 против собствеността,
1 против реда и общественото спокойствие и 2 общоопасни престъпления.
Обжалвани съдебни актове
През отчетната 2012 г. са обжалвани и протестирани общо 53 дела, от
които 16 НОХД; 5 НЧХД; 1 по АНХД по чл.78а НК; 6 ЧНД и 25 АНХД.
Влезлите в сила съдебни актове са общо – 278, от които 105 по НОХД;
11 по НЧХД; 19 по чл. 78 а НК; 70 по ЧНД и 73 по АНХД.
Ревизирани съдебни актове
Данните отразяват върнатите съдебни актове за отчетния период,
включително и изпратени на горните инстанции в предходни години. Тук са
включени както дела от общ характер, НЧХД, НАХД, така и ЧНД - по чл.64 и
сл.НПК, чл.243 НПК, комулации, реабилитации и др.
През 2012 година са постъпили 53 жалби и протести против съдебни
актове, постановени по наказателни дела. От тях 21 въззивни жалби и
протести против актове, постановени по наказателни дела, от които 16
против присъди по дела от общ характер и 5 против присъди по дела от
частен характер. Постъпила е и 1 жалба против решение по НАХД по чл.78а
НК. Постъпили са 25 касационни жалби против решения. Обжалвани са 6
определения, от които: 4 жалби против определения по чл. 243 НПК, 2 жалби
по комулации, постановени по частно-наказателни дела
Резултатите от инстанционния контрол, включващ и по изпратени дела
от предходни години е следния: 35 съдебни акта са потвърдени, като от тях
13 присъди по дела от общ характер, 2 присъди по дела от частен характер и
20 решения по административно-наказателни дела. Изцяло отменени и
върнати от въззивна инстанция за ново разглеждане от друг състав са 5 акта,
от които 2 присъди, постановени по дела от общ характер, 2 по дела от
частен характер, като едното е поради постигната спогодба пред ПОС и 1 по
НАХД по чл.78 а НК. Отменени са 5 решения, постановени по НАХД, с ново
произнасяне от касационната инстанция. Частично отменени са 2 акта: 1
присъда по НОХД и 1 решение по НАХД. Изменени са частично 2 акта и
двата по НОХД.
От върнатите дела по обжалвани определения и разпореждания,
резултатите са следните: 2 определения потвърдени, 2 отменени.
От горните данни следва извода, че качеството на работа на съдиите,
разглеждащи наказателни дела е много добро.
През 2012 г. са върнати от ВКС три НОХД, изпратени по постъпили
искания за възобновяване на наказателното производство, от които едно от
Главния прокурор и 2 от подсъдими, като 2 са оставени без уважение, в т.ч. и
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искането на Главния прокурор и по 1 решението на ПОС е частично
изменено.
Резултатите сочат, че съдиите, разглеждали наказателни дела
притежават много добър професионален опит и знания, работят с чувство
за отговорност и добросъвестно изпълняват задълженията си. Мотивите
към постановените от тях съдебни актове се изготвят в
законоустановените срокове, като има забавени съдебни актове в изолирани
случаи, общо на брой 2.
Издадени свидетелства за съдимост
През 2012 г. от Бюро съдимост в Районен съд гр.Пещера са издадени
3006 свидетелства за съдимост и 575 справки за съдимост.
Издадени разрешения по Закона за електронните съобщения
През 2012 г. по реда на чл.250а и сл. от ЗЕС не са издавани разрешения.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Цифрите сочат,че през 2012г. са постъпили общо 1340 граждански
дела,през 2011- 1625 гр.дела, при 1443 граждански дела за 2010 г.,при 960 за
2009г. и 839 за 2008г.
Година
2008
2009
2010
2011
2012

По общия По
Адм.дела
ред
чл.310ГПК
449
12
173
32
11
163
80
5
168
29
5
150
37
2

ЧГД
118
147
232
462

По чл.410 и Търгов. Други
417ГПК
дела
гр.дела
280
98
465
14
147
866
17
165
1031
5
155
564
6
119

През 2012г. има намаление на новообразуваните граждански дела. В
Пещерския РС не се отчитат правилно търговските дела,тъй като цифрата
6 за 2012г. не е реална.Председателят трябва да вземе административни
мерки за правилното посочване на вида дела които се образуват в
гражданската колегия,което е от значение и при статистиката и при
определяне на бъдещите норми за натовареност.
През 2012 г. новообразувани са общо 1340 дела, в т. ч. 31 дела
получени по подсъдност и 2 дела върнати от горната инстанция за ново
разглеждане от друг състав. С останалите несвършени към 01.01.2012 г. - 139
дела, е имало за разглеждане общо за разглеждане 1479г.д.
Сравнителният анализ на постъплението по видове граждански дела
през последните три години сочи намаление на гражданските дела, както
спрямо 2011 г., така и спрямо 2010 г. Налице е увеличение спрямо 2011 г.
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само на производствата по чл.310 ГПК и незначително увеличение на
търговските дела, като по отношение постъплението на всички останали
видове дела е налице намаление, както спрямо 2011 г., така и спрямо 2010 г.,
като това намаление е най-значително при частните граждански дела, и найвече при заповедните производства.
В сравнение с предходните години тенденцията за постъпление на
граждански дела е значително намалена, като намалението е съществено
спрямо 2011 г., предимно Заповедни производства.
Жалби за бавност
През 2012 г. няма постъпили жалби за определяне срок при бавност.
Общо за разглеждане
През 2012г. общо за разглеждане е имало 1479 граждански дела, при
1794 за 2011г.,1638 През 2010г. за разглеждане е имало общо 1638 дела ,1174
през 2009 г. и 1035 през 2008г.
Свършени дела
През 2012г. свършени са всичко 1354 г.д., от които 1247 дела в срок до
3 месеца, което представлява 92%.
Резултатите по показател свършени дела в срок до 3 месеца сочат за
много добра организация на работата на съдиите от Районен съд гр.Пещера.
ДО 3 МЕС.
Бр.
%

Година

ОБЩО

2008

1035

821

75

2009

1174

979

86

2010

1469

1337

91

2011

1655

1563

94

2012

1354

1247

92

От общо свършените 1354 граждански дела, със съдебен акт по
същество са 1245 ( при 1530 за 2011г. , 1334 за 2010г.884 за 2009 г. и 713 за
2008г.)
През 2012г. са прекратени 109 граждански дела. Причини за
прекратяване на делата са: оттегляне на искова молба, неизпълнение на
дадени от съда указания за отстраняване на нередовности, постигната
спогодба между страните, прекратяване и изпращане по подсъдност на друг
съд.
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През 2011г. прекратените дела са 125, през 2010г. – 125,през 2009г.-95
и през 2008 г.-108.
Свършени граждански дела, търговски дела, административни
дела, частни граждански дела
От свършените през 2012 година 148 граждански дела по общия ред,
100 са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 68% при свършени
за 2011 г. - 190 дела, от които в 3 месечен срок 130 или 68% и през 2010г.
свършени 180, от които в 3 месечен срок 95 или 53%.
От свършените през 2012 година 38 граждански дела по чл.310 ГПК,
34 са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 89% при свършени
за 2011 г. - 45 дела, от които в 3 месечен срок 37 или 82% , през 2010 г. - 61
дела, от които в 3 месечен срок 60 или 98%
От свършените през 2012 година 10 търговски дела, 3 са в срок до 3
месеца, което в процентно изражение е 30% при свършени за 2011 г. - 6 дела,
от които в 3 месечен срок 4 или 67% , през 2010 г. - 17 дела, от които в 3
месечен срок 12 или 71%.
От свършените през 2012 година 4 административни дела, 1 е в срок до
3 месеца, което в процентно изражение е 25% при свършени за 2011 г. - 5
дела, от които в 3 месечен срок 3 или 60% , през 2010 г. свършени 8, от които
в 3 месечен срок 1 или 13%.
От свършените през 2012 година 122 други граждански дела, 77 са в
срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 63% при свършени за 2011
г. - 150 дела, от които в 3 месечен срок 130 или 87%, през 2010 г. свършени 191 дела, от които в 3 месечен срок 159 или 83%.
От свършените през 2012 година 1032 частни граждански дела, в т.ч.
по чл.410 – 417 ГПК, 1032 са в срок до 3 месеца, което в процентно
изражение е 100% при свършени за 2011 г. - 1259 дела, от които в 3 месечен
срок 1259 или 100% и през 2010г. свършени 1012, от които в 3 месечен срок
1010 или 99,80%.
По спогодба през 2012 г. са прекратени 15 дела, образувани по СК,
облигационни искове, вещни искове, делби и искове по КТ , а по други
причини общо 94.
Несвършени дела
Останали несвършени в края на 2012 г. са общо 125 граждански дела,
докато несвършените в края на 2011 г. са били 139, а 2010 г. - 169.
Броят на несвършените граждански дела в края на 2012 г. е намалял
спрямо предходните години, като тенденцията е постоянна, което говори за
подобрена работа на съдиите по приключване на делата.
От несвършените граждански дела най-много са тези по общия ред-82,
следвани от другите граждански дела - 36 и др. От несвършените дела със
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срок от една до 3г. са - 8, от 3 до 5 години - 5 и несвършени над 5г. са - 3
дела.
По-голямата част от тези дела са спрени до приключване на друго
гражданско дело, решението, по което има значение за правилното
решаване на спряното дело. Тези дела се администрират постоянно, като
се правят справки и запитвания за приключването на преюдициалните
спорове. Част от делата са делби, които се отчитат за свършени едва след
приключване на втората фаза на делбата, а при триинстанционното
производство, в случай на обжалване на решението по допускане на
делбата, понякога делото се връща след години.
Причини за отлагане на делата
Причините за отлагане на делата са: нередовно призоваване на страни,
неявяване по уважителни причини /внезапно заболяване с представяне на
болнични листове/ на страни и адвокати едновременно; неявяване на
свидетели и вещи лица; искания за допълнителни доказателства; оспорване на
писмени доказателства и откриване на производства по оспорването им;
оспорване на заключения на вещи лица и разширяване на експертизата по
състав и задачи.
Обжалвани и ревизирани съдебни актове по граждански дела
Потвърдени са 42 решения, изцяло с ново произнасяне от въззивната
инстанция-17,отменено и върнато за ново разглеждане-1,отменено частично с
ново произнасяне-5,обезсилени и върнати за ново разглеждане-5,обезсилени
и прекратени производствата по 6 дела,обезсилено частично и прекратено
производство в обезсилена часдт-1.
От върнатите обжалвани определения и разпореждания 27 –13 са
потвърдени,3 отменени изцяло с ново произнасяне,3 отменени и прекратено
производството по делото,8 отменени и върнати за продължаване на
процесуалните действия и 1 е прогласено за нищожно и върнато за ново
разглеждане.
Натовареност по щат
При щат от 5 съдии, средномесечното постъпление на съдия в Районен
съд гр.Пещера през 2012 г. е 27.70, през 2011 г. е било 32.85, а през 2010г. е
30.35. Спрямо делата за разглеждане натовареността по щат през 2012 г. е
30.73, през 2011 г. е била – 36.60, а през 2010 г. - 34.28. Спрямо свършените
дела натовареността по щат е - през 2012 г. - 27.72, през 2011 г. - 33.57 и през
2010 г. - 30.52.
Действителната натовареност
Съгласно указанията на ВСС натовареността спрямо делата за
разглеждане е - 38.42, а спрямо свършените дела - 34.65.
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През 2011г. действителната натовареност на съдиите в Районен съд
гр.Пещера спрямо делата за разглеждане е била - 45.75, а спрямо свършените
дела - 41.96. През 2010 г. действителната натовареност спрямо делата за
разглеждане е била 42.85, а към свършените 38.15.
Данните сочат, че през 2012 г. натовареността на съдиите, както
към делата за разглеждане, така и към свършените е намаляла спрямо
предходните две години.

РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
Постъпление на делата – граждански, наказателни.
Новообразувани дела
През 2012г. в Панагюрския РС са новообразувани са 1191 дела,при
1567 дела през 2011г., 1288 за 2010 г. , 889 за 2009 г. и 682 дела за 2008 г.
От новообразуваните 1191 дела 284 са наказателни и 907 граждански.

2009г.

2008г.
682
354+328

889
571+318

2010г.
1288
953+335

2011г.

2012г.

1567
1198+369

1191
907+284

От данните е видно, че за последната година се наблюдава
значително намаление на постъпилите дела,както граждански така и
наказателни в сравнение с предходните две години-2011 и 2010,но ръстът е
доста по-голям в сравнение с 2009 и 2008г.Касае се за обективни процеси на
които съдът не влияе.
Общо за разглеждане - новообразувани, в това число върнати за ново
разглеждане от горната инстанция и останали несвършени от предходната
година, в Панагюрския РС през 2012г. е имало 1335 дела,при 1670 дела за
2011г.,1397 през 2010 г. , 1006 през 2009 г. и 782 за 2008г.

2008г.

2009 г.

782
386 + 396

1006
655 + 351

2010 г.

2011 г.

1397
1670
1034 + 363 1280 + 390

2012г
1335
990 + 345
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Свършени дела
През 2012г. са свършени общо 1164 дела,от които в 3 месечен срок
1053 или 90%.Със съдебен акт по същество са приключили 1019
дела.Прекратени са 145 дела.Проведени са 807 заседания.
През 2011 г. са свършени общо 1526 дела, от които в 3-месечен срок
1454, или 95%. Със съдебен акт по същество са приключили 1393 дела.
Прекратени са 133 дела. Проведени са 749 заседания.
През 2010 г.са свършени общо 1294 дела, от които в 3-месечен срок 1193 или 92%. Със съдебен акт по същество са приключили 1203 дела.
Прекратени са 91 дела. Проведени са 743 заседания.
През 2009 г. са свършени общо 897 дела, от които в 3-месечен срок 801 или 89%. Със съдебен акт по същество са приключили 825 дела.
Прекратени са 72 дела. Проведени са 727 заседания.
През 2008 г. са свършени общо 665 дела, от които в 3-месечен срок 549 или 83%. Със съдебен акт по същество са приключили 532 дела.
Прекратени са 99 дела. Проведени са 840 заседания.
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
акт по
същество

Прекратени

До 3
месеца
Бр.
%

2008

782

665

532

99

549

83

2009

1006

897

825

72

801

89

2010

1397

1294

1203

91

1193

92

2011

1670

1526

1393

133

1454

95

2012

1335

1164

1019

145

1053

90

През цялата година съдиите са полагали големи усилия са приключване
на делата в разумни срокове,вкл.3 месечния срок , макар и % на свършените
в 3 месечен срок да е по-лош в сравнение с 2011г. но 90% свършени дела в 3
месечен срок никак не е лош като показател.
Несвършени дела
През 2012г. броят на останалите несвършени дела в Панагюрския РС
към 01.01.2012 г. е 171, при 144 за 2011г.,103 несвършени дела за 2010 г. , 109
дела за 2009 г. и 117 за 2008г.
От несвършените 171 дела за 2012г., наказателни са 69, а граждански
102.
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2008г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012г.

117
84 + 33

109
81 + 28

103
82 + 21

144
83 + 61

171
102 + 69

Данните сочат, че броят на несвършените дела е по-голям от
предходните години, но увеличението не е голямо.Съдът стриктно спазва
указанията на като делата да се отчитат като решени едва след обявяване
на съдебния акт в срочната книга,поради което и част от обявените за
решаване дела през последния месец на годината,по които не е постановено
решение през м.декември не са включени в броя на свършените дела през
2012 г.а са останали висящи за следващата година.
Постъпление по видове дела
Наказателни дела
През 2011г. новообразувани са 369 наказателни дела,през 2010г.
новообразуваните са 335 наказателни дела, вкл. и 7 върнати от горна
инстанция,при 318 за 2009 год.
Година
2008
2009
2010
2011
2012

НОХД

НЧХД

144
131
142
156
110

22
8
19
15
9

ЧНД
55
43
40
47
36

ЧНД
разпити
34
20
34
19
3

АНХД

78аНК
88
104
75
122
110

общо

21
12
25
10
16

421
318
335
369
284

Сравнителния анализ сочи,че има значително намаление на
новообразуваните дела от общ характер,вкл. и на делата по НАХД.При
делата по чл.78а НК се забелязва увеличение,докато при,НЧХД,ЧНДразпити се забелязва драстично намаление.

Граждански дела
През 2012г. Панагюрския РС са образувани общо 907 гр.д.,при 1198 за
2011г.,953 за 2010г.,571 за 2009г. и 328 за 2008г.
2011 г. в 1198 граждански дела,953 граждански дела през 2010 г.,а
през 2009г. -571 дела,2008г-328
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Година По общия По чл.310 Адм.
ред
ГПК
дела
2008
245
1
4
2009
146
29
2010
143
47
2011
161
27
2
2012
164
32
7

ЧГД
14
15
26
21
17

По чл.410 Търг.
и 417ГПК Дела
64
364
17
714
23
964
23
662
25

общо
гр.дела
328
571
953
1198
907

Намалението по гражданските дела се дължи основно се дължи на
спада на заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК..Постъплението на
дела по общия ред,административни дела,търговски дела и по чл.310 ГПК е
увеличено.
Свършени дела по видове
Наказателни дела
През 2012г. са свършени общо 276 наказателни дела,от които с акт по
същество 199,прекратени са 77дела,216 в 3 месечен срок.Процента на
свършени дела в 3 месечен срок значително е влошен-78% в сравнение с
предходните години.Проведени са 375 заседания.
През 2011г. са свършени 329 н.д., от които със съдебен акт 256,
прекратени са 73. Бързината на правораздаване продължава да е много добра
–92% през 2011 г.,при 93% за 2010 г., при 88 % за 2009г.,при 90% за 2008г.
Свършени
Година

Общо
за разглеждане

Със
съдебен
Прекратени
акт
по
същество

Общо

2008

396

363

302

27

2009

351

323

295

28

2010

363

342

310

32

2011

390

329

256

73

2012

345

276

199

77

До
3
месеца
Бр.
%

328
283
317
304
216

3
90
2
88
3
93
3
92
2
78

9
8
9
9
7

Продължителността на разглеждане на свършените 276 наказателни
дела от всички видове е следната:
- до 3 месеца – 216, от които в срок до 1 месец – 96; от 3 до 6 месеца 42, от 6 месеца до 1 година – 14 и над 1 година - 4.
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Наказателни дела от общ характер
През 2012 са образувани 110 и с останалите несвършени 30 дела от
2011 г., за разглеждане са били 140 НОХД, в т.ч. 15 бързи производства и 11
незабавни производства. Свършени са 116 НОХД и към 01.01.2013г. са
останали несвършени 24 НОХД.
Постъпления по видове НОХ дела
Най–голям процент на постъпленията са дела с обвинения
в
престъпления против общоопасни престъпления по глава Глава ХІ от НК – 48,
последвани от дела с обвинения против собствеността Глава V от НК – 29,
следват обвинения против брака, семейството и младежта Глава ІV – 12,
обвинения в престъпления против стопанството Глава VІ – 11, по обвинения
против личността Глава ІІ – 4, за обвинения против дейността на държавни
органи, обществени организации и лица изпълняващи публични длъжности
Глава VІІІ – 3, дела с обвинения против правата на гражданите Глава ІІІ – 2 и
по обвинения за престъпления против реда и общественото спокойствие
Глава Х - 1 дело.
От новообразуваните 110 НОХД - 102 са по обвинителни актове и 8
дела са образувани по внесени споразумения от прокуратурата по реда на чл.
382
Свършени НОХ дела
От общо разгледаните 140 НОХД през отчетната 2012 г. са свършени
общо 116 НОХдела, от които 84 в срок от 3 месеца, което представлява 72%.
Сравнителният анализ показва, че през 2012 г. въпреки положените
усилия от съдиите резултатите относно свършените дела в тримесечен срок
показват тенденция на отстъпление спрямо предходните години.
От общо свършените 116 НОХД, в 3-месечен срок са приключили 84,
като в срок до един месец от образуването им са свършени 51 НОХД; в срок от
3-6 месеца - 21, в срок от 6 м. -1 г. – 8 и над 1 година – 3 НОХД.
От свършените общо 116 НОХдела, приключили с присъда са 53, със
споразумение 60 и 3 са прекратени, като от тях 2 са върнати за доразследване.
Дела с особен обществен интерес
През 2012 г. няма постъпили обвинителни актове и не са разглеждани
дела със значим обществен интерес.
Върнатите за доразследване НОХД
През 2012 г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура
Панагюрище 2 дела от общ характер, а именно:
2 дела от съдия-докладчик в закрито заседание на основание
чл.249 НПК (НОХД № 65/2012 г. и НОХД № 66/2012 г.)
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Няма дела прекратени и изпратени за доразследване в открито
заседание.
Няма дела отменени и върнати за доразследване от стадия на
досъдебното производство от въззивната инстанция.
Анализът на делата, които са върнати за доразследване през отчетната
година сочи, че съдиите от наказателното отделение на Панагюрския РС
стриктно спазват 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.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и четвърта НПК „Бързо
производство”
В Панагюрския РС през 2012 г. са образувани 15 дела, при 22 дела за 2011
г. и при 28 за 2010 г. Всички са приключили в 7-дневен срок от постъпването
им.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и пета НПК „Незабавно
производство”
В Панагюрския РС през 2012 г. са образувани 11 дела, за 2011 г. са били
19 дела и при 17 бр. дела за 2010 г. Всички са приключили в деня на
образуването им.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и седма НПК
През отчетния период, в Панагюрския РС са приключили 60 дела по реда
на съкратеното съдебно следствие, при 63 за 2011 г. и 68 дела за 2010г.
От проведеното съкратено съдебно следствие с разпореждане на съдиядокладчик са разгледани 53 дела, а по искане на подсъдимия и защитникът му
направено в съдебно заседание - 7.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и осма НПК
През 2012 г. в Панагюрския районен съд по Постановление с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност, на основание чл.
78а от НК са образувани и приключени 16 дела, при 10 дела за предходната
2011 г. и при 25 образувани за 2010 г.
Дела приключили със споразумение по реда на Глава Двадесет и
девета НПК
През 2012 г. със споразумение са приключени общо 60 дела, от които
по чл. 382 от НПК – 9 броя и по чл. 384 от НПК – 51 дела. През 2011 г. със
споразумение са приключени общо 55 дела, от които по чл. 382 от НПК – 3 и
по чл. 384 от НПК – 52 дела, а през 2010 г. по реда на чл. 384 от НПК са
приключили 11 дела.
Анализът сочи, че прокуратурата се възползва от диференцираната
процедура по Глава Двадесет и девета НПК, след като е внесено делото в
съда с обвинителен акт, а не изготвя споразумение със защитника на
обвиняемия за решаване на делото и внасянето му в съда.
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Оправдателни присъди
През 2012 г. са постановени 4 оправдателни присъди, докато през
2011 г. са постановени 3 оправдателни присъди, а през 2010г. са постановени
5.
Постановените оправдателни присъди по НОХД са 4 за престъпления
по следните обвинения: чл. 194-197 от НК /без чл. 196а НК/ – 2 (НОХД №
153/2011 г. и 191/2011 г.), за престъпления против дейността на държавни
органи, обществени организации – 1 (НОХД № 94/2012 г.) и по чл. 354а, ал. 5,
354в, ал. 1 НК – 1 (НОХД № 267/2011 г.).
Причините за постановяването на оправдателните присъди по някои
от обвиненията са в липсата на доказателства,които да обосноват осъдителен
съдебен акт. В тези случаи наблюдаващият 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.
Съдени лица
През 2012 г. общо съдените лица по НОХД са 132. Осъдени са 124,от
тях 1 лице е непълнолетно.
По видове наложени наказания:с лишаване от свобода до 3 години – 60
лица, като за 19 лица са постановени ефективни присъди лишаване от
свобода от 3 до 5 години – 1 лице,условно осъдени – 41 лица,с глоба – 14
лица,с пробация – 45 лица,други наказания – 4 лица.Освободени от
наказателна отговорност са 2 лица, спрямо които е наложено
административно наказание глоба по чл. 78а от НК
Останали несвършени НОХД
През 2012 г. са останали несвършени 24 дела. От тях образувани със
срок до 3 месеца са 15 дела, със срок над 3 месеца – 9, от 3 до 6 месеца - 6,
до 1 година – 2 и над 1 година – 2 дела.
От несвършените 24 НОХД, 7 са образувани през м.декември 2012 г.
С оглед на изложеното може да се направи категоричен извод,че
няма неоснователно забавени дела от общ характер.
Причини за отлагане на делата
През 2012 г. са проведени 186 заседания по делата от общ характер,
при 196 заседания през 2011 г. и при 186 заседания за 2010 г. Отложени са 71
дела, което представлява около 38 % от делата.
С оглед спецификата на делата, по част от тях се изискват
допълнителни експертизи, разпит на свидетели, както и обективни причини
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– неявяване на подсъдимия или на защитниците, неявяване на свидетели и
вещи лица поради заболяване, което обуславя отлагането и
продължителността на съдебния процес по някои НОХД.
Обжалвани съдебни актове
Наказателни дела
През 2012г. са обжалвани и протестирани общо 82 дела, от които 18
НОХД; 10 НЧХД; 6 АНХД по чл.78а НК; 9 ЧНД и 39 АНХД.
Влезлите в сила съдебни актове са общо – 262, от които 114 по НОХД;8
по НЧХД;16 по чл.78а от НК;34 по ЧНД и 90 по АНХД.
по НОХД:
-През 2012г. обжалвани пред ОС Пазарджик 18 НОХД. От тях са
потвърдени 10 присъди, 4 присъди са отменени 2 са изменени.Общият брой
дела с влязъл в сила съдебен акт е 114.
по ЧНХД:
-През 2012г. са постъпили жалби по 10 НЧХД. От тях 5 дела са с
потвърдени присъди, 1- с отменен съдебен акт,3- отменени изцяло
/определения/,1 с изменен акт в гражданско-осъдителната част.Общият брой
дела с влязъл в сила съдебен акт е 8 броя.
по чл.78а НК:
-През 2012г. са обжалвани общо 6 съдебни акта по чл.78а НК.От тях от
ОС Пазарджик са потвърдени 4/ 3- решения и 1- определение/,1 отменено и
върнато за ново разглеждане и 1-отменено и върнато на прокурора.Общо
влезли в сила са 6 съдебни акта по чл.78а НК.
по ЧНД:
-През 2012г са обжалвани 9 бр. ЧНД. От тях след въззивна проверка
5бр. са потвърдени, 2 съдебни акта са отменени и 2 са изменени.
Общо влезли в сила са 34 съдебни актове по ЧНД.
по АНХД:
-През 2012г. обжалваните наказателни дела от административен
характер са 39. От тях след въззивна проверка са върнати 38бр. дела, от които
са потвърдени 17 съдебни акта, отменени и върнати за ново разглеждане са 2
дела, отменени изцяло са 14 съдебни акта и 5 са изменените съдебни
актове.Общо влезли в сила са 90 съдебни акта по АНХД.
Резултатите сочат, че съдиите, разглеждали наказателни дела
притежават много добър професионален опит и знания, работят с чувство
за отговорност и добросъвестно изпълняват задълженията си. Мотивите
към постановените от тях съдебни актове се изготвят в
законоустановените срокове.
Издадени свидетелства за съдимост
През 2012 г. от Бюро съдимост в Районен съд гр.Пещера са издадени
3006 свидетелства за съдимост и 575 справки за съдимост.
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Издадени разрешения по Закона за електронните съобщения
През 2012 г. по реда на чл.250а и сл. от ЗЕС не са издавани разрешения.
Свършени граждански дела
През 2012г. са свършени 888 гр.д.,от които 837 в 3 месечен срок или
94%.
През 2011 г. свършени са 1197 граждански дела,като от тях в 3
месечен срок 1150-96% при 952 граждански дела за 2010 г.от които в
тримесечен срок са свършени 876 броя-92%, при 90% за 2009г. и 90% за
2008г.
Със съдебен акт по същество са приключили 820 дела, 68 са
прекратени, от тях: 10 са прекратени по спогодба, а 58 са прекратени по
други причини.
Показателя относно свършени дела
продължава да е много
добър,което се дължи най-вече на заповедните производства, които се
решават в срок, както и обстоятелството, че съгласно дадените указания
за попълване на статистическите форми за ВСС, срокът за свършени
граждански дела започва да тече от датата на насрочването на първото
открито заседание, а не от датата на образуване на делото.
Свършени
Година

Общо
за
разглеждане

Със
съдебен
Прекратени
акт
по
същество

Общо

2008

396

363

302

27

2009

655

574

530

44

2010

1034

952

893

59

2011

1280

1197

1137

60

2012

990

888

820

68

До
3
месеца
Бр
%

328

3
90

1150

5
88
8
93
1
96

837

94

518
876

9
9
9

Срокове: до 3 месеца - 837, от които в срок до 1 месец – 737; от 3 до 6
месеца – 31; от 6 месеца до 1 година - 14 и над 1 година – 6.
По критериите на ВСС през 2012 г. свършени в срок до 3 месеца са 837
дела или 94%, при 1150 дела или 96% за 2011 г. и при 876 свършени дела в
срок .
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Останали несвършени дела
Останали несвършени в края на отчетния период са 102 дела,при 83 за
2011г. и 82 за 2010г.Резултатите сочат,че има повишаване на броя на
несвършените дела в съда. Председателят на съда следва да набележи
мерки за намаляване броя на висящите дела.
Дела с обществен интерес
Няма образувани и разгледани дела с обществен интерес.
Обжалвани граждански дела и резултати
През 2012 г. са постъпили жалби по 86 граждански дела.Свършени и
върнати в Панагюрския районен съд са 73 броя дела, като от тях са оставени
в сила съдебните актове по 39 дела или 53,4 %, при 55,6% за 2011 г. и при
40% за 2010 г.
От Окръжен съд – Пазарджик са отменени съдебните актове по 20 броя
граждански дела или 27,4%, при 12 броя граждански дела или 22% за 2011 г.
и при 34% за 2010 г.
Изменени от Окръжен съд са съдебните актове по 14 броя дела или
19%, при 12 броя граждански дела или 22 % за 2011 г. и при 26 % през 2010
г.
Анализът сочи на тенденция за запазване качеството на съдебните
актове, изготвяни от съдиите при Панагюрския РС, в сравнение с
предходните години. Важен фактор за качеството на съдебните актове е
натовареността на съдиите в Районен съд Панагюрище. Независимо от това
следва да се набележат мероприятия за повишаване на теоретичната и
практическа подготовка на съдиите.
В тази насока е изготвено предложение от Председателя на съда пред
Висш съдебен съвет за увеличение на съдиите в Панагюрския РС с една
щатна бройка.
Натовареност по щат
При щат от 3 съдии, средномесечното постъпление на съдия в
Панагюрския районен през 2012 е 37,06 спрямо делата за разглеждане и 32,33
спрямо свършените дела(съответно през 2010 г.-38,81 и 35,94 , през 2011г.46,39 Ии42,39)
Действителната натовареност
Действителната натовареност през 2012г. към делата за разглеждане е
43,06 ,а спрямо свършените дела 37,55,докато през 2010 г. е била 63,50 и
58,82 и през 2011г.-49,12, и 44,88.
Съдиите от Панагюрския РС са работили с умерена натовареност
през цялата година,като са полагали усилия за подобряване на основните
показатели-бързина и срочно свършване на делата.За съжаление те не са
имали възможност да участват в семинари и обучения,да подобряват
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квалификацията си,което е рефлектирало върху качеството на съдебните
им актове и за което е дадена препоръка в акта на Инспектората.
Председателят на Районния съд намира,че за подобряване работата на
съда е необходимо да се увеличи съдийският щат с 1 бройка.

КАЧЕСТВО НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО
Справки за дейността на съдиите от съдебния окръг
Справката за резултатите от върнатите обжалвани и
протестирани съдебни актове за всеки съдия от районните съдилища в
съдебния окръг дава основание да се направи извод,че във всички съдилища
правораздават съдии с много добра теоретична подготовка и изградени
умения за прилагането й на практика.Съдиите са полагали усилия за
срочното приключване на делата,за постановяване на законосъобразни и
обосновани съдебните актове.

РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК
Гражданска колегия
Председател Николинка Цветкова – постъпили за разглеждане518,общо за разглеждане 579 броя, от които свършени 511,от тях по
същество-487, в т. ч. 453 дела в 3 месечен срок.Останали несвършени-68.
През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 35 дела , от
които 25 решения са потвърдени, 2 са отменени, 3 изменени и 3 частично
отменени..Обжалвани са били и 15 постановени определения от съдия
Цветкова, като 11 от тях са потвърдени,2 изменени и 2 отменени.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Иванка Илинова – постъпили дела-735 дела,общо за
разглеждане 825 броя, от които свършени 712, от тях по същество-487,в т. ч.
648 дела в 3 месечен срок.Останали несвършени-113.
През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 29 дела ,от
които 21 са потвърдени, 2 изменени, 4 отменено и 2 частично отменени.
Върнати са и резултатите по 15 определения, постановени от съдия Илинова,
като 7 от тях са потвърдени, 2 отменени , 3 изменени и 2 частично отменени.
Просрочени съдебни актове по 2 дела.
Съдия Веселка Златева – постъпили дела-721,общо за разглеждане
825 броя, от които свършени 712, от тях по същество-664в т. ч. 663 дела в 3
месечен срок.Останали несвършени-91.
През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 40 дела. 31 от
тях са потвърдени, 6 отменени,2 частично отменени и 1 изменено.Върнати
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са били и 18 определения, постановени от съдия Златева, като 12 от тях са
потвърдени, 2 отменени и 3 са изменени.
Просрочени съдебни актове по 2 дела.
Съдия Николинка Попова – постъпили дела-742,общо за
разглеждане 834 броя, от които свършени 737, от тях по същество-668,в т. ч.
676 дела в 3 месечен срок.Останали несвършени-97
През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 29 дела , от
които 19 са потвърдени, 1 отменено изцяло,4 отменени и по 5 дела частично
отменени.Върнати са и резултатите по 19 определения, от които 11
потвърдени,1 изцяло отменено,4 изменени и 3 частично отменени..
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Цветанка Вълчева – постъпили дела-764,общо за
разглеждане 855 броя, от които свършени 777,от тях 714 по същество в т. ч.
689 дела в 3 месечен срок.Останали несвършени-78.
През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 39 дела от
които 25 са потвърдени, 4 отменени,1 отменено отчасти и 5 изменени.
Върнати са резултатите и по 15 определения, постановени от съдия Вълчева,
от които 10 потвърдени,1 частично отменено,1 изменено и 3 отменени.
Просрочени съдебни актове по 3 дела.
Съдия Десислава Ралинова – постъпили дела 725,общо за
разглеждане 804 броя, от които свършени 717,от тях по същество-714 в т. ч.
689 дела в 3 месечен срок.Останали несвършени-87.
През 2012г. са върнати резултатите от 36 обжалвани дела , като 23 от
тях са потвърдени,4 отменени, 1отменено отчасти и 7 изменени.Обжалвани и
върнати са били и 14 определения, постановени от съдия Ралинова, като 10
от тях са потвърдени,2 са отменени изцяло,1 отменено отчасти и 1 изменено.
Просрочени съдебни актове по 1 дело.
Съдия Мира Мирчева –постъпили дела-608общо за разглеждане 697
броя, от които свършени 689, от тях по същество- 639в т. ч. 636 дела в 3
месечен срок.Останали несвършени-3 дела.
През 2012г. са били върнати общо 35 от обжалваните дела , като 26 от
тях са били потвърдени,6 отменени изцяло,4 изменени .Обжалвани и върнати
са били и 16 определения, постановени от съдия Мирчева, като 13 от тях са
потвърдени, 1 частично отменено и 2 изменени.
Просрочени съдебни актове по 21 съдебни акта.
Съдия Надежда Славчева
–постъпили дела-588,общо за
разглеждане 591броя, от които свършени 520, от тях по същество- 499 в т. ч.
518 дела в 3 месечен срок.Останали несвършени-71 дела.
142

Няма просрочен съдебен акт.
Изложените данни говорят за изключително висока натовареност,
при която са работили съдиите от гражданска колегия, която обаче не се е
отразила на качеството и бързината на правораздавателната им
дейност.Това е видно от високия процент дела, приключени в 3 месечен срок
и от резултатите от инстанционния контрол на обжалваните дела,
изнесени по-горе.Следва да се отбележи още, че съдиите от гражданска
колегия при ПРС изготвят съдебните актове по делата в
законоустановените срокове, като е констатирано незначително забавяне в
рамките на дни в единични случаи.През отчетния период не са постъпвали и
жалби за бавност, което също е показател за доброто качество на
осъществяваната правораздавателната дейност.
Наказателна колегия
Зам.председател Елисавета Радина-Постъпили 267 н.д.общ брой за
разглеждане 269, от които общо свършени 212 – 57 НОХД, 4 НЧХД, 10
НАХД по чл. 78а от НК, 70 ЧНД и 71 АНХД.От общия брой свършени дела
198 са в 3-месечен срок.По същество са решени 156 дела, 56 са прекратени и
57 са останали несвършени в края на периода.
Върнати резултатите от обжалването на 11 дела, от които 10 са
потвърдени и 1 изменено в наказателната част.От обжалваните и върнати 13
определения 10 са потвърдени, 2 са отменени и върнати за продължаване на
съдопроизвод- ствените действия и 1 отменено изцяло.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Стела Михайлова -Постъпили за разглеждане 412 н.д.,общ
брой за разглеждане-483, от тях общо свършени 404 – 125 НОХД, 10 НЧХД,
17 НАХД по чл. 78а от НК, 122 ЧНД и 130 АНХД.От общия брой свършени
дела 291 са в 3-месечен срок.По същество са решени 305 дела, 99 са
прекратени и 79 са останали несвършени в края на периода.
През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 77 дела на съдия
Михайлова, от които 60 са потвърдени, 9 отменени изцяло, 1 отменено и
върнато за ново разглеждане на въззивния съд, 1 отменено и върнато за ново
разглеждане на първоинстанционния съд, 1 отменено и върнато на
прокурора, 2 изменени в наказателната и 3 в гражданската част.От
обжалваните и върнати 13 определения 9 са потвърдени, 1 отменено и
върнато за продължаване на съдопроизводството, 1 отменено и делото
върнато на прокурора и 2 изцяло отменени.
Просрочени 3 съдебни акта.
Съдия Красимир
Комсалов – Постъпили за разглеждане 412
н.д.,общо за разглеждане-476 , от които общо свършени 426 – 111 НОХД, 15
143

НЧХД, 17 НАХД по чл. 78а от НК, 135 ЧНД и 148 АНХД.От общия брой
свършени дела 341 са в 3-месечен срок.По същество са решени 341 дела, 85
са прекратени и 50 са останали несвършени в края на периода.
През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 55 дела на съдия
Комсалов, от които 43 са потвърдени, 2 отменени и върнати за ново
разглеждане, 6 отменени изцяло, 4 изменени в наказателната част.От
обжалваните и върнати 11 определения 8 са потвърдени, 2 отменени и делата
върнати на прокурора и 1 изменено.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Димитър Бишуров – Постъпили за разглеждане 388,общо за
разглеждане 444 , от тях общо свършени 397 – 121 НОХД, 4 НЧХД, 15 НАХД
по чл. 78а от НК, 107 ЧНД и 150 АНХД.От общия брой свършени дела 320 са
в 3-месечен срок.По същество са решени 305 дела, 92 са прекратени и 47 са
останали несвършени в края на периода.
През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 58 дела на съдия
Бишуров, от които 51 са потвърдени, 1 е отменено и делото върнато на
прокурора, 2 са изцяло отменени и 4 изменени в наказателната част.От
обжалваните и върнати 15 определения 13 са потвърдени, 1 отменено и
делото върнато на прокурора и 1 изцяло отменено.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Майа Попова – Постъпили 236,общо за разглеждане 254, от
които общо свършени 253 – 60 НОХД, 9 НЧХД, 7 НАХД по чл. 78а от НК,
102 ЧНД и 75 АНХД.От общия брой свършени дела 210 са в 3-месечен
срок.По същество са решени 209 дела, 44 са прекратени и е останало 1
несвършено дело в края на годината.
През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 32 дела на съдия
Попова, от които 20 са потвърдени, 1 е отменено и върнато за ново
разглеждане, 5 са отменени изцяло и 6 изменени в наказателната част.От
обжалваните и върнати 17 определения 8 са потвърдени, 7 са отменени и
върнати за продължаване на съдопроизводството, 2 са отменени изцяло и 2 са
изменени.
Просрочени 10 съдебни акта.
Съдия Мариана Шотева – постъпили 412,общо за разглеждане-448, от
тях общо свършени 388 – 106 НОХД, 11 НЧХД, 19 НАХД по чл. 78а от НК,
126 ЧНД и 126 АНХД.От общия брой свършени дела 321 са в 3-месечен
срок.По същество са решени 323 дела, 65 са прекратени и 60 са останали
несвършени в края на периода.
През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 41 дела на съдия
Шотева, от които 29 потвърдени, 3 отменени и върнати за ново разглеждане,
3 отменени изцяло, 5 изменени в наказателната и 1 в гражданската
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част.Обжалвани са 19 определения, от които 17 потвърдени, 1 отменено и
върнато за продължаване на съдопроизводството и 1 изцяло отменено.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Даниел Луков – 42 общо дела за разглеждане през периода на
командироването, от които общо свършени 42 – 12 НОХД, 1 НЧХД, 9 ЧНД и
20 АНХД.От общия брой свършени дела 20 са в 3-месечен срок.По същество
са решени 38 дела и 4 са прекратени.
През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 15 дела на съдия
Луков, от които 11 са потвърдени, 2 са отменени и 2 изменени в
наказателната част.От обжалваните и върнати 2 определения 1 е потвърдено
и 1 е отменено.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Росица Кюртова – 181 общо дела за разглеждане през периода на
командироването, от които общо свършени 181 – 50 НОХД, 8 НЧХД, 9
НАХД по чл. 78а от НК, 44 ЧНД и 70 АНХД.От общия брой свършени дела
141 са в 3-месечен срок.По същество са решени 140 дела и 41 са прекратени.
През 2012г. са върнати резултати от 52 дела на доклад на съдия Кюртова,
от които 46 потвърдени, 3 са отменени и върнати за ново разглеждане, 2
отменени изцяло и 1 изменено в наказателната част.От обжалваните и
върнати 7 определения 7 са потвърдени.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Надежда Славчева – 19 наказателни дела за разглеждане, от
които общо свършени 19 – 5 НОХД и 14 ЧНД.От общия брой свършени дела
19 са в 3-месечен срок.По същество са решени 15 дела и 4 са прекратени.
Няма останали несвършени дела в края на периода.
Обжалвано е 1 дело през 2012г. на доклад на съдия Славчева, което е
изменено в наказателната част.Обжалвани са и 2 определения, едно е
потвърдено и едно отменено.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Камен Гатев е разгледал едно наказателно дело, което е било
обжалвано и изменено в наказателната част.
Предвид изложеното безспорно се налага извода, че съдиите от
наказателна колегия са работили професионално и отговорно при висока
натовареност, като са приключили по-голяма част от възложените им дела
в 1 месечен и в 3 месечен срок.Резултатите от инстанционния контрол на
върнатите дела също са добри.Съдиите от наказателна колегия са
изготвяли съдебните си актове и мотивите към тях в законоустановения
срок с малки изключения, като забавянето е незначително.
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РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД
Наказателна колегия
Председателят на съда ВЕСЕЛИН ПЕТРИЧЕВ
-дела за разглеждане са 237 наказателни дела, свършени са 223 дела от
този вид, от които с присъда, съответно решение 142 дела и 81 прекратени. В
3–месечен срок са свършени 202 наказателни дела.Несвършени са 14
наказателни дела в края на отчетния период. Обжалвани са 2 присъди и 1
определения по наказателни дела от общ характер, 33 решения и 2
определение по административно–наказателни дела и 1 присъда по
наказателно дело от частен характер и 8 определения по частно наказателни
дела. Резултатите по жалбите са следните /включени са резултати по жалби,
изпратени в Окръжен съд Пазарджик през предходната година и върнати
2012 година/: по НОХД –отменени присъди 2, отменено определение 1. По
НЧХД има 1 изменена присъда. Резултатите по касационните жалби са: 30
решения са оставени в сила, 2 са отменени,1 изменено и 2 определение
отменени като по останалите жалби няма резултат. ЧНД потвърдени 6
определения, отменени 2 броя определения, потвърдена
-Дела за разглеждане 55 граждански дела, свършени са 55 граждански
дела, като с решение 47, в 3 – месечен срок са свършени 54 дела.Прекратени
са 8.В края на отчетния период няма несвършени дела. Обжалвани са 4
решения, като 1 решение е отменено, а 2 е потвърдено и 1 частично
отменени. Определения потвърдени 1 броя.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия НАТАША ДАСКАЛОВА
-дела за разглеждане 265 наказателни дела, от които са свършени 248
дела от този вид, от които с присъда, съответно с решение 188 дела и
прекратени 60 дела. В 3–месечен срок са свършени 218 наказателни дела.
Несвършени са 17 наказателни дела в края на отчетния период. Обжалвани са
17 присъди по наказателни дела от общ характер, 38 решения по
административно–наказателни дела, 1 присъда и 2 определение по частен
характер дела, и 8 определения по частно наказателни дела. Резултатите по
жалбите са следните /включени са резултати по жалби, изпратени в Окръжен
съд Пазарджик през предходната година и върнати 2011 година/: по НОХД потвърдени присъди 12, отменени присъди 3, и изменени присъди 2, като от
делата по частен характер 1 присъда е потвърдена и 2 определение
потвърдени и няма отменено. Резултатите по касационните жалби са: 27
решения са оставени в сила, 11 са отменени, като по останалите жалби няма
резултат. Определения 3 са отменени по АНХД. По ЧНД 7 определения са
потвърдени и 1 е отменено, 1 решение е потвърдено.
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– дела за разглеждане 48 граждански дела, Свършени са 48
граждански дела,като с решение 45, прекратени - 3. В 3 – месечен срок са
свършени 48 .В края на отчетния период няма несвършени граждански дела.
Обжалвани са 1 решение което потвърдено Определения 1 частично
отменено.
Няма просрочени съдебни актове.
Гражданска колегия
Съдия ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА
-дела за разглеждане 5 наказателни дела, свършени са 5 дела от този
вид, от които с присъда, съответно решение 4 дела. В 3–месечен срок са
свършени 2 наказателни дела. В края на отчетния период няма несвършени
наказателни дела. През отчетения период са постъпили 1 жалби против
актове, постановени по наказателни дела.като по 1 отменена присъда по
НЧХД.
-дела за разглеждане 115 граждански дела, свършени са 112 граждански
дела, като с решение 92. В 3 – месечен срок са свършени 87 дела.
Несвършени са 3 граждански дела в края на отчетния период. Обжалвани са
44 решения, като 10 решение са отменени, 1 решение обезсилено поради
оттегляне на иска,
, 27 са потвърдени, 6 решения частично отменено.
Определения 4 потвърдени, 2 отменени.
Просрочени съдебни акта-10.
Съдия ВАНЯ ТОТОЛАКОВА
-дела за разглеждане –60 наказателни дела, свършени са 58 дела от този
вид, от които с присъда, съответно решение 40 дела. В 3–месечен срок са
свършени 54 наказателни дела. Несвършени са 2 наказателни дела в края на
отчетния период. Резултатите от инстанционния контрол, по актове
постановени по наказателни дела, са като 1 присъда по НОХД е потвърдена и
2 отменени, 1 решения административно наказателни дела са потвърдени и са
2 отменени, по ЧНД – 4 броя потвърдени определения и 2 брой отменено
определение.
– дела за разглеждане 988 граждански дела, свършени са 850
граждански дела, като с решение 700. В 3 – месечен срок са свършени 774
дела.Несвършени са 138 граждански дела в края на отчетния период.
Обжалвани са 78 решения и 42 определения, като 47 решения и 17
определения са потвърдени, отменени са 16 решения и 23 определения , 6
обезсилени решения, 9 частично отменени решения и 2 частично отменено
определение.
Няма просрочени съдебни актове.
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Съдия АТАНАС АТАНАСОВ
– дела за разглеждане – 53 наказателни дела, свършени са 53 дела от
този вид, от които с присъда, съответно решение 34 дела. В 3–месечен срок
са свършени 53 наказателни дела. Няма несвършени наказателни дела в края
на отчетния период. Резултатите от проведения инстанционния контрол по
жалби против актове, постановени по наказателни дела,са като 1 присъда по
НОХД е потвърдена, по АНХД 1 решение е изменено,по ЧНД – 4 броя
потвърдени определения и 1 брой отменено определение.
– дела за разглеждане 731 граждански дела, свършени са 669
граждански дела, като с решение 535. В 3 – месечен срок са свършени 569
дела.Несвършени са 62 граждански дела в края на отчетния период.
Обжалвани са 8 решения и 15 определения , като 4 решения и 2 определения
са потвърдени, отменени 13 определения , 4 частично отменени решения.
Няма просрочени съдебни актове.
От командированите съдии съдия Камен Гатев има 18 свършени
наказателни дела, от които 2 с присъда, а 1 е прекратено и постановени 15
броя съдебни решения по АНХД.
От изложените данни е видно, че натовареността на съдиите в
Районен съд Велинград през 2012 година не е била уеднаквена.
Обстоятелството, че съдия Тотолакова е разгледала по–голям брой
граждански дела, включително и такива по реда на заповедното
производство може да се обясни с факта, че другия граждански съдия
Георгиева е била командирована в СГС,като съдия Тотолакова предвид
съдийския си и професионален опит е поела по голямата част от нейните
дела,а съдия Атанасов е поел по малък дял от делата на съдия
Георгиева,предвид по малкия си съдийски и професионален опит, като през
този период са постъпили много на брой дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.С
оглед уеднаквяване на разпределянето на делата не само по брой, но и по
фактическа и правна сложност от 01.01.2012 година се въведе нова
система за разпределение по групи както на гражданските така и на
наказателните дела. Задължение на Председателя на съда периодично да
проследява броя и вида на разпределените дела на всеки съдия и да не
допуска дисбаланс при разпределението на делата.

РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
Председател СТЕФКА СТАЙКОВА - общо постъпили през 2012 г.
наказателни и граждански дела - 311; общо за разглеждане - 336; общо
свършени – 310, като от тях свършени в 3 месечен срок – 293.
Наказателни дела
Постъпили през 2012 г. са 43 НОХД, 6 НЧХД, 7 по чл.78А НК, 26
ЧНД и 44 АНХД, общо - 126.Останали несвършени от предходната година:
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6 НОХД, 1 НЧХД, 2 по чл.78а НК и 9 АНХД, общо – 18. За разглеждане
общо 144 наказателни дела, в т.ч. 49 НОХД, 7 НЧХД, 9 по чл.78 а НК, 26
ЧНД и 53 АНХД.Свършени са общо 124 наказателни дела, от които 42 НОХД; 4 - НЧХД; 44 - АНХД; 8 - по чл.78а НК и 26 - ЧНД. В 3 - месечен
срок – 107, в т.ч. 41 - НОХД; 1 - НЧХД; 8 - по чл.78а НК; 26 ЧНД и 31–
АНХД.Останали несвършени дела - 20, в т.ч. 7 НОХД, 3 НЧХД, 1 по чл.78а
НК и 9 АНХД.
Обжалвани са актовете по 15 дела и 1 определение.
От върнатите през 2012 г. наказателни дела, изпратени на по-горна
инстанция през 2012 г. и предходни години, резултатите са следните: 15
съдебни акта - потвърдени, от които 3 по НОХД, 1 по НЧХД, 11 по НАХД. 1
присъда по НОХД отменена и делото върнато на РП-Пещера. Отменени
изцяло с ново произнасяне - 2 НАХД.
Обжалвано е 1 определение-отменено.
Просрочени са 2 съдебни акта, като 1 по НАХД и 1 по НЧХД.
Граждански дела
Постъпили граждански дела през 2012 г. 185, от които 38 граждански
и 147 частни граждански.Останали несвършени в началото на отчетния
период - 7 бр. граждански дела.Общо подлежащи на разглеждане 192, от
които 45 граждански дела и 147 частни граждански.Общо свършени 186, от
които 39 граждански дела и 147 частни граждански дела. Решени с акт по
същество 183, от които 36 граждански дела и 147 частни граждански.
Прекратени 3 бр. граждански дела. Свършени в 3-месечен срок 186 дела, от
които 39 граждански и 147 частни граждански дела .Останали несвършени
дела в края на отчетния период 6 граждански дела.През 2012 г. няма
обжалвани решения по граждански дела.
Обжалвано е 1 определение, по частно гражданско дело.
От върнатите през 2012 г. гр. дела, изпратени на по-горна инстанция
през предходни години, 1 решение е потвърдено и 2 разпореждания са
отменени частично - в частта за разноските.
Съдия ВЕЛИНА АНГЕЛОВА – общо постъпили през 2012 г.
граждански и наказателни дела - 499; общо за разглеждане - 556; общо
свършени – 498, като от тях свършени в 3 месечен срок – 467.
Граждански дела
Постъпили граждански дела през 2012 г. 493, от които 115 граждански
и 378 частни граждански.Останали несвършени в началото на отчетния
период 54 бр. граждански дела и 3 частни граждански дела.Общо
подлежащи на разглеждане 550, от които 169 граждански дела и 381 частни
граждански. Общо свършени 492, от които 111 граждански дела и 381
частни граждански дела. Решени с акт по същество 437, от които 82
граждански дела и 355 частни граждански. Прекратени 55 бр. - 29
граждански и 26 частни граждански дела. Свършени в 3-месечен срок 461
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дела, от които 81 граждански и 381 частни граждански дела.Останали
несвършени дела в края на отчетния период - 58 граждански дела.
Постъпили през 2012 г. са 27 жалби против решения по граждански
дела и 15 против определения и разпореждания.От върнатите през 2012 г.
граждански дела, изпратени на по-горна инстанция през 2012 г. и предходни
години, резултатите са следните: 12 съдебни акта - потвърдени, 5 –
отменени изцяло с ново произнасяне от въззивна инстанция, 8 - отменени
частично с ново произнасяне в отменената част, 1 обезсилено изцяло и
върнато за ново разглеждане от нов състав, 1 обезсилено изцяло и
производството по делото прекратено.От върнатите дела по обжалвани
определения и разпореждания - 9 определения потвърдени и 3 определения
отменени и делата върнати за продължаване на процесуалните действия, 2 отменени и производствата по делата прекратени и 3 отменени частично, с
ново произнасяне в отменената част.
Няма просрочени съдебни актове.
Наказателни дела
През 2012 г. са постъпили за разглеждане 2 НОХД и 4 ЧНД.Няма
останали несвършени от предходната година наказателни дела. За
разглеждане е имала общо 6 наказателни дела, в т.ч. 2 НОХД и 4 ЧНД.
Свършени са общо 6 наказателни дела, от които 2 - НОХД и 4 ЧНД. В 3 месечен срок 2 – НОХД и 4 - ЧНД .Останали несвършени дела няма.
През 2012 г. няма обжалвани съдебни актове по наказателни дела.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия АНИ ХАРИЗАНОВА – общо постъпили през 2012 г.
граждански и наказателни дела - 493; общо за разглеждане - 554; общо
свършени – 507, като от тях свършени в 3 месечен срок – 462.
Граждански дела
Постъпили граждански дела през 2012 г. 487, от които 111 граждански
и 376 частни граждански. Останали несвършени в началото на отчетния
период 59 граждански дела и 2 частни граждански.Общо подлежащи на
разглеждане 548, от които 170 граждански дела и 378 частни граждански.
Общо свършени 501, от които 123 граждански дела и 378 частни
граждански дела. Решени с акт по същество 456, от които 83 граждански
дела и 373 частни граждански. Прекратени 45 бр. - 40 граждански и 5 частни
граждански дела. Свършени в 3-месечен срок 456 дела, от които 78
граждански и 378 частни граждански дела.
Останали несвършени дела в края на отчетния период - 47
граждански дела.
Обжалвани 2012 г. са актовете по 19 дела и 13 определения и
разпореждания. От върнатите през 2012 г. граждански дела, изпратени на
по-горна инстанция през 2012 г. и предходни години, резултатите са
следните: 22 потвърдени, 3 отменени изцяло с ново произнасяне, 1
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отменено частично с ново произнасяне в отменената част и 1 обезсилено
частично и прекратено в обезсилената част.От върнатите дела по обжалвани
определения и разпореждания през 2012 г. и предходни години, резултатите
са следните: 6 потвърдени, 4 отменени изцяло и върнати за продължаване на
процесуалните действия, 1 отменено частично и върнато за ново
произнасяне в отменената част и 1 определение обезсилено и
производството по делото е прекратено.
Просрочени съдебни актове – 2.
Наказателни дела
През 2012 г. са постъпили 1 НОХД, 1 НЧХД и 4 ЧНД.Останали
несвършени от предходната година - няма.За разглеждане е имала общо 6
наказателни дела, в т.ч. 1 НОХД, 1 НЧХД и 4 ЧНД.Свършени са общо 6
наказателни дела, от които 1 - НОХД; 1 - НЧХД и 4 ЧНД. В 3 - месечен
срок 1 – НОХД, 1 – НЧХД и 4 – ЧНД .Осстанали несвършени дела няма.
През 2012 г. няма обжалвани съдебни актовете по наказателни дела.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия КАМЕН ГАТЕВ – общо постъпили през 2012 г.
наказателни и граждански дела - 359; общо за разглеждане - 398; общо
свършени – 348, като от тях свършени в 3 месечен срок – 298.
Наказателни дела
През 2012 г. са постъпили 59 НОХД, 7 НЧХД, 10 – по чл.78а НК, 38 –
ЧНД и 70 НАХД, общо - 184.Останали несвършени от предходната година 25: 12 НОХД, 4 НЧХД, 3 по чл.78а НК, 2 ЧНД и 4 АНХД. За разглеждане е
имал общо 209 наказателни дела, в т.ч. 71 НОХД, 11 НЧХД, 13 по чл.78 а
НК, 40 ЧНД и 74 НАХД.Свършени са общо 173 наказателни дела, от които
65 - НОХД; 7 - НЧХД; 53 - НАХД; 12 - по чл.78а НК и 36 - ЧНД. В 3 месечен срок – 155, в т.ч. 57 - НОХД; 2 - НЧХД; 11 - по чл.78а НК; 35 - ЧНД
и 50 – НАХД. Останали несвършени дела - 36, от тях - 6 НОХД, 4 НЧХД, 1
по чл.78а НК, 4 ЧНД и 21 НАХД.
Обжалвани през 2012 г. са актовете по 38 дела и 5 определения. От
върнатите през 2012 г. наказателни дела, изпратени на по-горна инстанция
през 2012 г. и предходни години, резултатите са следните: 20 - потвърдени,
от които 10 НОХД, 1 НЧХД, 9 НАХД. Общо 7 отменени изцяло, от които: 1
присъда по НОХД, като делото е върнато за ново разглеждане; 1 присъда
по НЧХД - делото е върнато за ново разглеждане; 1 решение по НАХД по
чл.78а НК; 1 присъда по НЧХД – отменена поради постигната спогодба
пред ПОС и 3 решения по НАХД. 1 решение по НАХД е частично отменено.
2 присъди по НОХД са частично изменени. От върнатите дела по обжалвани
определения през 2012 г. и предходни години, резултатите са следните: 2
определения потвърдени и 1 отменено.
Няма просрочени съдебни актове.
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Граждански дела
Постъпили граждански дела през 2012 г. 175, от които 50 граждански
и 125 частни граждански.Останали несвършени в началото на отчетния
период 13 бр. граждански дела и 1 частно гражданско дело.Общо
подлежащи на разглеждане 189, от които 63 граждански дела и 126 частни
граждански. Общо свършени 175, от които 49 граждански дела и 126 частни
граждански дела. Решени с акт по същество 169, от които 45 граждански
дела и 124 частни граждански. Прекратени 6 бр. - 4 граждански дела и 2
частни граждански дела Свършени в 3-месечен срок 143 дела, от които 17
граждански и 126 частни граждански дела.Останали несвършени дела в края
на отчетния период 14 граждански дела.
Обжалвани през 2012 г. са решенията по 2 граждански дела и 3
определения. От върнатите през 2012 г. граждански дела, изпратени на погорна инстанция през 2012 г. и предходни години, резултатите са следните:
3 - потвърдени, 1 - отменено с ново произнасяне. От върнатите дела по
обжалвани определения и разпореждания, резултатите са - 1 определение
потвърдено; 1 отменено с ново произнасяне и 1 определение отменено и
делото върнато за продължаване на процесуалните действия.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Гатев е бил командирован в Районен съд гр.Велинград, където
е разгледал и приключил 18 наказателни дела; в Районен съд гр.Пазарджик е
разгледал 1 наказателно дело, което е приключило.
През 2012 г. е върнато и 1 дело, разгледано от съдия Ралинова
работила до м. септември 2008 г. и обжалвано, като същото е потвърдено.

РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
Председател Цвятко Мангов
През 2012 г. са постъпили общо 337 граждански дела, от които по чл.
410 и чл.417 от ГПК – 257 дела. Останали несвършени от предходната
година са били 31 гражданскси дела. За разглеждане през 2012 г. са били 368
граждански дела.Свършени през отчетния период са 330 дела. Със съдебен
акт по същество – 308, а 22 дела са прекратени. В тримесечен срок са
приключили 322 дела.Останали несвършени са 38 дела.
Просрочени са съдебните актове по 2 броя дела:
- по гр.д. № 391/2010 г. – делба – с 12 дни;
- по гр.д. № 401/2012 г. – ЗЗД - с 9 дни.
Резултати от инстанционния контрол, включващ обжалвани решения и
определения и от предходни години е:
 Потвърдени – 11 (9 – решения, 2 - определения)
 Отменени – 9 (5 – решения, 4 – определения)
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 Изменени - 4 (4 – решения)
През 2012 г. са постъпили за разглеждане общо 64 наказателни дела: 27
НОХД, 3 НЧХД, 14 ЧНД и 20 НАХД. Останали несвършени от предходната
година: 1 НОХД. За разглеждане е имал общо 65: 28 НОХД, 3 НЧХД, 14 ЧНД
и 20 НАХД. Свършени са общо 56 наказателни дела, от които: 26 НОХД, 3
НЧХД, 13 ЧНД и 14 НАХД. В тримесечен срок са свършени общо 56
наказателни дела, от които: 26 НОХД, 3 НЧХД, 13 ЧНД и 14 НАХД.
Несвършени наказателни дела - 2 НОХД, НЧД – 1 и НАХД - 6 .
Резултати от инстанционния контрол, включващ протестирани
присъди, обжалвани решения и определения и от предходни години е:
 Потвърдени – 8
 Отменени и върнати на прокуратурата - 2
 Отменени изцяло – 6 (3 решения и 3 определения)
 Изменени в наказателната част - 1
Съдия Диана Стателова:
През 2012 г. са постъпили общо 568 граждански дела, от които по чл.
410 и чл.417 от ГПК – 405 дела. Останали несвършени от предходната
година са били 50 граждански дела. За разглеждане през 2012 г. са били 618
граждански дела. Свършени през отчетния период са 556 дела. Със съдебен
акт по същество – 512, а 44 дела са прекратени.В тримесечен срок са
приключили 513 дела. Останали несвършени са 62 дела.
Резултати от инстанционния контрол, включващ обжалвани решения и
определения и от предходни години е:
Потвърдени – 27 (24 – решения, 3 - определения)
Отменени – 11 (8 – решения, 2 - определения)
Изменени - 10 (9 – решения, 2 - определения)
През 2012 г. са постъпили общо 25: 10 НОХД, 1 по чл. 78А НК, 10
ЧНД и 4 НАХД. Няма останали несвършени от предходната година.
Свършени са общо 24 наказателни дела, от които: 9 НОХД, 1 по чл. 78А НК,
10 ЧНД и 4 НАХД. В тримесечен срок са свършени общо 23 наказателни
дела, от които: 9 НОХД, 1 по чл. 78А НК, 10 ЧНД и 3 НАХД. Останали
несвършени дела 1 НОХД.
Резултати от инстанционния контрол, включващ протестирани
присъди, обжалвани решения и определения и от предходни години е:
 Потвърдени - 2
 Отменени и върнати за ново разглеждане от друг състав - 1
Изменени в наказателната част - 2
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Съдия Даниела Попова:
През 2012 г. са постъпили общо 195 наказателни дела - 73 НОХД, 6
НЧХД, 15 по чл. 78а от НК, 15 ЧНД и 86 НАХД. Останали несвършени от
предходната година: 29 НОХД, 7 НЧХД, 2 по чл. 78а от НК и 22 НАХД . За
разглеждане е имала общо 255 наказателни дела: 102 НОХД, 13 НЧХД, 17 по
чл.78а от НК, 15 ЧНД и 108 НАХД. Свършени са общо 196 наказателни дела,
от които: 81 НОХД, 9 НЧХД, 15 по чл.78а от НК, 14 ЧНД и 77 НАХД. В
тримесечен срок са свършени общо 136 наказателни дела, от които: 49
НОХД, 3 НЧХД, 13 по чл.78а от НК, 14 ЧНД и 57 НАХД.Останали
несвършени са общо 59 наказателни дела (21 НОХД, 4 НЧХД, 2 по чл.78а от
НК, 1 ЧНД и 31 НАХД).
Резултати от инстанционния контрол, включващ протестирани
присъди, обжалвани решения и определения и от предходни години е:
 Потвърдени – 31
 Отменени и върнати за ново разглеждане от друг състав – 2
 Отменени и върнати на прокурора - 2
 Отменени изцяло – 16 (8 решения и 8 определения)
 Изменени - 7
През 2012 г. са постъпили 2 бр. граждански дела за разглеждане от
съдия Попова, като с останалите несвършени от предходната година 2 дела,
за разглеждане през отчетния период са били 4 граждански дела.Свършени
през отчетния период са 2 дела, които са прекратени и приключили в 3месечния срок. Останали несвършени са 2 дела – гр.д. № 5/2008 г. и гр.д. №
184/2009 г. – делби.Резултати от инстанционния контрол, включващ
обжалвани решения и от предходни години е:
 Потвърдени - 1
От горната справка е видно, че съдиите в Панагюрския РС, са
останали със 102 несвършени дела в края на отчетния период, независимо
от високата натовареност с оглед намаленото постъпление на граждански
дела през отчетната година (дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК), следва да се
предприемат мерки за намаляване висящността на делата, през следващия
отчетен период.
Становища за промени в щата
През 2012г. Председателят на съда е отразил в доклада си, че е
наложително да бъде отпусната още една щатна бройка за «съдия в
районен съд» Панагюрище, поради високия обем на работа. По този начин
няма да се нарушава принципа за случайно разпределение на делата, няма да
се създава и неудобство по отношение на ползването на отпуските на
съдиите.Посочил е също,че поради натовареността на съдиите в
Панагюрския РС нямат време и за повишаване на квалификацията на
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съдиите, с оглед повишените изискванията за познаване и прилагане на
Европейското законодателство.

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК
През 2012г. в Държавната съдебно-изпълнителната служба към
Пазарджишки районен съд са постъпили общо 1873 изпълнителни дела за
общо дължима сума от 31 175 483 лева.
През 2011г. в Държавната съдебно-изпълнителната служба към
Пазарджишки районен съд са постъпили общо 1667 изпълнителни дела за
общо дължима сума от 24 626 202 лева.
Броят на постъпилите дела в ДСИ през 2010г. е бил общо 1111 за сумата
от 12 190 078 лева, а за 2009г. те са били 875 и за сумата 13 946 645 лв.
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.
През 2008г. в Държавната съдебно-изпълнителната служба към
Пазарджишки районен съд са постъпили общо 465 изпълнителни дела за
общо дължима сума от 5 028128 лева.
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Структурата на постъпилите изпълнителни дела за отчетния период е
следната:
- в полза на Държавата - 804 бр., в т. ч. 658 за публични държавни
вземания и 146 за частни държавни вземания общо за сумата от 2 140 251 лв.
- в полза на юридически лица и търговци - 742 дела, от които 273 в
полза на банки, 134 в полза на търговци и 335 в полза на други ЮЛ за общата
сума от 27 705 889 лв.
- в полза на граждани – 291 дела, в т. ч. за издръжки 50 бр., по
трудови спорове 33, за предаване на дете 1 и 207 други, общо за сумата от
1 329 343 лв., за изпълнение на обезпечителни мерки - 36.
От предходния период са останали несвършени 8 475 дела общо за
сумата от 81 394 063 лв.
Общо броят на неприключените от предишния период и
новопостъпили дела е 10 348 за общата сума от 112 569 546 лв.
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През 2012г. са прекратени общо 704 дела, от които 100 в полза на
Държавата, 108 в полза на юридически лица и търговци и 105 в полза на
граждани. 301 от делата са прекратени поради реализиране на вземането, 75
по други причини и 15 са изпратени на друг съдебен изпълнител.
Събраната общо сума е 6 986 805 лв., от които в полза на Държавата
502 910 лв., в полза на юридически лица и търговци 5 999 644 лв. и в полза на
граждани 484 251 лв.
През 2011г. са прекратени общо 423 дела, от които 6 в полза на
Държавата, 184 в полза на юридически лица и търговци и 198 в полза на
граждани. 397 от делата са прекратени поради реализиране на вземането, 26
по други причини и 20 са изпратени на друг съдебен изпълнител.
Събрана е общо сумата от 5 004 851 лв., от които в полза на Държавата
520 563 лв., в полза на юридически лица и търговци 3 663 882лв. и в полза на
граждани 820 406 лв.
Общо събраната сума по прекратените дела през 2010г. е
2 624 493, през 2011г. е 5 004 851 лв. и през 2012г. 6 986 805 лв.
През 2012г. са събрани ДТ в размер на 312 036 лева, през 2011г. в
размер на 435 722 лева, а през 2010г. в размер на 123 723 лв.
През годината са извършени следните изпълнителни действия:
- въвод във владение - общо насрочени 20 броя, от които са извършени 12
въвода.По райони - първи район са насрочени 7, извършени са 5 въвода,
втори район - насрочени 6, извършени 4 и трети район насрочени 7,
извършени 3 въвода.
- опис на движими вещи - общо насрочени 336 броя, извършени 89.По
райони - първи район насрочени 87, извършени 19, втори район - насрочени
96, извършени 13 и трети район - насрочени 153, извършени 57 описа.
- опис на недвижими имоти - общо насрочени 105, от които извършени 63
описа.По райони - първи район – насрочени 38, извършени 24, втори район
насрочени 28, извършени 16 и трети район - насрочени 39, извършени 23
описа.
- насрочено предаване на вещи – 1 брой;
- публична продан - общо насрочени 133 броя, състояли се 43.
- други действия по ГПК - общо 25 насрочени, от които 17 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 2012 г. са останали несвършени общо 9957
изпълнителни дела със сума за събиране 106 829 441 лв., от които 1258 дела
за 13 575 524 лв. в полза на Държавата, 3870 дела за 85 724 446 лв. в полза на
юридически лица и търговци и 4437 дела за 7 529 471 лв. в полза на
граждани, от които 2980 дела за издръжка със сума за събиране 126 506 лв.,
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116 по трудови спорове с обща сума за събиране 443 136 лева и 1 262 други
дела с обща сума за събиране 6 959 829 лева.В края на отчетния период са
останали неприключени и 79 дела за предаване на дете.
През отчетния период са постъпили 41 жалби против действия на
съдебните изпълнители, 5 от които са били уважени.
При извършената проверка въз основа на Заповед № 545/29.11.2011г. на
административния ръководител на Районен съд Пазарджик относно
организацията на дейността в ДСИС при ПРС са констатирани забавяния
при образуване на делата, докладването им своевременно за
администриране и насрочване на съответните изпълнителни действия.
Необходимо е да се създаде организация за периодично докладване за
прекратяване на делата, по които са извършени всички процесуални
действия и архивиране на вече свършените такива.Дадени са препоръки в
тази насока с цел подобряване организацията на работа в ДСИС, с които
съдиите изпълнители и служителите от тази служба са запознати.Следва
да се отчете обаче и изключително големия брой висящи изпълнителни дела
и тенденциозното им нарастване.Очевидно е с оглед статистическите
данни за броя на делата, че дейността на СИС е значително затруднена,
което обуславя острата необходимост от подобряване условията на
работа.Предприемането на действия в тази насока обаче не е в
компетентността на административния ръководител на РС Пазарджик,
който съгласно чл. 80, ал. 1, т. 6 от ЗСВ има единствено задължение да
ръководи
и
контролира
работата
на
държавните
съдебни
изпълнители.Правомощия за увеличаване на щата и назначаването им има
Министъра на правосъдието, за което са правени нееднократно
предложения.
РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД
През 2012 година са постъпили 677 изпълнителни дела за сумата от
19 261 594 лева. В сравнение с предходната година сумата за събиране е ТРИ
ПЪТИ повече. Наблюдава се ДВОЙНО увеличение на образуваните изп.дела
по молба на граждани за отчетния период в сравнение с 2011г., както следва:
Има увеличение и в образуваните изпълнителни дела в полза на търговци и
юридически лица, като и сумата за събиране е ТРИ ПЪТИ по–голяма в
сравнение с предходната година, както следва : за 2011г. тя е била в размер
на 5 640 985лева, а за отчетния период е в размер на 18 073 671 лева.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

424

618

491

444

677

2 414 854 лв.

4 232 729 лв.

4 556 341лв.

6 559 074 лв.

19 261 594 лв.
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Структурата на постъпилите изпълнителни дела за отчетния период
е следната:
–в полза на банки, юридически лица и търговци 399 за 18 073 671
лева, като в сравнение с предходната 2011г. са образувани 273 изп.дела за
сумата от 5 640 985 лева, като сумата за събиране е с 12 432 686 лева повече
От тях 208 изп.дела за 16 035 938 лева са в полза на банки, 191 изп.дела за
2 037 733 лева са в полза на юридически лица и търговци;
–в полза на граждани са образувани 262 изп.дела за 1 034 360 лева.
От предходните години са останали несвършени в началото на 2012
година 3 008 изпълнителни дела, за сумата от 25 685 653 лева, като в края на
годината към 31.12.2012г.са останали несвършени 3 305 дела със сума за
събиране за 42 669 953 лева.
През 2012 година са прекратени 380 дела, от тях 188 поради
изплащане на сумата и 270 по други причини–изпращане по подсъдност,
подведомственост, давност , по молба на взискателя и др.
По прекратените изпълнителни дела, посочени по–горе е събрана
сумата от 2 257 091 лева, от които:
– в полза на Държавата 116 872 лева
– в полза на банки,юридически лица и търговци 1 633 825 лева
– в полза на граждани 506 394 лева.
Въпреки световната финансова криза, която се отрази и в РБългария,
броя на прекратените дела с реализиране на вземането е еднакъв с
прекратените изп.дела по тази причина през 2011г., а именно 188 броя.
Безспорно трябва да се отчетат съкращенията на работните места и
прекратените трудови договори на длъжниците, което води до невъзможност
за погасяване на задълженията им, но въпреки това събраната сума за
отчетния период е с 409 467 лева повече в сравнение с предходната 2011г. За
2011г. е събрана сума в размер на 1 847 624 лева , а за 2012г. събраната сума
възлиза на 2 257 091 лева.
Разгледани като стойностно–парично отражение на размера на
вземанията, изпълнителните дела са запазили тенденцията към нарастване на
интереса, защитаван по всяко едно от тях, както по отношение на делата в
полза на физическа лица, така и в полза на юридически лица и на банки, като
взискателите се доверяват напълно на работата на държавния съдебен
изпълнител.
По много от изпълнителните дела за издръжка не се плаща
присъдената такава, даже и по постигнати в съдебно заседание спогодби,
като редовно се издават удостоверения на взискателите, за да им послужат
пред Районна прокуратура град Велинград, като на всеки шест месеца се
издава удостоверение на взискателя за поискано от него пълно проучване на
имущественото състояние на длъжника, за което в предвидения двумесечен
срок се изготвя уведомление от държавния съдебен изпълнител за резултата
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от извършената проверка на обстоятелствата по чл.152, ал.2 и 3 от СК, което
се предявява на съответната Община, изплащаща издръжката.
През отчетния период се наблюдава увеличаване броя на насрочените и
извършени описи на движими вещи и недвижими имоти, като за 2011г. са
насрочени 259 броя, а през 2012г.- 309 броя.
Извършени са :
– 309 описа, който са с 50 повече от 2011г.;
– 270 наложени запори, които са с 45 повече от 2011г.;
– 12 въвода, които са с 2 повече от 2011г.;
–
188 броя извършени явни търгове и публични продажби на
движими вещи, МПС и недвижими имоти, като станали са 37 броя,
нестанали 135, спрени 9 броя и 7 по които дълга е изцяло събран, като за
сравнение с предходната година са насрочени с 95 броя повече.
Останали несвършени са 3 305 изпълнителни дела, със сума за
събиране по тях в размер на 42 669 953 лева, от които в полза на Държавата
629 дела за 91 458 лева, в полза на юридически лица, търговци и банки 1 389
дела за 38 950 694 лева, в полза на граждани 1 220 дела за 3 627 801 лева и за
изпълнение на чуждестранни решения 3 дела, както и изпълнение на
обезпечителни мерки – 64 броя. По–голяма част от висящите дела са в полза
на граждани, за задължения за заплащане на издръжка 435 дела за 96 495 лв.
От естеството им става ясно, 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 2012 година в Районен съд Велинград са постъпили 60 ж а л б
и против действията на съдия изпълнителя. Резултатите по жалбите са
следните: 9 от жалбите са оставени без уважение, 7 са уважени, 8 броя
оставени без разглеждане, 16 брой върнати на жалбоподателя, като 6 броя са
висящи в съдебно изпълнителна служба поради администриране, 6 броя са
изпратени на Окръжен съд Пазарджик и все още няма резултат, 3 оттеглени
от жалбоподателя, 5 върнати от ПОС за изпълнение на указания. .
В съдебно изпълнителна служба работят двама деловодители, един
секретар и двама държавни съдебни изпълнители.

РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
През 2012 г. година са образувани 354 изпълнителни дела за сумата 3
651 287 лева, от които в полза на Държавата – 39 за сумата 48 947 лв., в полза
на юридически лица и търговци – 208 в размер на 3 043 398 лв., в полза на
граждани – 106 за сумата 558 942лв.
През 2012 г. са свършени 230 дела и е събрана сумата 862 910 лева, от
които в полза на Държавата - 43 бр., на юридически лица и търговци - 94
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броя, в полза на граждани - 91 броя и изпълнение на обезпечителни мерки – 2
бр.
В края на 2012 г. са останали несвършени 1447 броя изпълнителни дела
със сума за събиране по тях 8 595 079 лева.
За сравнение през 2011 г. са постъпили 462 дела за сумата от 2 952 093
лв., като са свършени 177 дела и е събрана сумата от 1 367 287 лв. През 2010
г. са образувани 321 дела за сумата от 2 361 218 лв. Свършени са 169 дела и е
събрана сума 421 359 лв.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

420

289

321

462

354

597 744 лв.

1 447 993 лв.

1 447 993лв.

2 952 093 лв.

3 651 287 лв.

През 2012 г. са свършени 230 дела и е събрана сумата 862 910 лева, от
които в полза на Държавата - 43 бр., на юридически лица и търговци - 94
броя, в полза на граждани - 91 броя и изпълнение на обезпечителни мерки – 2
бр.
В края на 2012 г. са останали несвършени 1447 броя изпълнителни дела
със сума за събиране по тях 8 595 079 лева.
През 2012 г. са постъпили 354 бр. дела за сумата от 3 651 287 лв.
Свършени са общо 230 дела и е събрана сума 862 910 лв. Средномесечно
постъпили изп. дела - 29.50 бр., средномесечно свършени изп. дела - 19.17 бр.
През 2012 г. са свършени повече дела в сравнение с 2011 и 2010 г.
Събраната сума е по-малко от събраната през 2011 г. и е по-голяма от
събраната през 2011 г.
От данните за постъпили и свършени дела е видно, че макар
постъплението на дела през 2012 г. да е намаляло спрямо 2011 г., то броя на
свършените дела се е увеличил и е най-голям за последните 3 години.
Броят на висящите в началото на отчетния период дела са 1323.
Постъпилите изп. дела са - 354 броя. Прекратените изп. дела са - 230 броя.
Останалите несвършени дела в края на 2012 г. са - 1 447 броя. Останалата
несъбрана сума по всички висящи изп. дела е както следва: в края на 2012 г.
– 8 595 079 лв., 2011 г. - 5 891 349 лв., в края на 2010 г. – 4 645 961 лв.
Броят на прекратените изп. дела през 2012 г. е по-голям в сравнение с
2011 г. и 2010 г. Най-голям е броят на свършените изп. дела през 2012 г. в
полза на юридически лица.
Размерът на събраните суми по постъпилите изп. дела през 2012 г. е по
– малък в сравнение с 2011 г. - 1 367 287 лв., но по-голям в сравнение с 2010г.
/421 359 лв/.По прекратените изпълнителни дела през отчетния период са
160

събрани държавни такси в размер на 37 640 лева /за 2011г.- 41 961 лв., и за
2010 г.- 23 969 лв./
През 2012 година са насрочени и изпълнени: 85 описа, 13 броя
въводи, 4 броя предаване на движими вещи, 52 броя публични продани.
В края на отчетния период 31.12.2012г. останалата несъбрана сума е
по-голяма в сравнение с 2010г. и 2011г., въпреки че са образувани по-малък
брой изп. дела в сравнение с 2011г., но вземанията по тях са с по-голям
размер. Една част от висящите изпълнителни дела са в полза на държавата,
други са за трудови вземания. Проблеми при събирането на задълженията по
повечето висящи дела са липсата на разкрити банкови сметки и наличието на
каквото и да е секвестируемо имущество, собственост на длъжниците.
Взискателите правят искания за извършване на периодични справки за
имущество и наличие на трудови договори, само да прекъснат изтичането на
двегодишния срок по чл.433, ал.1, т.8 от ГПК.
През 2012 година в Районен съд – Пещера са постъпили 24 броя
жалби против действията на Държавния съдебен изпълнител, от които по 18
действията са потвърдени, по 6 са отменени.
Независимо
от трудностите,
съпътстващи принудителното
изпълнение - липса на секвестируемо имущество на длъжниците, проблеми с
призоваването, неявяването на купувачи за насрочените публични продани,
невнасянето на авансови такси от взискателя за насрочване на изп. действия,
Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд гр.Пещера през 2012 г.
показа по-голяма ефективност в сравнение с 2011 г. и 2010 г.
РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
През 2012 г. в Съдебно-изпълнителна служба при Панагюрския
районен съд са образувани 353 дела за сумата 4 699 922 лв.,при 309
образувани за сумата 5 492 179 лв., при 173 дела за сумата 2 458 222,00 лв.
през 2010 г. и при 128 броя дела за сумата 2 898 344,00 лв. за 2009 г.

2008г
83
1 579 663

2009г.

2010г.

2011г.
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2 898 344

2 458 222

5 492 179

4 699 922

2012г.

През 2012 г. са свършени 123 дела за 985 588 лв., при свършени 117 дела за
2 019 747 лв. през 2011 г. и при 98 дела за 664 115,00 лв. през 2010 г. ,128 за
2 898 344 лв. и за 2008 г.-1 579 663 лв.
В полза на физически лица през 2012 г. са образувани 65 броя дела за
369 164 лв., при – 70 бр. за 171 702 лв. през 2011 г. и при 58 дела за 186 771
лв. през 2010 г.
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Свършени чрез реализиране на вземането са 30 бр. за 91 203 лв., от
които законна лихва в размер на 9 604 лв.; прекратени са 23 броя
изпълнителни дела за 28 315 лв., като 2 бр. са изпратени по подсъдност на
друг съдебен изпълнител.
Свършени през 2011 г. са били 55 дела за сумата 143 910 лв., от които
44 броя свършени за сумата 122 374 лв., включително законната лихва за
2011 г. и 11 бр. за сумата 21 536 лв. – прекратени, при 56 дела за сумата
161 981,00 лв. през 2010 г., от които 40 броя свършени за сумата 139 785,00
лв., включително законната лихва за 2010 г. и 15 броя за сумата 22 196,00 лв.
– прекратени.
В полза на юридически лица в т.ч. и банки, през 2012 г. са образувани
280 броя изпълнителни дела за 1 699 919 лв., при 237 бр. образувани
изпълнителни дела за 4 016 188 лв. през 2011 г. и при 104 изпълнителни дела
през 2010 г. за 1 175 998,00лв.
Свършени чрез реализиране на вземане през 2012 г. са 50 броя дела за
сумата 207 078 лева, прекратени са 14 дела за сумата 182 478 лв., или общо
свършените дела са 64 броя за сумата 389 556 лв.
Свършени през 2011 г. са били 41 броя за сумата 122 374 лв. и са
прекратени 17 дела за сумата 21 536 лв., или общо свършените дела 58 броя
за сумата 143 910 лв. През 2010 г. свършените дела са 30 броя за сумата
222 520 лв. и са прекратени 12 дела за сумата 17 701,00 лв., или общо
свършените дела са 42 броя за сумата 240 221,00 лв.
В полза на Държавата през отчетната 2012 г. са образувани 4 бр.
изпълнителни дела за 838 лв. и 2 630 001 лв. – публични държавни вземания,
докато през 2011 г. не е имало образувани изпълнителни дела, а през 2010 г.
са образувани 4 дела за сумата 20 974,00 лв.
По вземания в полза на Държавата през 2012 г. са свършени 2 бр.
изпълнителни дела за 1111 лв., през 2011 г. е свършено едно дело за сумата
3 981 лв., а през 2010 г. не е имало свършени дела в полза на Държавата.
През 2012 г. са събрани суми по публични държавни вземания в размер
на 112 215 лв., през 2011 г. е събрана сумата 22 512,00 лв. и са прекратени за
837 176,00 лв., а през 2010 г. е събрана сумата 39 239,00 лв.
Освен събраните суми са извършени процесуални действия по
изпълнение на определени действия и предаване недвижими имоти. За
събиране на парични вземания са извършени описи, публична продан на
движими вещи и недвижими имоти.
Извод: Горното налага категоричния извод, че общо събраните през
2012 г. суми са в размер на 411 607 лв. и представляват 4,8% от постъпилите
и останали висящи към отчетния период за събиране суми, при 419 970,00 лв.
представляващи 4% от постъпилите и останали висящи към отчетния период
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за събиране суми през 2011 г. и при 404 388,00 лв., представляващи 16,44%
от постъпилите и останали висящи към отчетния период за събиране суми
през 2010 г.
През 2012 г. общият брой на прекратените дела е 38 броя за 573 981 лв.,
при прекратени 28 дела за 1 599 777 лв. през 2011 г. и при 28 прекратени
дела за 259 727,00 лв. за 2010 г.

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРАДЖИК
През 2012 в службата по вписвания са образувани общо 5 745 дела и
са извършени общо 18 121 вписвания.През 2011 г. образуваните дела са 11
209 дела , а вписванията 13 105 .През предходната 2010г. са били
образувани общо 4 466 дела и са извършени общо 7 330 вписвания. Броят на
образуваните дела през 2009 година е бил общо 5 798.Извършени са и 7 695
вписвания.През 2008 г. новообразуваните дела са 8125,а вписванията 11 425.

2009г.

2010г.

2011г.

8125н.д.

5 798н.д.

4 466н.д.

11 209н.д.

5745 н.д.

11 425

7695

13 121

18 121

2008 г.

7330

2012г.

Запазва се тенденцията за значително увеличение на извършените
вписвания, което се дължи на увеличения брой подлежащи на вписване актове
според промените в законодателството, както и на проявената активност на
кредитните институции в областта на обезпечаване на вземанията им чрез този
способ.
Структурата на постъпилите за вписване актове през 2012 година е
следната :
- законови ипотеки – 113 бр., при 22 бр. за 2011г. и 19 бр. за 2010г.
- възбрани – 745 броя за 2012г., при 266 бр. за 2011г. и 625 бр. за 2010г.
- обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове – 479 броя
за 2012г., при 576 бр. за 2011г. и 525 бр. за 2010г.
- прехвърляния, вкл. дарения, продажби, суперфиции и замени общо 5596
броя за 2012г., 4260 бр. за 2011г. и 3494 бр. за 2010г.
- договорни ипотеки – 659 броя за 2012г., при 408 бр. за 2011г. и 447 бр. за
2010г.
- завещания – 99 броя за 2012г., при 67 бр. за 2011г. и 20 бр. за 2010г.
- искови молби – 73 броя за 2012г., при 41 бр. за 2011г. и 30 бр. за 2010г.
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- актове за ДС и ОС – 4277 броя 2012г., 591 бр., при 770 бр. за 2010г.
- други – 5704 бр. за 2012г., при 6874 бр. за 2011г. и 1 296 бр. за 2010г.
Драстичното увеличение на броя на извършените вписвания през
отчетния период се дължи на значителния брой Актове за общинска
собственост и Актове за държавна собственост, постъпили от Община
Белово, които не са били вписани преди това.
В района на Пазарджишкия районен съд действат 10 частни нотариуса.
Като цяло дейността на службата по вписванията при Районен съд град
Пазарджик е добре организирана, което е установено и при извършената
проверка от съдии в Пазарджишкия районен съд.Молбите в СВ се входират
незабавно и своевременно се извършват съответните действия от съдиите по
вписванията.Преписките се комплектоват и администрират съобразно
изискванията на ПВ.
РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД
В служба по вписвания през 2012 година са извършени 1932 броя
вписвания, така също и 138 броя заличавания на вече вписани актове,
издадени са 593 броя удостоверения за тежести и 896 броя преписи.
Събраната държавна такса е в размер на 82532.19 лева. Олразувани са
1012нот.дела

2008г
1827н.д.
2440

2009г.
1609н.д.
3114

2010г.

2011г.

2012г.

1051н.д.
2028

1016н.д.
1949

1012н.д.
1932

В сравнение с 2012 година се забелязва една трайна тенденция на
устойчивост на броя на вписвания, заличавания, издадени удостоверения за
тежести, устни справки и преписи. През 2012 година, както и през 2011
година и 2010 година се запазва броя на издадените удостоверения за
тежести и преписи, както и броя на отделните видове вписвания.
Сравнителният анализ на извършените вписвания за последните
години сочи за запазване на натовареността изразяваща се в броя на
извършените действия в Служба по вписванията през 2012 година, 2011
година и 2010 година. За сравнение през през 2009 година броя вписвания
се е увеличил до 3114 броя при извършени 138 броя заличавания и издадени
676 броя удостоверения за тежести, но това се дължеше на увеличилият се
брой нотариуси и възможността на гражданите да извършат действия по

164

сделки отлагани във времето поради факта, че в района на Районен съд
Велинград почти десет години работеше само един нотариус.
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
За периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012 година в Службата по
вписванията са извършени 1837вписвания,образувани са 997 нотариални
дела,извършени са 87 отбелязвания и заличаване на ипотеки и възбрани и са
постановени 24 .

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1819 н.д.
2276

1171н.д.
2086

906 н.д.
1906

996н.д.
1667

997н.д.
1837

От данните е видно, че в Службата по вписвания се е увеличил обема
на работата, като броя на вписванията е увеличен спрямо предходните две
години.Нотариалните дела са се задържали както предходната година.
В района на Пещерския районен съд действат 3 частни нотариуси,
като взаимодействието им със Службата по вписванията е добро.
РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
През 2012 г. в Службата по са извършени 3472 вписвания: 819 броя
продажби, 193 дарения, 2 замени, 29 броя ограничени вещни права, 35
договора за наем, 219 договора за аренда, 10 законни ипотеки, 28 броя
договорни ипотеки, 106 броя възбрани, 8 броя искови молби, обявени са 7
броя завещания, вписани са 56 делби, 196 констативни нотариални актове, 23
броя актове за държавна собственост, 1640 броя актове за общинска
собственост, други актове – 58 броя.Заличени са 43 броя ипотеки,
заличавания и отбелязвания (други) – 27.
В Службата са образувани 1250 нотариални дела. Извършени са 47
броя устни справки, както и писмени справки – 275, издадени са 271
удостоверения, извършени са справки по молба на държавен орган – 50 бр.,
или общо предоставени справки и удостоверения – 643 броя.Отказано е
вписването на 3 броя актове.
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2008г.
1284н.д.
1538

2009г.

2010г.

1284 н.д.
1212

722 н.д.
1137

2011г.
795 н.д.
1235

2012г.
1250н.д.
3472

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

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
В ПАЗАРДЖИШКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ
РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК
Сграда
Пазарджишкият районен съд се помещава в сградата на Съдебната
палата в гр.Пазарджик.Помещенията недостигат.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.
Техническо оборудване
Пазарджишкия районен съд разполага с:
 2 бр. сървъра,
 67бр. компютърни конфигурации
 54бр. лазерни принтера
 17бр. многофункционални устройства
 3бр. копирни машини
 1бр. преносим компютър.
Съдът разполага и с мултимедиен прожектор, който се използва за
провеждане на обучения и презантации. Копирните машини се използват и за
мрежови принтери за печат на различните книги с по-голям формат и обем.
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Всички съдебни зали на Районен съд гр. Пазарджик са оборудвани със
звукозаписни и информационно-озвучителни системи.На входа на съдебната
палата и над вратите на съдебните зали са монтирани информационни табла,
показващи списъците на гледаните дела за деня.
В районен съд гр.Пазарджик успешно се използват следните програмни
софтуерни системи:
 От 14.10.2005 г. е действаща „Национална информационна
система "БЮРА СЪДИМОСТ".
 От 24.11.2008 г. е действаща и програмна система “JES” за
автоматизация дейността на съдебно-изпълнителната служба.
 „АПИС” - Правно-информационна система,
 САС „Съдебно деловодство” на Информационно обслужване.
 „ПОЛИКОНТ – ТРЗ, Счетоводство, Граждански договори и
Дълготрайни активи”.
 Dware-Конто – Онлайн програмен продукт, предназначен за
автоматизиране на счетоводните процеси.
 Информационна система за справки по граждански и наказателни
дела – осигурява на физически и юридически лица достъп до
движение на делата които ги интересуват.
 „LawChoice - случайно разпределение на дела” - съдиитедокладчици по гражданските, наказателни и съдебноизпълнителните дела се определят на принципа на случайния
избор, като се използва този софтуер на ВСС.
 Национална база данни „Население” - бързо изготвяне на адресни
справки и уточняване на ЕГН на лица по делата чрез осигурен
директен достъп на деловодителите от „Бюро Съдимост”
защитен с електронен подпис.
Всеки служител има създадена служебна електронна поща за
кореспонденция.Използва се за получаване на заповеди и съобщения, както
и за кореспонденция с юридически лица и организации (изпращане на
призовки, служебна кореспонденция с банки и др.).
Все по често се използва и възможността за връчване на съобщения на
страните по реда на чл. 42 ал.4 от Гражданско-процесуалния кодекс по
електронен път на посочен от тях електронен адрес.
РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИНГРАД
Сграда
Сградата на съдебната палата в гр.Велинград е изцяло обновена ,
обзаведена и оборудвана по най-съвременен и модерен начин.
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Техническо оборудване
РС Велинград е оборудван с компютърни конфигурации част от
които не отговарят на изискванията за инсталиране на съответните
програмни продукти. Съществува проблем с недостига на сканиращата и
копирна техника. Същият произлиза от значителния обем документи, които е
необходимо да се копират и сканират и от факта, че наличната такава
техника е морално остаряла и ниско производителна.
Въведената програма за Бюро съдимост допринесе за подобряване
на дейността на бюрото. За оптимизиране дейността на Бюро съдимост и
изпълнение на решение на ВСС от 07.06.2011г. следва да бъде изградена
комуникационна свързаност с централното Бюро съдимост в Министерство
на правосъдието, за което не получаваме необходимото съдействие от
последното.
През 2012г. с отпуснати целево средства от ВСС, с които бяха
закупени нов сървър, 4бр. цялостно окомплектовани компютърни
конфигурации и 2бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства.
Благодарение на това се внедри новата версия на програмния продукт „JES”.
Съдът има действаща интернет страница – www.rs-vel.info, която
дава подробна информация,за структурата на съда, контакти, банкова
информация, обяви, съобщения и т.н., включително и съдебни актове, като
съгласно чл.64 от ЗСВ са и спазени изискванията на Закона за защита на
личните данни. Страницата се обновява ежедневно.

РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
Сграден фонд
Основната сграда на Районен съд Пещера е построена през 1936 г.
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 г., но за
съжаление и до момента не е завършено.
На 01.10.2008 г. 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
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
168

сграда. Две от канцелариите в изградената пристройка временно са устроени
като съдебни зали, но поради малката им квадратура не отговарят на
изискванията за съдебни зали и създават неудобства за магистрати, адвокати
и граждани. През месец октомври 2012 г. се проведена Работна среща в
Министерство на правосъдието във връзка със състоянието на незавършеното
преустройство.Договорът с изпълнителя е прекратен и предстои изработване
на паспорт на съществуващата сграда, ново задание, препроектиране относно
тази сграда и избор на нов изпълнител.Очакванията са,че реконструкцията
ще завърши през 2013 г.
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.
Налична компютърна техника:
1.
2.
3.
4.
5.

Сървър - 3 бр.;
Копирни машини - 3 бр.;
Принтер-копир-скенер - 3 бр.;
Компютърни конфигурации - 32 бр.;
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;
4. Програма за случайно разпределение на делата;
5. Счетоводна програма “MICROINVEST”;
6. Програма “ Труд и работна заплата” – TERES.
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.
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На интернет страницата на районния съд www.rspan.org, своевременно
се публикуват графици на насрочени дела, съдебните решения и присъдите с
мотивите към тях, при спазване ЗЗЛД и ЗЗКИ.
Необходимо е отпускането на средства за 2013 г., макар и в по-малък
размер, за извършване на текущата поддръжка и текущите ремонти на
сградата, с оглед поддържането й в изряден вид.
Наложително е закупуването на 12 броя климатици, за оборудването на
кабинетите и другите помещения в съда, с оглед изискването за поддържане
на постоянна температура на компютърното оборудване, включително
монтирания сървър в съда, както и постигането на икономии на
електроенергия през зимния сезон.
Със заповед № 653/19.12.2000 г. на Кмета на Община гр. Панагюрище е
отреден терен включващ парцел ІІІ – Районен съд с петно за застрояване,
като е извършено частично изменение на ЗРП на гр. Панагюрище. За
извършеното изменение Районен съд Панагюрище е уведомен на 20.03.2003
г., като площта на парцела е увеличена от 502 на 830 кв. м. Предприемани са
действия за закупуване на земята от Община Панагюрище, но поради липса
на средства от Министерство на правосъдието и въпреки залагането на
такива като капиталови разходи, поради тежката икономическа обстановка в
страната, не бяха осигурени.
Техническо оборудване
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.
В Районен съд Панагюрище съществуват проблеми по отношение на
техническото оборудване.
Необходима е подмяна на по-голяма част от компютърното
оборудване, тъй като компютърните конфигурации се използват от 8 години.
От 2005 г. 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 2008 г. е
инсталирана програма за управление на съдебните дела, която е въведена в
действие.
Инсталирана е и програмата за издаване на свидетелства за съдимост
LOT 4, която е действаща. Ползваме правно информационните системи
АПИС. Функционират програма за счетоводни услуги „Микро инвест делта”,
програма за хонорари на вещи лица и програма за избор на съдебни
заседатели и за електронно разпределение на делата.
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През 2012 г. е направено искане от Председателя на съда до ВСС за
закупуване и инсталиране на програма за обслужване на гражданите в
Съдебно-изпълнителна служба. Въпреки незначителната сума, същата не бе
утвърдена и отпусната от ВСС.
СТАНОВИЩА ПО ПРАВНАТА УРЕДБА.
Последните промени в ЗСВ след Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011г.( бр.20 от 09.03.2012г.бр.50 от 3.07.2012г.) бяха незначителни,
отнасяха за избор на членовете на ВСС,кариерни бонуси и не решиха
възникналите проблеми по места касаещи конкурсите, натовареността на
отделните съдилища, командироването на съдии.С оглед ситуацията в
страната и предсрочното разпускане на Народното събрание е нереалистично
да се очакват законодателни промени в ЗСВ до съдебната ваканция.
На 03.10.2012г. встъпи в длъжност новия ВСС.Приета бе годишна
програма за дейността на ВСС за периода ноември 2012г.-декември 2013г.
Адмирирам основните цели и задачи които си постави ВСС отнасящи се до
преодоляване на неравномерната натовареност на отделните съдилища,
изработване на методология за определяне и отчитане на натовареността в
органите на съдебната власт,подобряване на критериите и показателите и
ускоряване работата по атестирането на магистратите, актуализиране на
мерките за превенция на корупцията и конфликта на интереси в органите на
съдебната власт и др.Очакванията са ВСС да действа активно и изготви
своевременно Правила,с които да се решат наболелите проблеми и при сега
действащия ЗСВ.
За свободните щатни бройки за съдии следва да се обявяват конкурси
за повишаване в длъжност .
Следва да се приемат и Правила за командироване на съдии в различни
съдебни райони,тъй като с командироването на съдии се решават само
частични проблеми и се заобикалят конкурсите.Предложението е да се
приеме максимален срок за командироване на отделен съдия,а не както е към
настоящия момент .
Натовареността на отделните съдилища не бе решена от стария ВСС.
В новия ВСС бе сформирана комисия, по анализ,отчитане степента на
натовареност на органите на съдебната власт.Направени са първите
стъпки,но решение на проблема все още няма.Поддържам формираното от
Общо събрание становище относно приемане на коефициент за правна
сложност по всяко едно дело.Намирам,че коефициент следва да бъде
поставян при образуването на делото,но този коефициент, подобно на
коефициента за фактическа сложност, следва в началото да фиксира една
прогнозна правна сложност,която да може да бъде променяна с оглед
развитието на процеса,като при приключването на делото пред съответната
инстанция, следва да се формира окончателния коефициент за правна
сложност на всяко една дело.
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Относно коефициента на въззивните дела-същият не може да бъде
еднозначно определен с цифрово изражение за всички въззивни дела.
Коефициентът на всяко едно въззивно дело следва да бъде в зависимост от
коефициента на съответното първоинстанцинно дело,чийто акт е предмет на
въззивна проверка.
Предложението е по въззивните дела да има начален прогнозен
коефициент,който да представлява окончателният коефициент по
съответното първоинстанционно дело.След приключване на въззивното
производство ще се определи окончателния коефициент по него.Това е
относимо за въззивното производство и по наказателни и по граждански
дела.
Относно показателите за фактическа сложност на делата
предложението е да се отчита необходимостта в наказателното производство
от:съдебни поръчки; разпити на лица чрез видеоконференция/ телефонна
конференция;преводи на материали по делото от чужд на български език и
обратно; трансфери на наказателно производство ; други хипотези на
необходимост от международноправна помощ.
Фактическата сложност на делата следва да се преценява с оглед и
наличието на разпити на свидетели с тайна самоличност,на служители под
прикрие,на разпити,при които е необходим преводач или тълковник,както и
с оглед наличието на веществени доказателствени средства по делото,
изготвени при използването на специални разузнавателни средства.
Изложеното становище е относимо към производствата по граждански и
търговски дела,в които при съвременните условия много често има
международни елементи ,налагащи приложение на съответни актове,което
пък води както до усложняване фактически на производството , така и до поголямата продължителност.
При определяне щатната численост на съдилищата би следвало да се
вземат предвид не само статистически показатели, но и всички
обстоятелства, даващи отражение върху натовареността на съдиите,
работещи в конкретния съд/съдебен район (да се проследи разликата между
действителната натовареност и натовареността по щат за по-продължителен
период от време,съотношението между броя на постъпилите и броя на
свършените дела, броя и продължителността на отсъствие на съдии, поради
временна нетрудоспособност и ползване на майчинство, вида и тежестта на
разглежданите дела в процентно съотношение).
В становище до ВСС и ПАС относно действащите към момента
статистически шифри на делата,както и предложения за тяхната
актуализация се посочи,че могат да се извършат промени при изготвяне на
статистическите отчети на съдилищата,които ще дадат възможност за поточното и коректно отчитане на всички видове дела,които се образуват и
разглеждат пред тях,което ще спомогне и при отчитане от ВСС на
натовареността на всеки съд.
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Статистическите справки се изготвят два пъти годишно по утвърдени
таблици съгласно изискванията на ВСС. В тях се отчитат единствено
приключилите дела в 3-месечен срок, които ако не бъдат отчетени като
такива автоматично се смятат като свършени над 3 месеца според въведените
формули в сведенията. Тези видове дела, които трябва да приключват по
закон в по-кратки срокове – 1,3,7 дни няма как да бъдат отчетени в
съществуващите в момента отчети.
За по-коректно отчитане е необходимо да бъдат разделени в отделни
таблици делата, които се разглеждат по общия ред и тези, за които срока за
приключване на делото по закон е по-кратък /тук се включват ЧНД от
досъдебното производство, при които произнасянето следва да е незабавно
или в кратък срок - молби за обезпечаване на бъдещ иск, заповедни
производства, принудително настаняване в психиатрично заведение,
обжалване на гаранция, жалба срещу забрана за напускане на страната,
вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен
арест“, разпити на обвиняем и свидетел, претърсване и изземване,
произнасяне при прекратяване на наказателното производство от прокурорчл.243, ал.4 НПК, отказ на прокурора за връщане на веществени
доказателства, задържане и изземване на кореспонденция и др./.
Трябва да се съставят и отделни графи за наказателните дела от общ
характер които се образуват и приключват в много кратки срокове съгласно
диференцираните процедури по НПК-Глава Двадесет и четвърта НПК “Бързо
производство“ и Глава Двадесет и пета НПК „Незабавно производство“
Бързите производства по граждански и търговски дела (издръжки,
трудови спорове, производства по Закона за домашно насилие,
обезпечителни
производства)
се
разглеждат
и
приключват
в
законоустановения срок. Отчитат се в утвърдените статистически отчети по
видове и отделни шифри в 3-месечен срок. В противен случай, автоматично
се прехвърлят към делата, решени над 3-месеца срок, което е статистически
невярно.
В становището са посочени и проблеми,които съществуват и сега при
отчитането на отделни видове приключили дела.
Въззивни наказателни дела
В Окръжен съд – Пазарджик се разглеждат ВНОХД и ВНЧХД по чл.
334, т.4 НПК, които приключват с решение(отменя присъдата изцяло и
прекратява производството поради сключена спогодба между страните).В
сега съществуващия отчет по наказателни дела ІІ-ра инстанция липсва
колона за отчитане на такива дела (прекратено поради сключена спогодба,
каквато съществува при отчета за гражданските дела).В деловодната
програма съществува резултат по чл. 335, ал.1 от НПК (отменя присъда и
връща делото за ново разглеждане на прокурора). За такива дела обаче в
отчетите няма отделна колона.
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Дела по несъстоятелност
В момента такива дела се отчитат като приключени, когато се
постанови решение, с което се открива производство по несъстоятелност.
Всички други решения, които се постановяват в производството по
несъстоятелност се отчитат само в Таблица Приложение 1 – Решения по дела
за несъстоятелност – чл.630, чл. 632, чл. 705, чл. 710, чл. 735 ТЗ, но липсва
колона за постановени решения за отхвърляне на молбата по чл. 631 и чл.
711 ТЗ. В отчета по съдии тези решения никъде не се отчитат, тъй като ако
бъдат отчетени съответно ще се завиши броя на свършените дела на
конкретния съдия, а оттам респективно ще се намали и броя на висящите
дела в края на периода.
Граждански дела
Когато е постановен съдебен акт- определение за прекратяване на
делото, който впоследствие е отменен от по-горна инстанция и делото е
върнато за продължаване на съдопроизводството, то продължава под същия
номер.Проблемът възниква, тъй като веднъж е отчетено като приключило, не
се образува под нов номер и не се отчита новото постановено решение.В
случай, че същото бъде отчетено като приключило втори път, изкуствено ще
бъде завишен броя на постъпилите дела, който няма да отговаря на броя
образувани дела в описната книга, а оттам и крайното салдо на висящи дела.
В тази връзка трябва да се има предвид и друга хипотеза: Когато въззивно
гражданско дело е прекратено и върнато на първоинстанционния съд за
администриране на жалбата, впоследствие след повторното му внасяне се
образува под нов номер, тъй като вече е отчетено като прекратено , ще се
получи втори съдебен акт с финализиращ резултат, което от своя страна ще
повлияе на висящите дела в края на отчетния период.
Съществува и хипотеза когато в рамките на едно производство се
развие и производство по обезпечение, то актът по обезпечителното
производство не може да бъде отчетен и то не се отчита никъде в
статистическите отчети.
По въззивните граждански дела, които постъпват с повече от една
въззивни жалби се образува едно дело, което свършва с един финализиращ
резултат.
При постъпване на въззивна жалба и частна жалба, се образува едно
дело, което се отчита с един финализиращ резултат в статистическите
таблици независимо,че съдът се произнася с два отделни акта.
В доклада на Председателя на Пазарджишкия РС се изразява
становище,че при първоначалното назначаване в органите на съдебната власт
/чл. 176, 178 от ЗСВ/ следва да се ограничи за младши съдии и младши
прокурори, а определените 20% за външен конкурс да се отнасят единствено
до районните съдилища и районни прокуратури. Г-жа Цветкова изразява и
становище относно провеждане на
конкурс само при първоначално
назначаване в съдебната власт и при преместване в по-висок орган на същата,
174

а при назначения на същата длъжност или по-ниска това да става без
провеждане на конкурс. За кариерното израстване на магистратите следва да
се вземат предвид резултатите от проведените атестации,които да се
извършват от централизиран орган, какъвто е и Инспектора към Висшия
съдебен съвет В доклада на Председателя на РС има изразено и становище
относно изменението на § 20 АПК,което намира за неудачно.
В докладите на останалите председатели на районни съдилища от
съдебния район няма конкретни предложения за законодателни промени.
Ръководството на ПОС подкрепя концепцията на Министерството на
правосъдието относно електронното правосъдие. С оглед направените стъпки
на ПОС и целия съдебен район относно въвеждането на електронни услуги
намирам за съвсем удачно предложението залегнало в концепцията за
електронно правосъдие
при веднъж установена от ВСС възможност
определен съд да приема процесуални действия в електронна форма(при
наличие на технологична и организационна възможност в първата фаза на
реформата до изтичане на тригодишния срок) този съд да не може повече да
откаже извършването им по този начин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През отчетния период се спазваха стриктно указанията на ВСС,който
съгласно ЗСВ представлява съдебната власт и осигурява нейната
независимост, определя състава и организацията на работа на съдебната
власт и осъществява управление на дейността й, без да засяга независимостта
на нейните органи.
Взаимодействието с Председателя на Пловдивския апелативен съд е
отлично.Всички въпроси при осъществяване на административната и
правораздавателната дейност се решават оперативно и своевременно.
През 2012г. се провеждаха работни срещи от Председателя на съда
със Зам.Председателите, както и с Председателите на районните съдилища
т.нар.“ Председателски съвет“ на който бяха дискутирани текущи проблеми,
свързани с организацията на работа и движението на делата,качеството на
съдебните актове,бяха обсъждани статистическите данни, законодателната
практика, препоръки да решаване на текущи проблеми,в това число и
управленски решения.
През изминалата година не е имало проблеми във взаимодействието
на съдилищата ,както с прокуратурите,с ОЗ Охрана, със съответните районни
управления, респ. Областната дирекция на МВР Пазарджик,така и с
адвокатурата.
През 2012г. административното ръководство трябва да осигури
кадрова стабилност ,както и разумно управление на бюджета при режим на
икономии на разходите.Темпът на работа, наложен от настоящето
административно ръководство следва да бъде запазен както в Окръжния, така
и в районните съдилища.Добрата работа трябва да продължи,като приоритет
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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 точно и еднакво спрямо
всички. Това е единственият верен път, който трябва да извървим,за да
заслужим доверието на обществото в правораздаването.

м.февруари 2013г.

Административен ръководител –Председател
Окръжен съд –Пазарджик:
Ивета Парпулова
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