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Годишният доклад за 2017 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.
Основа за изводите за дейността на съдиите от Пазарджишкия съдебен окръг през
2017 г. са сведенията в годишните статистически отчети, както и годишните
статистически отчети през последните три години на окръжния и районните съдилища.
Пазарджишка област е разположена в югоизточната част на Южна България
върху територия от 4458 кв.км, което представлява около 4% от общата площ на
страната. По-голяма част от нея - 57%, са горски площи, 36 % са земеделски земи.
Урбанизираната територия е 3.3%, останалата част са водни площи, мини, кариери и
транспортна инфраструктура.
Населението на областта според последното официално преброяване от началото
на 2011 год. е 275 548 души, което съставлява 3,7% от населението на РБългария.
Мъжете са 133 682, а жените 137 999. Областта се нарежда на 7-мо място от 28-те
области в страната.
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
СЪДИИ
Броят на съдийските щатове в ОС-Пазарджик през последните 3 години не е
променян и е както следва:
21 щатни бройки, разпределени по длъжности: 1 щ.бр. - Административен
ръководител – Председател, 2 щ.бр. - Зам.-административен ръководител – Зам.председател, 16 щ.бр. - съдии и 2 щ.бр. - мл.съдии.
Към 31.12.2017 г. в ОС-Пазарджик при щат за съдии 21 бройки са заети 19 щатни
бройки.
С Решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол
№30/19.07.2017г., съдия Надежда Дзивкова – Рашкова е преместена в длъжност
„съдия“ в Окръжен съд – Пловдив – гражданска колегия, считано от 04.09.2017 г.
С решение по протокол № 37/26.09.2017 г. на заседание на Съдийската колегия
на ВСС, съдия Георги Щастливов Веселинов е освободен от заеманата длъжност
“съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за
съдебната власт, считано от 16.10.2017 г.
Прекратено е командироването със заповеди № ЛС-264/03.09.2015г. и № ЛС
71/25.03.2016г. на Административния ръководител-Председател на Апелативен съдПловдив на Цветанка Вълчева и Николинка Попова – съдии в РС-Пазарджик,
изпълняващи длъжността „съдия“ в ОС-Пазарджик поради заемането им с конкурс,
считано от 16.10.2017 г.
С решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет по протокол №
30/19.07.2017 г. т. 5.22 и т. 5.26, са повишени, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от
ЗСВ във вр. с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ Иванка Илинова и Десислава Ралинова –
съдии в Районен съд – Пазарджик, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик –
търговска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. На 16.10.2017 г встъпиха в
длъжност.
В Окръжен съд – Пазарджик работят опитни съдии с дългогодишен стаж.
Рангове „Съдия ВКС и ВАС“ притежават съдиите Елеонора Серафимова, Георги
Веселинов, Ивета Парпулова, Минка Трънджиева, Красимир Ненчев, Ирина Джунева,
Албена Палова, Венцислав Маратилов, Илиана Димитрова-Васева, Коста Стоянов,
Димитър Бозаджиев, Кристина Пунтева, Борислав Илиев, Александър Александров,
Мариана Димитрова, Иванка Илинова и Десислава Ралинова.
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С ранг „Съдия в ОС“ е съдия Венцислав Петров.
През 2017 г. както и в предходните три години няма съдии с наложени
дисциплинарни наказания, съответно не е прилаган чл.327 от ЗСВ.
При Окръжен съд – Пазарджик действа Комисията по професионална етика в
състав: Председател: Красимир Ненчев – съдия ОС, членове: Марияна Димитрова и
Борислав Илиев, резервен член Коста Стоянов.
През 2017 г. Комисията е изготвяла становища във връзка с атестацията на
съдиите от Пазарджишкия окръжен съд и съдебния район във връзка с участието им в
конкурси.
През 2017 г. по предложение на административния ръководител е проведено
периодично атестиране, съгл. чл. 196 от ЗСВ на следните съдии: Елеонора Серафимова,
Илиана Димитрова-Васева, Албена Палова, Венцислав Маратилов, Кристина Пунтева,
Мариана Димитрова.
Всички атестирани са получили комплексна оценка „Много добра“.
През 2017 г. съдиите са участвали в следните обучения:
Мотивиране на съдебните актове с практика на ЕСПЧ - как
да избягват нарушения на конвенцията, организиран от МП
1 в качеството си на програмен оператор
Актуални въпроси на застрахователното право при
действието на Кодекса за застраховането в сила от
2 01.01.2016г.
Участие в раб.среща, на която са дискутирани
практ.въпроси по прил. на ЗСРС, както и представяне на
дейността на НИП, свързана с обучението на
председателите на съдилищата, обсъждане на института на
3 съдията - наставник
4 Обучение по препращане към медиация за съдии
Специални разузнавателни средства - разрешаване,
5 използване, контрол

Ивета Парпулова
мл.с. Магдалена
Татарева

мл.с. Магдалена
Татарева
Елеонора
Серафимова
Александър
Александров
Елеонора
Серафимова,
Илиана Димитрова,
Цветанка Вълчева

6 Актуални промени в Търговския закон
Достъпна жизнена и архитектурна среда - условие за
ефективна интеграция на хора с увреждания.Регламентация
в конвенцията за правата на хората с увреждания. Разумни
улеснения и други принципи.Практика на ЕСПЧ.
Международни актове, посветени на човешките права.
Защитата на човешките права съгласно европейското
законодателство. Задължения на държавите-членки на ЕС.
7 Вътрешна законодателна уредба в РБългария
Красимир Ненчев
Електронни ресурси за търсене на практика на съда на ЕС и
8 законодателство на ЕС
мл.с. Мария Ненова
Искове за вреди в националното право за нарушения на
9 конкурентното право на държави членове и на ЕС
Какво е необходимо за добрата работа на съдебен център
10 по медиация

3

Борислав Илиев
Илиана Димитрова
- Васева

Измененията на ГПК със ЗДИГПК, ДВ бр.86 от
13 27.10.2017г.

Илиана Димитрова
- Васева, Красимир
Ненчев, Б.Илиев,
М.Димитрова,
мл.с.М.Ненова
мл.с.М.Ненова,
мл.с.М.Татарева
Елеонора
Серафимова
Илиана Димитрова,
Трънджиева
Палова,
Маратилов,
Бозаджиев,
Ралинова, Ненова,
Татарева,

14 Актуални въпроси и промени в НПК

Александров,
Джунева, Пунтева

Специфика на исковете по ЗОДОВ. Коментар на
15 практиката на ВКС

мл.с. Мария Ненова

Практически проблеми по спорове, свързани със
11 застрахователни договори
12 Особености на делбеното производство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
Предвид натовареността на отделните съдии, както и с оглед постъплението на
дела в съда, към настоящият момент не се налага увеличение на съдийския състав.
РЪКОВОДЕН СЪСТАВ:
Ръководният състав на Пазарджишкия окръжен съд се състои от
Административен ръководител – Председател и двама заместници на
Административния ръководител.
На длъжността „Административен ръководител – Председател“ на Окръжен съд –
Пазарджик е съдия Елеонора Серафимова, която ръководи „Гражданска колегия“ –
Въззивно гражданско отделение.
Длъжността „Заместник на административния ръководител – заместникпредседател“ на Окръжен съд – Пазарджик изпълнява Илиана Димитрова-Васева, която
ръководи Търговско отделение.
Длъжността „Заместник на административния ръководител – заместникпредседател“ на Окръжен съд – Пазарджик, изпълнява съдия Александър Александров.
Същият ръководи „Наказателна колегия“.
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СТРУКТУРА:
В Окръжен съд – Пазарджик са обособени две колегии – Наказателна и
Гражданска. Гражданска колегия се състои от две отделения – Въззивно гражданско и
Търговско.
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
През отчетния период ръководител на Наказателна колегия е съдия Александър
Александров – Заместник-административен ръководител-заместник-председател на
съда. Освен него в отделението работят и съдиите Георги Веселинов (до 16.10.2017г.),
Ивета Парпулова, Ирина Джунева, Коста Стоянов, Кристина Пунтева и младши съдия.
Считано от 15.08.2017 г. за регулиране натовареността на съдиите от отделните
колегии и във връзка с пенсионирането на съдия Георги Веселинов със заповед на
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Административния ръководител-председател на съда са сформирани 2 въззивни
наказателни състава:
І-ви състав: Александър Александров, Ирина Джунева, Кристина Пунтева.
ІІ-ри състав: Ивета Парпулова, Коста Стоянов и младши съдия.
ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ
ВЪЗЗИВНО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ:
През 2017 г. ръководител на Въззивно гражданско отделение е съдия Елеонора
Серафимова – Административен ръководител-председател на ОС-Пазарджик.
Във връзка с напускането на съдия Надежда Дзивкова-Рашкова и с цел
организация дейността на съдиите от Въззивно гражданско отделение, със заповед №
579/08.09.2017 г. на Административния ръководител-председател на ОС-Пазарджик,
считано от 01.10.2017 г. са сформирани 3 въззивни граждански състава:
І-ви въззивен граждански състав: Минка Трънджиева, Венцислав Маратилов,
Димитър Бозаджиев.
ІІ-ри въззивен граждански състав – Красимир Ненчев, Борислав Илиев, младши
съдия.
ІІI-ти въззивен граждански състав – Албена Палова, Мариана Димитрова. Третият
член на състава се попълва по заместване от останалите съдии от Въззивно гражданско
отделение по утвърден график.
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ:
Ръководител на търговско отделение е съдия Илиана Димитрова-Васева,
Заместник административен ръководител-заместник председател на съда.
Съдиите работили в Търговско отделение през 2017 г. са: Елеонора Серафимова,
Илиана Димитрова-Васева, Венцислав Петров, Иванка Илинова (от 16.10.2017 г.),
Десислава Ралинова (от 16.10.2017 г.), Цветанка Вълчева (до 16.10.2017 г.) –
командирован съдия и Николинка Попова (до 16.10.2017 г.) – командирован съдия.
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
През 2017 г. съдебната администрация при Окръжен съд – Пазарджик е
осъществявала своята дейност в съответствие със ЗСВ, ПАС, КТ, Указания на ВСС и
Министерство на правосъдието. Като административен ръководител Председателят на
Окръжен съд – Пазарджик е осъществявал общоорганизационно ръководство съгласно
чл.86 от ЗСВ.
С решения на Комисия „Съдебна администрация“ и на Съдийската колегия на
Висш съдебен съвет са одобрени следните процедури:
 Считано от 10.01.2017 г. на длъжността съдебен деловодител-фирмено
деловодство, ползващ отпуск по чл. 164 от КТ е назначен служител по чл. 68, ал
1, т. 3.
 В съответствие с изискванията на новия Класификатор на длъжностите в
администрацията на съдилищата, приет с протокол № 27/06.12.2016 г. на
заседание на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет и Правила за
прилагането му и решение на Комисия „Съдебна администрация по протокол №
4/01.02.2017 г., т. 16. е извършена трансформация и преназначаване на
длъжностите „старши специалист-касиер-счетоводител“ в „счетоводител“,
„старши специалист управление и стопанисване на съдебното имущество“ в
„работник-поддръжка сгради“ и „работник поддръжка сгради-огняр“ в
„технически изпълнител-огняр“.
 На основание на решение на Съдийската колегия при Висш съдебен съвет по
протокол 14/04.04.2017 г. е извършено и трансформиране и преназначаване на
5

длъжност „Съдебен статистик” в длъжност „Връзки с обществеността, той и
съдебен статистик”.
Съгласно Правилника за администрацията в съдилищата и Класификатора на
длъжностите в органите на съдебната власт съдебните служители са били
разпределени по брой и вид щатове в групи, както следва:
А/ Ръководни длъжности – 3 бр. – 1 бр. съдебен администратор, 1 бр. главен
счетоводител и 1 бр. административен секретар;
Б/ Специализирана администрация – 27 бр.: Съд. секретари – 7 бр., Съд.
деловодители – 13 бр., Съд. помощници – 3 бр., Съд. архивар – 1 бр., Призовкари – 3
бр.;
В1/ Експертни длъжности – обща администрация: 3 бр. – системен
администратор, връзки с обществеността, той и съдебен статистик, счетоводител;
В2/ Технически длъжности – обща администрация: 6 бр. – шофьор-домакин,
работник-поддръжка сгради, технически изпълнител-огняр – 1 бр. и куриер-чистач – 3
бр.
Служителите, заемащи съответните длъжности, са с дългогодишен стаж и
придобит професионален опит. Новопостъпилите съдебни служители надграждат
знанията и уменията на своите колеги. Работят с чувство за отговорност, осъзнават
значението на позицията, която заемат, притежават необходимите морални качества за
длъжността “съдебен служител“ и работят отлично в екип. Съдебните служители
проявяват активност и желание за повишаване на квалификацията си като участват в
семинари и други обучителни програми, открити са за новости.
През 2017 г. служителите са участвали в следните обучения:

Тодор Коев
Магдалена Машева
Велина Додникова
Велина Додникова
Мирослава Ботева
Мирослава Ботева
Маринела
Чавдарова
Нели Въгларова
Йоана Кръстева
Йоана Кръстева
Йоана Кръстева
Йоана Кръстева
Мариана
Джукелова

Търговски сделки-общи положения, търговска продажба.
Оперативен лизинг. Производство по търговските спорове
Начално обучение на съдебни служители
Европейско сътрудничество по граждански и търговски дела
Работа по наказателни дела
Основи на правото - ел.дист.обучение
Работа по търговски и фирмени дела и дела по търговска
несъстоятелност
Комуникационни умения и изпълнение на комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г.
Етично поведение на съдебния служител
Измененията на ГПК към ЗИДГПК, ДВ бр.86, 27.10.2017 г.
Вещно-правни проблеми на ЗУТ – дистанционно обучение
Въпроси на трудовото право – дистанционно обучение
Медицинско право в правораздаването – дистанционно
обучение
Годишно счетоводно приключване на 2017 г. Отчитане на
стопански операции в бюджетните предприятия

При извършените проверки от по-горни инстанции не са констатирани пропуски и
нарушения в работата на съдебните служители.
През изминалата година всички съдебни служители са атестирани, като всички са
получили оценка „отличен“. Четирима съдебни служители са получили увеличение на
ранга и трима на основната работна заплата за бързите темпове, с които навлизат в
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работата си (за новопостъпилите служители), както и за високото качество на работата
им.
През отчетния период са спазени изискванията на решение на ВСС по протокол
№20/23.05.2013г., т. 46, относно контрол на дейността на службите „Деловодство“ и
призовкарите в съда по срочното и стриктно изпълнение на задълженията им по ПАС за
недопускане отлагане на делата по тяхна вина. Няма наложени наказания на съдебни
служители. Няма унищожени и изгубени дела.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА НА СЪДЕБНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ В ОС-ПАЗАРДЖИК
Щатната численост на съдебната администрация в ОС-Пазарджик е 39 щатни
бройки и отговаря изцяло на утвърденото щатно длъжностно разписание на
длъжностите в Окръжен съд – Пазарджик със заповед на Председателя на съда, в
съответствие с приетият от ВСС Класификатор на длъжностите в администрацията на
съдебната власт.
Всички щатни бройки са заети.
Коефициентът на съотношение съдии-служители в ОС-Пазарджик е 1.86, при 1.98
за окръжните съдилища в страната според статистическите данни за първото полугодие
на 2017 г. Справедливо би било този коефициент на съотношение да е спрямо
специализираната администрация, тъй като тя пряко е свързана с дейността на съдиите
и качеството на тяхната работа.
Според утвърдените длъжностни характеристики повечето от съдебните
служители в ОС-Пазарджик съвместяват няколко длъжности, а именно:
Административен секретар - „Човешки ресурси“;
Съдебен деловодител наказателно деловодство - „завеждащ-регистратура
класифицирана информация“;
Съдебен деловодител наказателно деловодство
- „заместник завеждащ
регистратура класифицирана информация“;
Съдебен секретар - „Служител по сигурността на информацията“;
Шофьор - “Домакин“.
Непрекъснато се предприемат мерки за подобряване качеството на работа,
използва се ротационния принцип, като на възловите места се назначават опитни
съдебни служители, осъществява се и принципа на взаимозаменяемост.
Съвместяването на длъжностите обаче неминуемо води до натоварване и
опасност от занижаване качеството на работата.
През 2017 г. е изпратено искане за увеличаване щатната численост на съда с 1
/една/ щ.бр. за длъжност „служител по сигурността на информацията” до Комисия
”Съдебна администрация”. Комисията изрази отрицателно становище по искането на
Председателя на Окръжен съд – Пазарджик с мотиви: незначително увеличение на
постъпилите искания за специални разузнавателни средства – 111 бр. за 2016 г., спрямо
предходния период – 88 бр. за 2015 г.
Специализираната администрация е пряко свързана с качеството и бързината в
процеса, предвид функциите, които изпълнява.
В името на продължаване развитието, оптимизирането и усъвършенстване на
работата на съдебната администрация в съда, свързана пряко и със съдопроизводството
и в името на една качествена и работеща съдебна система считам, че за нормалната
работа на Окръжен съд – Пазарджик е необходимо оптимизиране на щата за съдебни
служители, а именно - отпускането на 1 щатна бройка – „Служител по сигурността на
информацията“ предвид новите законови изисквания и отговорности на длъжността. В
този смисъл следва да се съобрази, че съобразно законовите изисквания е отделено
самостоятелна регистратура „класифицирана информация“, дейността на която е
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специфична, както и специфични са изискванията към служителите работещи в нея.
Отделно от това, пак съобразно разписаното в ЗЗКИ, съхранението, достъпа и
унищожаването на дела става при определен режим, което изисква допълнителни
знания и опит, което е още един аргумент, обуславящ нуждата от такъв служител.
Необходимо е и отпускането на още две щатни бройки „Съдебен секретар“ с
оглед натоварването на съда, както и предвид процесуалните действия на съдиите от
НК след измененията на НПК от 05.11.2017 г. Следва да се има предвид, че тези
изменения доведоха до увеличаване на откритите съдебни заседания, респективно до
увеличаване нуждата от съдебни секретари.
В този смисъл следва да се има предвид, че Коефициентът съотношение
служители/съдии е 1,86 при 1,98 среден за страната за първото полугодие на 2017 г. Ето
защо считам, че за нормалната работа на съда е необходимо да бъдат отпуснати
посочените нови бройки съдебни служители от специализираната администрация. Още
повече, че е известно, че за доброто функциониране на един съд е необходимо да бъдат
създадени екипи – съдия, деловодител и секретар, което в Окръжен съд – Пазарджик с
наличния ресурс не е възможно.
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
СЪДЕБНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период Председателят на съда и неговите заместници полагаха
усилия за създаване на оптимална организация на работата.
Всички видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор при
разпределение на делата съгласно изискванията на чл.9 ал.1 и 2 ЗСВ. След изменението
на чл. 35, ал. 5 от ПАС, със Заповед №708/20.10.2017 г. на Административния
ръководител-Председател на ОС-Пазарджик, разпределението на делата, което до този
момент се извършваше от председателя на съда и неговите заместници, бе възложено
на съдебните помощници, а при тяхно отсъствие от съдебни деловодители. По всяко
дело се съставя протокол за разпределението му, като подробно се посочва изборът на
съдия докладчик.
През 2017 г. в Окръжен съд – Пазарджик бе извършена проверка съгласно Заповед
№ РД18/27.02.2017г. на Председателя на Пловдивския апелативен съд по организацията
на дейността на съдиите за периода 01.11.2015 – 31.12.2016 г. Резултатите от
извършената проверка сочат, че дадените при предишната проверка препоръки са
изпълнени. Констатирани са и добри практики, но наред с това и нови четири
препоръки, които касаят организацията на работа, бързото и срочно произнасяне във
връзка с администрирането на делата, така и постановяването на решенията в
едномесечния срок, ограничаване броя на отводи и самоотводи на основание чл. 2, ал.
1, т. 1-5 от ГПК, чрез предварително изключване на съответния съдия от
разпределението му по дадено дело. Докладът от проверката бе обсъден на общо
събрание на съдиите и ръководството на съда, както и самите съдии предприеха
съответните действия по отстраняването им.
През 2017 г. в Окръжен съд – Пазарджик е извършена тематична проверка по
образуването, движението и приключването на делата по несъстоятелност, образувани
в периода 01.01.2014 – 31.12.2016 г. от Инспектората към ВСС. Актът с резултатите от
извършената проверка ще бъде представен в срок до 28.02.2018 г.
Със Заповед № 3-15/02.03.2017 г. на Председателя на Националното бюро за
контрол на СРС е разпоредено извършване на комплексни проверки в съдебен район
Пазарджик на осн. чл. 18, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Правилника за дейността на
Националното бюро за контрол на СРС и неговата администрация.
Текущо ОС – Пазарджик е предоставил информация по искане на Националното
бюро за контрол на СРС на основание чл. 34е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС относно броя на
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случаите, при които органите по чл. 173, ал. 1 НПК не са изпратили уведомления
съгласно чл. 175, ал. 7 от НПК за периода 01.01.-31.12.2016 г.
В изпълнение Решение № 2/02.11.2017 г. на Комисия за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и
достъпа до данните по Закона за електронните съобщения към Народното събрание на
Република България, е извършена проверка в ОС – Пазарджик относно спазване на
процедурите за достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
Проверката е извършена на 18.12.2017 г. и касае Исканията по чл. 251г, ал. 7 от
ЗЕС във връзка с чл. 159а от НПК за предоставяне на данни от предприятията (ел.
съобщения, мрежи/услуги) за периода от 01.01.2017 до 01.12.2017 г. Доклад не е
изпратен.
С писмо от 19.12.2017 г. „Национално бюро за контрол на СРС“ изисква
изготвяне на справки относно използвани и прилагани СРС и постъпили искания за
СРС, по които са постановени откази със срок на изготвяне 09.02.2018 г. Проверката
предстои.
Справките по образец с необходимите данни са изпратени в срок и ще бъдат
предоставени по време на проверката на проверяващия екип през 2018 г.
Считано от 01.01.2017 г., съгласно Заповед № 88/08.02.2017 г. на Председателя на
съда и приетите „Правила за оценка натовареността на съдиите“ е определена следната
процентна натовареност:
Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – Пазарджик –
56%;
Заместник административен ръководител – заместник-председател и Ръководител
на Търговско отделение – 76%;
Заместник административен ръководител – заместник-председател и Ръководител
на Наказателно отделение – 76%;
Съдия-наставник на младши съдии – 98%.
На съдиите, работещи във въззивни състави – І-ви в.гр.състав, ІІ-ри в.гр.състав,
ІІІ-ти в.гр.състав, І-ви наказателен състав, ІІ-ри наказателен състав – 100%.
На съдиите, работещи в Търговско отделение – 100%-тна натовареност. Съдия
Венцислав Петров е включен в разпределение на делата по несъстоятелност от
08.02.2017 г., съгл. Заповед № 88/08.02.2017 г.
Изборът на съдебни заседатели по наказателни дела първа инстанция също се
извършва на случаен принцип, като към всяко дело се прилага и протоколът за
разпределение.
Съдебните заседания в ПОС се провеждат по предварително изготвен от
Председателя график.
Всички съдии от ПОС по график дават дежурства през почивните, празнични дни
и през съдебната ваканция.
Наказателните съдии дават едноседмични дежурства по утвърден график.
Частните наказателни дела ІІ-ра инстанция относно обжалване мерки за
неотклонение на първоинстанционен съд се разглеждат в състав наказателен съдия –
докладчик и членове – граждански съдии и младши съдии по изготвен график.
Всички съдии от Търговско отделение дежурят ежедневно освен през съдебната
ваканция, когато дежурствата са по предварително утвърден график.
И през 2017 г. продължи дейността по създаването на електронни досиета по
всички видове новообразувани дела в съда.
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ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
През 2017 г. Председателят на Окръжния съд осъществяваше общо
организационно и административно ръководство съгласно чл.86, ал. 1 ЗСВ.
През 2017 г. Общото събрание на съдиите бе свиквано от Председателя на съда 14
пъти за обсъждане резултатите от дейността на съда през годината, резултатите от
извършените проверки в районните съдилища през 2017 г., организационни въпроси,
Правилата за натовареността на съдиите, приети от ВСС, Правила за случайно
разпределение на постъпващите дела и др.
На събрания на отделните отделения на съда се обсъждаха и становищата на съда
по искания на Председателя на ВКС за издаване на тълкувателни решения, които се
публикуваха и на вътрешния сайт на съда. През 2017 г. са изготвени 22 обобщени
становища, които са изпратени във ВКС, а също така и обявени на вътрешния сайт на
съда. Стоели са на обсъждане и проблеми във връзка с уеднаквяване практиката на
съда.
И през 2017г. продължи добрата практика да се изискват ежемесечни справки за
движението на делата както в ОС-Пазарджик, така и в районните съдилища, което
позволява на Председателя на ОС и съответните председатели на районните съдилища
да са в течение на натовареността на съдиите, за бързината при решаване на делата и
срочността за изготвяне на съдебните актове.
Съгласно Заповеди № 634/25.09.2017 г. на Председателя на ОС-Пазарджик, се
извърши проверка на работата в районните съдилища при Пазарджишкия съдебен
район за второто полугодие на 2016 г. Проверката обхваща организацията на дейността
на съдилищата, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания. Резултатите
от проверките бяха обсъдени на Общо събрание на съдиите в присъствието на всички
председатели на районните съдилища. Не са констатирани сериозни пропуски в
дейността на районните съдилища. Спазени са препоръки от предишни проверки. Беше
акцентирано върху отделни пропуски в работата при администрирането на въззивните
жалби, при изготвяне в срок на мотивите към съдебните решения и присъди,
използване на коригиращите коефициенти по делата, неясноти в правилата за
разпределение на делата, както и различната натовареност на отделните съдии,
полагане на повече усилия за движението на делата в разумни срокове.
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.
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ
Служителят „Връзки с обществеността“ осъществява дейността по комуникация
с журналисти и предоставяне на информация, координира служителите от районните
съдилища, които са определени за контакт с медиите и подпомага тяхната дейност като
им оказва методологическа помощ. При наличие на медиен интерес към конкретно
дело на съдилищата от Пазарджишкия съдебен район, с разрешение на съдиядокладчик, се предоставя информация на средствата за масова комуникация, осигурява
се присъствието на журналисти, следи се за спазване на реда и поведението на
репортерите в съдебната зала.
През 2017 год. Пресслужбата на Окръжен съд – Пазарджик е изготвила,
изпратила в медийното пространство и публикувала в Интернет 60 бр. прессъобщения,
касаещи дела на Окръжен и Районен съд – Пазарджик. Проведен е 1 брифинг за
журналисти, на който Председателят на ОС – Пазарджик е представил Годишния
отчетен доклад за дейността на Окръжен съд – Пазарджик и районните съдилища от
Пазарджишкия съдебен регион през 2016 година.
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Според индикаторите, посочени в Механизма за мониторинг на
комуникационната стратегия, данните за Пазарджишкия съдебен район за 2017 год. са,
както следва:
 Обслужени запитвания по ЗДОИ:
В ОС – Пазарджик са постъпили 5 бр. заявления, от които 2 бр. са подадени от
журналисти, 1 бр. – от адвокат и 2 бр. от физически лица. По 4 от запитванията е
предоставен достъп до исканата информация, 1 запитване е изпратено на РСПазарджик по компетентност.
През 2017 г. в Районен съд – Пазарджик са постъпили две запитвания по ЗДОИ –
от адвокат от САК и от журналист от БНР, на които е бил предоставен достъп.
РС – Велинград е предоставил достъп до информация по 1 бр. постъпило
заявление заявление за достъп до обществена информация от адвокат.
В РС – Пещера е заведено 1 бр. заявление за достъп до обществена информация,
предоставен е достъп до информация на адвокат.
В РС – Панагюрище е постъпило от адвокат 1 бр. заявление за достъп до
обществена информация, при което достъпът до поисканата информация е разрешен.
 Координационни срещи (разговори) между представители на „Връзки с
обществеността“ на ОСВ
На 6 декември 2017 год. Маринела Чавдарова (Връзки с обществеността ОС–
Пазарджик) взе участие в Работна среща на лицата, отговарящи за връзките с
обществеността, организирана от ВКС, на която се обсъждаха въпроси за създаването
на единни пресофиси, уеднаквяване стандартите за работа.
На 11 декември 2017 год. Маринела Чавдарова (Връзки с обществеността ОС–
Пазарджик) взе участие в Работна среща за обобщаване на добри практики с
представители на наставниците и лекторите от ОСВ във връзка с реализацията на
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
 Нови обновени уебсайтове
Интернет страниците на ОС – Пазарджик, РС – Пазарджик, РС – Велинград, РС
– Пещера и РС – Панагюрище се обновяват ежедневно. Публикува се информация за
постановените съдебни актове, насрочени дела, новини, съобщения, обяви. Няма
добавени или обновени нови рубрики в уебсайтовете.
 Информационни системи, осигуряващи онлайн достъп до информация за
граждани и фирми
Общо направените справки през 2017 год. от регистрираните потребители в
модула „Достъп до съдебни дела на Пазарджишкия съдебен район“ са 227200.
Информационната система, осигуряваща онлайн достъп за информация до съдебни
дела отчита 60278 направени справки, касаещи делата на ОС – Пазарджик, 90446
направени справки в Районен съд – Пазарджик, 25479 направени справки в Районен съд
– Велинград, 10797 направени справки в Районен съд – Пещера, 10377 направени
справки в Районен съд – Панагюрище и 29823 направени справки в Административен
съд – Пазарджик.
 Събития и инициативи, насочени към гражданите – проведени са „Дни на
отворени врати“, както следва:
На 1 юни 2017 год. в Съдебната палата на гр. Пазарджик се проведе «Ден на
отворени врати», осъществен съвместно от Окръжен съд – Пазарджик и Районен съд –
Пазарджик. Инициативата е част от Годишната програма на Висшия съдебен съвет за
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информиране на гражданите относно структурата и функциите на съдебната система.
Предварително на всички местни журналисти беше разпратена програма.
Десетокласници от ПГИМ гр. Пазарджик посетиха съдебно заседание по
наказателно дело на Районен съд – Пазарджик. Районният прокурор Георги Кацаров
разясни характера на обвинението и движението на делото. Младежите присъстваха и
на прочитането на присъдата, постановена от съдебния състав.
Ученици от X-ти клас присъстваха на презентация, изнесена от Александра
Цветкова, Директор на фондация „ЛИБРе“. Лекцията беше посветена на темата: „Колко
„лично“ е личното пространство онлайн?“
В рамките на мероприятието бяха представени въпроси, свързани със значението
на информацията, която младите хора споделят за себе си онлайн, кой има достъп до
нея и дали публикуват информация за себе си, която не искат други хора да знаят.
Експертът акцентира върху защитата на личните данни в електронното пространство и
какви добри практики да се следват от подрастващите в тяхното ежедневие с оглед
развитието на технологиите и възможностите за споделяне на ресурси, комуникация и
отдалечено управление. По време на практическото упражнение, учениците
дискутираха различни аспекти на личното и публичното пространство, как
технологиите рефлектират върху възприятията на подрастващи и възрастни и как да
адаптират поведението си онлайн с цел по-добра защита на информацията и
репутацията.
Десетокласникът от гимназия „Иван Аксаков“ гр. Пазарджик Даниан Георгиев
пое функциите на „Председател на Окръжен съд – Пазарджик за един ден“. Г-жа
Елеонора Серафимова го запозна с ежедневния си доклад и му предостави
възможността да присъства на случайното разпределение на граждански дела. Така
младежът наблюдава отблизо работата на административния ръководител.
На всички ученици бяха раздадени образователни материали, осигурени от
фондация „ЛИБРе“ и удостоверения за участие.
Инициативата беше отразена в местна кабелна телевизия с 2 репортажа като
единият от тях за презентацията пред учениците, беше изведен като водеща новина за
деня. В 2 вестника и 5 интернет-сайта бяха публикувани статии, придружени със
снимки.
На 13.10.2017 год. в РС-Велинград се проведе „Ден на отворените врати“. За
мероприятието бяха поканени да присъстваха ученици и преподаватели от СОУ “Св.
Св. Кирил и Методий“ гр. Велинград. В зала № 2 на съдебната палата държавен
съдебен изпълнител Мая Средкова и съдия по вписванията Надежда Чешитева
запознаха присъстващите със структурата на съдебната система като цяло и поконкретно с дейността на районния съд: разпределението на делата и видове дела,
службите в съда, организацията на работата на съдиите и съдебните служители.
Обсъдени бяха елементите на наказателната отговорност и двата основни дяла в
правото – частно и публично. Даде им се конкретен пример за престъпление по НК,
третиране като осъждан, свързано и с дейността на бюро съдимост. Запознаха се с реда
за образуването и движението на дело от зараждане на спора до неговото решаване.
След което учениците разгледаха сградата на съда: съдебните зали, кабинетите на
съдиите, деловодствата, съдебно-изпълнителна служба, бюро съдимост и се запознаха с
функциите на съдебните служители. “Денят на отворените врати” в Районен съд –
Велинград, премина в много приятна атмосфера и голям интерес от страна на
учениците.
В РС – Пещера 21.04.2017 г. бе обявен за „Ден на отворени врати“, на който
присъстваха ученици от VІ, VІІ и VІІI клас от ОУ „ Петко Р. Славейков“. Младежите
имаха възможност да се запознаят с работата на Районен съд – Пещера.
Административният ръководител ги запозна с историята на създаване на съдебната
институция, дейността на съда и на отделните служби, както и с практическата дейност
по правораздаването по граждански и наказателни дела. Държавен съдебен изпълнител
12

ги запозна с работата в Съдебно-изпълнителната служба. Бяха им разяснени
възможностите за получаване на информация на интернет страницата на съда, както и
принципа на случайно разпределение на делата. Специално внимание беше обърнато и
на Правилата за посещение в Съдебната палата на гр. Пещера.
На 20 април 2017 год. РС – Панагюрище проведе Деня на отворените врати, в
който участие взеха ученици от различни възрастови групи от три местни училища.
 Информационни кампании, насочени към повишаване на осведомеността и
правната култура
За трета поредна година Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Пазарджик и
Окръжна прокуратура – Пазарджик реализираха съвместно с профилирана гимназия
„Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик Образователната програма „Съдебната власт
– информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Общо
бяха изнесени 5 лекции от съдии и прокурори, които разясняваха функциите на
съдебната власт, запознаха отблизо учениците със съда като институция и с мястото на
съдебната власт в живота на хората.
Предварително беше изготвен график за изнасяне на лекции в рамките на 8
месеца, съгласуван с Директора на училището г-жа Иванка Ваклинова.
Инициативата стартира през м.декември 2016 год. Съдия Димитър Бозаджиев от
ОС – Пазарджик и прокурор Живко Пенев от ОП – Пазарджик представиха на
учениците професиите съдия, прокурор, следовател и ги запознаха със статута на
магистратите. Младежите с ентусиазъм „влязоха“ в ролите на магистрати като облякоха
съдийска и прокурорска тога и застанаха на техните места в съдебната зала.
На втората лекция съдия Димитър Бишуров от РС – Пазарджик и Районния
прокурор Георги Кацаров разясниха престъпленията, свързани с трафик на хора.
Окръжният съдия Мариана Димитрова и прокурор Стефан Янев от ОП –
Пазарджик изнесоха третата лекция, свързана с домашното насилие над малолетни и
непълнолетни и очертаха мерките за защита правата на жертвите.
Четвъртата лекция беше представена от районния съдия Димитър Чардаков и
Районния прокурор Георги Кацаров, които поставиха във фокуса компютърните
престъпления и как младите хора да ги избегнат, защитавайки личното си
пространство.
На последната лекция зам.-председателя на РС – Пазарджик Елисавета Радина и
зам.-районния прокурор Тихомир Гергов запознаха учениците с престъпленията,
свързани с разпространение на наркотици и такива, извършвани от наркозависими
лица. Магистратите разясниха на младежите какви превантивни мерки да вземат срещу
употребата и пристрастяването към наркотици като им приведоха различни казуси от
практиката си.
На 22 юни 2017 год. Председателят на Окръжен съд – Пазарджик официално
закри инициативата. Г-жа Елеонора Серафимова посочи, че добрите практики от
предходните години са показали колко важно е за учениците да обогатят житейски си
опит и да повишат правната си грамотност. Младите хора трябва да бъдат наясно с
рисковете, които могат да доведат до нарушение на законите и правата, които те им
гарантират. Тя подчерта, че една от основните цели на програмата е да се постигне
превантивен ефект по отношение на детското насилие и другите противоправни прояви
сред подрастващите.
Окръжният прокурор г-н Васил Малинов отбеляза, че утвърждаването на
добрите практики и налагането като модели на работа на съдебната власт с ученици е
съществена стъпка за постигане на обществено доверие и повишаване на правната им
култура. Работата с ученици е важна инвестиция за тяхното бъдеще. Активният диалог
с образователните институции ще спомогне за ориентиране на повече кандидатстуденти към сферата на правото и професионалната подготовка на бъдещите юристи.
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Директорът на профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик
г-жа Иванка Ваклинова изрази увереност за бъдещото развитие и разработване на
инициативата, която занапред да бъде разширена и допълнена с нови елементи и да
обхване повече ученици.
На всички участници тържествено бяха връчени удостоверения и комплект с
образователни материали и награди.
РС – Велинград не участва в образователната програма през учебната 2016 –
2017 год. Причините за това са намаленият състав магистрати в съда /поради
преместване в друг съд/, както и натовареността на съда по принцип. Тази нова
промяна в състава на съдиите е свързана със сериозна тяхна служебна ангажираност и
се явява съществена пречка да поемат допълнително натоварване към ангажимент и
време за него, каквото програмата представлява.
През учебната 2016 - 2017 год. продължи участието на Районен съд - Пещера
съвместно с Районна прокуратура - Пещера в образователна програма „Съдебната власт
- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Съгласно сключено споразумение с Министерство на образованието и науката
инициативата се проведе в рамките на „Етика и право“ и „Часа на класа“ за учениците
от VІІІ - XІI клас от СОУ „Св. Климент Охридски“. На 12 юни успешно беше
приключена програмата и на всички ученици бяха раздадени удостоверения.
Районен съд – Панагюрище нямаше възможност да участва в образователната
програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури”. Причина за това е кадровият проблем. От м. март 2016 г. в
съда работят двама съдии, единият от които е Административен ръководител –
Председател. От 01.01.2017 г. е свободен и щатът за ДСИ, като функциите на съдебния
изпълнител се изпълняват от съдията по вписванията. Всичко това и значителното
нарастване на постъпленията на делата доведе до изключителна натовареност на
съдиите, непозволяваща съвместяването с други инициативи.
Във връзка с участието на магистратите, като лектори в Образователната
програма и служителите-координатори, всички бяха удостоени с грамоти, като израз на
служебна благодарност за проявен висок професионализъм, компетентност при
осъществяване на програмата и принос за отличаване на ВСС със специалната награда
на журито за 2017 г. в конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на
Европа.
 Време за реакции при комуникационни /медийни/ кризи
През отчетната 2017г. не е имало ситуация, която да се определи като
комуникационна криза.
Всички съдилища в Пазарджишкия съдебен район са изготвили планове за действие
по изпълнение на Комуникационната стратегия през 2018 год.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД
НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
През 2017 г. общият брой на постъпилите и образувани в ОС – Пазарджик дела е
2067. С останалите висящи дела от предходната 2016 г. общият им брой за разглеждане
е 2297. Свършените дела през отчетния период са 2056 броя.
Спрямо предходните три години сравнителният анализ е отразен в следната
таблица:
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Година
2014
2015
2016
2017

Постъпили
дела
1978
1998
2142
2067

Дела за
разглеждане
2287
2308
2412
2297

Свършени дела
1976
2036
2181
2056

От анализа на посочените данни е видно, че е налице намаление в постъплението
на делата в сравнение с предходната година, но броят им остава по – висок в сравнение
с постъплението през 2014 и 2015 год. Намаленото постъпление е довело и до
намаление на броя на разгледаните, както и на свършените дела. Това обстоятелство е и
причина за намалената висящност – 125 броя дела в края на отчетният период, като за
сравнение в края на 2016г. са били 145 броя, а в края на 2015г. – 60 броя. Следва обаче
да се има предвид, че през м.декември 2017 год. са образувани общо 157 дела, от които
38 бр. не са приключили.
БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА И ТАКИВА В СРОК ДО 3 МЕСЕЦА
Един от съществените индикатори за бързината на правораздаване в съда е
приключването на делата в разумни срокове, включително и в тримесечните. В
следващата таблица е посочен сравнителен анализ спрямо предходните три години за
приключването на делата в инструктивните тримесечни срокове:

Година

ОБЩО
свършени

ДО 3 МЕС.
бр.

%

Решени по
същество

Прекратени

2014

1976

1745

88

1703

273

2015

2036

1755

86

1730

306

2016

2181

1980

91

1891

290

2017

2056

1866

91

1791

265

Анализът на тези данни сочи, че е налице намаление на броя (със 125 броя) на
решените дела в сравнение с предходната 2016г. Това се дължи, както бе посочено
основно на намаленото постъпление по различните видове дела, освен на наказателните
дела, които са се увеличили като общ брой. Въпреки промяната в отчитането на
свършените граждански и търговски дела по отношение на 3-месечния срок, на фона на
общо свършените дела в съда, това не е дало отражение и този показател е запазил
високото си ниво от предходната година.
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ПО ВИДОВЕ ДЕЛА
Свършени първоинстанционни наказателни дела общ характер и такива
приключили в 3-месечен срок

Година

ОБЩО
свършени

ДО 3 МЕС.
бр.

%

Решени по
Прекратени
същество

2014

68

57

84

44

24

2015

72

50

69

51

21

2016

77

57

74

49

28

2017

96

75

78

64

32

Свършени първоинстанционни
приключили в 3-месечен срок

Година

ОБЩО
свършени

частни

наказателни

ДО 3 МЕС.
бр.

%

дела

и

такива

Решени по
Прекратени
същество

2014

226

225

100

220

6

2015

302

298

99

284

18

2016

546

542

99

529

17

2017

561

561

100

525
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Свършени въззивни наказателни дела и такива приключили в 3-месечен
срок

Година

ОБЩО
свършени

Решени по
същество
Прекратени

ДО 3 МЕС.
бр.

%

2014

185

155

84

170

15

2015

151

128

85

129

22

2016

177

144

81

159

18

2017

152

135

89

141

11
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Свършени въззивни частни наказателни дела и такива приключили в 3месечен срок

Година

ОБЩО
свършени

Решени по
същество
Прекратени

ДО 3 МЕС.
бр.

%

2014

120

118

98

112

8

2015

135

133

99

123

12

2016

136

131

96

126

10

2017

96

96

100

91

5

Свършени първоинстанционни граждански дела и такива приключили в 3месечен срок

Година

ОБЩО
свършени

Решени
по
Прекратени
същест
во

ДО 3 МЕС.
бр.

%

2014

169

137

81

110

59

2015

116

74

64

88

28

2016

104

77

74

79

25

2017

94

55

59

73
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Свършени първоинстанционни търговски дела и такива приключили в 3месечен срок

Година

ОБЩО
свършени

Решени
по
Прекратени
същест
во

ДО 3 МЕС.
бр.

%

2014

215

136

63

159

56

2015

234

138

59

172

62

2016

255

177

69

177

78

2017

206

132

64

159

47

17

Свършени фирмени дела и такива приключили в 3-месечен срок

Година

ОБЩО
свършени

ДО 3 МЕС.
бр.

%

Решени
по
същество

Прекратени

2014

45

45

100

45

0

2015

28

27

96

28

0

2016

62

61

98

62

0

2017

67

67

100

64

3

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

ОБЩО
свършени

бр.

%

Решени
по
същество

Прекратени

2014

562

486

86

495

67

2015

634

543

86

534

100

2016

527

495

94

446

81

2017

493

454

92

410

73

Свършени въззивни частни граждански дела и такива приключили в 3месечен срок

Година

ОБЩО
свършени

ДО 3 МЕС.
бр.

%

Решени
по
същество

Прекратени

2014

313

313

100

281

32

2015

325

325

100

284

41

2016

283

283

100

252

31

2017

268

267

100

238

30

НАТОВАРЕНОСТ
От посочените до тук данни се налагат следните изводи за общата натовареност
по щат на съдия за месец през отчетния период при 21 щата:
- постъпления 2067 или 8,50 дела месечно;
- за разглеждане 2297 или 9,12 дела месечно;
- свършени 2056 или 8,16 дела месечно.
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Динамиката на средната натовареност по щат за отчетния период 2014г. - 2017г.
при 21 щата е в следната таблица:

Година

Постъпили

За разглеждане

Свършени

2014

7,85

9,08

7,84

2015

7,93

9,16

8,08

2016

8,50

9,57

8,65

2017

8,20

9,12

8,16

От посочените данни е видно, че натовареността незначително е намаляла
спрямо постъпилите дела, съответно това е дало отражение и на натовареността спрямо
свършените дела по щат през изследвания период. Но при сравнение за целият
изследван четиригодишен период се налага извод за постепенно увеличение на този
показател. За сравнение с останалите 28 окръжни съдилища от страна (вкл. СГС и
СпНС) по статистическите данни към 30.06.2017г. Пз ОС е на седмо място по този
показател след СГС - 17,41 броя, СпНС – 33,28 броя, ОС-Благоевград – 9,43 броя, ОСПловдив – 9,55 броя, ОС – Стара Загора – 9,78 броя и ОС-Добрич – 12,65 броя.
Динамиката на действителната натовареност за отчетния период 2014г. - 2017г.
при 21 щата и 245 отработени човекомесеци е в следната таблица:

Година

Постъпили

За разглеждане

Свършени

2014

8,39

9,70

8,38

2015

10,57

12,21

10,77

2016

9,27

10,44

9,44

2017

8,39

9,38

8,39

Действителната натовареност през 2017г. спрямо делата за разглеждане, която е
втория показател, е както следва: всичко за разглеждане 2297 или 9,38 дела месечно.
Действителната натовареност през 2017г. спрямо свършените дела, която е
третия показател, е както следва: свършени дела 2056 или 8,39 дела месечно.
За сравнение с останалите 28 окръжни съдилища от страна (вкл. СГС и СпНС)
по статистическите данни към 30.06.2017 г. Пз ОС е на тринадесето място по
действителна натовареност.
Анализът на данните за натовареността на съдиите от Пз ОС – по щат и
действителна такава сочи, че високата натовареност, която бе постигната през 2015г.,
когато съдийския състав бе непопълнен, намалява до отчетените резултати през 2014г.
Следователно при пълен щатен съдийски състав натовареността е много близко до
средната за страната. Така, в сравнение с 2016г., когато натовареността по щат е била
8,65 месечно при средна месечна за страната – 10,01 или сме били на 6-то място
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измежду окръжните съдилища, което безспорно сочи, че по този показател отчетен през
2017г. Пз ОС е съд с немалка натовареност.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
През 2017 г. общо за разглеждане в съда е имало 963 наказателни дела, от
които висящи в началото на периода – 50, новообразувани 913, в т.ч. 1 дело е върнато
от Апелативен съд – Пловдив за ново разглеждане, 2 бр. са върнати от АС – Пловдив за
доразследване на ОП – Пазарджик, 2 бр. повторно внесени в съда обвинителни актове
след прекратяване на съдебното производство и 1 бр. постановление за освобождаване
от наказателна отговорност, 11 върнати преписки за администриране на жалбите от
първоинстанционните съдилища и 4 бр. дела (3 НОХД и 1 ЧНД), продължаващи под
същия номер след отмяна прекратяването им от горната инстанция. За сравнение
движението на делата през целия отчетен период е както следва:
Година
2014
2015
2016
2017

Постъпили
дела
655
693
937
913

Дела за
разглеждане
704
741
988
963

Свършени
дела
656
690
938
907

След анализ на вида на постъпилите наказателни дела в съда, може да се
направи извод, че броят на новообразуваните наказателни дела е намалял незначително
спрямо предходната 2016 г., въпреки разликите в постъпленията по различните видове
дела. Броят на внесените в съда обвинителни актове и споразумения се е запазил на
същото ниво, значително се е повишил броя на ЧНД първа инстанция. През текущата
отчетна година се наблюдава намаляване постъпленията на въззивни наказателни дела,
което е белег за подобряване качеството на съдебните актове на първоинстанционните
съдилища.
В последната година броят на делата, отменени и върнати от горна инстанция
(общо 3 бр.) за ново разглеждане прогресивно е намалял като следва да се посочи, че 2
от делата са върнати на прокуратурата за отстраняване на допуснатите процесуални
нарушения в досъдебната фаза. Така през 2016 г. са върнати общо 8 бр. дела, през 2015
г. е върнато за ново разглеждане 1 бр. дело, а през 2014 г. са били 8 бр. дела. Като
обективна причина може да се посочи подобряване качеството на постановените
съдебни актове от съдиите от Наказателно отделение.
Срокове за приключване на наказателните дела
Година

Общо свършени

ДО 3 МЕС.
бр.

2014

656

612

%
93

2015

690

639

93

2016

938

876

93

2017

907

869

96
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От свършените 907 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 869 или 96 % от делата. В 1месечен срок са решени 714 дела; от 1 до 3 месеца – 155 бр.; от 3 до 6 месеца – 23 бр.;
от 6 месеца до 1 година – 10 бр.; над 1 година – 4 бр. дела.
През 2016 г. са свършени общо 938 бр. дела, от които в срок до 3 месеца 869,
което представлява 93%. В 1-месечен срок са решени 453 дела; от 1 до 3 месеца – 167
бр.; от 3 до 6 месеца – 30 бр.; от 6 месеца до 1 година – 9 бр.; над 1 година – 3 бр.
През 2015 г. са свършени общо 690 бр. дела, в срок до 3 месеца 639, което
представлява 93%. В 1-месечен срок са решени 500 дела; от 1 до 3 месеца – 139 бр.; от 3
до 6 месеца – 34 бр.; от 6 месеца до 1 година – 13 бр.; над 1 година – 4 бр. дела.
През 2014 г. са свършени общо 656 бр. дела, от които в срок до 3 месеца 612
или 93 %. В 1-месечен срок са решени 467 дела; от 1 до 3 месеца – 145 бр.; от 3 до 6
месеца – 31 бр.; от 6 месеца до 1 година – 10 бр.; над 1 година – 3 бр. дела.
През отчетната година показателят за разгледани дела в тримесечните срокове
се е повишил с 3 пункта, което безспорно се дължи на положените значителни усилия
от страна на наказателните съдии още повече, че от месец октомври 2017г. те са в
намален състав поради пенсионирането на съдия Веселинов. Ето защо и като се има
предвид, че бързината на правораздаване е един от критериите, по които се оценява
работата на съдебната система, то определено наказателна колегия на Пазарджишкия
окръжен съд не може да бъде упрекната в бавно правосъдие.
ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наказателни дела от общ характер
Година

Несвърше
ни

Постъ
пили

За
разглеж
дане

13
19
13
25

74
66
89
89

87
85
102
114

2014
2015
2016
2017

Свършени дела
по
същество
44
51
49
64

Несвършени

прекратени
24
21
28
32

19
13
25
18

От новообразуваните 89 бр. НОХД, в т.ч. 3 бр. върнати от ПАС за ново
разглеждане (от тях 2 са върнати на прокурора) и 3 дела постъпили повторно в съда
след прекратяване на съдебното производство, 3 бр. от делата продължават под същия
номер след отменяване на прекратяването им от горната инстанция. По обвинителни
актове са 81, останалите 8 са по внесени споразумения от прокурора по реда на чл.382
НПК. В съответствие през 2016 г. от общо 89 бр. новообразувани дела 80 бр. са
внесените обвинителни актове, останалите 9 бр. са по внесени споразумения от
прокурора.За сравнение през 2015 г. са внесени 60 обвинителни акта и 6 споразумения,
през 2014 са внесени 65 обвинителни акта и 9 споразумения.
Година
2014

Общо
74

По обвинителни актове
65

С внесени споразумения
9

2015

66

60

6

2016

89

80

9

2017

89

81

8
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С останалите 25 от предходната година в съда през 2017 г. е имало за
разглеждане общо 114 НОХД. В края на 2017 г. висящите дела са 18, което говори за
подобрение в работата на наказателните съдии по отношение на приключване на
делата. Следва да се отбележи, че през месец декември 2017 г. са постъпили 5 бр.
наказателни дела от общ характер, две от които са решени през януари 2018 г., а
останалите дела са останали несвършени. В този смисъл към съдиите от НК не могат да
се отправят укори, че не полагат усилия за бързото приключване на делата и допускат
увеличение висящността на този вид дела.
През 2016 г. новообразуваните дела са 89 бр. С останалите 13 от предходната
година в съда е имало за разглеждане общо 102 НОХД. В края на 2013г. останали
несвършени са 25 дела.
През 2015 г. новообразуваните дела са 66, с останалите висящи 19 от
предходната година, общо за разглеждане са 85 НОХД.
През 2014 г. новообразуваните дела са 74, с останалите 13 висящи от
преходната година, общо за разглеждане са 87 НОХД. Висящи в края на периода са 19
бр.
Броят на образуваните НОХД се е запазил на същото ниво през текущата
отчетна година, в сравнение с предходната година. Следва обаче да се има предвид, че
през 2017 год. са образувани 19 дела с фактическа и правна сложност при намален
състав на съдиите разглеждащи първоинстанционни наказателни дела, поради
пенсионирането през м.октомври на съдия Веселинов. Съгласно Вътрешните правила за
образуване и разпределение на постъпващите дела в ОС – Пазарджик като такива се
образуват НОХД с повече от 3-ма подсъдими, повече от 20 свидетели, с обем писмени
доказателства над 3000 стр., с над 5 експертизи. Ето защо се налага извод, че съдиите от
НК са натоварени в много висока степен.
Постъпления по видове НОХ дела
Данните сочат, че през 2017 г. продължава тенденцията най-голям брой
новообразувани дела да са за общоопасни престъпления (общо 37 НОХД), които са и
най-голям дял. Тук се включват причиняване на смърт в транспорта – 16 бр., чл.354а
НК – 20 бр., чл.330 НК – 1 бр. Следват престъпления: против дейността на ДООО – 23
бр. (активен подкуп – 15 бр., престъпления по служба – 3 бр.), против финансовата,
данъчната и осигурителни системи – 13 бр. (укриване/неплащане на данъчни
задължения чл.255-257 НК – 13), против личността – 8 бр. (довършени убийства
чл.115-118 НК – 5, опит за убийство – 2, лишаване от живот при професионална
непредпазливост – 1) против стопанството – 4 бр., против собствеността – 3бр.
(грабеж чл.199 НК), против личността – 1бр. (отвличане).
Свършени НОХ дела:
През 2017 г. общо са разгледани 114 наказателни дела от общ характер.
Свършени са 96, от тях 75 в 3-месечен срок, което представлява 78%.
За сравнение с останалите години от отчетния период е следната таблица:
ДО 3 МЕС.
Година
ОБЩО свършени
Бр.
%
2014
68
57
84
2015
2016
2017

72
77
96

22

50
57
75

69
74
78

От общо свършените през годината дела в 1-месечен срок от образуването им
са свършени 32 дела, от 1 до 3 месеца – 43 дела, в срок от 3-6 месеца – 7 дела, в срок от
6 месеца до 1 година – 9 дела и над 1 година – 4 дела.
Със съдебен акт присъда са приключили 64 НОХД, 18 са приключили със
споразумение по чл.384 НПК в съдебно заседание и 8 със споразумения по чл.382 НПК,
внесени от прокурора. 4 дела са прекратени и върнати на прокурор за доразследване и
отстраняване на допуснати нарушения на процесуалните правила и 2 дела са
прекратени по други причини (1 бр. поради настъпила смърт на подсъдимия и 1 дело е
изпратено на ВКС за определяне на компетентен съд).
2014
150
88

Насрочени дела
Отложени дела

2015
162
94

2016
206
123

2017
238
127

От анализа на посочените до тук данни може да се направи извод, че е налице
осезаемо подобряване работата на съдиите при разглеждане и решаване на делата в 3месечен срок в сравнение с предходните 2 години. Въпреки провежданите множество
заседания по дела с фактическа и правна сложност и отлагането на дела поради
причини, независещи от съда (неявяване на подсъдими, техните защитници,
допускането на нови експертизи, събирането на доказателствен материал), съдиите
полагат максимални усилия за приключване на делата в разумни срокове. Още повече,
че същите работеха при значително увеличение на натовареността им поради
пенсионирането на един от съдиите от НК.
Дела приключили по реда на Глава XXVII НПК

Година
2014
2015
2016
2017

Общо
свършени
НОХД
68
72
77
96

От тях съкратено
производство

% съкратено произв. от общо
свършените дела

28
30
21
42

41
42
27
44

През 2017 г. са проведени 42 бр. диференцирани процедури. Преди въвеждане
на промените в НПК с разпоредителното заседание, общо 19 дела са насрочени от
съдия докладчик в закрито заседание за предварително изслушване на страните, а по
искане на подсъдимия и неговия защитник по реда на глава 27 от НПК са разгледани 23
дела. Съкратените производства съставляват 44% от общия брой 96 свършени НОХД.
През 2016 г. по 21 бр. НОХД е проведено съкратено съдебно следствие по
Глава Двадесет и седма от НПК. От тях служебно, по преценка и инициатива на
съдията докладчик, са насрочени 10 дела, а 11 са по искане на подсъдимия и неговия
защитник. Има 1 свършено производство по искане на обвиняемия по реда на Глава 26
НПК.
През 2015 г. по реда на Глава 27 от НПК са проведени 30 бр. диференцирани
процедури. От тях по разпореждане на съда са 16, а по искане на подсъдимия и неговия
защитник – 14. Съкратените производства съставляват 42% от общия брой 72 свършени
НОХД.
През 2014 г. са проведени 28 бр. диференцирани процедури по реда на Глава 27
от НПК. От тях по разпореждане на съда са 8, а по искане на подсъдимия и неговия
защитник – 20. Съкратените производства съставляват 41% от общия брой 68 свършени
НОХД.
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През отчетната година приключените дела със съкратено съдебно следствие е
най-висок за целият изследван период. Разглеждането на дела по този ред съществено
допринася за бързината на процеса и намаляване разходите на съда. Ето защо следва да
се адмирират положените от съда усилия за увеличение броя на делата от този вид.
Дела приключили по реда на Глава XXVIII НПК
През 2017 г. са образувани 4 НАХД по Постановления с предложение за
освобождаване от наказателна отговорност на основание чл.78а НК за престъпления, 2
от които са решени, останалите са висящи.
През 2016 г. са образувани и решени 2 дела на основание чл.78А от НК за
престъпления, свързани със злоупотреба със средства от европейските фондове –
чл.248а,ал.2 НК.
През 2015 г. е образувано и свършено 1 НАХД по Постановление с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност на основание чл.78а НК за
престъпление за осъществяване на нерегламентиран достъп до компютърни данни в
електронни пощенски кутии. На обвиняемото лице е наложена глоба в размер на 1000
лв., решението е обжалвано пред ПАС и към 31.12.2015 г. не е влязло в законна сила.
През 2014 г. е образувано и решено 1 дело на основание чл.78А от НК за
престъпление по чл.305а от НК. Обвиняемото лице е оправдано, решението е влязло в
сила.
Дела приключили със споразумение по реда на Глава XXIX НПК
През 2017 г. общо 26 дела са приключили със споразумение: 8 по чл.382 НПК,
внесени от прокурора и 18 бр. споразумения, сключени в съдебно заседание. Делата,
приключили със споразумение, съставляват 27% от общия брой свършени наказателни
дела от общ характер.
През 2016 г. общо 19 дела са приключили със споразумение: 10 са приключили
със споразумение по чл.384 НПК в съдебно заседание и 9 със споразумения по чл.382
НПК, внесени от прокурора.
През 2015 г. общо 15 дела са приключили със споразумение: 6 по чл.382 НПК,
внесени от прокурора и 9 бр. споразумения, сключени в съдебно заседание. Делата,
приключили със споразумение, съставляват 21% от общия брой свършени наказателни
дела от общ характер.
През 2014 г. общо 13 дела са приключили със споразумение: 8 по чл.382 НПК,
внесени от прокурора и 5 бр. споразумение, сключени в съдебно заседание. Делата,
приключили със споразумение съставляват 19% от общия брой свършени наказателни
дела от общ характер.

Година
2014
2015
2016
2017

Общо
свършени
НОХД
68
72
77
96

От тях
споразумения

% споразумения от
общо свършените дела

13
15
19
26

19
21
25
27

От посочените данни се налага изводът, че делата разглеждани от този вид през
последните години ритмично се увеличават. В този смисъл, както и посочих по-горе,
следва да се продължават усилията от страна на прокуратурата и съда, тъй като това би
довело до подобряване бързината на правораздаване, а и спестяване на доста много
финансови средства.
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Върнатите за доразследване НОХД
Година
2014
2015
2016
2017

Общо
свършени дела
68
72
77
96

Върнати за
доразследване
6
5
9
4

% от общо
свършени НОХД
9
7
12
4

През 2017 г. двойно е намалял броят на върнатите дела на прокурора за
доразследване – 4 бр., от които 1 бр. е прекратено от съдия-докладчик в закрито
заседание, а 3 бр. са прекратени в открито разпоредително съдебно заседание, което
говори за подобряване качеството на внесените в съда обвинителни актове. Тези дела
съставляват 4 % от всички свършени дела от общ характер.
През 2016 г. върнатите дела на прокурора за доразследване са били 9 бр., от
които 7 бр. са прекратени от съдия-докладчик в закрито заседание, а 2 бр. са
прекратени в открито съдебно заседание. Тези дела съставляват 12 % от всички
свършени дела от общ характер.
През 2015 г. се е запазил броят на върнатите дела на прокурора за
доразследване – 5 бр. на основание чл.249 НПК, като това касае 3 пъти внасянето на
един и същ обвинителен акт срещу 14 подсъдими и прекратяване на делата заради
нарушаване на процесуалните права на обвиняемите. Тези дела съставляват 7% от
всички свършени дела от общ характер.
През 2014 г. делата, върнати на прокурора за доразследване поради съществено
нарушение на процесуалните правила са били 6 бр.
Причините за връщане на делата от съдия-докладчика са допуснати съществени
нарушения на процесуалните правила от органите на досъдебното производство, като в
разпорежданията са давани подробни указания за отстраняването им. Допусканите
нарушения касаят предимно нарушеното право на защита на обвиняемите при
повдигането на обвинение и при неговото предявяване. В този смисъл органите на
досъдебното производство ще следва да положат повече усилия за подобряване
качеството им на работа.
От 05.11.2017 г. влязоха в сила новите разпоредби в НПК по отношение
провеждането на разпоредително заседание, в което се решават окончателно въпросите
относно допуснати процесуални нарушения в досъдебното производство. Цели се да се
дисциплинират страните в процеса – и обвинението, и защитата, както и да се постигне
бързо, ефективно и качествено правосъдие, навременно обезщетение на пострадалите и
справедливи наказания в разумен срок. В Окръжен съд – Пазарджик са проведени общо
9 разпоредителни заседания, едно от делата е върнато на прокуратурата за
доразследване.
Прекратени дела
През 2017 г. 1 дело е прекратено и изпратено на ВКС за определяне на
компетентен съд за разглеждането му и 1 дело е прекратено поради настъпила смърт на
подсъдимия.
През 2016 г. няма прекратени наказателни дела по други причини.
През 2015 г. 1 дело е прекратено по други причини от стадия на съдебното
заседание.
Свършени НОХД по видове:
Свършените наказателни дела през 2017 г. са 96, както следва по видове:
 общоопасните престъпления – 45 бр.:
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транспортни престъпления с причиняване на смърт – чл.342, чл.343,ал.1
б.“в“, чл.343 ал.3 б.“б“ и ал.4 НК – 20 бр., които са приключили с
постановяване на осъдителни присъди;
- престъпления, свързани с разпространение на наркотици – 22 бр., от тях
по 2 са постановени осъдителни присъди, 19 са свършени със
споразумения, 1 дело е прекратено;
- палеж – 2 дела са приключили с присъда (1 постановена оправдателна
присъда) и 1 дело е прекратено и върнато на прокуратурата за
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения
против дейността на държавните органи (активни и пасивни подкупи – 13
НОХД с присъда);
престъпления против финансовата, данъчна и осигурителна системи – 12
НОХД – укриване и неплащане на данъчни задължения 8 дела с присъда, 2
прекратени за доразследване, при 1 дело е сключено споразумение;
против личността – 8 бр. с присъда (довършени убийства – 5 бр., опити за
убийства – 2 бр., причиняване на смърт по непредпазливост – 1 бр.)
престъпления против стопанството (паричната и кредитна система) общо 5
бр., от които 3 с присъда (1 оправдателна), 2 със споразумение;
против собствеността – 4 НОХД (2 с присъда и 2 със споразумение).

Съдени лица
Общо съдените лица през 2017 г. са 107, няма непълнолетни лица. Осъдени са
98 лица, 3 лица са оправдани. При 52 подсъдими е приложен института на условно
осъждане; до 3 години лишаване от свобода са осъдени 16 лица; над 3 до 10 г. – 14
лица; над 10 до 30 г. – 4 лица. Пробация е наложена на 10 подсъдими, на двама
подсъдими е наложена глоба.
Общо 32 подсъдими от осъдените лица са сключили споразумение.
Оправдателни присъди
Година
2014
2015
2016
2017

Оправдателни присъди
6
3
3
3

Общо 3 оправдателни присъди са произнесени през отчетната 2017 г. През 2016
г. са поставени също 3 оправдателни присъди. През 2015 г. са постановени 3
оправдателни присъди по НОХД, при 2014г. са постановени общо 6 оправдателни
присъди – 5 по НОХД и 1 оправдан по НАХД.
Броят на оправдателните присъди през последните години поддържа еднакво
равнище, което говори за сравнително доброто качество на внесените от прокуратурата
обвинителни актове. Основна причина за постановяването на оправдателните присъди е
липсата на доказателства, които да обосноват осъдителен съдебен акт.
Останали несвършени НОХД
В края на 2017 г. висящите дела са 18, от които 11 дела са с фактическа и
правна сложност. Следва да се отбележи, че от тях 9 дела са със срок на висящност до 3
месеца (5 от тях са образувани през м.декември), от 3 до 6 месеца – 2 дела, от 6 месеца
до 1 година – 2 дела, които са с фактическа и правна сложност, над 1 година – 5 дела, 3
от които са с фактическа и правна сложност.
Висящите дела от 6 месеца до 1 година са описани по-долу:
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НОХД № 323/2017 – съдия-докладчик Кристина Пунтева. Образувано е като
дело с фактическа и правна сложност за укриване на данъчни задължения. АС –
Пловдив е отменил определението за прекратяване и е върнал делото за продължаване
на съдопроизводствените действия. До края на 2017 год. са проведени 2 съдебни
заседания и са разпитани 15 свидетели.
НОХД № 335/2017 – съдия-докладчик Александър Александров. Образувано е
като дело с фактическа и правна сложност против 3-ма подсъдими за извършване на
въоръжен грабеж. АС – Пловдив е отменил определението за прекратяване и е върнал
делото за продължаване на съдопроизводствените действия. До края на 2017 год. са
проведени 8 съдебни заседания и са разпитани 14 свидетели. През 2018 год. са
насрочени 6 съдебни заседания
НОХД № 44/2016 – съдия-докладчик Кристина Пунтева. Образувано е като
дело с фактическа и правна сложност против 14 подсъдими за проповядване на омраза
на религиозна основа и пропаганда към война, са внесени 38 тома доказателствен
материал, от които 6 секретни, проведени са 39 съдебни заседания, разпитани са 48
свидетели (6 от които с тайна самоличност), изслушани са 25 съдебни експертизи,
материалите на съдебната фаза до момента възлизат на 7 тома. През 2018 год. са
насрочени 4 съдебни заседания.
НОХД № 90/2016 е образувано като дело с фактическа и правна сложност
срещу бившия кмет на Община Ракитово Емилия Еленкова за престъпление по служба.
Започнато е от съдия Георги Веселинов, проведени са 12 съдебни заседания, които 6
пъти са отлагани заради заболяване на подсъдимата или нейния защитник, разпитани са
32 свидетели и са изслушани 3 експертизи. След пенсионирането на съдия Веселинов,
от 25.08.2017 год. е преразпределено на съдия Коста Стоянов и делото е започнало
отначало. Проведени са 2 съдебни заседания, отлагани са за разпит на свидетели.
Насрочено е за февруари 2018 год.
НОХД № 539/2016 – съдия-докладчик Ивета Парпулова. Образувано е срещу
адвокат от АК – Пазарджик и бивш зам.-кмет на Община Ракитово за длъжностно
присвояване. Проведени са 14 съдебни заседания, разпитани са 22 свидетели,
изслушани са 3 съдебни експертиза, прочетени са писмени доказателства. Делото е
отлагано заради заболяване на подсъдим или негов защитник общо 5 пъти. Насрочени
са 2 заседания през 2018 год.
НОХД № 785//2016 – съдия-докладчик Коста Стоянов. Образувано е против 2ма подсъдими за пране на пари. Проведени са 4 съдебни заседания, разпитани са 14
свидетели. Поради влошено здравословно заседание на съдебен заседател, не са
провеждани съдебни заседания в периода 21.02.2017 – 31.12.2017 год. Насрочено е за
март 2018 год.
НОХД № 853/2016 – съдия-докладчик Коста Стоянов. Делото е образувано с
фактическа и правна сложност за извършване на банкови сделки без разрешително. До
края на 2017 год. са проведени 8 съдебни заседания, разпитани са 56 свидетели, остават
още 228 свидетели. Насрочено е за февруари 2018 год.
С оглед на изложеното, за поредна година може да се направи категоричен
извод, че в ПОС няма неоснователно забавени дела от общ характер. Съдиите от НК
полагат усилия за намаляване висящността на делата, образувани преди повече от 1
година като ги насрочват ежемесечно.
Влезли в сила съдебни актове
През 2017 г. са влезли в сила общо 83 осъдителни присъди по наказателни дела
от общ характер, няма влезли в сила оправдателни присъди.
Съдебните актове са разпределени, както следва:
 престъпления против личността – относно 10 подсъдими;
 престъпления против собствеността – относно 3 подсъдими;
 престъпления против стопанството – относно 6 подсъдими;
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 престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи –
относно 8 подсъдими;
 престъпления против дейността на държавните органи – относно 17 подсъдими;
 общоопасни престъпления – относно 39 подсъдими (от тях по транспорта – 13,
за наркотици – 26).
Частни наказателни дела първа инстанция
Година

2014
2015
2016
2017

Несвър
шени

Постъпи
ли

За
разглежда
не

5
4
2
2

279
328
546
567

284
332
548
569

Свършени дела
по
същество
272
311
529
525

прекрате
ни
8
19
17
36

Несвършени

4
2
2
8

Анализът на тези данни сочи, че е налице увеличение на частните наказателни
дела I-ва инстанция. Този факт се дължи на завишеното постъпление на дела за условно
предсрочно освобождаване по реда на раздел 1-ви, Глава 35-та от НПК, след
последното му изменение, според което молбите могат да бъдат подавани от самите
лишени от свобода. За 2017 г. делата от този вид са 192 бр. като за сравнение с 2016 г.
те са били едва 30 бр. Постъпилите разпити през 2017 са 50 бр., която цифра сочи за
значително намаление в сравнение с 2016 г., когато са 80 бр., при 28 бр. за 2015 г. и 54
бр. за 2014г. Тройно са редуцирани производствата по искания към съда по ЗЕС – 24
бр. за 2017 г. срещу 68 бр. за 2016 г. През текущата отчетна година се наблюдава
двойно увеличение на производствата по искания по ЗПИИРКОРНФС 32 бр., за
сравнение с 2016 г., когато по искане за признаване на рамкови решения на европейски
институции са образувани 16 ЧНД. Образуваните ЧНД от досъдебното производство
(мерки за неотклонение, претърсвания, производства по чл.243 НПК, производства по
ЗСРС) са намалели през 2017 г. – 256 бр. за сравнение с 2016 г., когато са постъпили
371 бр. дела от тези видове.
Свършени частни наказателни дела първа инстанция
През отчетния период са свършени общо 561 ЧНД, които са приключили в 3месечен срок или 100 %. През 2016 г. са свършени общо 546 ЧНД, от които в 3-месечен
срок 542 броя или 99%. През 2015 г. са свършени общо 330 броя ЧНД, от които 326 бр.
в тримесечен срок или 99%, при 280 броя през 2014г., от които 279 бр. в 3-месечен срок
или 100%. При тези данни извода е, че през 2017 г. е достигнат максималния процент
на приключване на делата по този показател.
Проведени са 420 открити съдебни заседания.
В края на 2017 г. са останали несвършени общо 8 частни наказателни дела, 7 от
които са образувани през м.декември.
Въззивни наказателни дела - ВНОХД, ВНЧХД, ВНАХД
За 2017 г. постъпилите въззивни наказателни дела са 154 бр. – по въззивни
жалби 127 бр. и по протести 27 бр. За 2016 г. новообразуваните въззивни дела - по
въззивни жалби и по протести са 170 бр., при 160 за 2015 г. и 178 за 2014 г.
През отчетната година няма образувани КНАХД, през 2016 г. също няма
образувани дела от този вид, през 2015 г. има 1 постъпило КНАХД, при 2 през 2014 г.
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Годи
на

Несвър
шени

Постъ
пили

За
разглеж
дане

2014
2015
2016
2017

28
19
28
21

176
160
170
154

204
179
198
175

Свършени дела
по
същество
170
129
159
141

Несвършени

прекрате
ни
15
22
18
11

19
28
21
23

От посочените данни се налага извод, че през изследваният период е налице
тенденция за намаляване на делата от този вид, макар разликата да не е така отчетлива.
Следва да се има предвид обаче, че за въззивна проверка в Окръжния съд постъпват
основно дела с фактическа и/или правна сложност, както и такива с противоречиви още
от досъдебното производство доказателства. Тези дела изискват полагането на повече
усилия за изясняване на фактическата обстановка, поради което често по тях се налага
провеждането на ново съдебно следствие и събиране на допълнителни доказателства.
През 2017 г. за разглеждане общо е имало 175 въззивни наказателни дела по
жалби и протести. От тях са свършени 152, от които 135 в 3-месечен срок или 89%. Със
съдебен акт са свършени общо 141 в.н.д., 11 са прекратени поради оттегляне на
въззивните жалби/протестите. Останали несвършени в края на 2017 г. са 23 дела, от
които образувани със срок до 3 месеца са 20 (от тях 13 са образувани през м.декември),
от 6 месеца до 1 година – 1 дело, над 1 година – 2 дела, които към настоящия момент са
спрени. От висящите 3 дела са обявени за решаване.
През 2016г. в съда е имало за разглеждане 198 въззивни наказателни дела по
жалби и протести. От тях са свършени 177, от които 144 в 3-месечен срок или 81%. Със
съдебен акт са свършени 159 в.н.д., като 18 са прекратени - от тях 3 по спогодба и 15 по
други причини.
За разглеждане общо през 2015 г. е имало 179 въззивни наказателни дела по
жалби и протести и 1 КНАХД. От тях са свършени 151, от които 128 в 3-месечен срок
или 85%. Със съдебен акт са свършени общо 129 дела в.н.д., 22 са прекратени - от тях
15 по спогодба и 7 по други причини и 1 КНАХД. Останали несвършени в края на
2015г. са 28 дела, от които образувани със срок до 3 месеца са 25 (от тях 17 са
образувани през м.декември), от 3 до 6 месеца - 1 дело, от 6 месеца до 1 година – 1
дело, над 1 година - 1 дело, което е спряно към 31.12.2015 г.
През 2014г. в съда е имало за разглеждане 204 въззивни наказателни дела по
жалби и протести и 2 КНАХД. От тях са свършени 187, от които 157 в 3-месечен срок
или 84%. Със съдебен акт са свършени общо 172 дела: 170 в.н.д., 15 са прекратени - от
тях 4 по спогодба и 11 по други причини и 2 КНАХД. Останали несвършени в края на
2014 г. са 19 дела, от които образувани със срок до 3 месеца са 16 (от тях 10 са
образувани през м.декември), от 3 до 6 месеца - 1 дело, над 1 година - 2 дела.
Горните данни се съдържат в следната таблица:
Година

ОБЩО за
разглеждане

СВЪРШЕНИ ДО 3 МЕС.

2014

204

Бр.
157

2015

179

128

85

2016

198

144

81

2017

175

135

89

29

%
84

Анализът на данните сочи, че този резултат е най-добрият през последните
четири години, както и че значително е завишен. Безспорно това се дължи преди
всичко на многото усилия положени от съдиите от наказателното отделение за
приключване на делата в разумни срокове. Следва обаче да се има предвид
разпоредбата на чл.329 ал.3 от НПК, която повелява задължително явяване на
подсъдимия по дела с обвинение за тежко престъпление, които са преобладаващите в
окръжния съд и която е основание за често отлагане на делата и шиканиране на процеса
от страна на подсъдимите. В много голяма степен тези дела са с фактическа и правна
сложност и се налага въззивната инстанция да провежда съдебно следствие. В този
смисъл посочените обективни причини не могат да бъдат преодолени с усилия от
страна на съдиите. Ефектът от изменението на тази разпоредбата от 5.11.2017 г., даваща
възможност на въззивния съд да разгледа делото и в отсъствие на подсъдимия при
наличие на предпоставките на чл.269 ал.3 от НПК ще даде отражение едва през
настоящата 2018 година. Въпреки това в края на 2017 г. висящите дела са редуцирани
до 23 бр. независимо, че постъплението от 13 второинстанционни наказателни дела
през месец декември не позволи тези дела да се насрочат и решат за календарната 2017
г. Тези резултати ще следва да се запазят като съдиите продължат да полагат усилия и
за подобряване на този показател.
В следващата таблица са посочени данните за броя на проведените съдебни
заседания:

Насрочени дела
Отложени дела
Произнесени нови присъди

2014
316
100
12

2015
287
79
14

2016
346
104
9

2017
187
44
7

При анализ на тези данни са налага извод, че с намаляване постъплението на
делата, значително се е намалил и броя на насрочените и отложени дела, което от своя
страна е довело до повишаване процентът на решените дела в 3-месечен срок. В
последните
години
намаляването
на
отменените
съдебни
актове
на
първоинстанционните съдилища и произнасянето на нови присъди сочи за подобряване
качеството на съдебните актове, постановявани от районните съдилища.
Постъплението на наказателни дела от районните съдилища е както следва: РС
Пазарджик - 109 бр., от които 86 по жалби и 23 по протест; РС Велинград – 21 бр., от
които 18 по жалби и 3 по протест; РС Пещера - 13 бр., от които 12 по жалби и 1 по
протест; РС Панагюрище – 11 бр. по жалби, като тези данни са посочени в следващата
таблица:
РС

НОХД, НАХД, НЧХД

Пазарджик

Жалби
86

Протест
23

Общо
109

Велинград

18

3

21

Пещера

12

1

13

Панагюрище

11

-

11

Проведени са 187 открити съдебни заседания.
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Частни наказателни дела ІІ-ра инстанция
През 2017 г. новообразуваните дела са 99 по частни жалби и протести, в
сравнение с 2016 г. – 130, при 137 за 2015 г. и 123 за 2014 г. По видове
новообразуваните са: мерки по чл.64 НПК – 26, чл.65 НПК – 5, чл.243 НПК – 27 и
други – 41. Свършени са 96, в срок до 3 месеца – 96 или 100%. Със съдебен акт по
същество са свършени 91. Прекратени са 5 бр., 5 дела са останали несвършени.
Година

2014
2015
2016
2017

Несвър
шени

Постъ
пили

За
разгле
ждане

3
6
8
2

123
137
130
99

126
143
138
101

Свършени дела
по
прекра До
3
същество
тени месеца
112
8
118-98%
123
12
133-99%
126
10
131-96%
91
5
96-100%

Несвър
шени
6
8
2
5

Анализът на тези данни сочи, че е налице значително намаление на броя
новопостъпили дела от този вид. Намаленото постъпление на делата обаче доведе до
повишение на процентът приключили дела от този вид в 3-месечен срок до максимална
стойност от 100%, за което съдиите от НК заслужават адмирации. Висящността в края
на периода е сведена до 5 дела, 3 от които са образувани през м.декември.
Проведени са 44 открити съдебни заседания.
Върнати от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените
действия
През 2017 г. са върнати общо 3 дела от въззивната инстанция за ново
разглеждане. Пловдивският апелативен съд е отменил присъдата по 1 НОХД като го е
върнал на ОС – Пазарджик за ново разглеждане от друг състав на съда и 2 бр. НОХД са
върнати на Окръжна прокуратура – Пазарджик за отстраняване на допуснати
съществени нарушения в досъдебната фаза. Отменена е присъдата по 1 НОХД и е
произнесена нова такава. При 3 НОХД са отменени определенията за прекратяване на
производството и делата са върнати за продължаване под същия номер.
Броят на върнатите дела за ново разглеждане е сравнително нисък, за разлика
от предходната 2016 год., когато върнатите дела са 8. Следва да се има предвид, че в
съда се разглеждат множество дела с фактическа и правна сложност, с множество
подсъдими, свидетели, големи по обем досъдебни производства. През отчетната 2017 г.
съдиите от наказателната колегия са акцентирали върху качеството на съдебните
актове, които са постановявали и са проявили по-голяма концентрираност при
провеждане на съдебното следствие, което е дало и тези отлични резултати.
Обжалвани и протестирани съдебни актове
През 2017 г. са изпратени по жалби или протести общо 88 наказателни дела, от
които 40 НОХД, 42 ЧНД първа инстанция и 6 ВНОХД. Намаленият брой обжалвани
дела се дължи на намалението в броя на приключилите наказателни дела и
удовлетвореността на страните от постановените съдебни актове.
Ревизирани съдебни актове
През 2017г. след проведен инстанционен контрол са върнати обжалвани 26
присъди и решения по наказателни дела, по които резултатите са обобщени както
следва: потвърдени – 12; отменени – 4; изменени – 10.
Отменените присъди са, както следва:
- Отменена е присъдата и е постановено нова такава по 1 бр. НОХД заради
нарушение на процесуалните правила, свързани със събирането на
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доказателствения материал и довели до необоснованост на постановения
съдебен акт;
- 2 бр. НОХД са върнати на Окръжна прокуратура – Пазарджик поради
нарушение на процесуалния закон, свързано с допуснати процесуални
нарушения в досъдебното производство при изготвяне на обвинителния
акт;
- 1 бр. НОХД е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда поради
нарушение на процесуалните правила, а именно незаконосъобразно
приключила процедура по реда на Глава 27 НПК.
Изменени присъди: 1 от присъдите е изменена поради нарушение на
процесуалния закон, 7 от присъдите са изменени заради нарушения на материалния
закон и явна несправедливост на наложеното наказание, 2 от присъдите са изменени
във връзка с неправилно приложение на материалния закон по отношение
квалифициране на деянията.
През 2017г. след проведен инстанционен контрол са върнати обжалвани
52 определения и разпореждания по наказателни дела, по които резултатите са
обобщени както следва: потвърдени – 41; отменени – 11, изменени – 2.
Тези резултати сочат за добро качество на работата на съдиите от НК.
Дейност на съдиите в наказателното отделение:
Зам.-председател Александър Александров:
През 2017 г. са образувани общо 159 дела, както следва: 18 НОХД, 110 ЧНД, 13
ВНОХД, 5 ВНАХД и 13 ВНЧД. Останали несвършени от предходна година 5 дела: 2
НОХД и 3 ВНОХД. За разглеждане е имал общо 164 наказателни дела, в т.ч. 20 НОХД,
110 ЧНД, 16 ВНОХД, 5 ВНАХД и 13 ВНЧД. Свършени са общо 146 наказателни дела,
от които 15 НОХД, 107 ЧНД, 10 ВНОХД, 4 ВНАХД и 10 ВНЧД. По същество са
решени 137 дела: 9 НОХД, 105 ЧНД, 9 ВНОХД, 4 ВНАХД и 10 ВНЧД. Прекратени са 9
дела, вкл. и споразумения: 6 НОХД, 2 ЧНД и 1 ВНОХД. В 3-месечен срок са свършени
общо 144 дела, от които 14 НОХД, 107 ЧНД, 10 ВНОХД, 3 ВНАХД и 10 ВНЧД.
Останали несвършени дела 5 бр. – 2 НОХД и 3 ВНОХД.
Върнати обжалвани дела в периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
 Присъди: потвърдена – 1, отменена и върната за ново разглеждане – 1, изменени
в наказателната част по отношение на наказанието – 3, Определения и
разпореждания: 4 – потвърдени, 2 – изменени, 2 – отменени.
Просрочени съдебни актове –1 бр. мотиви по НОХД.
Съдия Георги Веселинов (пенсиониран на 16.10.2017 г.):
През 2017 г. са образувани общо 74 дела, както следва: 2 НОХД, 8 ВНОХД, 1
ВНАХД, 12 ВНЧД и 51 ЧНД. Останали несвършени от предходна година 8 дела: 4
НОХД и 4 ВНОХД. За разглеждане е имал общо 82 наказателни дела, в т.ч. 6 НОХД, 12
ВНОХД, 1 ВНАХД, 12 ВНЧД и 51 ЧНД. Свършени са общо 82 наказателни дела, в т.ч.
6 НОХД, 12 ВНОХД, 1 ВНАХД, 12 ВНЧД и 51 ЧНД. По същество са решени 75 дела: 4
НОХД, 11 ВНОХД, 1 ВНАХД, 12 ВНЧД и 47 ЧНД. Прекратени са 7 дела, вкл. и
споразумения: 2 НОХД, 1 ВНОХД и 4 ЧНД. В 3-месечен срок са свършени общо 77
дела, от които 3 НОХД, 10 ВНОХД, 1 ВНАХД, 12 ВНЧД и 51 ЧНД. Останали
несвършени дела – няма.
Върнати обжалвани дела в периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
 Присъди: изменена – 1;
 Определения: 7 – потвърдени.
Просрочени съдебни актове – няма.
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Съдия Ивета Парпулова:
През 2017 г. са постъпили общо 146 дела, както следва: 18 НОХД, 17 ВНОХД, 3
ВНАХД, 20 ВНЧД, 87 ЧНД, 1 НАХД. Останали несвършени от предходна година 6
дела: 2 НОХД, 3 ВНОХД и 1 ВНАХД. За разглеждане е имала общо 152 наказателни
дела, в т.ч. 20 НОХД, 20 ВНОХД, 4 ВНАХД, 20 ВНЧД, 87 ЧНД и 1 НАХД. Свършени
са общо 142 наказателни дела, от които 16 НОХД, 18 ВНОХД, 4 ВНАХД, 19 ВНЧД и 85
ЧНД. По същество са решени 130 дела: 12 НОХД, 18 ВНОХД, 4 ВНАХД, 17 ВНЧД и 79
ЧНД. Прекратени са 12 дела: 4 НОХД, 2 ВЧНД и 6 ЧНД. В 3-месечен срок са свършени
общо 139 дела, от които 16 НОХД, 15 ВНОХД, 4 ВНАХД, 19 ВНЧД, 85 ЧНД. Останали
несвършени дела 10 бр. – 4 НОХД, 2 ВНОХД, 1 ВЧНД, 2 ЧНД и 1 НАХД.
Върнати обжалвани дела в периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
 Присъди: потвърдени – 2, отменено – 1, изменено – 1.
 Определения: 8 – потвърдени, 2 – отменени.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Ирина Джунева:
През 2017 г. са постъпили общо 136 дела, както следва: 16 НОХД, 19 ВНОХД, 3
ВНАХД, 12 ВНЧД и 86 ЧНД. Останали несвършени от предходна година 10 дела: 7
НОХД, 2 ВНОХД и 1 ЧНД. За разглеждане е имала общо 146 наказателни дела, в т.ч. 23
НОХД, 21 ВНОХД, 3 ВНАХД, 12 ВНЧД и 87 ЧНД. Свършени са общо 140 наказателни
дела, от които 22 НОХД, 18 ВНОХД, 3 ВНАХД, 11 ВНЧД и 86 ЧНД. По същество са
решени 124 дела: 16 НОХД, 15 ВНОХД, 3 ВНАХД, 11 ВНЧД и 79 ЧНД. Прекратени са
16 дела: 6 НОХД, 3 ВНОХД и 7 ЧНД. В 3-месечен срок са свършени общо 126 дела, от
които 13 НОХД, 13 ВНОХД, 3 ВНАХД, 11 ВНЧД, 86 ЧНД. Останали несвършени дела
6 бр. – 1 НОХД, 3 ВНОХД, 1 ВЧНД и 1 ЧНД.
Върнати обжалвани дела в периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
 Присъди: потвърдени – 3, отменени – 2, изменени – 2;
 Определения: 5 – потвърдени, 1 – отменено.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Коста Стоянов:
През 2017 г. са постъпили за разглеждане общо 144 дела, както следва: 17
НОХД, 20 ВНОХД, 3 ВНАХД, 15 ВНЧД, 87 ЧНД и 2 НАХД. Останали несвършени от
предходна година 12 дела: 7 НОХД, 3 ВНОХД, 1 ВНАХД и 1 ЧНД. За разглеждане е
имал общо 156 наказателни дела, в т.ч. 24 НОХД, 23 ВНОХД, 4 ВНАХД, 15 ВНЧД, 88
ЧНД и 2 НАХД. Свършени са общо 147 наказателни дела, от които 19 НОХД, 22
ВНОХД, 4 ВНАХД, 15 ВНЧД, 86 ЧНД и 1 НАХД. По същество са решени 133 дела: 13
НОХД, 20 ВНОХД, 4 ВНАХД, 15 ВНЧД и 81 ЧНД. Прекратени са 14 дела: 6 НОХД, 2
ВНОХД, 5 ЧНД и 1НАХД. В 3-месечен срок са свършени общо 143 дела, от които 15
НОХД, 22 ВНОХД, 4 ВНАХД, 15 ВНЧД, 86 ЧНД и 1 НАХД. Останали несвършени
дела 9 бр. – 5 НОХД, 1 ВНОХД, 2 ЧНД и 1 НАХД.
Върнати обжалвани дела в периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
 Присъди: потвърдени – 4, изменени – 3;
 Определения: 8 – потвърдени, 2 – отменени.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Кристина Пунтева:
През 2017 г. са постъпили общо 147 дела, както следва: 18 НОХД, 25 ВНОХД, 4
ВНАХД, 16 ВНЧД, 83 ЧНД и 1 НАХД. Останали несвършени от предходна година 6
дела: 3 НОХД, 2 ВНОХД, 1 ВЧНД. За разглеждане е имала общо 153 наказателни дела,
в т.ч. 21 НОХД, 27 ВНОХД, 4 ВНАХД, 17 ВНЧД, 83 ЧНД и 1 НАХД. Свършени са
общо 141 наказателни дела, от които 18 НОХД, 20 ВНОХД, 2 ВНАХД, 17 ВНЧД, 83
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ЧНД и 1 НАХД. По същество са решени 119 дела: 10 НОХД, 18 ВНОХД, 2 ВНАХД, 15
ВНЧД, 73 ЧНД и 1 НАХД. Прекратени са 22 дела: 8 НОХД, 2 ВНОХД, 2 ВЧНД и 10
ЧНД. В 3-месечен срок са свършени общо 134 дела, от които 15 НОХД, 16 ВНОХД, 2
ВНАХД, 17 ВНЧД, 83 ЧНД и 1 НАХД. Останали несвършени дела 12 бр. – 3 НОХД, 7
ВНОХД и 2 ВНАХД.
Върнати обжалвани дела в периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
 Присъди: потвърдена – 1.
 Определения: 9 – потвърдени, 2 – отменени.
Мл.съдия Мария Ненова:
През 2017 г. са постъпили за разглеждане общо 25 дела, както следва: 15
ВНОХД, 4 ВНАХД и 6 ВНЧД. Останали несвършени от предходна година 3 дела: 2
ВНОХД, 1 ВЧНД. За разглеждане е имала общо 28 наказателни дела, в т.ч. 17 ВНОХД,
4 ВНАХД, 7 ВНЧД. Свършени са общо 27 наказателни дела, от които 16 ВНОХД, 4
ВНАХД и 7 ВНЧД, решени по същество. В 3-месечен срок са свършени общо 25 дела,
от които 14 ВНОХД, 4 ВНАХД и 7 ВНЧД. Останали несвършени дела 1 бр. ВНОХД.
Няма просрочени съдебни актове.
Мл.съдия Магдалена Татарева:
През 2017 г. са постъпили за разглеждане общо 19 дела, както следва: 12
ВНОХД, 2 ВНАХД и 5 ВНЧД. Свършени са общо 19 наказателни дела, от които 12
ВНОХД, 2 ВНАХД и 5 ВНЧД. По същество са решени 16 дела: 10 ВНОХД, 2 ВНАХД и
4 ВНЧД. Прекратени са 3 дела: 2 ВНОХД и 1 ВЧНД. В 3-месечен срок са свършени
общо 19 дела, от които 12 ВНОХД, 2 ВНАХД и 5 ВНЧД. Останали несвършени дела
няма.
Върнати обжалвани дела в периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
 Присъди: потвърдена – 1.
Няма просрочени съдебни актове.
Постъпили и свършени наказателни дела на гражданските съдии:
През 2017 г. съдии от гражданското отделение са разглеждали наказателни
дела, както следва:

Елеонора Серафимова: свършени 53 ЧНД в 3-месечен срок, 52 по
същество и 1 прекратено;

Илиана Димитрова – Васева – свършени 3 ЧНД в 3-месечен срок;

Мина Трънджиева – 1 ЧНД в 3-месечен срок;

Димитър Бозаджиев: 6 свършени ЧНД в 3-месечен срок, 5 по същество и
1 прекратено.
Резултатите от цялостната дейност сочат, че съдиите в наказателното
отделение на ПОС притежават добър професионален опит и знания, работят с чувство
за отговорност и добросъвестно изпълняват задълженията си. С незначителни
изключения, мотивите към постановените от тях присъди се изготвят в
законоустановените срокове.
Съдиите трябва да акцентират върху качеството на постановените съдебните
актове, тъй като той е основен показател за ефективната работа на съдилищата.
Наказателните съдии трябва да участват и по-активно в различните по видове обучения
с оглед подобряване на подготовката им както по НК, така и по НПК, ЗИНЗС,
включително и европейското законодателство по наказателни дела.
Натовареност на съдиите от Наказателна колегия
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През 2017 г. в Наказателна колегия работиха 7 съдии, като 1 от тях мл.съдия и
1 от съдиите е пенсиониран през м.октомври 2017 г.
При щат от 7 съдии, средномесечно съдиите в наказателното отделение през
2017 г. са разглеждали 11.46 дела, за 2016 г. е 11.76 дела, през 2015 г. 8.82 дела, при
7.33 дела за 2014 г.
Натовареността по щат спрямо свършените дела през 2017 е 10.80 дела, за 2016
г. е 11.17, през 2015 г. е 8.21, при 6.83 дела за 2014 г.
Натовареност по щат

Отделение

Дела за
разглеждане

Натова
реност
средно на
месец

Свърше
ни дела

Натоваре
ност
средно на
месец

Наказателно

963

11,46

907

10,80

Наказателни
съдии по
щат
7

Действителна натовареност

Отделение

Наказателно

Дела за
разглежда
не

Натова
реност средно
на месец

963

13,19

Свършени
дела

Натовар
еност
средно на
месец

Отработе
ни човеко
месеци

907

12,42
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Видно е от показателите, че през отчетната 2017 г. се наблюдава съществено
повишаване на натовареността на наказателните съдии, поради намаления съдийски
състав.
Следва и още един извод, а именно, че съдиите следва да продължат да полагат
усилия за приключване на делата в срок и изготвянето на съдебните актове (решения и
мотиви), което не е невъзможно дори и с оглед повишената им натовареност. Следва да
се положат усилия и за приключване на делата, които продължават повече от 1 година
въпреки обективните трудности по всяко едно от тях.
Работа по ЗСРС
Съобразно чл.29 ал.8 ЗСРС отчетния доклад за дейността на съда през годината
представя и данни относно брой издадени разрешения за използване на специални
разузнавателни средства, както и броя на изготвените веществени доказателства.
През 2017 г. са образувани общо 82 бр. ЧНД по искане за използване на
специални разузнавателни средства. Дадените разрешения на искания за СРС по чл.21,
ал.1 ЗСРС са 73 бр. и са постановени 12 отказа, а разрешенията по чл.21, ал.2 ЗСР са 9
бр. и са постановени 2 бр. откази.
Лицата, за които са дадени разрешения за използване на СРС са 50 бр.
Изготвени и внесени в съда са 27 броя ВДС .
За сравнение движението им през целият отчетен период е посочен в следните
две таблици:
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Година

Обекти
/лица/

Дадени
разрешения
чл.21,ал.1
ЗСРС

2014

71

124

33

0

40

2015

50

50

14

24

30

2016

63

95

16

8

55

2017

50

73

9

14

27

1.
1.1.
1.2.
№
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.

Дадени разреш.за
продължения
чл.21, ал.2 ЗСРС

Откази
/Общо/

ВДС

Наименование

Брой

Лица, за които са постъпили искания.
Дадени разрешения на искания по чл. 21, ал. 1 ЗСРС
Направени откази на искания по чл. 21, ал. 1 ЗСРС
Дадени разрешения на искания по чл. 21, ал. 2 ЗСРС
Направени откази на искания по чл. 21, ал. 2 ЗСРС
Дадени разрешения на искания от друг съдебен район
Направени откази на искания от друг съдебен район
Дадени разрешения на искания по чл. 12, ал. 2/ал. 3 ЗСРС
Направени откази на искания по чл. 12, ал. 2/ал. 3 ЗСРС
Постъпили искания по чл. 12, ал. 1, т. 4 ЗСРС.

50
73
12
9
2
1
0
0
0
5

2.1.
2.2.

Дадени разрешения на искания по чл. 21, ал. 1 ЗСРС във връзка 4
сНаправени
чл. 12, ал.откази
1, т. 4 ЗСРС
на искания по чл. 21, ал. 1 ЗСРС във връзка с 0
чл. 12, ал. 1, т. 4 ЗСРС

2.3.
2.4.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.

Дадени разрешения на искания по чл. 21, ал. 2 ЗСРС във връзка
сНаправени
чл. 12, ал.откази
1, т. 4 ЗСРС
на искания по чл. 21, ал. 2 ЗСРС във връзка с
чл.
12,
ал.
1,
т.
4
ЗСРС
Дадени разрешения на искания по чл. 18 ЗСРС
Направени откази на искания по чл. 18 ЗСРС
Oперативни способи – разрешени/отказани:
по чл. 5 ЗСРС
по чл. 6 ЗСРС
по чл. 7 ЗСРС
по чл. 8 ЗСРС
по чл. 9 ЗСРС
по чл. 10 ЗСРС
по чл. 10а ЗСРС
по чл. 10б ЗСРС
по чл. 10в ЗСРС
Правни основания съгласно чл. 3, ал. 1 ЗСРС (чл. 172, ал. 2
НПК)
Постъпили доклади по чл. 29, ал. 7 ЗСРС

7.
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1
0
0
0
218/45
66/14
82/14
66/14
2/1
2/1
1/1
0
0
0
82
49

Броят на дадените разрешения, както и броя на лицата по отношение на които е
дадено разрешение за използване на СРС през отчетната година е намалял в сравнение
с предходната 2016 г.
Двойно е редуциран броят на изготвените и внесени в съда ВДС, което води до
извод, че невинаги употребата на СРС е била резултатна. Ето защо органите на
досъдебното производство ще следва да извършат подробен анализ, както и във всеки
един случай прецизна преценка доколко прилагането на СРС е най-добрият способ за
събиране на доказателства, респективно за разкриване на престъплението. Изложеното
е и основание за увеличение на постановените откази за разрешаване прилагането на
СРС.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
През 2017 г. в Пазарджишкия ОС новообразуваните граждански дела от всички
видове са били 1150, в т.ч. 10 върнати от горната инстанция за разглеждане под нов
номер, 166 бр. дела, които са образувани под нов номер при повторно постъпване на
въззивни жалби (тук се включват върнати преписки за администриране на подадени
жалби) и 4 бр. върнати от горна инстанция и продължаващи под същия номер.
Останалите несвършени дела към 01.01.2017 г. са 180 и всичко за разглеждане през
2017 г. е имало 1334 дела.
Сравнителният анализ с предходните три години е в следната таблица:

Годи
на

Останали
несвършени
от предходна
година

2014

260

2015

Всичко за
разглеждане

Свършени
дела

Несвършени
към края на
годината

1323

1583

1320

262

262

1305

1567

1346

219

2016

219

1205

1424

1243

180

2017

180

1150

1334

1149

185

Новообра
Зувани

Броят на новообразуваните през 2017 г. дела в сравнение с предходната година е
намалял със 55 бр., за което причините са от обективен характер, както и е процес,
върху който ние не можем да влияем.
Следва да се отбележи, че е намален и броя на върнатите преписки на
първоинстанционните съдилища за администриране на подадените жалби и въззивните
граждански дела, които са прекратени и върнати на първоинстанционните съдилища за
продължаване на съдопроизводството. Така през 2017г. са върнати 166 броя дела, като
за сравнение през 2016г. те са били 194 броя, а през 2015г. – 213 броя. Тези данни
сочат, че Административните ръководства на районните съдилища и самите съдии са
положили усилия за преодоляване на този проблем, възникнал в предишните години.
Тези усилия обаче не трябва да се преустановяват предвид броя върнати преписки,
който сравнен с броя на общо постъпилите въззивни граждански дела и въззивни
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частни граждански дела – 760 броя сочи, че повече от ¼ от всички дела се връщат за
ново администриране, което не е никак малко. Следователно усилията в тази посока
следва да продължат и да са още по - големи.
Броят на несвършените дела в края на 2017 г. е 185 бр., при 180 бр. за 2016 г., при
219 бр. за 2015 год. и за 2014г. е 262. Анализът на тези данни сочи, че през последната
година броят несвършени дела се е запазил на същото ниво, въпреки намаленото
постъпление на дела. В този смисъл обаче ще следва да се има предвид, че при
първоинстанционните граждански дела срока за размяна на книжа е едномесечен, а
съчетано и с новата уредба на чл.47 от ГПК за връчването на съобщения и призовки по
делата тези срокове се удължават още повече и не в малка степен води до
невъзможност същите да приключат в рамките на календарната година. Най –
показателно е това при търговските дела с двойната размяна на книжата, като при тях
освен това от значение е фактическата и правната им сложност, което също налага
разглеждането им в по-продължителен период от време.
През отчетния период времетраенето на размяната на книжата е както следва:
 Граждански дела: от 1 до 2 месеца – 17 дела; от 2 до 3 месеца – 16 дела; над 3
месеца – 19 дела.
 Търговски дела: до 1 месец – 1 дело; от 1 до 2 месеца – 7 дела; от 2 до 3 месеца –
4 дела; над 3 месеца – 4 дела. Двойна размяна на книжа е осъществена общо по
40 търговски дела.
Граждански дела първа инстанция
Новообразуваните граждански дела през 2017 год. са 96 бр., като 1 дело
продължава под същия номер след връщане от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводствените действия и 1 дело е върнато за ново разглеждане от друг състав
на съда. С останалите несвършени 39 бр. общо са разгледани 136 дела.
През 2016 г. новообразуваните граждански дела първа инстанция са 102. С
останалите несвършени 41 дела са разгледани общо 143 дела.
През 2015 г. новообразуваните граждански дела първа инстанция са 92. С
останалите несвършени 66 дела са разгледани общо 158 дела.
През 2014 г. новообразуваните граждански дела първа инстанция са 174, в т.ч. 4
бр. върнати от горната инстанция. С останалите несвършени 61 дела са разгледани
общо 235 дела.
Година
2014
2015
2016
2017

Постъпили
дела
174
92
102
96

Дела за
разглеждане
235
158
143
136

Свършени
дела
169
116
104
94

При тези данни се налага извод, че постъплението през последните три години на
дела от този вид е сравнително еднакво, но е значително намаляло в сравнение с 2014г.
Що се касае до постепенното намаляване на броя на свършените дела, следва да се има
предвид, че този показател се влияе и от броя на останалите несвършени дела от
предишната година, а видно е, че те също намаляват . Ето защо не може да се направи
извод, че е налице влошаване работата на съдиите разглеждащи този вид дела, а че
показателите преобладаващо са в резултат на обективни процеси върху които не можем
да влияем.
Анализът на делата по видове сочи за трайна тенденция през изследвания 4годишен период за намаление на постъпилите молби за осиновявания – двойно са
намалели делата от този вид през 2017 год. (23 бр.), докато през 2014 год. са 47 бр.
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Делата за произход също са редуцирани двойно – така за 2014 год. са 30 бр., за 2015
год. – 15 бр., за 2016 год. – 14 бр. и за текущата отчетна 2017 год. 15 са образуваните
дела за произход. Необходимо е да се посочи, че броят на подадените искови молби за
запрещения се е увеличил драстично през последните 2 години – 21 бр. за 2017 год., 16
бр. за 2016 год. и едва 6 бр. за 2015 год.
По същество са решени 73 граждански дела, 21 са прекратените. Важно е да се
отбележи, че след въвеждането на новите изисквания за отчитане сроковете за
приключване на делата, процентът на свършени дела в 3-месечен срок е 59. Този
показател обаче не може да бъде сравняван с показателите от предходните години, тъй
като сегашните данни се отчитат от датата на образуване на делото до приключването
му с обявяване на съдебния акт в срочната книга, а не както предходните години когато
3-месечния срок се отчиташе за изтекъл от датата на разпореждането за насрочване на
делото за разглеждане в първо съдебно заседание до приключването му със съдебен
акт.
Несвършените първоинстанционни граждански дела към края на отчетния период
са 42 броя (7 от които са образувани през м.декември), при 39 бр. за 2016 год., за
сравнение с 2015 год. 41 бр. и 2014 г. 66 бр. Това се дължи на активната работа на
съдиите от ТО, благодарение на чиито усилия този показател запазва трайната
тенденция на сравнително ниска висящност. Може да се направи категоричния извод за
запазване на положителната насока да няма неоснователно дълго продължаване на
висящите процеси по този вид дела.
Проведени са 139 открити съдебни заседания. Общият брой на обжалваните
съдебни актове е 36 броя.
През отчетната 2017 г. няма постъпили жалби за бавност по граждански дела.
Търговски дела
През отчетната година са постъпили 210 търговски дела, 1 дело е върнато за ново
разглеждане, по 3 дела са отменени определенията за прекратяването им и са върнати
от горната инстанция за продължаване под същия номер. Заедно с висящите 89, общо
за разглеждане е имало 302 дела.
Новообразувани през 2016г. са 227 дела, 3 дела са върнати за ново разглеждане. С
останалите 117 несвършени дела от предходната година, в Пз ОС е имало за
разглеждане 344 дела.
Новообразувани през 2015г. са 224 дела, като 1 дело е върнато от горната
инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. С останалите 127
несвършени дела от предходната година, в ПзОС е имало за разглеждане 351 дела.
Новообразувани през 2014г. са 226 дела, като 2 бр. се върнати от горната
инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. С останалите 117
несвършени дела от предходната година, в ПзОС е имало за разглеждане 343 дела.
Динамиката на този показател е в следната таблица:
Година
2014
2015
2016
2017

Постъпили
дела
226
224
227
213

Дела за
разглеждане
343
351
344
302

Свършени
дела
215
234
255
206

Анализът на посочените данни сочи, че през отчетния период постъплението на
търговски дела е намаляло незначително - с 14 бр. дела в сравнение с предходната
година. Намаляването на постъплението се дължи освен на обективни фактори, така и
на обстоятелството, че съгласно приетите Вътрешни правила за образуване и
разпределение на постъпващите дела в Окръжен съд – Пазарджик от месец септември
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2017 г. не се образуват частни търговски дела по постъпили възражения против списък
с приети и неприети вземания по чл.690 от ТЗ, а възражението се отнася към
конкретното дело по несъстоятелност.
Анализът на постъплението по видове дела сочи, че през текущата отчетна година
спад бележат жалбите по чл.25 ЗТР, като през изследвания 4-годишен период ритмично
е намалявал техния брой – през 2014 год. са били 30 бр., за 2015 год. са 25 бр., за 2016
год. са 23 бр., докато през 2017 год. са 14 бр. Много малък брой са и новообразувани
дела по несъстоятелност – 6 броя, което вече може да се посочи като тенденция през
изследваният четиригодишен период и личи от анализа на постъплението, който е
посочен по-долу в изложението.
По-малкият брой дела за разглеждане се дължи и на по-малкото висящи дела от
предходната година. Така броя на приключените търговски дела е общо 206, като от
тях 132 или 64% са приключили в 3-месечния срок. Както бе посочено, след промяната
в статистическото отчитането на този срок не може да се прави сравнение с
предходните отчетните години, но все пак следва да се отбележи, че въпреки това
разликата с предходната 2016 год. е едва 5%. При анализа на този резултат следва да се
има предвид, че въпреки положените от съдиите от ТО усилия за изясняване на
споровете и за решаването им, времетраенето на двойната размяна на книжата не може
да се пренебрегне. Това е така, защото времевата продължителност на размяната се
влияе от няколко фактора – необходимост за отстраняване нередовности на исковата
молба, различно от гр.Пазарджик местоживеене на страни в процеса, което води до
забавяне връчването на съобщенията и призовките, невъзможност за откриването им на
адреса и др., които обективно водят до забава и не могат да се преодолеят единствено с
действия от страна на съдията – докладчик. Така статистическите данни сочат, че при
10 от делата размяната на книжата е приключила в срок до 3 месеца, а при 30 дела е над
3 месеца, което означава, че обективно тези не могат да приключат в инструктивните
тримесечни срокове.
Въз основа на изложеното се налагат изводи, че не е налице намаление на
търговските дела, а запазване броя на постъплението им през целият изследван период.
През отчетният период със съдебен акт по същество са приключили 159 дела,
прекратени са 47, от които при 6 дела е сключена спогодба между страните.
През 2016 год. са приключили общо са 255 търговски дела, като от тях 177 или
69% са приключили в 3-месечния срок. Така със съдебен акт по същество са
приключили 177 дела, прекратени са 78, от които при 3 дела е сключена спогодба
между страните.
През 2015 год., когато са приключили 234 дела, от които 138 в 3-месечен срок,
което съставлява 59%. Със съдебен акт по същество са свършени 172 дела, прекратени
са 62 дела, от които при 5 е постигната спогодба между страните. През 2014 год. 63%
от делата се приключили в 3-месечен срок, през 2013г. този показател е 69%.
Към 31.12.2017 год. висящи са останали 96 дела (като 10 от тях са образувани
през месец ноември и 10 от тях са образувани през месец декември), за сравнение с
2016 г., когато несвършените дела в края на периода са 89, през 2015, когато са били
117 дела от разглеждания вид, при 128 през 2014 г. Следва обаче да се има предвид, че
при този вид дела се изисква двойна размяна на книжата и образуването им в
последните няколко месеца от отчетния период неминуемо води до невъзможност да се
приключат към края на съответната година. Ето защо може да се приеме, че се
наблюдава запазване на намалената висящност на делата от този вид.
През отчетната година, предмет на жалба са били съдебните актове по общо 110
търговски дела.
Проведени са общо 256 открити съдебни заседания, което е с 90 бр. по-малко в
сравнение с 2016 год., когато делата са насрочени в 346 открити заседания.
През текущата отчетна година са постъпили 6 молби за откриване на
производство по несъстоятелност, свършени са 5 дела по несъстоятелност с
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постановяване на първо решение, от които 3 в 3-месечен срок. Общо са постановени
решения за откриване на производство, решения за обявяване в несъстоятелност и
решения за заличаване, както следва: 5 бр. по чл. 632, ал.2 от ТЗ, по които
производството е спряно до изтичане на едногодишен срок, след който може да се
прекрати, 12 търговски дружества са заличени по чл.632, ал.4 от ТЗ, 2 решения по
чл.632, ал.5 ТЗ, 3 бр. дела по чл.735.Останали висящи в края на отчетния период са 2
дела.
През 2016 год. са свършени 13 дела по несъстоятелност, от които 4 в 3-месечен
срок. Общо са постановени решения за откриване на производство, решения за
обявяване в несъстоятелност и решения за заличаване, както следва: 3 по чл. 630 от ТЗ,
34 бр. по чл. 632 от ТЗ, по които производството е спряно до изтичане на едногодишен
срок, след който може да се прекрати, 4 бр. по чл. 711 от ТЗ с обявена несъстоятелност,
3 бр. дела по чл.735 и 5 дела са прекратени по чл.129 и чл.130 от ГПК или поради
оттегляне на иска. Останало висящо в края на отчетния период е 1 дело.
През 2015 г. са свършени 36 дела по несъстоятелност, в 3-месечен срок са
приключили 22 дела. Общо са постановени решения за откриване на производство,
решения за обявяване в несъстоятелност и решения за заличаване, както следва: 6 по
чл. 630 от ТЗ, по чл. 631 от ТЗ – 2 бр. отхвърлена молбата за откриване на производство
по несъстоятелност, 34 бр. по чл. 632 от ТЗ, по които производството е спряно до
изтичане на едногодишен срок, след който може да се прекрати, 5 бр. по чл. 710 от ТЗ
с обявена несъстоятелност, 3 бр. дела по чл.735 и 12 дела са прекратени по чл.129 и
чл.130 от ГПК или поради оттегляне на иска. Висящи са 10 дела.
През 2014 г. са свършени 35 дела по несъстоятелност, в 3-месечен срок са
приключили 22 дела. Общо са постановени решения за откриване на производство,
решения за обявяване в несъстоятелност и решения за заличаване, както следва: 7 по
чл. 630 от ТЗ, по чл. 631 от ТЗ – 1 бр. отхвърлена молбата за откриване на производство
по несъстоятелност, 25 бр. по чл. 632 от ТЗ, по които производството е спряно до
изтичане на едногодишен срок, след който може да се прекрати, 2бр. по чл. 710 от ТЗ с
обявена несъстоятелност и 10 дела са прекратени по чл.129 и чл.130 от ГПК. Висящи са
14 дела.
Относно посочените данни следва да се има предвид, че в статистическите отчети
като свършени се сочат делата по несъстоятелност, по които има постановено решение
за откриване на производство по несъстоятелност. След това се извършват редица
други действия и се постановяват множество актове от съдиите до окончателното
приключване на това производство, които обаче не се отчитат реално. Ето защо, за да
се добие представа за обема на работата по този вид дела следва да бъдат посочени и
следните данни:
Общо постановените през 2017 г. актове по 44 бр. дела по несъстоятелност в
Пазарджишкия окръжен съд са, както следва: 35 решения, 370 определения (14
определения за одобряване на списъци с приети и неприети вземания, 29 определения
за одобряване на сметки за разпределение, 327 др. определения), 10 постановления, 212
разпореждания.
През отчетната 2017 г. няма постъпили жалби за бавност по търговски дела.
Фирмени дела
Висящи в началото на 2017 г. са 5 дела, постъпили са 63 броя дела, свършени са
67 в 3-месечен срок. Останало висящо към 31.12.2017 год. е 1 дело. Постановени
решения за промени по фирмени дела и решения по чл. 25, 28 и 29 от Закона за
търговския регистър касаят 146 дела.
През 2016 г. са постъпили 63 броя дела, свършени са 62, като 61 от тях са в 3месечен срок. Останали висящи към 31.12.2016 год. са 5 дела. Постановени решения за
промени по фирмени дела и решения по чл. 25, 28 и 29 от Закона за търговския
регистър касаят 189 дела.
41

През 2015 г. са постъпили 32 броя дела, свършени са 28, като 27 от тях са в 3месечен срок. Останали висящи към 31.12.2015 год. са 4 дела. Постановени решения за
промени по фирмени дела и решения по чл. 25, 28 и 29 от Закона за търговския
регистър касаят 105 дела.
През 2014 г. са постъпили 43 броя дела, с останалите 2 несвършени от
предходната година общо за разглеждане са 45 дела. Постановени решения за промени
по фирмени дела и решения по чл. 25, 28 и 29 от Закона за търговския регистър касаят
96 дела.
В ПзОС постъпват дела за регистрация на юридически лица с нестопанска цел
(сдружения, фондации и читалища) и юридически лица, които не са търговци
(адвокатски дружества, местни поделения на вероизповеданията и жилищностроителни
кооперации) и промени на обстоятелствата по регистрирани фирмени дела.
Продължи работата с електронен регистър, който се води по образец и се
съхранява както на хартиен носител, така и в съответната електронна папка по
фирменото дело в САС „Съдебно деловодство“ на „Информационно обслужване“ –
Варна. Електронният регистър съдържа номер и партида на вписването; номер и дата
на делото, номер и дата на решението, с което е постановено вписването; вид на
юридическото лице с нестопанска цел, наименование, седалище и адрес; цели и
средствата за тяхното постигане; срок на учредяване, вид на дейността съгласно чл. 2
от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и предмет на дейността, както и
всички упоменати в решението за вписване обстоятелства.
Във фирмено деловодство заедно с текущата работа по дела на юридически лица с
нестопанска цел и юридически лица, които не са търговци и издаването на
удостоверения по тях, се извършват и справки по дела на търговците и клоновете на
чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите
при ПзОС.
Частни граждански дела първа инстанция
Това са дела, образувани по молби за допускане на обезпечения по чл.390 от ГПК,
по молби за издаване на изпълнителен лист по реда на чл.405 от ГПК и процедури по
регламенти.
През 2017 г. са образувани и разгледани общо 19 дела, както следва: 16 дела по
молби за допускане на обезпечения, 1 по молба за издаване на изпълнителен лист въз
основа на арбитражно решение, 2 дела по регламенти.
През 2016 г. са постъпили и са разгледани 12 дела.
През 2015 г. са постъпили и са разгледани 7 дела по молби за допускане на
обезпечения.
През 2014 г. са постъпили и са разгледани 14 дела.
Изводът е, че броят на този вид дела през 2017 год. е най-висок в сравнение с
предишните отчетни години. Двойно са се увеличили молбите за допускане на
обезпечение, като 2 от тях са по молби на КОНПИ. Постъпила е 1 молба по чл.405 от
ГПК за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение.
Общо свършени са 19 дела в 3-месечен срок или е достигнат максималния 100 %.
Частни търговски дела първа инстанция
Това са дела, образувани по молби за допускане на обезпечения по чл.390 от ГПК,
молби и възражения в производствата по несъстоятелност, молби за издаване на ИЛ по
арбитражни решения. При тях се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на броя
им като се започне от 2013 г. и се стигне до отчетната 2017 г. Общо са свършени 76
броя дела от този вид в 3-месечен срок или 100 %.
За 2017 год. са постъпили 77 дела. Свършени са 76 бр., както следва:
21 дела по възражения в производство по несъстоятелност;
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2 дела по молба за отмяна на решение на събрание на кредиторите;
8 дела по молба за спиране на охранително производство;
27 дела, образувани по молби за обезпечения;
18 дела по молби за издаване на ИЛ по чл.405, ал.3 ГПК
За 2016 год. са постъпили 69 дела. Свършени са 75 бр., както следва:
32 дела по възражения в производство по несъстоятелност;
10 дела по молба за отмяна на решение на събрание на кредиторите;
7 дела по молба за спиране на охранително производство;
26 дела, образувани по молби за обезпечения.
За 2015 год. са постъпили 49 дела, както следва:
15 дела по възражения в производство по несъстоятелност
27 дела, образувани по молби за обезпечения;
1 процедура по Регламент 805/2004;
1 процедура по Регламент 44/2001;
1 процедура по Регламент 1896/2006;
4 други частни търговски дела.
За 2014 год. са постъпили 35 молби, както следва:
8 дела по възражения в производство по несъстоятелност;
25 дела, образувани по молби за обезпечения;
1 процедура по Регламент 1896/2006.
Свършени са 34 бр. дела, висящи в края на периода – 1 бр. частно търг. дело,
образувано по Регламент 1896/2006.
И през 2017 г. продължи въведения контрол върху новопостъпилите молби за
допускане обезпечение на бъдещи искове при подаване на множество молби от един и
същ молител против търговци на едно и също основание, с цел постигане положителен
резултат при различните докладчици. Всяка новопостъпила молба се проверява за
образуван вече идентичен казус и резултатът от проверката се докладва на съдията докладчик с цел предотвратяване на злоупотреби с процесуални права. Съдебните
актове по тези дела се постановяват в деня на постъпване на молбата и образуване на
делото и само в един случай определението за допускане на обезпечение е постановено
на следващия ден. Ето защо и тези дела 100% са приключени в законоустановените
срокове. Стриктно се следи и се отменя служебно допуснатото обезпечение, когато
своевременно не са представени доказателства за предявяване на иска в определения
срок.
Анализът на постъплението на частни търговски дела през 2017 год. води до
извод, че увеличението им се дължи на постъпленията на молби за издаване на
изпълнителен лист по реда на чл.405, ал.3 ГПК въз основа решенията на арбитражни
съдилища след изменението на подсъдността по тези дела от началото на 2017 год.
Установява се намален брой на възраженията в производството по несъстоятелност, но
това се дължи на обективни причини – измененията в ПАС, съгласно които не се
образуват частни търговски дела по постъпили възражения против списък с приети и
неприети вземания чл.690 ТЗ.
Обща натовареност
Търговско отделение

с пряка правораздавателна дейност на съдиите от

Общата натовареност на съдиите от Търговско отделение през отчетната година е
както следва:
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Дела за
разглеждане

Натовареност
средно на
месец

Свършени
дела

Натовареност
средно на
месец

Отработени
човекомесеци

525

8,75

386

6,43

60

За сравнение с 2016г., през която общата натовареност на съдиите от Търговско
отделение е както следва:
Дела за
разглеждане

Натовареност
средно на
месец

Свършени
дела

Натовареност
средно на
месец

Отработени
човекомесеци

566

9,93

433

7,60

57

За сравнение с 2015г., през която общата натовареност на съдиите от Търговско
отделение е както следва:
Дела за
разглеждане

Натовареност
средно на
месец

Свършени
дела

Натовареност
средно на
месец

Отработени
човекомесеци

550

13,10

387

9,21
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Както бе посочено по-горе намаляването на този показател е повлияно от два
фактора – попълване състава на Търговско отделение от една страна, и от друга намаляване броя на висящите дела, като последното е единствено благодарение
усилията на съдиите, за което те трябва да бъдат адмирирани.
Ревизирани съдебни актове:
През 2017 г. след проведен инстанционен контрол са върнати обжалвани
80 решения по граждански и търговски дела, резултатите от който са обобщени както
следва: потвърдени – 51; отменени – 15; частично отменени – 14.
През 2017 г. след проведен инстанционен контрол са върнати обжалвани
80 определения и разпореждания по граждански и търговски дела, резултатите от
който са обобщени както следва: потвърдени – 65; отменени – 24; частично отменени –
6.
След направения анализ на ревизираните съдебни актове през отчетната година,
като най-често срещана причина за отмяната им е неправилното приложение на
материалния закон. Единични са случаите за отмяна на съдебни актове поради
допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в неправилно
конституирана страна по делото /ответник/.
Макар основната причина за отмяна на решенията да е била допуснато нарушение
на материалния закон, не може да се направи извод за непознаване на
законодателството от страна на съдебните състави. В този смисъл следва да се съобрази
една особено важна причина - динамичното и често несъгласувано законодателство,
както и възникващите неясноти при прилагането на процесуалните норми.
Доказателство за това са множеството образувани тълкувателни дела от ВКС по
граждански процесуални и материално правни въпроси, както и постановените
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тълкувателни решения, които често са с по няколко различни особени мнения. Наред с
това е и съществуващата противоречива практика на различните състави не само от ТК
и ГК на ВКС, а и на тези от ТК и ГК на Пловдивския АС.
По отношение на частично отменените съдебни актове, следва да се отбележи, че
отмяната е засегнала обжалваните решения в една незначителна част и то най-вече по
казуси, по които съдът е присъдил определен размер на обезщетение по реда на
ЗОДОВ, КЗ и чл.45 от ЗЗД. В тези случаи, пак предвид противоречивата практика, а и с
оглед субективните преценки вменени от законовите норми, въззивната или
касационната инстанция са изменяли първоначално определения размер /по-малък или
по-голям/, което е довело и до изменение на решението в тази му част.
Въпреки изложеното е налице подобряването на показателя за потвърдени
решения през целия изследван период, което сочи за много добро качество на
постановените съдебни актове и подобряване работата на съдиите от ТО.
Дейност на съдиите в търговско отделение:
Адм.ръководител – Председател Елеонора Серафимова
През 2017 г. съдия Серафимова е имала постъпили общо 56 дела, от които 14 са
граждански дела І-ва инстанция, 30 търговски дела, 2 частни граждански дела І-ва
инстанция, 10 фирмени дела.
С останалите от предходната година общо 18 броя, общо за разглеждане са били
74 дела, от които 19 граждански дела І-ва инстанция, 2 частни граждански дела, 42
търговски дела, 11 фирмени дела.
От тях общо свършени са 60 дела, от които 15 граждански дела І-ва инстанция, 2
частни граждански дела, 32 търговски дела, 11 фирмени дела. По същество е решила 47
дела, от които 11 граждански І-ва инстанция, частно гражданско дело, 25 търговски
дела и 10 фирмени дела. Прекратени са 4 граждански дела І-ва инстанция, 1 частно
гражданско дело, 7 търговски дела и 1 фирмено дело. В 3-месечен срок са свършени
общо 40 дела, от които 9 граждански І-ва инстанция, 2 частни граждански дела І-ва
инстанция, 18 търговски дела и 11 фирмени дела.
Останали несвършени дела към 31.12.2017 г. са общо 14 дела, от които 4
граждански дела I-ва инстанция и 10 търговски дела.
През 2017 г. са върнати обжалвани дела, както следва:
 Решения: потвърдени – 5; отменени – 5; отменени частично – 5.
 Определения: потвърдени – 6; отменени – 4, отменени частично – 1.
Просрочени съдебни актове 6 бр.
Зам.-председател Илиана Димитрова-Васева
През 2017 г. е имала постъпили общо 59 дела, от които 14 са граждански дела І-ва
инстанция, 35 търговски дела, 5 частни граждански дела І-ва инстанция, 5 фирмени
дела.
С останалите от предходната година общо 23 броя дела, общо за разглеждане са
били 82 дела, от които 22 граждански дела І-ва инстанция, 5 частни граждански дела,
50 търговски дела, 5 фирмени дела.
От тях общо свършени са 55 дела, от които 14 граждански дела І-ва инстанция, 5
частни граждански дела, 31 търговски дела, 5 фирмени дела. По същество е решила 44
дела, от които 10 граждански І-ва инстанция, 5 частни граждански дела, 25 търговски
дела и 4 фирмени дела. Прекратени са 4 граждански дела І-ва инстанция, 6 търговски
дела и 1 фирмено дело. В 3-месечен срок са свършени 7 граждански дела І-ва
инстанция, 5 частни граждански дела, 20 търговски дела, 5 фирмени дела или общо 37
дела. Останали несвършени дела към 31.12.2017 г. са общо 27 дела, от които 8
граждански дела I-ва инстанция и 19 търговски дела.
През 2017 г. са върнати обжалвани дела, както следва:
 Решения: потвърдени – 3, отменено – 1, отменено частично – 1.
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 Определения: потвърдени – 9; отменени – 3; отменено частично – 1.
Просрочени съдебни актове 6 бр.
Съдия Цветанка Вълчева (командирована от Районен съд – Пазарджик до
16.10.2017 год.)
През 2017 г. е имала постъпили 52 дела, от които 12 граждански І-ва инстанция, 2
частни граждански дела І-ва инстанция, 31 търговски дела и 7 фирмени дела.
С останалите от предишния период 24 дела е разгледала 76 дела, от които 21
граждански І-ва инстанция, І-ва инстанция, 45 търговски дела и 8 фирмени дела.
Свършени 76 дела, от които 21 граждански І-ва инстанция, 2 частни граждански
дела І-ва инстанция, 45 търговски дела и 8 фирмени дела. По същество е решила 60
дела, от които 17 граждански І-ва инстанция, 1 частно гражданско дело, 34 търговски
дела и 8 фирмени дела. Прекратени са 4 граждански дела І-ва инстанция, 1 частно
гражданско дело І-ва инстанция и 11 търговски дела. В 3-месечен срок са свършени 12
граждански І-ва инстанция, 2 частни граждански дела І-ва инстанция, 36 търговски
дела и 8 фирмени дела или общо 58 дела. Няма останали несвършени в края на
периода.
През 2017 г. са върнати обжалвани дела, както следва:
 Решения: потвърдени – 10; отменени – 5, отменени отчасти – 4.
 Определения: потвърдени – 22; отменени – 8.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Николинка Попова (командирована от Районен съд – Пазарджик до
16.10.2017 год.)
През 2017 г. е имала постъпили 46 дела, от които 10 граждански І-ва инстанция, 4
частни граждански дела І-ва инстанция, 23 търговски дела и 9 фирмени дела.
С останалите от предишния период 16 дела е разгледала 62 дела, от които 15
граждански І-ва инстанция, 4 частни граждански дела І-ва инстанция, 34 търговски
дела и 9 фирмени дела.
Свършени са 62 дела, от които 15 граждански І-ва инстанция, 4 частни
граждански дела І-ва инстанция, 34 търговски дела и 9 фирмени дела. По същество е
решила 46 дела, от които 12 граждански І-ва инстанция, 2 частни граждански дела І-ва
инстанция, 23 търговски дела и 9 фирмени дела. Прекратени са 3 граждански дела І-ва
инстанция, 2 частни граждански дела І-ва инстанция и 11 търговски дела. В 3-месечен
срок са свършени 11 граждански І-ва инстанция, 4 частни граждански дела І-ва
инстанция, 26 търговски дела и 9 фирмени дела или общо 50 дела. Няма останали
несвършени в края на периода.
През 2017 г. са върнати обжалвани дела, както следва:
 Решения: потвърдени – 7, отменени отчасти – 2.
 Определения: потвърдени – 8; отменени – 4; отменено отчасти – 1.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Венцислав Петров
През 2017 г. е имал постъпили 80 дела, от които 17 граждански І-ва инстанция, 5
частни граждански дела І-ва инстанция, 42 търговски дела и 16 фирмени дела.
С останалите от предишния период 39 дела е разгледал 119 дела, от които 25
граждански І-ва инстанция, 5 частни граждански дела І-ва инстанция, 70 търговски
дела и 19 фирмени дела.
От тях са свършени 87 дела, от които 17 граждански І-ва инстанция, 5 частни
граждански дела І-ва инстанция, 46 търговски дела и 19 фирмени дела. По същество е
решил 73 дела, от които 14 граждански І-ва инстанция, 5 частни граждански дела І-ва
инстанция, 36 търговски дела и 18 фирмени дела. Прекратени са 3 граждански дела І-ва
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инстанция, 10 търговски дела и 1 фирмено дело. В 3-месечен срок са свършени 6
граждански І-ва инстанция, 5 частни граждански дела І-ва инстанция, 25 търговски
дела и 19 фирмени дела или общо 55 дела. Останали несвършени в края на периода са
32 дела, от които 8 граждански І-ва инстанция и 24 търговски дела.
През 2017 г. са върнати обжалвани дела, както следва:
 Решения: потвърдени – 3.
 Определения: потвърдени – 14; отменени – 5, отменени отчасти – 2.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Иванка Илинова (от 16.10.2017 год. в Търговско отделение)
През 2017 г. е имала постъпили 51 дела, от които 19 граждански дела І-ва
инстанция, 23 броя търговски дела и 9 фирмени дела.
С останалите от предходната година общо 9 дела е разгледала общо 60 дела, от
които 20 граждански І-ва инстанция, 31 търговски дела и 9 фирмени дела.
Свършени са 25 дела, от които 6 граждански І-ва инстанция, 11 търговски дела и
8 фирмени дела. По същество е решила 24 дела, от които 6 граждански І-ва инстанция,
10 търговски дела и 5 фирмени дела. Прекратено е 1 търговско дело. В 3-месечен срок
са свършени 6 граждански І-ва инстанция, 4 търговски дела и 8 фирмени дела или общо
18 дела. Останали несвършени в края на периода са 35 дела, от които 14 граждански Іва инстанция, 20 търговски дела и 1 фирмено дело.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Десислава Ралинова (от 16.10.2017 год. в ТО)
През 2017 г. е имала постъпили 48 дела, от които 11 граждански І-ва инстанция, 1
частно гражданско дело І-ва инстанция, 29 търговски дела и 7 фирмени дела.
С останалите от предишния период 4 дела е разгледала 52 дела, от които 14
граждански І-ва инстанция, 1 частно гражданско дело І-ва инстанция, 30 търговски
дела и 7 фирмени дела.
Свършени са 21 дела, от които 6 граждански І-ва инстанция, 1 частно гражданско
дело І-ва инстанция, 7 търговски дела и 7 фирмени дела. По същество е решила 16
дела, от които 3 граждански І-ва инстанция, 6 търговски дела и 7 фирмени дела.
Прекратени са 6 граждански І-ва инстанция, 1 частно гражданско дело І-ва инстанция, 1
търговско дело. В 3-месечен срок са свършени 4 граждански І-ва инстанция, 1 частно
гражданско І-ва инстанция, 3 търговски дела и 7 фирмени дела или общо 15 дела.
Останали несвършени в края на периода са 31 дела, от които 8 граждански І-ва
инстанция и 23 търговски дела.
През 2017 г. са върнати обжалвани дела, както следва:
 Определение: потвърдено – 1.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Красимир Ненчев
През 2017 г. са върнати обжалвани дела, както следва:
 Решения: потвърдени – 15, отменени – 2; отменено отчасти – 1.
 Определения: потвърдено – 1; отменено отчасти – 1.
Съдия Катя Пенчева
През 2017 г. са върнати обжалвани дела, както следва:
 Решения: потвърдени – 8, отменени – 2; отменено отчасти – 1.
 Определения: потвърдени – 4.
Анализът на посочените данни води до извод, че съдиите, работещи в Търговско
отделение са полагали усилия за подготовка на делата си, в по-голямата си част
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отличаващи се с фактическа и правна сложност, за своевременно насрочване и
решаване, както и за изготвяне в срок на съдебните актове, поради което и са
постигнатите отлични резултати. На общо събрание на съдиите от ТО са анализирани
причините за забавяне движението на конкретни дела и са обсъждани мерки за
своевременното им решаване. Тези усилия ще следва да продължат и занапред с цел
още повече намаление на висящността на делата, както и приключването им в
инструктивните тримесечни срокове.
Съдиите от ТО са извършвали своевременно образуването, движението и
приключването на делата, като е налице стремеж към бързо администриране на
висящите искови производства. Постановявали са своите актове по размяна на книжата
в изключително кратки срокове, изготвяни са много подробни проекти за доклад по
реда на чл.140 и чл.374 от ГПК, извършена е добра подготовка за разглеждането им в
открито съдебно заседание. Това е видно от факта, че няма отменени определения за
даване ход на устните състезания, което говори за добра предварителна подготовка по
първоинстанционните граждански и търговски дела.
Безспорно е, че следва да се продължи установената през годините практика на
задълбочена предварителна подготовката на делата преди да бъдат внесени за
разглеждане в съдебно заседание. Това е законово задължение и допринася за пълното
изясняване на правния спор, неговата правилна правна квалификация, съответно
събиране на доказателства съотносими към конкретния казус и решаването в разумни
срокове.
Следва да се прецизира и работата на съдиите по администрирането на делата до
по-горните инстанции, предвид броя на постановените разпореждания в тази насока.
Наред с това съдиите от това отделение ще следва да полагат и занапред
постоянни усилия за повишаване на квалификацията си чрез посещаване на обучения,
организирани от НИП и от окръжните и апелативни съдилища по региони.
Въззивни граждански дела
През 2017 г. новообразуваните въззивни граждански дела са 486, в т.ч. 8 бр.
отменени от ВКС и върнати за ново разглеждане, 99 бр. са образувани след повторно
връщане на жалбите след администриране. С останалите несвършени 42 броя дела,
общият брой на делата за разглеждане е 528. 143 броя са върнатите преписки с
разпореждане на ръководителя на ВГО за администриране на жалбите.
През 2016 г. новообразуваните въззивни граждански дела са 519, в т.ч. 8 бр.
отменени от ВКС и върнати за ново разглеждане, 6 бр. дела, които са прекратени и
върнати на първоинстанционния съд за администриране на жалбите. С останалите
несвършени 51 броя дела, общият брой на делата за разглеждане е 570. 135 броя са
върнатите преписки с разпореждане на ръководителя на ВГО за администриране на
жалбите.
През 2015 г. новообразуваните въззивни граждански дела са 630, в т.ч. 9 бр.
върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия, 14
бр. дела, които са прекратени и върнати на първоинстанционния съд за администриране
на жалбите. 124 бр. върнати преписки с разпореждане на ръководителя на ВГО за
администриране на жалбите. С останалите несвършени 56 броя дела, общият брой на
делата за разглеждане е 686 броя.
През 2014 г. новообразуваните въззивни граждански дела са 550 броя, в т.ч. и 13
върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия,
като тук по изисквания на ВСС са включени и 20 бр. дела, които са прекратени и
върнати на първоинстанционния съд за администриране на жалбите. С останалите
несвършени 68 броя дела, общия брой на делата за разглеждане е 618.
Динамиката на посочения показател в цифрово изражение е в следната таблица:
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Година
2014
2015
2016
2017

Постъпили
дела
550
630
519
486

Дела за
разглеждане
618
686
570
528

Свършени
дела
562
634
527
493

Сравнителният анализ на тези данни сочи, че постъплението на дела от този вид
през отчетния период значително е намалял в сравнение с предишните три години. Така
в сравнение с 2016г. постъплението е по-малко с 33 броя, с 2015г. със 144 броя, с 2014г.
е с 64 броя. Ето защо от изследвания 4-годишен период може да се направи извод за
трайна тенденция за намаляване на постъплението.

РС – Пазарджик
РС – Велинград
РС – Пещера
РС – Панагюрище
ЧСИ
ОБЩО

Постъпления
2017
2016
226
225
76
103
31
35
48
54
105
102
486
519

Свършени
2017
2016
226
227
80
115
32
37
47
52
108
96
493
527

От анализа се установява, че през 2017 г. постъпленията по видове дела са се
запазили на същото ниво като през 2016 г. Изключение прави намалялото постъпление
на първоинстанционни граждански дела от РС – Велинград с 27 бр. Постъпващите дела
от ЧСИ през 2017 год. са с 3 бр. повече от 2016 год. и с 51 бр. по-малко в сравнение с
образуваните дела от този вид през 2015 год.
Върнатите от горната инстанция 8 бр. дела за ново разглеждане продължават да
поддържат ниско ниво, което сочи за подобреното качество на постановените съдебни
актове от съдиите от това отделение.
През 2017 г. са свършени общо 493 дела като 454 от тях са в 3-месечен срок или
92% от делата. Със съдебен акт по същество са приключили 420 въззивни граждански
дела, 73 са прекратени (3 – по спогодба, 70 – по други причини). За високия процент на
приключване на делата в 3-месечен срок допринесе формирането на 3 въззивни
граждански състава и положените усилия от страна на съдиите от ВГО.
През 2016 г. са свършени общо 527 дела като 495 от тях са в 3-месечен срок или
94% от делата. Със съдебен акт по същество са приключили 446 въззивни граждански
дела, 81 са прекратени (6 – по спогодба, 75 – по други причини).
За сравнение през 2015 г. общо са приключени 634 дела като от тях 543 или 86%
са в 3-месечния срок. Със съдебен акт по същество са приключили 534 дела, а са
прекратени 100. За сравнение през 2014г. общо са приключени 562 дела, като от тях
486 или 86% са в 3-месечния срок. Със съдебен акт по същество са приключили 495
дела, а са прекратени 67.
Данните относно висящността на дела от този вид сочи, че към 31.12.2017 г.
останалите несвършени дела са 35 бр., при 43 висящи дела към 31.12.2016 г., при 52
висящи дела към 31.12.2015 г., а към 31.12.2014 г. са останали 56 дела. Анализът на
тези данни води до извода, че е налице трайна тенденция в последните години за
намаляване висящността на делата, което е в резултат на положени усилия от страна на
съдиите за приключването им в инструктивния тримесечен срок. В този смисъл следва
да се отбележи и значимият факт, че останалите висящи въззивни граждански дела в
по-голямата си част са тези постъпили през месец декември (25 бр.), поради което и
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обективно не са могли да бъдат приключени през отчетната година. Следователно по
този показател съдиите от ВГО са постигнали оптималното и заслужават адмирации.
Обобщените резултати от постановените съдебни актове по обжалваните дела на
първоинстанционните съдилища са, както следва: потвърдени решения – 244 бр.;
отчасти отменени решения – 78 бр., изцяло отменени решения и постановени нови или
върнати за ново разглеждане – 68 бр.; обезсилени решения – 30 бр., прекратени дела –
70 и прекратени дела по сключена спогодба – 3 бр.
Проведени са 436 открити съдебни заседания, отложени са 72 дела, при 4 от тях е
отменен хода по същество. За сравнение през 2016 год. са насрочени 410 открити
съдебни заседания, отложени са 52 дела, при 8 от тях е отменен хода по същество.
Въпреки намалението на делата, броя на насрочените съдебни заседания е увеличен.
Отлагането на делата е за събиране на доказателства, за допускане на нови експертизи,
заради нередовно призоваване на страните. Няма неоснователно отложени заседания по
вина на съдия-докладчик.
Частни граждански дела втора инстанция
През 2017 г. новообразуваните дела от този вид са 274, в т.ч. 67 върнати преписки
след администриране на частните жалби. С останалите несвършени от 2015г. 6 броя,
общо са разгледани 279 броя дела. 62 броя са върнатите преписки с разпореждане на
ръководителя на ВГО за администриране на частните жалби и възраженията по чл.423
ГПК.
През 2016 г. новообразуваните дела от този вид са 280, в т.ч. 53 върнати преписки
за администриране на частните жалби. С останалите несвършени от 2015г. 6 броя, общо
са разгледани 286 броя дела.
През 2015 г. новообразуваните дела от този вид са 318, в т.ч. 62 върнати преписки
за администриране на частните жалби и 13 бр. прекратени дела и върнати на
първоинстанционните съдилища за продължаване на съдопроизводствените действия.
С останалите несвършени от 2014г. 13 броя, общо са разгледани 331 броя дела.
През 2014 г. новообразуваните дела от този вид са 314, като с останалите за
разглеждане от 2013г. 23 броя, общо са разгледани 326 броя дела.

Година
2014
2015
2016
2017

Постъпили
дела
314
318
280
274

Дела за
разглеждане
326
331
286
279

Свършени
дела
313
325
281
268

След анализ на посочените данни се налага извод, че в сравнение с предходната
година постъплението незначително е намаляло с 6 броя дела, но предвид данните от
предишните години от изследвания 4-годишен период може да се направи извод за
трайна тенденция за намаляване на постъплението на този вид дела. Динамиката на
постъплението на различните видове дела от първоинстанционните съдилища от
съдебния район е различна. Така постъпващите дела от РС – Пазарджик по частни
жалби и възражения по чл.423 ГПК са се увеличили през текущия отчетен период с 27
бр., докато двойно са намалели постъпващите дела от РС – Пещера.
Тази данни са посочени в следващата таблица:
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Постъпления
2017
2016
157
130
60
67
31
62
26
21

РС – Пазарджик
РС – Велинград
РС – Пещера
РС – Панагюрище

Свършени
2017
2016
149
133
64
63
31
62
24
23

Следва да се отбележи, че висящността в края на периода от 11 дела се дължи на
факта, че 10 от тях са образувани в края на м.декември и съдиите не са имали
възможност за произнасяне. Поначало постъплението по този вид дела е в зависимост
от постъплението на частни граждански дела в районните съдилища през отчетната
година и през предхождащата я. От анализа на статистическите данни може да се
направи извод, че все още сериозен дял от делата заемат тези образуваните по частни
жалби в заповедното производство, като се има предвид, че поради характера на
производството, могат да бъдат обжалвани няколко акта, постановени в едно заповедно
производство. По отношение на този вид дела се установи съдебна практика и не са
налице съществени затруднения.
Продължава установената практика през целия изследван период делата от този
вид да приключват 100% в 3-месечния срок. Това е максимален резултат и за него
съдиите разглеждащи този вид дела заслужават адмирации.
Проведени са 8 открити заседания, 2 от делата са отложени.
Дела по молби за определяне срок при бавност
През 2017 г. са разгледани 2 дела, от които със съдебен акт по същество 1 бр.
срещу РС – Панагюрище молбата е оставена без уважение и 1 бр. срещу РС Пазарджик е прекратено.
През 2016 г. са разгледани 2 дела, които са приключили с указания към РС –
Пазарджик и РС – Пещера и жалбите са били уважени.
През 2015 г. са разгледани 2 дела, които са приключили със съдебен акт по
същество и са отхвърлени молбите срещу РС – Пазарджик и РС - Велинград.
През 2014 г. са разгледани 2 дела, от които със съдебен акт по същество 1 бр. и 1
бр. е прекратено.
Посочените данни дават основание да се направи извод, че проблеми относно
движението на делата и тяхното администриране в районните съдилища няма, за което
говори и значително намалелия брой жалби за бавност през последните години. Това е
констатирано и при проверките на ПзОС, касаещи движението на делата в целия
съдебен окръг. В този смисъл съдиите от РС от Пазарджишкия съдебен район следва да
бъдат адмирирани.
Общо натоварване с пряка правораздавателна дейност на съдиите от
Въззивно гражданско отделение:
Общата натовареност на съдиите от Въззивно гражданско отделение през
отчетния период е както следва:
Дела за
разглеждане

Натовареност
средно на месец

Свършени
дела

Натовареност
средно на
месец

Отработени
човеко
месеци

809

7,78

763

7,34

104
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Данните показват, че съдиите от Въззивно гражданско отделение са работили в
условия на умерена натовареност и са запазили темповете за приключване на делата в
3-месечен срок в сравнение с предходните години, както и качеството си на съдебните
актове.
Ревизирани съдебни актове
През 2017 г. след проведен инстанционен контрол са върнати обжалвани
96 решения по въззивни граждански дела, резултатите от който са обобщени както
следва: потвърдени – 10; не допуска касационно обжалване – 67, отменени – 16 (8
върнати за ново разглеждане); частично отменени – 3.
През 2017 г. след проведен инстанционен контрол са върнати обжалвани
32 определения и разпореждания по въззивни граждански дела, резултатите от който
се обобщени както следва: потвърдени – 21; отменени – 8; не допуска касационно
обжалване – 3.
След направеният анализ на отменените съдебни актове се налага извод, че от
върнатите дела 4 броя са поради неправилно приложение на материалния закон, 7 броя
поради неправилно приложение на процесуалните норми, като следва да се има
предвид, че при 5 броя от посочените дела нарушението е и на материалния, и на
процесуалния закон. На фона обаче на броя потвърдени и недопуснати до касационно
обжалване съдебни актове – 77 решения и 24 определения и разпореждания, се налага
извод, че въззивните граждански съдии са показали отлични резултати, за което и
заслужават адмирации.
Дейност по съдии:
Съдия Минка Трънджиева:
През 2017г. са постъпили общо 84 граждански дела, от които: въззивни – 54,
въззивни частни – 30. Останали несвършени в началото на отчетния период са 5
въззивни и 1 въззивно частно дело. Общият брой на делата за разглеждане е 90.
Свършени са 86 дела, от които въззивни – 55, въззивни частни граждански дела –
31. Със съдебен акт по същество са приключили 73, от които въззивни – 45, ВЧГР – 28.
Прекратени общо са 13 дела, съответно 10 въззивни и 3 частни. В тримесечен срок са
свършени 84 дела, от които 53 въззивни граждански дела и 31 ВЧГРД. Останали
висящи в края на периода 4 въззивни граждански дела.
Резултатите от инстанционния контрол са посочени, както следва:
 Решения: не допуска касационно обжалване – 5; отменени – 2 (1 върнато за ново
разглеждане);
 Определения: потвърдени – 3.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Красимир Ненчев:
През 2017г. са постъпили общо 82 граждански дела, от които: въззивни – 52,
въззивни частни – 29, 1 жалба за бавност. Свършени са 87 дела, от които въззивни – 57,
въззивни частни граждански дела – 29, 1 жалба за бавност. Със съдебен акт по
същество са приключили 83, от които въззивни – 55, ВЧГР – 28. Прекратени общо са 4
дела, съответно 2 въззивни, 1 частно и 1 жалба за бавност. В тримесечен срок са
свършени 86 дела, от които 56 въззивни граждански дела, 29 ВЧГРД и 1 жалба за
бавност.
Останали висящи в края на периода 2 дела – 1 въззивно гражданско дело и 1
ВЧГРД.
Резултатите от инстанционния контрол са посочени, както следва:
 Решения: потвърдени – 3, не допуска касационно обжалване – 5;
 Определения: потвърдени – 2, отменени – 2, не допуснато до касационно
обжалване – 1.
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Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Албена Палова:
През 2017г. са постъпили общо 90 граждански дела, от които: въззивни – 57,
въззивни частни – 32 и 1 жалба за бавност. В началото на отчетния период са останали
несвършени 6 въззивни дела и 1 въззивно частно или общо за разглеждане е имала 97
дела.
Общо свършени са 93 дела, от които 59 въззивни, 33 въззивни частни дела и 1
жалба за бавност. Решени със съдебен акт по същество са 79, от които въззивни – 52,
въззивни частни – 25, 1 жалба за бавност. Прекратени общо са 14 дела, съответно 7
въззивни и 8 частни. Свършени в 3-месечен срок са 91, от които въззивни – 57,
въззивни частни – 33 и 1 жалба за бавност. Останали висящи в края на периода 4
въззивни граждански дела.
Резултатите от инстанционния контрол са посочени, както следва:
 Решения: потвърдени – 2; не допуска касационно обжалване – 11; отменени – 2
(1 върнато за ново разглеждане); отменено частично – 1.
 Определения: потвърдени – 4.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Венцислав Маратилов:
През 2017г. са постъпили общо 82 граждански дела, от които: въззивни – 51,
въззивни частни – 31. В началото на отчетния период са останали несвършени 4 дела
или общо за разглеждане е имал 86 дела.
Общо свършени са 80 дела, от които 64 въззивни и 32 въззивни частни дела.
Решени със съдебен акт по същество са 64, от които въззивни – 41 и въззивни частни –
23. Прекратени общо са 16 дела, съответно 11 въззивни и 5 частни. Свършени в 3месечен срок са 74, от които въззивни – 46, въззивни частни – 28. Останали висящи в
края на периода – 2 въззивни граждански дела и 4 ВЧГРД.
Резултатите от инстанционния контрол са посочени, както следва:
 Решения: потвърдено – 1, не допуска касационно обжалване – 7, отменени – 4 (1
върнато за ново разглеждане)
 Определения – потвърдени – 2, не допуска касационно обжалване – 1, отменено
– 1.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Борислав Илиев:
През 2017 г. са постъпили общо 86 граждански дела, от които: въззивни – 57,
въззивни частни – 29. В началото на отчетния период са останали несвършени 7 дела
или общо за разглеждане е имал 93 дела.
Общо свършени са 83 дела, от които 55 въззивни и 28 въззивни частни дела.
Решени със съдебен акт по същество са 67, от които въззивни – 43 и въззивни частни –
24. Прекратени общо са 16 дела, съответно 12 въззивни и 4 частни. Свършени в 3месечен срок са 72, от които въззивни – 45 и въззивни частни – 27. Останали висящи в
края на периода 9 въззивни граждански дела и 1 ВЧГРД.
Резултатите от инстанционния контрол са посочени, както следва:
 Решения: потвърдени – 2; не допуска касационно обжалване – 5; отменено и
върнато за ново разглеждане – 1, отменено отчасти – 1.
 Определения: потвърдени – 2.
Няма просрочени съдебни актове.
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Съдия Мариана Димитрова:
През 2017 г. са постъпили общо 87 граждански дела, от които: въззивни – 56,
въззивни частни – 31. В началото на отчетния период са останали несвършени 6 дела
или общо за разглеждане е имала 93 дела.
Общо свършени са 89 дела, от които 59 въззивни и 30 въззивни частни дела.
Решени със съдебен акт по същество са 81, от които въззивни – 51 и въззивни частни –
30. Прекратени са 8 въззивни дела. Свършени в 3-месечен срок са 83, от които въззивни
– 53 и въззивни частни – 30. Останали висящи в края на периода 4 дела, от които 2
въззивни граждански дела и 2 ВЧГРД.
Резултатите от инстанционния контрол са посочени, както следва:
 Решения: потвърдено – 1; не допуска касационно обжалване – 9, отменени и
върнати за ново разглеждане – 3, отменено частично – 1.
 Определения: отменено – 1.
Просрочени съдебни актове по 4 дела.
Съдия Димитър Бозаджиев:
През 2017 г. са постъпили общо 84 граждански дела, от които: въззивни – 52,
частни граждански – 32. С останалите несвършени в началото на отчетния период 3
въззивни дела, общо за разглеждане е имал 87 дела. Общо свършени са 79, от които
въззивни – 49, въззивни частни граждански – 30. Решени със съдебен акт по същество
са 70, от които въззивни – 44, въззивни частни – 26. Прекратени общо са 9
производства, от които 5 въззивни и 4 частни. Свършени в 3-месечен срок са 75, от
които въззивни – 45, въззивни частни – 30. Останали висящи в края на периода 8 дела –
6 въззивни и 2 ВЧГРД.
Резултатите от инстанционния контрол са посочени, както следва:
 Решения: не допуска касационно обжалване – 9, отменени – 3.
 Определения: потвърдени – 4, отменени – 2.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Надежда Дзивкова - Рашкова:
През 2017 г. са постъпили общо 46 граждански дела, от които: въззивни – 27,
въззивни частни – 19. С 2 висящи въззивни дела от предходния период, общо за
разглеждане е имала 48 дела. Свършени са 48 дела, от които въззивни – 29, въззивни
частни граждански дела – 19. Със съдебен акт по същество са приключили 45, от които
въззивни – 27, ВЧГРД – 18. Прекратени общо са 3 дела, съответно 2 въззивни и 1
частно. В тримесечен срок са свършени 46 дела, от които 27 въззивни граждански дела
и 19 ВЧГРД. Няма останали висящи дела в края на периода.
Резултатите от инстанционния контрол са посочени, както следва:
 Решения: потвърдено – 1; не допуска касационно обжалване – 9, отменено и
върнато за ново разглеждане – 1;
 Определения и разпореждания: потвърдени – 2, не допуска касационно
обжалване – 1.
Няма просрочени съдебни актове.
Мл.съдия Магдалена Татарева:
През 2017 г. са постъпили общо 66 граждански дела, от които: въззивни – 45,
въззивни частни – 21. С 4 висящи въззивни дела от предходния период, общо за
разглеждане е имала 70 дела. Свършени са 62 дела, от които въззивни – 42, въззивни
частни граждански дела – 20. Със съдебен акт по същество са приключили 49, от които
въззивни – 32, ВЧГРД – 17. Прекратени са 13 – 10 въззивни дела и 3 ВЧГРД. В
тримесечен срок са свършени 56 дела, от които 36 въззивни граждански дела и 20
ВЧГРД. Останали висящи в края на периода 7 въззивни граждански дела и 1 ВЧГРД.
54

Резултатите от инстанционния контрол са посочени, както следва:
 Решения: не допуска касационно обжалване – 4;
 Определения: потвърдени – 2, отменени – 2.
Няма просрочени съдебни актове.
Мл.съдия Мария Ненова:
През 2017 г. са постъпили общо 55 граждански дела, от които: въззивни – 35,
въззивни частни – 20. С 1 висящо въззивно дело от предходния период, общо за
разглеждане е имала 56 дела. Свършени са 56 дела, от които въззивни – 36, въззивни
частни граждански дела –20. Със съдебен акт по същество са приключили 49, от които
въззивни – 30, ВЧГРД – 19. Прекратени общо са 7 дела, съответно 6 въззивни и 1
частно. В тримесечен срок са свършени 56 дела, от които 36 въззивни граждански дела
и 20 ВЧГРД. Няма останали висящи в края на периода дела. Резултатите от
инстанционния контрол са посочени, както следва:
 Решения: не допуска касационно обжалване – 2.
Няма просрочени съдебни актове.
Съдия Иванка Илинова
Резултатите от инстанционния контрол са посочени, както следва:
 Решение: не допуска касационно обжалване – 1.
Анализът на данните за постъплението и движението на въззивни граждански и
въззивни частни граждански дела, както и за работата на съдиите разглеждащи този вид
дела, води до извод, че през 2017 г. са приключили 493 дела, което е с 34 по-малко в
сравнение с 2016 г., когато са приключили 527 дела и със 141 по-малко в сравнение с
2015 г., когато са свършени най-голям брой дела 634. Факторите, допринесли за това,
както бе посочено по-горе, са намаленото постъпление на дела от
първоинстанционните съдилища (от РС-Велинград с 27 бр.), както и от ЧСИ
(постъпленията от ЧСИ са с 3 бр. повече от 2016 год. и с 51 по-малко от 2015 год.).
Това обаче са обективни процеси, върху които съдът не може да влияе.
От посочените данни се налага и извод за драстичното намаляване броя на
просрочените съдебни актове – едва 4 бр. през текущата отчетна година, което е в пъти
по-малко за сравнение с 2016 г., когато съдиите от ВГО са забавили съдебните си
актове по 65 бр. дела. В този смисъл решението за сформиране на трети въззивен
състав и увеличаване броя на съдиите от това отделение бе правилно и доведе до този
изключителен резултат. Разбира се този резултат е и благодарение на усилията на
съдиите, които безспорно трябва да бъдат продължени и през текущата година.
И не на последно място следва да се отбележи, че и през отчетната година броят
на потвърдените, отменени и изменени съдебни актове на всеки един от съдиите сочи и
за качествено свършена работа, за много добра теоретична подготовка и познаване
практиката на ВКС. Постоянните им усилия за повишаване на квалификацията им чрез
посещаване на обучения, организирани от НИП и от окръжните и апелативни съдилища
по региони обаче ще следва да продължат и занапред.
Поради всичко изложено до тук съдиите от ВГО заслужат адмирации за
отличната си работа.
СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Сграден фонд
Сградата на съдебната палата в гр.Пазарджик е построена през периода 19351938г. Заради културно-историческата си стойност с протокол № 25/05.09.1989 г. на
НИПК е обявена за архитектурен паметник на културата от местно значение.
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Сградата на съдебната палата е масивна и се състои от сутерен, партер и два
етажа. Управлението и стопанисването на сградата на Съдебна палата - Пазарджик е
възложено от Пленума на Висшия съдебен съвет на Административния ръководител Председател на Окръжен съд - Пазарджик.
В сградата се помещават: Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Пазарджик,
Окръжна прокуратура – Пазарджик, Агенция по вписванията и Областно звено
„Охрана”.
Сградата е ремонтирана основно в периода 2012 г. – 2013 г. С цялостното
саниране е постигната максимална енергийна ефективност и оптимизиране на
разходите за отопление. Допълнително намаляване на разходите за отопление ще се
постигне с подмяна на цялата отоплителна инсталация, нещо което не е сторено при
извършване на цялостния ремонт, но е крайно наложително предвид стария парен
котел, който не се регулира и поради това води до изразходване на много по-големи
количество природен газ от фактически необходимото. След многократни опити от
страна на ръководството да осигури финансиране за такъв основен ремонт, през
октомври 2017 г. стартира обществена поръчка за цялостна подмяна на отоплителната
инсталация в сградата, както и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. На
16.01.2018 г. на заседание на комисия, определена със заповед на г-н Боян
Магдалинчев, представляващ Висш съдебен съвет е класиран участник, на който да
бъде възложено изпълнението на проектирането и изпълнението на строителните
работи по отоплителната система и достъпна среда в сградата на Съдебна палатаПазарджик. Договор за изпълнение на обществената поръчка все още не е сключен.
Техническа обезпеченост и информационно осигуряване
В края на отчетния период локалната мрежа в Окръжен съд – Пазарджик е със 4
броя сървъра (DELL 2850 single-core – получен 2007г., HP PROLIANT ML370 G5
закупен 2008г., HP PROLIANT ML370 G6 закупен 2011г.) и HP Micro G7 NHP сървър за
единен електронен портал за достъп до съдебните дела в Пазарджишки съдебен окръг.
Локалната мрежа се състои от 62 броя компютърни конфигурации, както следва:
19 броя за съдии, 32 броя за съдебните служители, 3 броя станции за съдебните зали, 2
работни станции за адвокатската стая, 2 броя работни станции, които се намират в
Информационен център. В мрежата са включени още 4 компютъра за
информационните дисплеи за оповестяване на графиците за съдебни заседания, 3 от тях
са монтирани пред всяка съдебна зала, в централното фоайе се намира общ
информационен дисплей за визуализиране на информацията от 3-те съдебни зали.
През месец юни са осигурени средства за закупуване на 2 нови компютърни
системи с персонални лазерни принтери с двустранен печат за 2 съдии, които са
назначени в Окръжен съд – Пазарджик.
Бяха предоставени средства от ВСС за закупуване на една нова копирна машина
Xerox VersalLInk B7035.
След разпределение на закупената техника от ВСС по проведената
централизирана обществена поръчка през 2017 г. Окръжен съд – Пазарджик е получил
следната техника:
 Компютърни конфигурации: Компютър HP 290GI, монитор Philips 223V 4 броя;
 Лазерни принтери с двустранен печат HP LaserJet Pro M203dn – 6 броя;
 Скенер HP ScanJet Pro 3500 – 1 брой.
В изпълнение на споразумение между Висшия съдебен съвет, Окръжните
съдилища и Агенция по вписвания Окръжен съд – Пазарджик продължава да изпраща
по електронен път съдебните актове, подлежащи на вписване или обявяване в
Търговския регистър. Деловодителите подават с електронен подпис документи към
Агенция по вписванията.
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Съдът изпълнява изискванията на Министерство на правосъдието за подаване към
ИСПН пълната информация за делата по несъстоятелност, гледани в съда. Адресът на
Информационна система за производство по несъстоятелност (ИСПН) http://ispn.mjs.bg. Тук могат да се видят данни за откритите производства по
несъстоятелност, приключилите производства, както и книга по чл.634в.
Съдебните служители изпълняват задълженията по проект „Безхартиен обмен на
информация между съдилищата“. Ежедневно за всяко съдебно дело документите,
постъпващи в съда, се сканират и присъединяват към електронната папка, което
подобрява безхартийния обмен между Окръжен съд – Пазарджик, районните съдилища
от Пазарджишки съдебен район и Апелативен съд – Пловдив.
Сигурността на информацията на сървъра и всички компютри се осигурява с
лицензиран антивирусен софтуер „Eset Endpoint Antivirus”. Права за ползване (лицензи)
бяха предоставени от Висш съдебен съвет.
Делата в Окръжен съд – Пазарджик се разпределят и образуват с
Централизираната система за разпределение на делата, утвърдена по протокол №
23/07.05.2015 г., т.33 на Висш съдебен съвет. През 2017 г. бяха подновени електронните
подписи за съдии за достъпа до ЦСРД. В СИНС съдебните деловодители нанасят
корекции след приключване на делото и въвеждат коригиращи коефициенти, отразени
от съдия-докладчика в Работна бланка – образец към раздел ІІ от Глава пета от
„Правила за оценка на натовареността на съдиите“.
Съдебните заседатели и ЧСИ се избират на принципа на случаен избор с програма
LawChoice.
Съдът продължи и през 2017 г. обмен на данни по наказателни дела в реално
време между информационна система „САС“ (Съдебна административна система) и
ядрото на ЕИСПП (Единна информационна система за противодействие на
престъпността). Деловодителите и съдебните секретари регистрират събития при
образуване на дело и по постановяване на съдебни актове по делата. Тази
информацията автоматично се прехвърля към ядрото на ЕИСПП.
Съдебните служители и съдиите работят с деловодната система „САС“. През
изтеклата 2017 г. „САС“ е актуализирана с нови версии. Деловодителите и съдебните
секретари сканират и прикачват към електронната папка всички постъпващи и
постановени документи в съда от образуването до приключването на делото, както и
последващите такива. Съдиите присъединяват постановените съдебни актове.
Окръжен съд – Пазарджик работи с допълнителен модул „Призовкар и призовки“
към деловодната програма „САС“ (Съдебна административна система).
В съда се прилагат Правилата за институционална идентичност на документите в
съдилищата на Република България. (Решение по протокол № 2 от заседанието на
Комисия „Съдебна администрация“, проведено на 18.01.2017 г.)
Интернет страница на Окръжен съд – Пазарджик www.court-pz.info се поддържа в
актуално състояние. Редовно се актуализира информацията относно съдебните актове,
които се публикуват след постановяването им. От Интернет страница се осъществява и
достъп до публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната – Централен
интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната.
Във вътрешната страница на съда се публикуват новини и съобщения, заповеди,
учебни материали, вътрешни правила, тълкувателни решения на ВКС, информация за
предстоящи събития.
В края на 2017 г. в съда има технически непригодна техника която има
необходимост от подмяна. Това са 6 броя компютърни конфигурации и 2 броя
принтери. Съдът също така има необходимост от 4 броя многофункционални
устройства и 1 брой многофункционална копирна машина с автоматично подаващо
устройство, с двустранен печат (А4, А3 формат) и копиране.
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ФИНАНСОВО БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ
Утвърдената бюджетна сметка на Окръжен съд – Пазарджик за 2017 г. е в размер
на 2 115 635 лв., което е с 166 908 лв. по-висока спрямо тази за 2016 г. в резултат от
увеличаване на работната заплата и увеличаване на процент на ДОО за сметка на
работодателя през 2016 г.
Изпълнението на разходите по бюджетната сметка на ОС – Пазарджик.
Размерът на реално извършените разходи за периода 01.01.– 31.12.2017 г. е 2 343
697 - 99.84 % спрямо утвърдените средства.
От тях 1 511 704 лв. или 64.50 % са разходите за заплати и възнаграждения на
персонала, а за осигуровки 400 687 лв. или 17.10 %. Разходите за други възнаграждения
и плащания на персонал са утвърдени в размер на 300 452 лв.или 12.82%. За текуща
издръжка са изразходвани 122 067 лв. или 5.21 % от всички разходи, които са с 5 744
лв. по-малко от 2016 г. В следствие на взети мерки за оптимизиране на разходите
текущата издръжка е намаляла значително.
Комисия “Бюджет и финанси“ одобри повечето от мотивираните искания за
отпускане на допълнителни средства по бюджета на съда.
Бюджетът на ОС - Пазарджик за 2017 г. по § 10-00 "Издръжка" е увеличаван
както следва:
 с 3 000 лв. за ремонт на двете помещения до Зала № 1 за обособяване на
6 бр. работни места за съдебни секретари.
 с 2312 лв. за 2 бр. принтери и 2 бр. компютърни конфигурации за
новоназначени съдии през текущата година.
 с 5 980 лв. от закупуване на многофункционална копирна машина
инсталирана в търговско деловодство за улеснение на работния процес;
 с 300 лв. – във връзка с участие на Окръжен съд – Пазарджик в
образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Средствата,
предвидени за награден фонд и за образователни материали, са
изразходвани по предназначение;
 с 10 600.00 лв. средства за задължителни периодични и профилактични
медицински прегледи съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба №
7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Със средства от издръжката на съда е ремонтирано старо архивно помещение на
партера, в което са пренесени всички дела на фирмено деловодство. В помещението, в
което се намираха фирмените дела през 2018 г. ще бъдат обособени 2 нови работни
места.
Окръжен съд – Пазарджик, съвместно с Районен съд-Пазарджик на 15.12.2017 г.
организира и проведе обучителен семинар на тема „Измененията в част V
“Изпълнително производство на ГПК“ с лектор проф. Валентина Попова.
В резултат на извършените корекции към 31.12.2017 г., уточненият план на
разходите е 2 347 376 лв.
Изпълнението на приходите по бюджетната сметка на ОС – Пазарджик.
Окръжен съд – Пазарджик администрира приходи основно от съдебни такси,
както и от лихви, глоби, разноски и конфискувани средства.
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Отчетените приходи по бюджетната сметка на Окръжен съд – Пазарджик към
31.12.2017 г. са в размер на 324 851 лв. - с 634 083 лв. по-малко от 2016 г. Понижението
на реалните приходи за 2017 г. е резултат от няколко фактора, а именно:
 от подписани спогодби за връщане на половината от държавната такса на
ищеца по реда на чл. 78, ал. 9 от ГПК на обща стойност от 211 437.00 лв.;
 издадени изпълнителни листи в полза на Окръжен съд – Пазарджик в
размер на 602 043 лв., в т. ч. ДТ 269 249 лв., глоби – 215 627 лв.,
разноски – 117 167 лв.
Предвид очакваните постъпления от ЧСИ, ДСИ и НАП в размер на 602 043 лв.,
приходите по бюджета на Окръжен съд – Пазарджик реално са увеличени с 179 397 лв.
Приходите са разпределени по параграфи както следва:
§ 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки“ - отчетени лихви в
размер на 14 964 лв.
§ 26-00 „Държавни такси“ – отчетени приходи от такси в размер на 282 098 лв.
§ 28-01 „Конфискувани средства и приходи от продажба на конфискувани и
придобити от залог вещи“ – отчетени приходи в размер на 2 188 лв. – приходи от
конфискувани суми за експертизи от вещи лица и от депозити и гаранции от
набирателна сметка, непотърсени в едногодишен срок.
§ 28-02 „Глоби, санкции и неустойки“ – отчетени приходи в размер на 12 242 лв.
§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ – отчетените приходи са в размер на 13 359
лв., представляват приходи от разноски по дела и възстановени осигуровки и ДОД от
несамоосигуряващи се вещи лица с хонорари от набирателна сметка.
Окръжен съд – Пазарджик разполага с три POS-устройства за улеснение на
гражданите в гражданско деловодство, регистратура както и в информационен център.
През 2017 г. събраната сума е на стойност 8 115 лв.
Законосъобразност при набирането и разходването на средствата по
набирателната сметка.
Средствата по набирателната сметка на Окръжен съд – Пазарджик, която се
използва за отчитане на съдебни гаранции, депозити за вещи лица и свидетели,
обезпечения и други парични средства, събирани от съдебната система, временни
депозити, получени от други лица за участие в търгове и конкурси, се разходват
законосъобразно и съгласно утвърдени вътрешни правила.
Периодично, утвърдена със заповед на административния ръководител постоянно
действаща комисия, извършва анализ на средствата, които страните по делата внасят за
извършване на експертизи и са непотърсени в срок от една година - следва да се внесат
в приход на съдебната власт.
Съгласно Заповед № 702/20.10.2017 г. на Председателя на Окръжен съд –
Пазарджик е направена пълна инвентаризация на активите и пасивите, в това число
вземания и задължения към 31.12.2017 г. При инвентаризацията не са установени липси
и излишъци. След аргументирано предложение от материално отговорните лица за
бракуване на активи и запаси, назначените комисии извършват бракуване на
технологично и морално остарели активи, както и на патенти, след направено
заключение от системен администратор, работещ в друг орган на съдебната система.
Управлението на имуществото, предоставено на Окръжен съд – Пазарджик е в
съответствие с нормативните изисквания. Въведена е организация за добро управление
и стопанисване на предоставения имот – държавна собственост.
Следва подробно описание на предприетите мерки за оптимизиране на разходи
по параграфи:
Месечни разходи по § 10-00 Издръжка:
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§ 10-15-„Разходи за материали“ са сведени до минимум – с най-голям дял е
разходът за копирна хартия и тонер касети - в определени случаи се използва хартия
втора употреба, използват се съвместими тонер-касети за принтери, които позволяват
това, безхартиен обмен на информация.
§10-16 „ Вода, горива и енергия“:
 Въведен е лимит за разход на гориво за служебен автомобил и на
телефонни услуги, съгласно указания относно изпълнение на бюджета на съдебната
власт.
 След смяната на доставчика на електрическа енергия от 01.10.2015 г.очакваният ефект от месечна икономия продължава да е налице, дори и при
повишаване цената на ел. енергията от юли 2017 г.
 Доброто планиране на заявените количества природен газ за зимния
период се отразява върху по-ниската годишната неустойка.
§10-20 „Разходи за външни услуги“:
§102002 Въведени са лимити на телефонни услуги на служебни мобилни
телефони до месечната такса.
§102004:
 САС Деловодна програма;
 Счетоводна програма и ТРЗ;
 Действително необходими модули в АПИС.
При стриктно и внимателно ежеседмично планиране на бюджета, разходите се
приоритизират по важност и необходимост. За всеки разход се извършва предварително
проучване на цените като се избира оптимален вариант в съотношение цена-качество.
Съгласно утвърдените разходи на Окръжен съд – Пазарджик за 2017 г. с решения на
ВСС е закупен 1 брой XeroxVersa Link B7035 - цифров копир, мрежови принтер и
мрежови цветен скенер в размер на 5 980.00 лв., което улеснява текущата работа.
Извършваните през годината разходи са минимални и неизбежни: охрана,
пожароизвестяване, ел. енергия, вода, газ, телефони, интернет, свързани с дейността на
съда (пощенски пратки, деловодна програма, АПИС, счетоводство и др.).
Друга посока, различна от разходите за издръжка, в която Окръжен съд –
Пазарджик оптимизира ефективно, са разходите за работни заплати на длъжности,
които се съвместяват от един служител, а именно:
„съдебен деловодител наказателно деловодство“ съвместява длъжността и
„деловодител-регистратура-класифицирана информация“;
“съдебен деловодител наказателно деловодство“ съвместява длъжността
„заместник регистратура „класифицирана информация“;
„съдебен секретар“ съвместява длъжността „служител по сигурността на
информацията“;
„шофьор“ съвместява длъжността “домакин“;
„куриер“ съвместява длъжността „чистач“.
Съвместяването на няколко длъжности носи риск от понижаване на качеството
на работата.
Утвърденият щат от ВСС на ОС-Пазарджик е 60 щатни бройки, в това число 21
бр.съдии и 39 щатни бр. съдебни служители.
Съотношението брой служители-магистрати при заета щатна численост за ОСПазарджик е 1.86, при съотношение 1.98 за Окръжните съдилищата в страната за
първото полугодие на 2017 г.
Всичко гореизброено показва, че разходите са адекватни на предмета на работа
на съда като институция и са сведени до минимум. Корекции (увеличаване) по
бюджетната сметка на Окръжен съд – Пазарджик в повечето случаи се правят при
неотложност.
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ
СЪДЕБНИЯ ОКРЪГ
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДЕБЕН РАЙОН ПАЗАРДЖИК:
В районните съдилища при Пазарджишки съдебен район щатните длъжности за
съдия в РС са общо 29 броя, от които към момента са свободни 6 щ.бр. за съдия,
съответно:




4 щ.бр. в РС – Пазарджик – за 2 от тях е обявен конкурс на 02.01.2018 г. с
решение на Съдийската колегия по протокол № 49/05.12.2017 г., за
заемане след конкурс за повишаване в длъжност и преместване.
1 щ.бр. в РС – Велинград, обявена за заемане след конкурс за
първоначално назначаване. Конкурс към момента не е обявен.
1 щ.бр. в РС – Панагюрище – обявен конкурс на 02.01.2018 г. с решение
на Съдийската колегия по протокол № 49/05.12.2017 г. за заемане след
конкурс за повишаване в длъжност и преместване.

Заети са щатните длъжности на Държавните съдебни изпълнители, с изключение
на овакантеното място за ДСИ в РС – Панагюрище – общо 6 ДСИ.
Щатните длъжности за съдия по вписвания в районните съдилища при
Пазарджишки съдебен район са заети – общо 6.
В Пазарджишкия съдебен район е налице високо текучество на кадрите,
което заедно с липсата на конкурс за заемане на длъжността „районен съдия“
доведе до празноти в щата на всичките районни съдилища. Това налага
ежемесечно командироване на съдиите от Пазарджишкия районен съд в
останалите съдилища, за да се гарантира нормалното им функциониране, което
пък от своя страна затруднява дейността на този съд, който е един от високо
натоварените съдилища в страната.
Така за пореден път трудности в работата и през следващия отчетен период ще
възникнат поради освобождаване и несвоевременно заемане на съдийските щатове.
Проблемът на практика е свързан не с броя на щатовете, а с реалната им заетост.Така
отново стигаме до извода, че съществуващата тромава конкурсна процедура,
предвидена в ЗСВ за провеждане на конкурсите за повишаване в длъжност и
преместване за всички нива в съдебната система, както и тези за първоначално
назначаване, водят до забавяне заемането на свободните щатове. Това само по себе си
води до затрудняване работата на съда и до прекомерно натоварване на съдиите и
служителите. Преодоляването на този проблем е свързан с промени в ЗСВ и
предприемане на съответните действия от страна на ВСС.
Друг много сериозен проблем е командироването на съдии от малките районни
съдилища в по-големи софийски съдилища, както се случи със съдия от Пещерския РС,
а съдия от Велинградския РС бе преместена по реда на чл.194 от ЗСВ в СРС. Това
доведе до увеличаване в много голяма степен натовареността на съдиите от
съответните съдилища, както и наложи командироването на съдии от Пазарджишкия
РС.
Видно от Таблицата за натовареността на магистратите в съдилищата към
30.06.2017 г., средната действителна натовареност в районните съдилища извън
областните центрове е 46,63 бр. дела за разглеждане месечно за един съдия, а
средномесечната действителна натовареност на магистратите в районните съдилища от
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областните центрове е 63,80 бр. дела. От същата таблица е видно, че средната
действителна натовареност на база дела за разглеждане в районните съдилища на
съдебен район Пазарджик е както следва:
Районен съд-Пещера – 70,41 бр. месечно за един съдия;
Районен съд-Панагюрище – 74,50 бр. месечно за един съдия;
Районен съд-Велинград – 97,37 бр. месечно за един съдия
което е двойно повече спрямо средната действителна натовареност в районните
съдилища извън областните градове и значително повече дори от средномесечната
действителна натовареност в районните съдилища от областните центрове.
От същите данни е видно, че Пазарджишкия РС е на осемнадесето място по
натовареност спрямо свършените дела измежду районните съдилища към
областните центрове, което сочи, че същият е съд със средна натовареност.
Към 31.12.2017 г. средната действителна натовареност на база дела за
разглеждане в районните съдилища на съдебен район Пазарджик е както следва:
Районен съд-Пазарджик – 47,36 бр. месечно за един съдия;
Районен съд-Пещера – 77,60 бр. месечно за един съдия;
Районен съд-Панагюрище – 69,96 бр. месечно за един съдия;
Районен съд-Велинград – 77,18 бр. месечно за един съдия.
Няма възможност да се сравни с натовареността на магистратите в съдилищата в
страната към 31.12.2017 г., тъй като все още не разполагаме със статистика за второто
полугодие на 2017 г.
Обобщени посочените данни сочат, че Велинградският, Пещерският и Панагюрският
районни съдилища през цялата отчетна година са работили при изключително висока
натовареност. Това наложи предприемане на мерки от страна на административното
ръководство, но същите не бяха резултатни, тъй като командироването на съдия Терзиева
не бе прекратено от Председателя на ВКС. Ето защо продължи командироването на съдии
от Пз РС в останалите районни съдилища с цел подпомагане на пряката им дейност и в
някаква степен решаване на кадровите проблеми.
РАЙОНЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК
Към 31.12.2017г. щатът на Районен съд – Пазарджик е от 18 съдии.
През периода 01.01.2017г. - 16.10.2017г. съдия Николинка Попова и съдия
Цветанка Вълчева са били командировани в Окръжен съд – Пазарджик на незает щат до
провеждане на конкурс и встъпване в длъжност на спечелилите кандидати нa
16.10.2017 г.
След проведен конкурс в Окръжен съд – Пловдив е повишена Николинка
Цветкова-съдия в РС-Пазарджик, встъпила в длъжност на 04.09.2017г., а в Окръжен съд
– Пазарджик са повишени съдия Иванка Илинова и съдия Десислава Ралинова,
встъпили в длъжност на 16.10.2017г.
Към 31.12.2017г. в Районен съд-Пазарджик има незаети четири съдийски щата
съответно освободени от: 19.05.2016 г. – 1 щ. бр., 04.09.2017 г. – 1 щ.бр. и от 16.10.2017
г. – 2 щ.бр.
От 01.12.2017г. за срок от три месеца е командирован младши съдия от Окръжен
съд – Хасково.
Щатът от 18 съдии е оптимален за Районен съд – Пазарджик и не се налага
неговото увеличаване. Затруднения в работата на съдиите се констатират поради
незаети три щата и командироването на съдии да разглеждат дела в Районен съд –
Пещера, Районен съд – Панагюрище и Районен съд – Велинград.
Съдебна администрация
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Районен съд - Пазарджик разполага към 31.12.2016г. с 48 щата за съдебни
служители.
Към 31.12.2017г. има 1 свободна длъжност - за съдебен секретар, на която е
назначен служител по чл.68, ал.1, т.4 от КТ до заемането й с конкурс.
Съотношението
магистрати/служители
и
това
между
съдии
по
вписвания/съдебни служители е посочено в табличен вид и е следното:
Районен
съдии
съд
Пазарджик
по щат
18

ДСИ

3

Съотношение магистрати/служители
2,67

съдии
по служители
вписвания
3

48

Общо

72

Съотношение магистрати, ДСИ, съдии
по вписвания/служители
2

РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИНГРАД
Съдии
В Районен съд – Велинград работят трима районни съдии, двама държавни
съдебни изпълнители и един съдия по вписвания. Щатната численост е за четирима
районни съдии, като една от тях е вакантна от 29.02.2016 г.
Функциите на Административен ръководител – председател на съда се
изпълняват от съдия Петричев от 21.10.2014 г. Като конкурс за заемане на длъжността
„Административен ръководител-председател“ на РС – Велинград е обявяван девет пъти
досега.
Следва да се има предвид, че Велинградският районен съд е един от доста
натоварените районни съдилища в страната, като дейността си извършва в специфичен
район от гледна точка на географското му разположение, гъстотата и етническата
принадлежност на населението, градът е туристически център и т.н., които
обстоятелства формират един доста специфичен район изискващ специфични качества,
обективен фактор върху който не може да се повлияе и не малко усилия при
управлението на съда. Следва да се има предвид, като изрично подчертавам, че е само
мое лично мнение, че за да се стигне до едно такова решение съответният колега ще
следва да приеме, че ще промени коренно установеният си начин на живот в личен
аспект и това ще даде отражение не само на него, а и на семейството му. В този смисъл
трябва да кажа, че гр.Велинград е трудно достъпен и това затруднява ежедневното
пътуване от друг град, което означава промяна на местоживеенето. Не без значение е и
липсата на каквато и да е била финансова и материална помощ от страна на ВСС
/например изплащане на пътните разходи негови и на семейството или пък осигуряване
на жилище, или пък облекчени условия за наемането на такова и др./, което безспорно е
пречка за преместването на колегата и семейството му. Освен това от около десет
години в Пазарджишкия съдебен район се наблюдава процес, който води до липса на
кадри във всички районни съдилища. Това се случва защото младшите съдии,
назначени след конкурс в Пазарджишкия ОС, са колеги от София и Пловдив, които
поради разположението на гр.Пазарджик са го предпочели поради близостта му с
посочените градове и при първа възможност чрез командироване или участие в конкурс
се преместват.
Във връзка с преназначаване на съдия Тотолакова в Софийски районен съд,
считано от 01.10.2016 г., със Заповед № 579/06.10.2016 г. и във връзка с продължително
отсъствие, поради временна неработоспособност на съдия Валентина Иванова, със
Заповед № 63/31.01.2017 г. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик през 2017 г. в
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Районен съд – Велинград за разглеждане на насрочени от съдия Тотолакова и съдия
Иванова дела са командировани съдия Димитър Чардаков, съдия Иванка Илинова,
съдия Христо Георгиев, съдия Ани Харизанова и съдия Мира Мирчева, съдии от
Районен съд – Пазарджик.
Съдебна администрация
В щата на Районен съд – Велинград са предвидени и работят 20 служители в
съдебната администрация. Няма незаети щатове.
Съотношението магистрати/служители и това между съдии по вписвания/съдебни
служители е посочено в табличен вид и е следното:
съд
РС-Велинград

Съдии
4

ДСИ
2

съдии по
вписвания
1

Съотношение магистрати
/служители
1/5

служители
20

Общо
27

Съотношение магистрати, ДСИ,
съдии по вписвания /служители
1/2.86

РАЙОНЕН СЪД – ПЕЩЕРА
Щатното разписание на Районен съд – Пещера включва 4 съдии, разпределени както
следва: Административен ръководител - председател и съдии - 3.
Към 01.01.2017 г. в съда са били заети три от четирите щатни бройки за съдия.
Считано от 18.04.2016 г. със Заповед № 624/15.04.2016 г. на Председателя на ВКС
съдия Лилия Терзиева - Владимирова е командирована в Софийски районен съд, за срок
по-дълъг от три месеца в една календарна година. Командироването продължава и към
31.12.2017 г.
Считано от 28.03.2017 г. съдия Атанаска Павлова е в платен отпуск по майчинство и
към 31.12.2017 г.
Съдебно изпълнителната служба към съда по щат се състои от един държавен
съдебен изпълнител, както и един съдия по вписванията, като щатовете са заети.
Фактически в Районен съд – Пещера от към 31.12.2017 г. са работили двама съдии Председателя на съда - Камен Гатев и съдия Велина Ангелова.
Предвид високата натовареност Административния ръководител – председател на
съда е предприел действия – Искане за прекратяване командироването на съдия Терзиева,
проведена е и Работна среща между Административния ръководител – председател на ОС
– Пазарджик, Административния ръководител – председател на РС – Пещера с
Председателя на Върховния касационен съд, на която е взето принципно решение, съдия
Терзиева да остане да работи в Софийски районен съд до пролетта на 2018 г.
През 2017 г. натовареността на съдиите в РС - Пещера, както към делата за
разглеждане, така и към свършените е значително увеличена спрямо предходните три
години, което се дължи от една страна на по-големия брой постъпили дела през 2017 г.,
от друга - командироването на съдия Терзиева в Софийски районен съд и от трета
ползването на отпуск по майчинство от съдия Атанаска Павлова.
Предвид командироването на съдия Терзиева по искане на Административния
ръководител – Председател на РС – Пещера със заповеди на Административния
ръководител – Председател на ОС – Пазарджик за разглеждане на граждански и
наказателни дела, насрочени от съдия Атанаска Павлова през 2017 г. са командировани
съдии от Районен съд – Пазарджик: Елисавета Радина, Иванка Илинова, Николинка
Попова, Стела Михайлова, Димитър Чардаков, Димитър Бишуров, Цветанка Вълчева,
Христо Георгиев, Таня Петкова.
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Допълнителни трудности в малък съд като Районен съд-.Пещера са: невъзможна
специализация на съдиите по материя, поради което следва да разглеждат почти всякакъв
вид дела; съдиите следва да имат готовност всеки ден да влязат в зала и в открито съдебно
заседание или същия ден да се произнесат в закрито съдебно заседание по съответните
производства, изискващи извършване на процесуални действия в деня на постъпване на
книжата; невъзможно е да се организират дежурства по начина, по който това се случва в
голям районен съд. Практически районният съдия в малкия съд е дежурен всеки ден и
много често - в почивните и празнични дни. Възможни са и допълнителни усложнения в
организацията на съда, като например при отсъствие по болест или платен годишен
отпуск, когато се е налагало командироването на съдия от друг районен съд от
съдебния район, или пък необходимостта районен съдия да изпълнява и функциите на
съдия по вписванията или ДСИ.
Съдебна администрация
През 2017 г. щатното разписание включва 19 щата за служители, структурирани
съобразно ПАС и 19 щата са заети.
Съотношението
магистрати/служители
и
това
между
съдии
по
вписвания/съдебни служители е посочено в табличен вид и е следното:
съд
РС-Пещера

Съдии
4

ДСИ
1

съдии по
вписвания
1

Съотношение магистрати
/служители
1/4,75

служители
19

Общо
25

Съотношение магистрати, ДСИ,
съдии по вписвания /служители
1/3,16

РАЙОНЕН СЪД – ПАНАГЮРИЩЕ
Съдии
Районен съд – Панагюрище разполага с 3 магистратски щата – 1 за
административен ръководител – председател и 2 щата за съдии.
През 2017 г. съда са работили двама съдии – съдия Диана Стателова и
Председателя съдия Снежана Стоянова.
Има един свободен щат за съдия от 24.03.2016 г.
С решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет по протокол №
49/05.12.2017 г. е обявен конкурс за заемане на длъжността чрез преместване.
Решението на Комисията е обнародвано в Държавен вестник № 1/02.01.2018 г.
Конкурсната процедура е в начален етап.
Съдебно-изпълнителната служба към РС – Панагюрище по щат се състои от
един държавен съдебен изпълнител, овакантен на 01.01.2017 г. и към 31.12.2017 г.
щатът не е зает. По предложение на Председателя на Районен съд – Панагюрище, със
заповед на Министъра на правосъдието е възложено функциите на държавен съдебен
изпълнител да се изпълняват от съдията по вписванията при Районен съд –
Панагюрище, до назначаване на титуляр на длъжността.
В щатната численост на РС – Панагюрище е предвиден един съдия по
вписванията. За цялата 2017 г. щатът е зает.
Относно кадровата обезпеченост със съдии, считам че щатът е недостатъчен.
Съдебна администрация
Към 31.12.2017 г. Районен съд – Панагюрище разполага с 14 щата за съдебни
служители, като към 31.12.2017 г. всички щатни бройки в администрацията са заети.
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Съотношението
магистрати/служители
и
това
между
вписванията/съдебни служители е посочено в табличен вид и е следното:
Съд
РС-Панагюрище

съдии
3

СИ
1

Съдии
вписвания
1

по

съдии

служители
14

по

Общо
19

Съотношение магистрати, ДСИ, съдии
по вписвания /служители
1/2,8

Съотношение магистрати /служители
1/4,67

ПРОВЕРКИ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА НА СЪДЕБЕН РАЙОН
ПАЗАРДЖИК
Със Заповед № 634/25.09.2017 г. на Административния ръководител-Председател
на Окръжен съд - Пазарджик на основание чл.86, ал.1, т.6 от ЗСВ и взето Решение от
Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Пазарджик на 29.09.2016 г. и 19.09.2017
г. се извърши проверка на организацията на дейността на съдиите от Районните
съдилища при Пазарджишки съдебен район, държавните съдебни изпълнители и
съдиите по вписвания за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
Проверките в районните съдилища са извършени от съдиите от Окръжен съд Пазарджик, както следва:
ЗА РАЙОНЕН СЪД – Пазарджик: съдия Трънджиева,съдия Парпулова, съдия
Палова, съдия Пунтева, съдия Бозаджиев и съдия Мариана Димитрова;
ЗА РАЙОНЕН СЪД – Велинград: съдия Илиев и съдия Стоянов;
ЗА РАЙОНЕН СЪД – Пещера: съдия Маратилов и съдия Джунева;
ЗА РАЙОНЕН СЪД – Панагюрище: съдия Ненчев и съдия Стоянов.
Системният администратор – Светлана Пелтекова е извършила проверка в
районните съдилища от Пазарджишки съдебен район, относно спазване на принципа
на случайното разпределение на делата, съгласно чл. 9 от ЗСВ и използването на
Централизираната система за разпределение на делата.
ИЗВОДИ и ПРЕПОРЪКИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ :
РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК – ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: Работата на
съдиите, разглеждащи граждански дела се организира и ръководи на добро ниво. Водят
се всички книги предвидени в ПАС. Води се и регистъра по ЗЗДН, като производствата
по тези дела са продължили много често в срокове, които не могат да бъдат определени
като разумни. Констатираните пропуски са незначителни. Необходимо е да се полагат
усилия за по-добра подготовка на делата от всички съдии за преодоляване на
констатираните пропуски, като особено внимание се обърне на мерките, осигуряващи
по-бързото развитие на производствата и на прецизността на актовете по чл. 140 и чл.
146 ГПК.
Дадени са следните препоръки:
1. Да се полагат повече усилия за подготовката на делата и да се осигурява
разглеждането им в разумни срокове, включително чрез ритмичното им
своевременно насрочване при отлагане от едно заседание за друго;
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2. Да се преустанови формалното постановяване на актове по чл. 140 от ГПК и чл.
146 от ГПК, като се полагат усилия за произнасяне в пълно съответствие със
закона;
3. Да се полагат усилия за преодоляване на пропуските по правилното
администриране на въззивните жалби, което ще позволи по-бързото движение
на делата.
Не са констатирани допуснати съществени нарушения в организацията на
дейността на съдебните изпълнители и на деловодството. Броят на съдебноизпълнителните дела е в един висок процент, което натоварва работата на съдебните
изпълнители. По-големият процент на оставени без уважение жалби против действията
на съдебните изпълнители дава основание да се приеме, че същите показват много
добра теоретична и професионална подготовка. Препоръчва се преодоляване на
тенденцията при постановяване на актове на съдебните изпълнители същите да бъдат
писани на ръка и с химикал, тъй като е налице нечетливост на същите.
Няма констатирани пропуски и препоръки по отношение работата на съдиите по
вписвания при РС - Пазарджик.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: Качеството на работата на съдиите в наказателна
колегия е на много добро ниво. Съдиите работят при умерена натовареност, под
средната за страната. Натовареността при 6 съдии по щат е 37,31 спрямо делата за
разглеждане и 43,53 спрямо свършените дела. Действителната натовареност на съдиите
в НО при 6 съдии по щат е 31,29 спрямо делата за разглеждане и 36,50 спрямо
свършените дела. Организацията по водене и съхранение на деловодните книги е на
много добро ниво. Проверяващите са дали препоръка да се конкретизира във
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата ясни критерии, при които
делата се преразпределят от съдия-докладчик на друг съдия докладчик при ползване на
отпуск, поради временна нетрудоспособност, като отделно се посочат критерии за
възлагане на дела при преместване на съдия в друг орган на съдебната власт или в друг
съд. Да се формулират и „други обективни причини“, поради които съдия-докладчик не
може да участва в разглеждане на насрочените си дела в съдебно заседание.
Спазва се чл. 9 от ЗСВ. В РС – Пазарджик са създадени и утвърдени правила при
извършване на разпределението на делата, образувани в съда. Делата се разпределят с
ЦСРД, създадена е добра организация при разпределението на делата.
Всички съдебни дела, неприключили към 01.04.2016 г. са въведени в СИНС.
Картите се прилагат към делата, но има случаи с непопълнени карти.
По прекратените граждански и наказателни дела трябва да се въвеждат
коригиращи коефициенти. Изчислението на финалния коригиран коефициент по делата
се извършва като основният коефициент се умножава с предвидения коригиращ
коефициент.
В Правилата са описани действия за архивиране на натрупаната информация на
електронен носител, което е било приложимо за „Lawchoice“. В ЦСРД могат да се
архивират протоколите за разпределение и дневна справка за разпределение, като се
подвързват в папки по видове дела: граждански и наказателни.
РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИНГРАД - ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: Работата на
съдиите, разглеждащи граждански дела в РС – Велинград се организира и ръководи на
много добро ниво. Водят се всички книги и регистри съгласно ПАС. Наблюдава се
нарастване на натовареността на съдиите за първото полугодие на 2016 г., като по щат е
съответно 40,93 спрямо дела за разглеждане и 33,17 спрямо свършените, а
действителната 52,26 спрямо дела за разглеждане и 42,34 спрямо свършените. Изводи и
препоръки, които са направени – да се положат усилия за намаляване броя на делата,
чието разглеждане е продължило повече от 6 месеца и броя на висящите дела, както за
изготвяне в срок на съдебните актове, а също и нетолкова съществени пропуски при
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организацията, насрочването движението и разглеждането на делата. Да се прилагат
точно разпоредбите на процесуалния закон, касаещи организацията движението на
делото, а именно чл. 129 от ГПК, чл. 140, чл. 146 ГПК.
Няма констатирани пропуски в Службата по вписвания при РС-Велинград.
Не са констатирани и пропуски в работата на СИС, не е голямо постъплението
на изпълнителните дела.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: Съдиите в РС – Велинград от наказателна колегия са
имали висока натовареност, като наред със съдебните заседания са давали и дежурства,
гледат и граждански дела и въпреки това не са допуснали просрочване на съдебните
актове и са решавали делата в разумен срок. Книгите и регистрите се водят съгласно
изискванията на ПАС. Препоръчва се в разпорежданията на съдията – докладчик по чл.
247-257 от НПК, съдията-докладчик следва да се произнася и по въпроса относно
мярката за неотклонение съгласно чл. 256 ал.1 от НПК.
В РС – Велинград са създадени и утвърдени правила при извършване на
разпределението на делата образувани в съда. Делата се разпределят с ЦСРД при
спазването на принципа, регламентиран в разпоредбата на чл. 9 ЗСВ. Създадена е и
добра организация при разпределението на делата и при работа в СИНС.
РАЙОНЕН СЪД – ПАНАГЮРИЩЕ- ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: Разглеждат се
от двамата работещи съдии в съда, като за разглеждането на отделни граждански дела
са командировани съдии от РС – Пазарджик – Майа Попова, Николинка Цветкова и
Десислава Ралинова. Книгите и регистрите се водят съобразно ПАС. Преодолени са
пропуските от предишни проверки.
Препоръки: 1. При постъпване на ИМ същата да се проучва задълбочено от
съдията – докладчик, като се определя правилната правна квалификация на спора, за да
не се оставя неоснователно исковата молба „без движение“, да не се отменя „хода по
същество“ след приключване на делото, поради нередовност на ИМ, за да не се дават
неправилни указания на страните по съдържанието на ИМ;
2. При спиране на хипотезите на чл. 229 ал.1 от ГПК да се преценява от съдията
– докладчик основанието за спиране, особено това по чл. 229, ал.1, т.5 от ГПК, за да не
се стига до неоправдано продължително разглеждане на спора;
3. Да се полагат повече усилия за подготовката на делата и да се осигурява
разглеждането им в разумни срокове, включително чрез ритмичното им своевременно
насрочване при отлагане от едно заседание за друго, като се обърне внимание на
делата, които по закон се разглеждат незабавно;
4. При постановяване на съдебни актове /мотиви и диспозитив/ да се съобразяват
задължителните указания за съдържанието им, дадени в ППВС и ТР. Тези изисквания
да се съобразяват и при постановяване на актовете по движение на делото;
5. Да се следва точно съблюдаване на закона при постановяване на съдебните
актове по чл. 140 и чл. 146 ГПК, относно законовата форма и съдържание на тези
актове;
6. Съдиите да се информират своевременно и да се съобразяват в своята работа с
постановените от ВКС тълкувателни решения, като полагат усилия за повишаване на
квалификацията си и професионалната си подготовка, вкл. с посещаване на семинари.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: Съдиите в РС – Панагюрище са работили при висока
натовареност като наред със съдебните заседания са давали дежурства, гледат и
граждански дела и въпреки това не са допуснали сериозно просрочване на съдебните
актове и са решавали делата в разумен срок. Препоръчва се да се положат усилия за
спазване на изискванията на НПК, относно срочността на изготвяне на съдебните
актове.
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В РС – Панагюрище са създадени и утвърдени правила при извършване на
разпределението на делата образувани в съда. Делата се разпределят с ЦСРД, създадена
е добра организация при разпределението на делата.
По прекратените граждански и наказателни дела се въвеждат коригиращи
коефициенти. Изчислението на финалния коригиран коефициент по делата се извършва
като основният коефициент се умножава с предвидения коригиращ коефициент.
Всички дела се обработват коректно в СИНС.
В Правилата са описани действия за архивиране на натрупаната информация на
електронен носител, което е било приложимо за „Lawchoice“. В ЦСРД могат да се
архивират протоколите за разпределение и дневна справка за разпределение, като се
подвързват в папки по видове дела: граждански и наказателни.
РАЙОНЕН СЪД – ПЕЩЕРА - ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: Разглеждат се от
двамата работещи съдии в съда, като за разглеждането на отделни граждански дела са
командировани съдии от РС – Пазарджик.
В РС – Пещера се водят всички книги и регистри съгласно ПАС. Констатирани
са единични случаи на пропуски при водене на книгите. Регистърът по ЗЗДН се води
редовно, няма констатирани забележки. Препоръките от предходните проверки са
изпълнени.
Налице е тенденция за увеличаване по някои показатели натовареността на
съдиите, разглеждащи граждански дела. Констатираните леки пропуски са
несъществени и същите могат успешно да бъдат преодолени при полагането на още
малко усилия от страна на съдиите.
Службата по вписвания в РС – Пещера съответства на нормативните изисквания
и проверката не констатира проблеми или нередности в работата по движението и
приключване на преписките. Установени са много добри резултати от работата на
съдията по вписванията и на служителите.
Проверката препоръчва да се извърши сериозен анализ на констатациите и да се
набележат конкретни мерки от ДСИ и Ръководството на РС – Пещера за преодоляване
на констатираните пропуски за подобряване на работата и за стриктно прилагане на
разпоредбите на ГПК, регламентиращи отделните процедури касаещи извършването на
конкретни изпълнителни действия. Доколко е процесуално издържано извършването на
изпълнителни действия по дела, по които в продължение на повече от две години нито
са искани от взискателя, нито са извършвани от ДСИ каквито и да било действия или
делата следва да бъдат перемирани. Препоръчва се да бъдат довършени
изпълнителните производства по наложени обезпечителни мерки без процедурата да е
била доведена докрай в съответствие с изискванията на чл. 400 от ГПК, във връзка с чл.
449,чл. 450 и следващите от ГПК, с оглед произвеждане на действието на запора и на
възбраната при условията на 401, във връзка с чл. 451-514 от ГПК. Следва да се
прецизира от ДСИ дали е необходимо да бъде уведомяван длъжника за правото му да
иска спиране на изпълнението и разсрочване на плащането и дали следва да бъде
уведомяван взискателя за възможността да иска продължаване на изпълнението при
условията на чл. 454 ал. 2 от ГПК с насрочване и извършване на други изпълнителни
действия срещу длъжника.
В РС-Пещера са създадени и утвърдени правила при извършване на
разпределението на делата, образувани в съда. Делата се разпределят с ЦСРД при
спазването на принципа, регламентиран в разпоредбата на чл. 9 ЗСВ. Делата се
образуват и се разпределят по реда на постъпването на входящи документи. Всички
съдебни дела, неприключили към 01.04.2016 г. са въведени в СИНС. Картите се
прилагат към делата, но има случаи с непопълнени карти. По прекратените граждански
и наказателни дела трябва да се въвеждат коригиращи коефициенти. Изчислението на
финалния коригиран коефициент се умножава с предвидения коригиращ коефициент.
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: Работата по наказателни дела е организирана на
много добро ниво. Съдиите са работили с натовареност, която е над средната за
страната. Спазват се всички процесуални срокове. Няма проблеми по насрочването,
разглеждането и решаването на делата в разумни срокове, както и по воденето на
книгите.
В районните съдилища не са извършени проверки от ИВСС.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

РАЙОНЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК
През 2017 г. са образувани общо 7 590 дела, от които 2 376 наказателни дела и
5 214 граждански дела.
През 2016 г. са образувани общо 7 491 дела, от които 4758 граждански дела и
2733 наказателни дела.
През 2015 г. са образувани общо 7 131 дела, от които 4356 граждански дела и
2775 наказателни дела.
През 2014 г. са образувани общо 6 350 дела, от които 2 306 наказателни дела и 4
044 граждански дела.
Год.

Постъпили дела

2014
2015
2016
2017

6350
7131
7491
7590

Дела
разглеждане
7326
8053
8348
8381

за

Свършени дела
6404
7196
7557
7536

В началото на 2017г. в РС - Пазарджик е имало останали несвършени от
предходната 2016г. общо 791 - от тях 541 граждански дела и 250 наказателни дела - и
при постъпили общо 7590 дела е имало за разглеждане 8381 дела – с 33 бр. повече от
2016г. – от тях 5755 граждански и 2626 наказателни.
Общото постъпление на дела в РС – Пазарджик за отчетния период за поредна
година е завишено в сравнение с постъпленията през изминалите три години – със 100
дела повече от 2016г., съответно с 460 повече от 2015г. и с 1240 повече от 2014г. Този
факт се дължи на увеличение постъпленията на граждански дела – с 456 бр. повече от
2016г. - като постъплението на наказателни дела е с 357 бр. по-малко в сравнение с
2016г.
Анализът на посочените цифри сочи, че е завишено постъплението на
граждански дела по общия ред - 57 бр., частните граждански - 61 бр. и на заповедните
производства - с 372 бр. Съответно е налице намаляване постъпленията на дела, които
се разглеждат по реда на бързото производство - с 26 бр. по-малко от постъпилите през
2016г. По отношение на наказателните дела е налице завишено постъпление с 9 бр,
съответно 7 бр. на ЧНД разпити и на делата по реда на чл.78а от НК. Всички други
видове дела са по-малко в сравнение с постъпилите през 2016г. - с 86 бр. по-малко
НОХД, с 11бр. по-малко НЧХД, с 232 бр. ЧНД, с 45 бр.АНД.
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ДО 3 МЕС.
Год.

ОБЩО свършени

2014

Бр.

%

6404

5364

84

2015

7196

6370

89

2016

7557

6767

85

2017

7536

6542

87

През 2017г. са свършени общо 7 536 дела, от които 5 164 граждански и 2 372
наказателни.
В 3-месечен срок са приключили общо 6 542 дела или 87%, от които 4 464
граждански или 86% и 2 078 наказателни или 88% - изчисляването на делата,
приключили в указания срок е съгласно писмо на ВСС от 19.01.2017г.
Със съдебен акт по същество са приключили 6 610 дела, от които 4 663
граждански и 1 947 наказателни.
Прекратени са производствата по 926 дела, от които по 501 граждански и по 425
наказателни.
Проведени са 9 880 заседания – 6 342 граждански и 3 538 наказателни - , в т.ч. 4
677 открити и 5 203 закрити. От тях 2 231 граждански открити и 4 111 закрити,
съответно 2 446 наказателни открити и 1 092 закрити.
Анализът на тези данни налага извода, че процентът на свършените дела в
тримесечен срок през 2017г. се е повишил в сравнение с предходната с 2 пункта. Вярно
е, че има известно повишаване постъпленията на дела по реда на заповедното
производство и частни граждански дела, но има сериозно намаляване постъпленията на
частни наказателни дела - все видове дела, които приключват в много кратки срокове.
Всичко това, ведно със значителното увеличение броя на постъпили граждански дела
по общия ред от една страна, а от друга приноса на съдиите, работещи в двете колегии
в намален състав спрямо щатната численост - с 3-ма, съответно 4-ма съдии по-малко за
отчетния период – двама/трима в гражданска и един в наказателна колегия, са
способствали за постигането на тези отлични резултати при разглеждане в срок на
постъпилите в Районен съд - Пазарджик дела. Не на последно място по значение е и
факта, че през цялата 2017г. всички съдии от гражданска и наказателна колегия са били
командировани да разглеждат дела във всички останали районни съдилища в съдебния
район и това не се отразило на срочността на разглеждането на делата в съда, който
факт поради проявените професионализъм и отговорност не е довел до забавяне
движението на разпределените им дела, съответно приключването им в 3-месечния
срок. Традиционно следва да се има предвид, че при гражданските дела по общия исков
ред продължават да са относими всички причини за забавяне на тяхното движение –
проблеми при размяна на книжа, призоваване на страни и свидетели, неизготвяне в
срок на допуснатите съдебни експертизи от страна на ВЛ и др.
Броят на останалите несвършени дела в РС – Пазарджик към 31.12.2017г. е 845,
от които 591 граждански и 254 наказателни. Налице е повишаване с 54 бр. на
останалите несвършени дела в края на 2017г., който факт се обуславя от повишеното
постъпление, респ. брой граждански дела за разглеждане по общия ред, доколкото няма
промяна при наказателните дела в тази група - само с 4 бр. повече. Тези високи
резултати се дължат изключително на проявявания професионализъм от страна на
съдиите от двете колегии на Районен съд-Пазарджик, въпреки факта, че са работили в
непълен състав и са били командировани в три други районни съдилища.
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2017г. в РС-Пазарджик са образувани общо 5 214 граждански дела, в т.ч. 12
върнати от горната инстанция за ново разглеждане под друг номер. От тях 879 са
граждански дела по общия ред – в т.ч. дела от и срещу търговци, 207 други граждански
дела, 62 по чл.310 от ГПК, 9 административни дела, 751 частни граждански дела, 3306
заповедни производства.

Год.

Постъпили дела

2014
2015
2016
2017

4044
4356
4758
5214

Дела
разглеждане
4618
4959
5329
5755

за Свършени дела
4015
4388
4788
5164

Спрямо предходните три години сравнителният анализ по видове на
постъпилите дела е отразен в следната таблица:
год.

2014г.
2015г.
2016г.
2017г.

по
общия
ред
612
609
822
879

по
чл.310
от ГПК
77
90
88
62

Адм.
дела
27
5
8
9

ЧГД

563
680
690
751

по чл.410
Търговски Други
и чл.417 от дела
дела
ГПК
2232
353
180
2535
247
190
2934
216
3306
207

Както е отбелязано по-горе налице е увеличение постъпленията на заповедните
производства - с 372 повече от предходната година, броят им остава сравнително голям
и дава съществено отражение върху натовареността на съдиите - още повече, че този
вид дела се администрират многократно, особено след измененията на ГПК в частта за
призоваването.
Завишено е постъплението на гражданските дела по общия ред - 57 бр. и на
частните граждански - 61 бр. Съответно е налице намаляване постъпленията на дела,
които се разглеждат по реда на бързото производство - с 26 бр. по-малко от
постъпилите през 2016г.
Конкретна причина на какво се дължи увеличеното постъпление на посочените
дела, съответно намаленото, не може да се посочи, няма и обективни фактори, които да
са повлияли на този процес.
Увеличен е броят постъпили частните граждански дела, който факт и през 2017г.
се обуславя от постъпващите искания за даване разрешения да се теглят суми от детски
влогове и от сметки на възрастни, поставени под запрещение, искания от ДСИ и ЧСИ
да бъдат назначавани особени представители на длъжници в изпълнителното
производство - до изменението на ГПК от 01.08.2018г., както и на инициирани от
банките производства по чл.51 от Закона за наследството. Намаляло с 26 дела е
постъплението на разглежданите по реда на бързото производство.
Спрямо предходните три години сравнителният анализ е отразен в следната таблица:
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год.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.

общо
4015
4388
4788
5164

в 3-мес.срок
3563
3984
4337
4464

%
89
91
84
86

През 2017г. са свършени общо 5164 граждански дела от всички видове. От тях в
3-месечен срок - 4464 дела или 86%, което е с 2% по-повече в сравнение с предходната
година. Макар и да е подобрен този показател ще следва съдиите от гражданска
колегия да направят необходимото за подобряване бързината при правораздавателната
им дейност и приключване на делата в тримесечните срокове, още повече, че
същественото увеличение на делата е при заповедните производства. Тези усилия не са
непосилни за тях с оглед техният опит и професионализъм.
От общо 5164 граждански дела със съдебен акт по същество са свършени 4663.
Има подадена една жалба за бавност, която не е уважена.
От справката за времетраенето на размяната на книжата по делата се установява,
че за граждански дела по общия ред по 337 дела е бил необходим 1 месец, по 241 - 2
месеца, по 183 - 3 месеца и по 257 - над 3 месеца. За производства по чл.310 от ГПК по
5 дела е бил необходим 1 месец, по 30 - 2 месеца, по 19 - 3 месеца и по 14 - над 3
месеца.
Необходимо е да се отчете, че основните причини за забавяне процеса на
размяна на книжата по всички видове граждански дела са свързани с необходимостта
от призоваване на ответниците по реда на чл.47 от ГПК, респ. назначаване на особен
представител, с произнасянето на съдията-докладчик 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. При извършените
проверки на дейността на съдиите от гражданска колегия през изминалата година не е
констатирано необосновано забавяне администрирането на делата в процеса на размяна
на книжата, което налага извода, че причините са обективни.
От свършените граждански дела по видове са, както следва:
год.

2014г.
2015г.
2016г.
2017г.

по
общия
ред
587
598
890
820

по
чл.310
от ГПК
84
86
90
76

Адм.
дела
27
7
9
10

ЧГД

555
674
671
748

по чл.410
Търговски Други
и чл.417 от дела
дела
ГПК
2229
367
166
2540
283
200
2924
204
3293
217

През 2017г. са свършени 820 граждански дела по общия ред. Със съдебен акт по
същество са приключили 609 дела, 211 са прекратени.
Свършени са 76 дела по чл.310 от ГПК. Със съдебен акт по същество са
приключили 55 дела, 21 са прекратени.
Свършени са 217 други граждански дела. Със съдебен акт по същество са
приключили 179 дела, 38 са прекратени.
Свършени са 3293 дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК. Със съдебен акт по
същество са приключили 3160 дела, 133 са прекратени.
Свършени са 748 частни граждански дела. Със съдебен акт по същество са
приключили 657 дела, 91 са прекратени.
Няма решени дела с необявени решения с изтекъл срок над 3 месеца.
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В края на 2017г. са останали несвършени 591 дела, от които 488 са по общия ред,
16 по реда на БП, 3 административни, 34 ЧГД, 21 по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК и
29 други граждански дела.
Несвършени дела през 2017г. в срок от 1 до 3 години са 54, в срок от 3 до 5
години - 8 и над 5 години - 6.
Увеличен е броят на делата, несвършени в срок от 1 до 3 години – с 12 повече в
сравнение с 2016г., който факт основно се дължи на значителното увеличение броя
постъпили дела по общия ред през 2016г. - с 213 дела повече от 2015г. Следва да се има
предвид, че разглеждането на този вид дела традиционно продължава по-дълъг период
- проблеми при размяна на книжа, призоваване на страни и свидетели, неизготвяне в
срок на допуснатите съдебни експертизи от страна на ВЛ, спиране на производства до
приключване на преюдициални спорове и др. С две са намалели делата, несвършени в
срок от 3 до 5 години, но с две са се увеличили тези над 5 години. За приключване на
тези дела съдиите ежемесечно изискват справки за евентуално отпаднали пречки по
движението им, предвид факта, че голяма част от делата с изтекъл срок над 1 година са
спрени до разрешаването на преюдициален спор. Не следва да се пренебрегва факта, че
и през този отчетният период, както и през изминалите 3 години, няма решени дела с
необявени решения над 3 месеца.
През 2017г. са били насрочени общо 2016 граждански дела за разглеждане в
открито заседание, като 923 от тях са били отложени.
Тези данни сочат, че над 54% от гражданските дела се разглеждат в едно
съдебно заседание. Основните причини за отлагане на делата се дължат на посочване и
събиране на нови доказателства - предимно от страна на ищеца във връзка с отговора
на ответника в срока по чл.131 от ГПК, за изслушване на допуснати, но неизготвени
съдебни експертизи, поради нередовно призоваване на страни, свидетели или ВЛ.
Спазват се в тази връзка препоръките, давани при извършваните регулярни проверки по
реда на ЗВС от страна на ОС – Пазарджик.
Ревизирани съдебни актове
През 2017г. са обжалвани общо 330 дела.
През 2017г. са върнати обжалвани и протестирани 188 решения по граждански
дела, като 109 акта са изцяло потвърдени, 31 акта изцяло отменени и е постановен акт
по същество, 6 акта са изцяло обезсилени и върнати за ново разглеждане, 1 акт е изцяло
отменен поради допускане на нови доказателства пред въззивната инстанция, 3 акта са
изцяло обезсилени поради оттегляне пред въззивната инстанция на ИМ, съответно
постигане на спогодба, 38 акта са потвърдени в една част, отменени в друга и е
постановен акт по същество.
Върнати са обжалвани и протестирани 120 определения по граждански дела,
като 65 акта са изцяло потвърдени, 40 акта изцяло отменени, 2 акта са изцяло
обезсилени и върнати за ново разглеждане, 1 акт е прогласен за нищожен, 1 акт е
изцяло отменен поради допускане на нови доказателства пред въззивната инстанция,
11 акта са потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен акт по същество.
Посочените цифри показват много добро качество на правораздаване от страна
на съдиите в гражданска колегия. Продължават обаче честите случаи, при които делата
се връщат от Окръжен съд – Пазарджик за надлежно администриране на въззивните
жалби или събиране на ДТ. Този проблем също се обсъжда на провежданите събрания
на гражданска колегия като най-често се дължи на много големия обем работа по
администриране на гражданските дела.
Просрочени съдебни актове
Просрочените съдебни актове за отчетната 2017 год. са общо 45 бр. Налице е
значително намаляване на броя просрочени актове в сравнение с изминалата 2016 год.,
когато са били 64 бр. Около 80% от тези актове /34 бр./ са на съдия Мирчева, за който
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факт няма обективни причини и очевидно се касае за недобра лична организация на
работния процес. Останалите 11 просрочени акта са на четири други съдии, като найнезначително е просрочието на едно дело с един ден от страна на съдия Георгиев.
Следва да се отрази в тази връзка проявения професионализъм и отговорност от страна
на съдия Майя Попова, предвид, че през 2016г. е имала просрочени 36 акта, а през
2017г . - само 2 акта - с до два месеца.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2017г. новообразуваните наказателни дела са общо 2376, в т.ч. 16 върнати
за ново разглеждане под нов номер и 19 повторно внесени и образувани под нов номер
след прекратяване на съдебното производство / чл.42, ал.2, чл.249 и чл.288, т.1 от
НПК/:
Год.

Постъпили дела

2014
2015
2016
2017

2306
2775
2733
2376

Дела
разглеждане
2708
3094
3019
2626

за

Свършени дела
2389
2808
2769
2372

Постъпления по видове наказателни дела
За отчетната год. и за периода от сравнявани години, движението е:
Год.
2014
2015
2016
2017

НОХД
613
580
614
528

НЧХД
65
60
57
46

ЧНД
624
1332
1356
1124

ЧНД
разпити
107
83
51
61

АНД
803
592
547
502

Чл.78а
НК
94
128
108
115

Общо
2306
2775
2733
2376

За разлика от отчетеното предната година увеличение на броя на постъпилите
НОХД, през 2017г. е налице намаление на този брой - с 86 дела. Тази тенденция се
запазва и по отношение на останалите видове наказателни дела - НЧХД, ЧНД, АНД.
Единствено делата по чл.78 а от НК и тези по чл.222 и чл.223 от НПК (разпити пред
съдия в досъдебното производство) регистрират увеличение, но доколкото то е
незначително не могат да се изолират причините за това. Що се отнася до установеното
занижение в броя на постъпилите дела от общ характер, което не е незначително, то е
изцяло резултат от дейността на прокуратурата, доколкото основание за образуване на
делата от общ характер са внесените обвинителни актове за предаване на съд и внесени
споразумения за решаване на делото. Като цяло след анализ на целият изследван
четиригодишен период може да се направи извод за постепенно намаляване на
наказателните дела.
Запазва се тенденцията немалка част от делата от административно-наказателен
характер да са с фактическа и правна сложност и/или по-тежки административни
санкции, което предпоставя и по-сериозен процесуален инструментариум при
разглеждането и решаването им, което пък рефлектира върху продължителността на
процеса.
Свършени дела
За отчетната год. и за периода от сравнявани години, движението е:
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Год.

До 3 месеца
Бр.
1 801
2 386
2 430
2 078

Общо
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.

2 389
2 808
2 769
2 372

%
75
85
88
88

Броят на приключилите през 2017г. наказателни дела е 2372, от които:
- в 3-месечен срок са приключили 2078 дела или 88%;
- от 3 до 6 месеца са приключили 222 дела;
- от 6 м - 1 година са приключили 66 дела;
- над 1 година - 6 дела.
Отчетеният процент на приключени дела до 3 месеца е равен на този за
предходната година и по-висок спрямо двете предхождащи я. Следва уточнението, че
този резултат е запазен при по-малки постъпления на дела от общ характер, но
измененията в НПК, с които се въведе провеждане на т.нар. открито разпоредително
заседание, наложи стартиране отново на тези дела, по които не е бил даден ход на
съдебното следствие. От друга страна практиката до момента сочи, че провеждането на
открито разпоредително заседание поставя възможност да се злоупотребява с правото
на възражения за съществени процесуални нарушения, като се правят такива само с цел
да се въздейства върху продължителността на разглеждане на делото и приключването
му в разумен срок. Ще следва обаче съдиите от НК да положат усилия за
подобряването на този резултат, още повече при тенеденцията за намаляване
постъплението на наказетелни дела, респективно намаляване на действителната им
натовареност.
За 2017г. са насрочени 1046 дела, от които 889 НОХД и 157 НЧХД. От
насрочените дела са били отложени 495 дела, от които 369 НОХД.
Делата се отлагат по обективни причини - предимно поради неявяване на
подсъдими и/или техните защитници, неявяване на свидетели или вещи лица. Делата с
фактическа и правна сложност често се отлагат и за събиране на допълнителни
доказателства – разпит на свидетели, изслушване на вещи лица.
Два съдебни състава разглеждат дела, които са били спирани за продължителен
период от време на съответното процесуално основание, като едното от тях към
момента е приключено с присъда по отношение на единия от подсъдимите, на която
предстои въззивна проверка и след което преразпределяне на делото за разглеждане
обвинението против другия подсъдим.
Почти еднаквия брой несвършени дела към 31.12.2017г. – 254 бр. с този през
2016г. – 250 бр. - и при 2626 дела за разглеждане през 2017г., а през 2016г. - 3019 дела
за разглеждане - се дължи в най-голяма степен на посочените по-горе изменения на
НПК, въвеждащи откритото разпоредително заседание, което по отношение на делата,
по които не е бил даден ход на съдебното следствие до 05.11.2017г., доведе до ново
разглеждане от стадия на съдебното заседание - с ново призоваване на страните и
изрично указване в нарочните съобщения за провеждане на това заседание за
обсъждане на въпросите по чл.248 от НПК .
Значителен е броя на неприключените АНД, по които се забелязва тенденция
към провеждане на дълги съдебни следствия и събиране на много доказателства от
различен вид.
Ревизирани съдебни актове
Обжалвани и протестирани през 2017г. са били съдебни актове общо по 371
дела.
През 2017г. от общо върнати 350 протестирани и обжалвани дела резултатите от
инстанционния контрол са:
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- 255 акта са потвърдени
- 14 акта са отменени и делата върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд
- 9 акта са отменени и делата върнати за ново разглеждане на прокурора
- 30 акта са отменени и са постановени нови, от които 25 са по АНД
- 2 акта са отменени и е прекратено наказателното производство по обективни причини
- оттегляне на тъжбата
- 2 акта са отменени поради давност
- 3 акта са изменени в наказателната част, потвърдени в другата
- 6 акта са изменени в наказателната част по отношение на наказанието
- 2 акта са изменени в гражданската част
- 1 акт е изменен в частта относно веществените доказателства и разноските
- 1 акт е изменен в наказателната част
- 1 акт е изменен в наказателната и гражданската част едновременно
- 2 акта са отменени и върнати за ново разглеждане
- 4 дела са възобновени, актовете са изменени
- по 13 дела е оставено без уважение искането за възобновяване
При тези статистически данни следва да се уточни, че основната част от
отменените съдебни актове са решения по АНД, по част от които касационната
инстанция е приела с решението си необходимост от събиране на нови гласни
доказателства, за което и е върнала делото поради процесуална невъзможност да
събира такива.
По две дела по чл.78а от НК при въззивния контрол - вследствие събиране на
нови доказателства - е прието, че са налице нови фактически положения и делото е
върнато на прокурора.
Посочените цифри продължават да сочат на висок професионализъм у съдиите и
качествена работа. Потвърждава се извода, направен в отчетния доклад за 2016г., че
въвеждането на новата система за индексиране на делата осигури по-обективно
отчитане на резултатите от съответната ревизия на съдебния акт.
Продължава да е налице необходимостта изрично да се въведе индекс за отмяна
на присъдите по НЧХД при постигната спогодба между страните в горната инстанция,
тъй като основната част от въззивния контрол преминава по този начин.
През 2017г. от "Бюро съдимост" при РС – Пазарджик са издадени 14 296
свидетелства за съдимост и 2 394 справки.
Постъпили са 922 искания по ЗЕС и НПК, от които 741 явни и 181 с гриф
„Поверително“. От тях 43 са оставени без уважение и 3 са уважени частично.
НАТОВАРЕНОСТ
Натовареност по щат при 18 съдии:
Год.
Спрямо дела за разглеждане
2014
40.70
2015
39,48
2016
38,65
2017
38,80

Спрямо свършени дела
35.58
35,27
34,99
34,89

Действителната натовареност:
Год.
Спрямо дела за разглеждане
2014
51.28
2015
54,88
2016
48,06
2017
47,36

Спрямо свършени дела
44.83
49,04
43,51
42,58
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Видно от посочените по-горе данни е налице незначително увеличение
натовареността по щат спрямо делата за разглеждане, както и незначително намаление
на натовареността спрямо свършените дела.
Що се касае до действителната натовареност, то тя също незначително е
намаляла в сравнение с 2016г. - с 0,24 пункта по отношение на постъпилите дела, с 0,7
пункта по отношение на делата за разглеждане и с 0,93 пункта спрямо свършените
дела.
Следва да се има предвид, че в посочената натовареност на съдиите както от ГК,
така и от НК при Пазарджишкия РС не са включени делата разгледани от тях при
комнадироването им в останалите районни съдилища от съдебния район.
Дейност на съдиите от Районен съд - Пазарджик в други районни съдилища
през отчетната 2017г., е както следва:
В Районен съд – Пещера съдиите от НК са разгледали дела:
- съдия Радина - 57бр.
- съдия Михайлова - 13бр.
- съдия Бишуров - 9бр.
и са решили дела:
- съдия Радина - 23бр.
- съдия Михайлова - 6бр.
- съдия Бишуров - 7бр.
или общо са разгледали 79 бр. дела и са решили 36 бр. дела
В Районен съд – Пещера съдиите от ГК са разгледали дела::
- съдия Илинова - 13бр.
- съдия Чардаков - 15бр.
- съдия Георгиев - 16бр.
и са решили:
- съдия Илинова - 5бр.
- съдия Чардаков - 4бр.
- съдия Георгиев - 3бр.
или общо са разгледали 44бр. дела и са решили 12бр. дела
или общо от всички видове са разгледали 123 бр. дела и са решили 48 бр. дела
В Районен съд – Панагюрище съдиите от ГК са разгледали дела:
- съдия Н. Попова - 3бр.
- съдия Цветкова - 3бр.
- съдия Ралинова - 4бр.
- съдия М. Попова - 4бр.
и са решили:
- съдия Цветкова - 3бр.
- съдия Ралинова - 4бр.
- съдия М. Попова - 4бр.
или са разгледали 14 бр. дела и са решили 11 бр. дела
В Районен съд – Велинград съдиите от ГК са разгледали дела:
- съдия Илинова - 2бр.
- съдия Харизанова - 6бр.
- съдия Мирчева - 5бр.
- съдия Чардаков - 3бр.
- съдия Георгиев - 6бр.
и са решили:
- съдия Илинова - 2бр.
- съдия Харизанова - 6бр.
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- съдия Мирчева - 5бр.
- съдия Чардаков - 2бр.
- съдия Георгиев - 6бр.
или общо са разгледали 22 бр. дела и са решили 21 бр. дела.
През 2017г. съдиите от Районен съд - Пазарджик са разгледали в други
районни съдилища общо 159 бр. дела и са решили 80 бр. дела
Обобщено, налага се категорично извода, че за поредна година съдиите от
Районен съд-Пазарджик работят при трайно висока натовареност, която ще се запази до
евентуалното заемане на свободните щатни бройки след приключване на обявеният
конкурс, както за Пазарджишкия районен съд, така и за районните съдилища в
гр.Велинград и Панагюрище.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2017г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са постъпили
общо 340 изпълнителни дела за общо дължима сума 1 610 668лв.
От постъпилите дела:
- в полза на Държавата - 285 дела, в т. ч. 232 за публични държавни вземания и
53 за частни държавни вземания общо за сумата от 1 215 385,95лв.
- в полза на юридически лица и търговци - 5 дела, в т.ч. 1 в полза на банки, 2
в полза на търговци и 2 в полза на други ЮЛ общо за сумата 226 125,31лв.
През 2017г. са прекратени общо 1770 дела, от които 91 - поради реализиране на
вземането и 1651 по други причини. На друг съдебен изпълнител са изпратени 28 дела.
В края на периода са останали несвършени 7 681 дела. Събрана е сума в размер на 21
306 272,59лв., в т.ч. такси в размер на 692 154,59лв.
- в полза на граждани – 42 дела, в т. ч. 14 за издръжки, 9 по трудови спорове и 19
други общо за сумата от 169 156,56лв.
- за изпълнение на обезпечителни мерки - 8 дела
От предходния период са останали несвършени 9 121 дела общо за сумата от 71
187 494лв.
Година
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.

Постъпили
688
207
746
340

Останали несвършени от
предх.период
10 580
10 707
9 300
9 121

Общо
11 268
10 914
10 046
9 461

Налице е около 55% намаление на броя постъпили дела през 2017г. в сравнение
с постъпилите през 2016г. Обективна причина не е налице.
СВЪРШЕНИ ДЕЛА
През 2017г. са прекратени общо 1770 дела, от които 91 - поради реализиране на
вземането и 1651 по други причини. На друг съдебен изпълнител са изпратени 28 дела.
В края на периода са останали несвършени 7 681 дела. Събрана е сума в размер на 21
306 272,59лв., в т.ч. такси в размер на 692 154,59лв.
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Година

2014г.
2015г.
2016г.
2017г.

Прекра
тени

в
т.ч.
поради в т.ч. по
реализиране
на други
вземането
причини

събрана сума

останали
несвършени
в края на
периода

553

486

67

21 480 199лв

10 707

1 614

237

1 377

30 214 134лв

9 300

925

85

840

13 087 371лв

9 121

1770

91

1651

21 306 272лв

7 681

Констатира се сериозно увеличение на броя прекратени дела през 2017г. в
сравнение с 2016г. - при ДСИ Симонова 273 бр, при ДСИ Люнгов - 304 и за трети район
при ДСИ Кехайова - 306. До преместването на ДСИ Кехайова от РС-Трън - с което се
запълни изцяло щата за държавни съдебни изпълнители в Районен съд - Пазарджик делата на трети район се работеха от ДСИ Симонова и ДСИ Люнгов.
Броят на прекратените дела се отчита с оглед спецификата на програмния
продукт, с който се работи в ДСИС - само влезлите в сила актове на съдебните
изпълнители. Налице са, обаче, значителни пречки по връчване на съобщенията за
прекратяване на делата – има починали лица, работещи и живеещи в чужбина. Отделно
от това изменението на чл.47 от ГПК ще даде сериозно отражение на периода от време,
необходим едно постановление на ДСИ за прекратяване на производството по делото
да влезе в сила.
През отчетния период за нуждите на съдебно-изпълнителната служба се закупи
програмен продукт за управление на финансовата дейност в съдебното изпълнение
"NFORCE". В резултат на създадена от ръководството на съда организация и положени
сериозни усилия от страна на служителите от звено „Финансова дейност“ всички
постъпили, но непреведени по сметки на взискателите суми за месеци назад, към края
на м.ноември 2016г. бяха преведени, след което този процес се извършва в рамките на
предвидения в закона 7-дневен срок.
През 2017г. са насрочени и извършени следните изпълнителни действия:
Общо насрочени – 283.
Общо извършени – 66.
- въвод във владение - общо насрочени 6, извършени 5;
- опис на движими вещи - общо насрочени 185, извършени 23;
- опис на недвижими имоти - общо насрочени 32, извършени 19;
- предаване на дете/вещи – общо насрочени 0, извършени 0;
- публична продан - общо насрочени 51, извършени 11;
- други действия по ГПК - общо насрочени 9, извършени 8.
Данните сочат, че за 2017г. съдебните изпълнители са насрочили общо 283
изпълнителни действия, а са извършили общо 66. Значително по-малко - със 137 бр. - са
насрочените действие в сравнение с броя им през 2016г. - 420бр. Броят на извършените
действия и през двете години е равен - по 66бр., което в процентно съотношение
спрямо насрочените сочи на повишена успеваемост през отчетната година. Като
процент от насрочените действия - 83бр., а и като конкретна цифра, извършените от
ДСИ Люнгов изпълнителни действия са най-много - 30бр.
В сравнение с броя на висящите дела и дължимите за извършване действия по
тях, посочените цифри продължават да са ниски и следва да се полагат повече усилия
от страна на ДСИ за извършване на насрочените изпълнителни действия, което от своя
страна ще ускори процеса по приключване на делото, съответно намаляване броя на
висящите изпълнителни дела.
80

В края на 2017г. са останали несвършени общо 9 121 изпълнителни дела, от
които - в полза на Държавата - 1 977 дела, в полза на юридически лица и търговци – 2
661 дела, в полза на граждани – 4 287 дела, за изпълнение на чуждестранни решения 50 дела и за изпълнение на обезпечителни мерки - 146 дела.
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
В района на РС-Пазарджик действат тринадесет нотариуса.
През 2017г. в службата по вписвания са образувани 6 802 нотариални дела и са
извършени 12 248 вписвания.
Година
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.

нотариални дела
6 385
7 269
7 229
6 802

вписвания
12 987
13 444
13 389
12 248

Постъпили за вписване актове през 2017г. по видове
- законни ипотеки – 118 бр.
- договорни ипотеки – 488 бр.
- заличаване на ипотеки – 564 бр.
- възбрани - 871бр.
- обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове –585 бр.
- прехвърляния, вкл. дарения, продажби, суперфиции, замени, наеми, аренди,
договори за прехвърляне на предприятие, влезли в сила решения на поземлени
комисии, сервитут, откази от вещни права, апорт на недв. имот в ТД или кооперация,
право на ползване – общо 6 149 бр.
- постановления – 108 бр.
- завещания – 30 бр.
- искови молби – 92 бр.
- делби – 280 бр.
- актове за ДС и ОС – 1 761 бр.
- други – 296 бр.
Дейността на службата по вписванията при РС-Пазарджик е добре организирана,
което е установено и при извършената проверка от Окръжен съд – Пазарджик. По
подадените молби своевременно се извършват съответните действия от съдиите по
вписванията. Преписките се комплектоват и администрират съобразно изискванията на
ПВ.
РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИНГРАД
През отчетната 2017г. във Велинградския Районен съд са постъпили общо 2398
дела, от които 654 наказателни и 1744 граждански дела. Общо е имало за разглеждане
2624 дела, от които 688 наказателни и 1936 граждански дела.
Год.
2014
2015
2016
2017

Постъпили дела
1703
1688
2020
2398

Дела за разглеждане
1978
1926
2262
2624
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Свършени дела
1740
1684
2036
2385

Наблюдава се тенденция за увеличаване на постъпленията на делата, считано от
2015г. През 2017г. има съществено увеличение на постъпилите дела спрямо 2016 год.,
които са с 378 дела повече, от които 317 граждански и 61 наказателни дела.
ДО 3 МЕС.
Год.

ОБЩО свършени

2014
2015

Бр.

%

1740
1684

1536
1503

88%
89%

2016

2036

1849

91%

2017

2385

2094

88%

Следва да се отбележи, че по показателя свършени в 3-месечен срок дела е
налице устойчивост в сравнение с предходните години.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2017г. общо постъпили са 1744 граждански дела от всички видове и е
имало за разглеждане общо 1936 граждански дела, от които 192 са висящи в началото
на периода, 66 са получени по подсъдност, 1 върнато за разглеждане с нов номер и 18
продължаващи под същия номер.
Постъплението на гражданските дела по видове е показано в следващата
таблица:
Год.

Постъпили дела

2014
2015
2016
2017

1148
1129
1427
1744

Дела за
разглеждане
1369
1311
1625
1936

Свършени дела
1187
1113
1433
1750

Спрямо предходните три години сравнителният анализ по видове постъпили дела
е отразен в следната таблица:

ЧГД

По
чл.410 и
чл.417
ГПК

Търг.
Дела

Други
гр.дела

7

80

605

62

106

23

6

103

626

52

93

298

31

4

152

838

-

104

254

17

9

155

1219

-
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Год.

По
общия
ред

По
чл.310
ГПК

Адм.
дела

2014

253

35

2015

226

2016
2017

През 2017г. постъплението на гражданските дела е чувствително увеличено с 317
дела спрямо предходната 2016 год. Постъпили са 1744 дела през 2017г. при 1427 дела
за 2016г., 1129 дела за 2015г. и 1148 дела за 2014г. Увеличение спрямо предходната
година се наблюдава при постъпилите частно граждански дела и при
административните дела. При всички други граждански дела се наблюдава спад на
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постъпленията. Най-чувствително е увеличението при делата по чл.410 и 417 ГПК.
През 2017г. те са 1219, с 381 дела повече от 2016г., с 593 дела повече от 2015г. и с 614
дела повече от 2014г. За 2017г. са постъпили 254 дела по общия ред – с 44 дела помалко от 2016г. Тези дела са съответно за 2016г. – 298 дела, за 2015г. - 278 броя дела, а
за 2014г. са 315 броя дела. Подобно е положението и при делата по чл.310 от ГПК,
които са по-малко с 14 спрямо 2016г. За 2015г. те са 23, а за 2014г. – 35 броя дела.
Частно гражданските дела за 2017г. са с 3 повече от тези през 2016г., с 52 дела повече
от 2015г. и с 75 повече от 2014г. Данните сочат, че в сравнение с предходните години е
налице увеличение на броя на постъпилите граждански дела, което се отразява и в
увеличение на общия брой постъпили дела спрямо минали години.

Год.
2014
2015
2016
2017

Общо
1187
1113
1433
1750

В 3-месеч.срок
1044
989
1279
1522

%
88
89
89
87

От гражданските дела по общия ред са свършени 265 дела, от които със съдебен
акт 173 дела, прекратени – 92, от които със спогодба по 234 ГПК- 20. В срок 3 месеца са
свършени 81 дела или 31%. В сравнение с предходните години този показател са
съответно през 2016г. - 58%, а през 2015г. – 63% и през 2014г. - 64%.
Свършени са и 14 производства по чл.310 ГПК, от които в 3-месечен срок 7 или
50%, със съдебен акт 10, прекратени 4 броя.
Свършени са и 157 частни граждански дела, от които в 3-месечен срок – 153 или
97%, с акт по същество 142 дела, прекратените са 15.
Свършени са и 1214 дела по чл.410 и чл.417 ГПК, всичките в 3-месечен срок , със
съдебен акт по същество 1161 дела, прекратени са 53.
От другите видове граждански дела са свършени 91 дела, от тях 76 са със съдебен
акт и 15 прекратени. В 3-месечен срок са свършени 63 дела или 69%.
Несвършени дела
Останали в края на 2017 год. са 186 граждански дела. От тях 5 дела са с изтекъл
срок над 5 години, 4 дела са от 3 до 5 години и 32 дела 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 граждански дело, решението по което има значение за
правилното решение 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 касационната инстанция
повече от година.
Ревизирани съдебни актове
През 2017 г. са обжалвани общо 107 решения, определения, разпореждания и
заповеди за изпълнение по граждански дела.
През 2017 г. са върнати обжалвани и протестирани 47 решения по граждански
дела, като 27 акта са изцяло потвърдени, 8 акта изцяло отменени, 12 акта са отменени
частично.
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Върнати са обжалвани и протестирани 41 определения, разпореждания и заповеди
за изпълнение по граждански дела, като 20 акта са изцяло потвърдени, 19 акта изцяло
отменени, 2 акта са отменени частично.
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 подготовката на делата във всичките им фази като при разглеждане на
същите да прилагат правилно процесуалния и материалния закон. Отчитайки
натовареността в гражданското съдопроизводство следва да се даде положителна
оценка за дейността на гражданските състави.
Просрочени съдебни актове
Просрочени са 14 съдебни акта по граждански дела, които са разглеждани от
съдия Иванова, 5 съдебни акта по дела разглеждани от съдия Мирчева и по 1 съдебен
акт по дела, разглеждани от съдия Петричев, съдия Даскалова и съдия Илинова.
Просрочените съдебни актове са по дела с фактическа и правна сложност.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2017г. са постъпили 654 бр. наказателни дела от всички видове и е имало за
разглеждане общо 688 наказателни дела, от които 34 са висящи в началото на периода,
5 върнати за разглеждане от по-горна инстанция, 6 повторно внесени след прекратяване
на съдебното производство и 2 продължаващи със същия номер.
Год.

Постъпили дела

2014
2015
2016
2017

555
557
593
654

Дела за
разглеждане
609
615
637
688

Свършени дела
553
571
603
635

При наказателните дела от общ характер се наблюдава увеличение в сравнение с
предходната 2016г. с 2 дела, в сравнение с 2015 година увеличението е с 5 дела, а
спрямо 2014г. има намаление с 11 дела. Постъпили са 139 броя наказателни дела, като
най–голямо е постъплението за общоопасни престъпления – 62 дела. Тази тенденция се
наблюдава през последните 4 години, като броя на постъпилите дела за общоопасни
престъпления е съответно: за 2016г. – 77 бр., за 2015г. – 66 бр. и за 2014г. – 69 бр.
При наказателните дела от частен характер се наблюдава увеличение в сравнение
с предходната 2016г. с 2 дела, в сравнение с 2015 година има намаление с 6 дела, а
спрямо 2014г. намалението е с 15 дела.
Частнонаказателните дела за 2017г. са 229 дела плюс 7 дела разпити или общо 236
дела. тук е налице чувствително увеличение спрямо предходните години. Ръстът на
постъпление при частнонаказателните дела се дължи преди всичко на образуваните
дела във връзка с искания по чл.159а от НПК и чл.251б от ЗЕС. Същите са 150 броя за
2017г.
При делата по реда на чл.78а от НК има увеличение с 2 броя постъпили дела –
през 2017г. са 48 дела, а през предходната година са били 46 дела. За 2015 година тези
дела са 26 броя, а за 2014 г. 21 броя.
След като през 2016г. е беше прекъсната устойчивата тенденция на намаляване на
постъпилите административно–наказателни дела, през 2017г. наблюдаваме отново спад
на постъпленията. Те са 209 дела, при 230 дела за 2016г., 215 за 2015г. и 246 за 2014г.
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Год.

НОХД

НЧХД

ЧНД

ЧНД
разпити

АНХД

78а
НК

общо

2014

150

37

94

7

246

21

555

2015

134

28

148

8

215

26

559

2016

137

20

159

1

230

46

593

2017

139

22

229

7

209

48

654

Изводът, който следва от горепосочените данни е, че има намаление на
постъплението на административно–наказателните дела, а при всички останали видове
наказателни дела се наблюдава увеличение на постъпилите дела. Специално при делата
от общ характер може да се твърди, че постъплението на делата отразява обективното
състояние на криминогенната обстановка в района на РС – Велинград.
Свършени дела
Год.
2014
2015
2016
2017

общо
553
571
603
635

В 3-месеч.срок
492
514
570
572

%
89
90
95
90

От свършените през 2017 год. общо 635 наказателни дела в 3-месечен срок са
приключили 572 бр. или 90%. Със съдебен акт по същество са 495 бр., а 140
наказателни дела са прекратени. Тези данни сочат за много добра работа на съдиите,
разглеждащи наказателни дела във Велинградския РС. Наблюдава се устойчивост на
показателя свършени в 3-месечен срок дела – 90% за 2017 г. в сравнение с 95% за 2016
год., 90% за 2015 год. при 89% за 2014 год.
Проведени са 1381 съдебни 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. За тези случаи трябва да се уведоми Адвокатския съвет, както и да се
налагат глоби на страните, станали причина за отлагане на делото без уважителна
причина по реда на чл.271, ал.11 НПК.
Несвършени дела
Останали несвършени в края на годината са 53 наказателни дела, от които със
срок на образуване до 3 месеца – 39 , от 3 до 6 месеца – 11 и от 6 месеца до 1 година – 3
бр.
Ревизирани съдебни актове
През 2017 год. са изпратени за обжалване общо 90 присъди и решения и 18
определения и разпореждания.
След проведен инстанционен контрол през текущата отчетна година са върнати 77
присъди и решения по наказателни дела, резултатите от който са обобщени както
следва: потвърдени – 61; отменени – 14; изменени – 2.
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През 2017г. след проведен инстанционен контрол са върнати 18 определения и
разпореждания по наказателни дела, резултатите от който са обобщени както следва:
потвърдени – 13; отменени – 5.
Просрочени съдебни актове
Няма просрочени съдебни актове по наказателни дела като този факт сочи, че
съдиите осъществяват отговорно възложената им правораздавателна дейност.
През 2017 година са издадени 5194 свидетелства за съдимост и справки за
съдимост – 784 броя т.е. с 157 свидетелства са повече в сравнение с предходната 2016г.
НАТОВАРЕНОСТ
Натовареност по щат при 4 съдии:
Год.
Спрямо дела за
разглеждане
2014
32.97
2015
32.10
2016
47.13
2017
54.67
Действителната натовареност
Год.
Спрямо дела за
разглеждане
2014
52.05
2015
43.77
2016
51.74
2017
77.18

Спрямо свършени дела
29.00
28.07
42.42
49.69

Спрямо свършени дела
45.79
38.27
46.57
70.15

Данните сочат, че съдиите в Районен съд – Велинград са работили с
изключително висока натовареност, доста над средната за страната като с оглед на
същата постигнатите резултати са отлични.
Изводът е, че след 2015г. има чувствително нарастване на действителната
натовареност на съдиите във Велинградския РС. Това се дължи от една страна на
увеличеното постъпление на дела, а от друга има намаляване на щатните бройки за
районен съдия от 5 на 4. Освен това има и незаета 1 щатна бройка за районен съдия.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2017 год. са постъпили 569 изпълнителни дела за сумата от 323 491 лева. В
сравнение с предходната години, постъпилите за образуване изп.дела са седем пъти
повече.
Структурата на постъпилите изпълнителни дела за отчетния период е следната:
 в полза на банки, юридически лица и търговци 17 изп. дела за сумата от
66 739 лева.
 в полза на граждани са образувани 33 изп. дела за сумата от 186 670 лева,
 в полза на Държавата са образувани 607 изп. дела със сума за събиране по
тях в размер на 70 082 лева
От предходните години са останали несвършени в началото на 2017 година 1288
броя изпълнителни дела, за сумата от 23 305 452 лева, като в края на годината към
31.12.2017 г. са останали несвършени 1 607 дела, със сума за събиране в размер на 22
032 013 лева.
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През 2017 год. са прекратени 250 дела, от тях 130 поради изплащане на сумата и
120 по други причини – изпращане по подсъдност, подведомственост, перемиране, по
молба на взискателя и др., като от тях само 17 са изпратени на друг съдебен
изпълнител.
По всички изпълнителни дела е събрана сумата от 789 971 лева, от които:
 в полза на Държавата 47 279 лева;
 в полза на банки,юридически лица и търговци 579 739 лева ;
 в полза на граждани 162 953 лева.
През отчетния период са насрочени :
 135 описа, от които 33 са извършени, 73 неизвършени поради
неизпълнена процедура /нередовно призоваване, невнесени ДТ и т.н./, 7
отсрочени по молба на взискателя, отложени 2 бр., спрени по чл.454 от
ГПК 7 броя и по 6 е изцяло събрана сумата до деня на описа; 7 бр.
неизвършени описи на МПС, поради това, че същите не могат да бъдат
открити.
 наложени са 163 запора;
 извършени са четири въвода във владение.
 има 65 насрочени явни търгове и публични продажби на движими вещи,
МПС и недвижими имоти, като станали са 20 броя /2 бр. от тях е при
ЯТУН/, нестанали, спрени по молби от взискателя 45 броя.
През 2017 год. в Районен съд – Велинград са постъпили 14 жалби против
действията на Държавните съдебни изпълнители. Резултатите по жалбите, включително
с върнати от ОС-Пазарджик за постъпили жалби от предходен период са следните: 2
потвърдени действия, 4 отменени действия, 2 броя оставени без разглеждане от ОСПазарджик, 5 броя върнати на жалбоподателя, 3 броя са висящи в Съдебно –
изпълнителна служба, поради администриране и 1 брой е изпратен на Окръжен съд –
Пазарджик, по което все още няма произнасяне.
В Съдебно - изпълнителна служба работят един деловодител, един секретар,
който е и касиер на РС-Велинград и двама държавни съдебни изпълнители.
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ
В служба по вписвания през периода 2017 год. са извършени 2552 броя
вписвания, така също и 315 броя заличавания и 99 броя отбелязвания на вече вписани
актове, издадени са 817 броя удостоверения за тежести и 1360 броя преписи, а броя на
образуваните нотариални дела е 1418 канцеларски дела 1134 броя. Събраната държавна
такса е в размер на 89313 лева.
Сравнителният анализ на извършените вписвания за последните години сочи за
повишаване на натовареността на съдията по вписвания като броя на извършените
вписвания се увеличава плавно, увеличил се е броя на извършените справки и издадени
удостоверения за тежести и преписи.
В службата по вписвания се издават и удостоверения за актуално състояние по
фирмените дела на търговски дружества и беше поставено устройство за превод на
дължимите такси, което облекчава гражданите спестявайки им време и средства.
През отчетната година съдията по вписванията Надежда Чешитева е
изпълнявала отговорно служебните си задължения и независимо, че Служба по
вписванията е отделена от Районен съд – Велинград, е положила усилия да осигури
добра организация на работа, като обработването на приетите молби и актове става
бързо и прецизно. В дейността си съдията по вписванията осъществява добро
взаимодействие с нотариусите, които са регистрирани в района на РС – Велинград.
Предвид на това следва да се даде положителна оценка за дейността на съдия по
вписванията Чешитева.
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ОБЩО ВПИСВАНИЯ: 2552 бр.
Удостоверения за тежести – 860 бр.
Издадени преписи – 2144 бр.
Устни справки – 561 бр.
Отбелязвания – 315 бр.
Заличавания – 99 бр.
РАЙОНЕН СЪД – ПЕЩЕРА
През 2017 г. в съда са постъпили 1947 дела, от които 418 наказателни и 1529
граждански, в т.ч. търговски, и административни дела, при постъпили 1725 дела през
2016 г., от които 377 наказателни и 1348 граждански, в т.ч. търговски, и
административни дела, при постъпили 1465 дела през 2015 г., от които 260 наказателни
и 1205 граждански, в т.ч. търговски, и административни дела и 1606 дела през 2014 г,
от които 1278 граждански и 328 наказателни дела.
Год.
2014
2015
2016
2017

Постъпили дела
1606
1465
1725
1947

Дела за разглеждане
1801
1645
1862
2085

Свършени дела
1621
1508
1724
1880

Констатира се увеличение на постъплението на общия брой дела през отчетната
година, както и за целият анализиран период.

Год.

ОБЩО
Свършени

ДО 3 МЕС.

2014

1621

Бр.
1473

2015
2016
2017

1508
1724
1880

1387
1529
1720

%
91
92
89
91

През 2017 г. са свършени общо 1880 дела, от които в 3-месечен срок са
свършени 1720 дела или 91%. Със съдебен акт по същество са приключили 1726 дела.
Прекратени са 154 дела. Проведени са 2300 заседания.
При съпоставка на данните от четиригодишния период се установява, че
увеличение бележи и броя на свършените дела, което от една страна е във връзка с
повишеното постъпление, но от друга страна е и в резултат на усилията на съдиите от
Пещерския РС, както и на командированите съдии.
Друг извод е, че през последните четири години бързината за приключване на
делата се е увеличила спрямо 2016 с 2 %, намаляла незначително спрямо 2015 г. - с
0.98% и увеличена спрямо 2014 г. - с 0.13 %.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През отчетната 2017 г. са постъпили общо 1529 дела, в т. ч. 47 дела получени по
подсъдност и 3 дела върнати от горната инстанция за ново разглеждане от друг състав.
С останалите несвършени към 01.01.2017 г. – 102 дела, е имало за разглеждане общо
1631 дела.
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Год.

Постъпили дела

2014
2015
2016
2017

1278
1205
1348
1529

Дела за
разглеждане
1416
1348
1453
1631

Свършени дела
1273
1243
1351
1506

Спрямо предходните три години сравнителният анализ по видове дела е отразен в
следната таблица:

Год.

По общия
ред

По чл.310
ГПК

Адм.
дела

ЧГД

Дела по 410 и
417 ГПК

2014
2015
2016
2017

305
511
162
150

21
11
25
14

5
5
10
4

819
533
602
558

325
377
479
708

Търг.
Дела

Други
гр.дела

44
27
-

84
118
70
95

Сравнителният анализ на постъплението по видове граждански дела през 2017 г.
сочи увеличение на гражданските дела спрямо всичките три предходни години. Налице
е увеличение спрямо всичките три години на сравнение на частните граждански дела по
чл.410 и 417 ГПК. По отношение постъплението на граждански дела по общия ред е
налице намаление спрямо 2016, 2015 и 2014 г. и намаление на други граждански дела
спрямо 2015 г.
год.
2014
2015
2016
2017

Общо
1273
1243
1351
1506

в 3-мес.срок
1180
1172
1199
1405

%
93
94
89
93

През 2017 г. свършени са всичко 1506 дела, от които 1405 дела в срок до 3
месеца, което представлява 93 %.
През 2016 г. свършени са всичко 1351 дела, от които 1199 дела в срок до 3
месеца, което представлява 89 %, през 2015 г. свършени са всичко 1243 дела, от които
1172 дела в срок до 3 месеца, което представлява 94.28 % и през 2014г. свършени са
всичко 1273 дела, от които 1180 дела в срок до 3 месеца, което представлява 92.6 9%.
От общо свършените 1506 граждански дела, със съдебен акт по същество са
1402, прекратени са 104. 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.
Анализът на този показател през изследваният период сочи, че през отчетната
2017г. стойността му е повишена с 4% като е преодолян проблема, възникнал през
2016г. Ето защо всички съдии, правораздавали в Пещерския РС, заслужават адмирации
за усилията си.
Жалби за бавност
През 2017 г. няма постъпили жалби за бавност.
Несвършени дела
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Останали несвършени в края на 2017 г. са общо 125 граждански дела, докато
несвършени в края на 2016 г. са били 102 граждански дела, несвършени в края на 2015
г. са били 105 граждански дела и несвършените в края на 2014 г. са били 143.
Броят на несвършените граждански дела в края на 2017 г. се е увеличил със 23
бр. спрямо 2016 г., с 20 бр. спрямо 2015 г. и е намалял спрямо 2014 г. с 18 бр.
От несвършените граждански дела най-много са по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР
ЗЗДетето - 34, вещни искове – 25, делби и искове по ЗН – 26, облигационните искове 16, установителни искове – 13, искове по КТ – 3, адм. производства – 2, други
граждански дела – 3 и частни гр. дела 2. От несвършените дела със срок от една до 3г.
са - 17, от 3 до 5 години – 1 и несвършени над 5 г. са 3 дела.
По-голямата част от тези дела 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.
Други 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.
Ревизирани съдебни актове
Резултатите от инстанционния контрол по всички върнати през 2017 г. граждански
дела са следните: потвърдени – 16 решения, 4 - решения отменени и постановен нов акт
по същество; 2 решения обезсилени и делата върнати за ново разглеждане от нов състав;
1 – решение обезсилено, поради допуснати нови доказателства пред въззивната
инстанция; 7 – решения отменени в едната част и потвърдени в друга част и 1 съдебен
акт обезсилен частично, като връща делото в тази част за ново разглеждане.
От върнатите дела по обжалвани определения и разпореждания резултатите са
следните: 11 потвърдени, 2 отменени.
Анализирайки данните през отчетната 2017 година следва извода, че съдиите,
разглеждали граждански дела притежават много добър професионален опит и знания,
работят с чувство на отговорност и добросъвестно изпълняват задълженията си.
Полагали са максимални
усилия за своевременното насрочване, разглеждане и
решаване на делата.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2017 г. са постъпили 418 дела.
В сравнение с предходният период движението на делата е следното:
Год.
2014
2015
2016
2017

Постъпили дела
328
260
377
418

Дела за разглеждане
385
297
409
454

Свършени дела
348
265
373
374

От горните данни е видно, че постъплението на наказателни дела се е увеличило
в сравнение с предходните 3 години на сравнение.
Всичко за разглеждане през 2017 г. е имало 454 наказателни дела, в т.ч. 36
останали несвършени в края на 2016 г. при 409 за 2016 г.; 297 за 2015 г. и 385 за 2014 г.
Постъпления по видове наказателни дела
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За отчетната година и за периода от сравнявани години, движението е:
Год.

НОХД

НЧХД

ЧНД

2014
2015
2016
2017

118
88
105
85

19
11
14
16

64
54
124
141

ЧНД
разпити
33
22
15
24

АНД
81
74
97
128

Чл.78а
НК
13
11
22
24

Общо
328
260
377
418

От посочените данни е видно, че през отчетната година се наблюдава значително
намаление на броя на НОХД - 20 броя, който е най-малък за целия изследван период.
Налице е увеличение броя на останалите видове наказателни дела, като най-забележим
е при ЧНД – 17 броя и АНД – 31 броя.
Свършени дела
През отчетния период са свършени общо 374 наказателни дела от всички видове.
По критериите на ВСС през 2017 г., свършени дела в срок до 3 месеца са 315 или
84% от наказателните дела, при 330 или 88% за 2016 г., при 215 или 81.13% за 2015 г. и
293 или 84.20% за 2014 г.
Год.

Общо

2014
2015
2016
2017

348
265
373
374

До 3 месеца
Бр.
293
215
330
315

%
84
81
88
84

Данните сочат, че съдиите от Районен съд – Пещера са полагали усилия да
приключват делата в разумни срокове, но въпреки това процента на свършените в 3месечен срок дела е намален с 4-ри пункта спрямо предходните три години. Това
разбира се дължи основно на факта, че съдийският състав е силно намален. При
попълването му, както и при полагане на съответните усилия от страна на съдиите, този
показател може да се подобри, както и между впрочем се е случвало през годините.
Несвършени дела
В края на 2017 г. останали несвършени дела са 80, при 36 дела за 2016 г., при 32
дела за 2015 г. и 37 дела за 2014 г.
Броя на несвършените в края на 2017 г. дела 80 е значително увеличен спрямо
предходните три години на сравнение, което се дължи от една страна на по-големия
брой постъпили дела през 2017 г., от друга - командироването на съдия Терзиева в
Софийски районен съд и от трета ползването на отпуск по майчинство от съдия
Атанаска Павлова. Също така, с въвеждането на разпоредително заседание по
последните промени на НПК се получава известно забавяне при делата от общ
характер.
Просрочени съдебни актове
Съдия Камен Гатев е просрочил един съдебен акт на НЧХД.
Ревизирани съдебни актове
Резултатите от инстанционния контрол, включващ и по изпратени дела от
предходни години са следните: 8 съдебни акта по въззивни жалби и 24 съдебни акта по
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касационни жалби са потвърдени; 1 съдебен акт отменен и делото върнато за ново
разглеждане; 2 съдебни акта изменени частично в наказателната част по приложение на
закона; 2 съдебни акта изменени частично в наказателната част и 1 съдебен акт изменен
частично в гражданската част, 17 съдебни акта по касационни жалби са потвърдени; 5
съдебни акта отменени изцяло и по тях постановени други решения и 2 съдебни акта
отменени изцяло и делата върнати за ново разглеждане.
От върнатите дела по обжалвани определения и разпореждания по въззивни
частни жалби, резултатите са следните: 5 определения потвърдени и 1 отменено и
постановено ново определение.
Постъпили са 2 молби по реда на възобновяването, които са оставени без
уважение.
Резултатите сочат, че съдиите, разглеждали наказателни дела притежават много
добър професионален опит и знания, работят с чувство за отговорност и добросъвестно
изпълняват задълженията си. Мотивите към постановените от тях съдебни актове се
изготвят в законоустановените срокове.
През 2017 г. от Бюро съдимост в Районен съд – Пещера са издадени 2656
свидетелства за съдимост и 625 справки за съдимост.
През 2017 г. по реда на чл.250а и сл. от ЗЕС са издадени 95 разрешения.
НАТОВАРЕНОСТ
Натовареност по щат при 4 съдии
Год.
Спрямо дела за разглеждане
2014
37,52
2015
34,27
2016
38,79
2017
43,44

Спрямо свършени дела
33,77
31,42
35,92
39,17

Действителната натовареност
Год.
Спрямо дела за разглеждане
2014
47,39
2015
37,12
2016
47,06
2017
77,60

Спрямо свършени дела
42,66
34,03
43,57
69,97

При тези данни се налага единственият извод, че през 2017 г. натовареността на
съдиите, както към делата за разглеждане, така и към свършените е значително
увеличена спрямо предходните три години. Разбира се това е резултат от една страна на
увеличеното постъпление, от друга страна обаче се дължи на командироването на
съдия Терзиева в Софийски районен съд и ползването на отпуск по майчинство от
съдия Атанаска Павлова.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През отчетния период 2017г. в Съдебно-изпълнителната служба при Районен съдПещера като Държавен съдебен изпълнител работи Мариана Гузгунджиева.
През 2017г. са образувани 191 броя изпълнителни дела за сумата 197 832 лева, от
които в полза на държавата - 156 броя, в полза на юридически лица и търговци – 3 броя,
в полза на граждани – 32 броя.
Свършени са общо 175 дела и е събрана сума 828 057 лв. Средномесечно
постъпили дела – 15.92 бр., средномесечно свършени изп. дела – 14.58 бр. По дела на
производство – реализиране натовареността на ДСИ е 112.58 бр.
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Броят висящи в началото на отчетния период 01.01.2017г. дела са 1 160,
постъпилите изп. дела са 191 броя, прекратените изп. дела са 175 броя и останалите
несвършени дела в края на 2017г. са 1 176 броя. Останалата несъбрана сума по всички
висящи изп. дела е както следва: в края на 2014г. – 11 851 371 лв., в края на 2015г. –
10 148 821 лв., в края на 2016г. – 10 802 395 лв., в края на 2017г. – 11 000 227 лв.
Все повече намаляват изпълнителните дела, по които може да се наложи запор на
трудовото възнаграждение на длъжниците поради липса на активни трудови договори
или сключени такива на минимален осигурителен праг. Откритите банкови сметки
нямат наличност, длъжниците не притежават секвестируемо имущество, към което да
се насочи принудителното изпълнение.
Броят на прекратените изп. дела през 2017г. е по-малък в сравнение с 2016г.,
2015г., но по-голям в сравнение с 2014г.
Размерът на събраните суми по прекратените изп. дела през 2017г. е по-голям в
сравнение с 2016г. и 2014г. и по-малък в сравнение с 2015г.
През отчетния период са събрани държавни такси в размер на 20 451 лв. в
т.ч.ДДС, за 2016г. - 43 605 лв. в т.ч. ДДС, за 2015г.- 60 645.69 лв. в т.ч.ДДС, за 2014г.49 931 лв.
През 2017г. са насрочени: 76 описа и 22 броя публични продани.
През 2017г. в Районен съд – Пещера са постъпили 2 броя жалби, по които
действията на Държавния съдебен изпълнител са потвърдени.
През 2017г. за дейността на СИС при Районен съд – Пещера е налице възходяща
тенденция на постъпващите изп.дела и низходяща тенденция на прекратените изп.дела.
Размерът на събраната сума по прекратените дела е по-голям в сравнение с 2016г. и
2014г., но по-малък в сравнение с 2015г.
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. в Службата по вписвания при
Районен съд – Пещера са извършени 2114 вписвания, както и 176 отбелязвания и
заличавания, 1 постановен отказ или общо 2291 вписвания, отбелязвания и
заличавания, като съпоставка: за 2016 г.- 3337; за 2015 г. - 2455 вписвания и за 2014 г. 3083 вписвания.
През отчетния период са образувани и свършени 1297 нотариални дела, като за
2016 г. – 1414 нотариални дела, за 2015 г. - 1276 нотариални дела и за 2014г. - 1309
нотариални дела.
- 241- констативни актове,
- 178 - дарения,
- 745 - продажби,
- 111 - договорни ипотеки,
- 10 - замени,
- 6 - завещания,
- 154 - възбрани,
- 1 - постановен отказ.
За 2017 г. са издадени 517 удостоверения за тежести; удостоверения до други
институции - 91 бр.; 16 бр.справки; 640 бр. - преписи за граждани, както и служебни
преписи - 1725 бр. Събрана е сума от ДТ в размер на 65 148.39 лв. за съответния
период.
От горните данни е видно, че броят на вписванията се е намалил спрямо 2016 г. с
1046 бр., спрямо 2015 г. с 164 броя и спрямо 2014 г. с 792 бр. Нотариалните дела са
намалели със 117 бр. спрямо 2016 г., с 21 са повече спрямо 2015 г. и спрямо 2014 г. с
12 г.
В района на Пещерски районен съд действат трима частни нотариуса, като
взаимодействието им със Службата по вписванията е много добро.
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РАЙОНЕН СЪД – ПАНАГЮРИЩЕ
През отчетната 2017 г. в Панагюрския районен съд са образувани общо 1 525
дела, от които 1 253 граждански и 272 наказателни.
За сравнение през 2016 г. са били образувани общо 1 125 дела, от които 831 –
граждански и 294 – наказателни. През 2015 г. са били образувани общо 1 022 дела, от
които 721 – граждански и 301 – наказателни. През 2014 г. постъпилите за разглеждане
дела са били общо 994.
Год.
2014
2015
2016
2017

Постъпили дела
994
1022
1 125
1 525

Дела за разглеждане
1136
1146
1 275
1 679

Свършени дела
1012
996
1 121
1 498

Видно е, че се наблюдава чувствително увеличение на общия брой постъпления
спрямо предходната 2016 г. – делата са с 400 броя повече. В сравнение с 2015 г. и 2014
г. постъпленията на делата са чувствително повече, като най-голяма е разликата между
отчетната 2017 г. и 2015 г. Наблюдава се устойчива тенденция на увеличаване на
постъпленията всяка следваща година. Разликата в постъпленията между две поредни
години става все по-осезателна.
ДО 3 МЕС.

ОБЩО
свършени

Бр.

%

2014

1012

886

88

2015

996

876

88

2016

1121

999

89

2017

1498

1319

88

Год.

През 2017 г. са свършени общо 1 498 дела, от които в 3-месечен срок – 1 319 или
88 %. Със съдебен акт по същество са приключили 1 253 дела. Прекратени са 245 дела.
Проведени са 676 заседания.
Съдът стриктно спазва указанията на ВСС, като делата се отчитат като решени
(свършени) едва след обявяване на съдебния акт в срочната книга, поради което и част
от обявените за решаване дела през последния месец на годината, по които не е
постановено решение през месец декември, не са включени в броя на свършените дела
през 2017 г., а са останали висящи за следващата година. Независимо от това, решените
по същество дела през отчетната 2017 г. са най-много за сравнявания четиригодишен
период – с 321 броя повече от предходната 2016 г., с 446 броя повече от 2015 г. и с 416
броя повече от 2014 г. Предвид шатната численост на РС – Панагюрище коментираното
увеличение е чувствително и е основание за извод за изключително добра организация
на работния процес от страна на съдиите, тъй като е факт, че са успели да се справят
със значително по-голям обем работа. Тези данни, заедно с факта, че за целия отчетен
период съдиите са работили в намален състав обосновават извода, че са положили
изключителни усилия при изпълнение на служебните си задължения.
Броят на несвършените дела е увеличен от предходната година само с 27 броя при
положение, че постъпленията са с 400 броя дела повече. Тези данни сочат, че съдиите
са работили при значително по-висока натовареност и въпреки увеличения брой на
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постъпленията не са позволили влошаване на показателя „несвършени в края на
отчетния период дела“, съответно на по-високия брой постъпления. Това обосновава
извод за бързо и ефективно правораздаване въпреки факта, че за целия отчетен период
съдиите в Районен съд - Панагюрище са работили в намален състав.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2017 г. са постъпили общо 1253 граждански дела, от които новообразувани 1
159, 88 - получени по подсъдност, 3 – върнати за ново разглеждане под нов номер и 3 –
продължаващи дела под същия номер.
Год.

Постъпили дела

2014
2015
2016
2017

757
721
831
1253

Дела за
разглеждане
860
822
945
1368

Свършени дела
759
708
830
1226

От посочените данни се налага извод, че през сравняваният четиригодишен
период броят на постъпленията е най-висок. Горната таблица ясно онагледява
чувствително увеличаване на броя на постъпилите гражданските дела през 2017 г.
спрямо предходните три години. За сравнявания четиригодишен период броят на
постъпленията е най-висок. Повишението на постъпленията е чувствително.
Год.
2014
2015
2016
2017

По общия
ред
168
153
130
173

По чл.310
ГПК
29
30
23
32

Адм.
дела
1
1
5
3

ЧГД
34
43
72
82

По чл.410 и
чл.417 ГПК
462
455
579
924

Други гр.дела
53
38
22
39

Горната таблица ясно онагледява чувствителното увеличение на постъпленията на
гражданските дела по общия ред, по чл. 310 от ГПК, на заповедните производства и на
другите частни граждански дела, както и на делата отчитани в групата „други дела“.
Най-чувствително е увеличението на постъпленията на делата по общия ред, които са с
33 % повече от предходната отчетна година на делата по чл. 310 от ГПК, които са с
39% повече от предходната отчетна година и на делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК,
които са с 59,9 % повече от предходната отчетна година.
През отчетната 2017 г. са били проведени общо 381 заседания по граждански
дела.
Спрямо предходните три години сравнителният анализ е отразен в следната
таблица:
год.
2014
2015
2016

Общо
759
708
830

2017

1226

в 3-мес.срок
676
628
745
1089

%
89
89
90
89

Данните сочат, че съдиите са полагали усилия да приключват делата в разумни
срокове, вкл. в тримесечните, за които се води статистика, тъй като бързината на
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правораздаване е един от критериите, по които съдебната система търпи най-много
критики. Приключилите в 3-месечен срок граждански дела са 89%, т.е. само с 1% помалко от предходната отчетна година, причина за което е чувствителното увеличение
на гражданските дела по общия ред. Процентът не бележи намаление в сравнение с
предходните 2015 г. и 2014 г., през които приключилите в тримесечния срок
граждански дела също са били 89%. Това обосновава извода, че въпреки намаления
състав, в който са работили съдиите, същите са запазили традиционно високия процент
на свършените в 3-месечния срок граждански дела.
Коректно е да се посочи, че големият брой граждански дела, приключили в
тримесечния срок се дължи на относително големия дял на заповедните производства.
В същото време следва да се посочи, че тези производства, макар и да не представляват
висока фактическа и правна сложност, изискват значителна работа по
администрирането им. В случаи на възражения се стига до неколкократни
произнасяния.
За сравнявания четиригодишен период, през отчетната 2017 г. решените по
същество граждански дела са най-много - с 329 броя повече от предходната 2016 г., с
442 броя повече от 2015 г. и с 380 броя повече от 2014 г. Предвид кадровия проблем в
Районен съд – Панагюрище, коментираното увеличение е чувствително и е основание
за извод за изключително добра организация на работния процес от страна на съдиите,
тъй като е факт, че са успели да се справят със значително по-голям обем работа. Тези
данни обуславят извода, че съдиите са положили изключителни усилия при изпълнение
на служебните си задължения.
Несвършени дела
Броят на останалите несвършени граждански дела в Панагюрския РС към
01.01.2018 г. е 142 дела, при 115 към 01.01.2017 г., при 114 към 01.01.2016 г. и при 101
бр. към 01.01.2015 г. Несвършените граждански дела в края на отчетния период
бележат увеличение, което е нечувствително в сравнение с повишението на
постъпленията и делата за разглеждане. Това означава, че съдиите са работили при
значително по-висока натовареност в сравнение с предходните години, което обуславя
извод за бързо и ефективно правораздаване макар и в намален състав. Ето защо същите
заслужават адмирации.
Ревизирани съдебни актове
През 2017 г. са постъпили жалби по 75 граждански дела.
През 2017 г. върнати от инстанционен контрол са 61 дела, като от тях:
- оставени в сила съдебните актове по 25 дела или 41%;
- изцяло отменени, обезсилени или нищожни съдебни актове, поради допуснати
грешки от съда, постановил акта - 20 дела или 32,7%;
- изцяло обезсилени по обективни причини - постигане на спогодба пред
въззивната инстанция – 4 дела или 6,5%;
- изменени, т.е. потвърдени в едната част, отменени, обезсилени или прогласени
за нищожни в другата част – 12 или 19,6%.
Анализът сочи на тенденция на повишаване качеството на съдебните актове по
граждански дела през сравнявания четиригодишен период. Процентът на отменените
съдебни актове, поради допуснати грешки от съда, постановил акта бележи
чувствително понижение – 32,7%, при 36,7 % за 2016 г., при 44,4% за 2015 г. и при 41%
за 2014 г. Като извод следва да се посочи повишаване на професионализма на съдиите в
РС – Панагюрище, съответно на качеството на съдебните актове по обжалваните дела.
Просрочени съдебни актове
Общо 16 бр. – 1 бр. на съдия Стоянова и 15 бр. на съдия Стателова, при която
просрочията по 9 броя от делата са в рамките до един месец - от 10 дни до 26 дни.
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Просрочията по останалите 6 броя дела са над един месец – от 32 до 54 дни. Делата се
отличават с фактическа и правна сложност и значителен обем доказателства. Това
обстоятелство, съчетано с висока натовареност на съдия Стателова обяснява
констатирания резултат на просрочие при изброените общо 15 броя дела. Следва да се
отбележи, че процентът на просрочените съдебни актове е минимален в сравнение с
постановените такива през отчетния период. Просрочието не обосновава извод за
постановяване на актове по същество извън разумните срокове.
Жалби за бавност
През 2017 г. има една постъпила молба за определяне срок поради бавност. Касае
се за забавяне връчването на въззивна жалба на страна, което е забавило
придвижването на делото до въззивния съд. Делото е изпратено на Окръжен съд –
Пазарджик за произнасяне. Резултатът е оставяне на молбата без уважение.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2017 г. са постъпили общо 272 наказателни дела, в т.ч. върнати за ново
разглеждане 4 дела.
В сравнение с предходният период движението на делата е следното:
Дела за
Год.
Постъпили дела
Свършени дела
разглеждане
2014
237
276
253
2015
301
324
288
2016
294
330
291
2017
272
311
272
Горната таблица дава основание за извод за намаляване на броя на постъпилите
наказателни дела през 2017 г. спрямо 2016 г. и 2015 г. Постъпленията през отчетната
година са с 22 броя дела по-малко в сравнение с 2016 г. и с 29 броя дела по-малко в
сравнение с 2015 г. Постъпилите наказателни дела през отчетната година са с 35 броя
повече в сравнение с най-отдалечената 2014 г. през сравнявания период, като тази
разлика е най-чувствителна. По тази причина не може да се направи сигурен извод за
устойчива тенденция на намаляване на постъпленията на наказателните дела.
Постъпления по видове наказателни дела
За отчетната год. и за периода от сравнявани години, движението е:
Год.

НОХД

НЧХД

ЧНД

2014
2015
2016
2017

78
107
106
88

13
15
14
17

31
55
75
66

ЧНД
разпити
9
14
5
8

АНД
91
94
71
67

Чл.78а
НК
15
16
23
26

Общо
237
301
294
272

Горната таблица показва, че е тенденция за намаляване общо броя на
наказателните дела през последните три години. Такава тенденция се наблюдава и при
НОХД. При НЧХД се забелязва обаче устойчива тенденция на увеличение. Увеличение
се наблюдава и при делата по чл. 78а от НК, като за отчетната 2017 г. броят на
постъпленията е най-висок. При ЧНД се наблюдава намаление в сравнение с 2016 г., но
тази категория дела са значително повече в сравнение с 2014 г. и 2015 г. Запазва се
утвърдената от предходната отчетна година тенденция на намаляване на АНД,
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образувани по жалби срещу наказателни постановления. Следва обаче да се отбележи,
че разликата с 2016 г. е незначителна.
През отчетната 2017 г. са били проведени общо 295 заседания.
Свършени дела
През 2017 г. са свършени 272 наказателни дела, от които със съдебен акт по
същество 189, прекратени са 83.
От всичко свършените дела, в тримесечен срок са приключили 230 дела или 85%.
За отчетната год. и за периода от сравнявани години, движението е:
Год.
2014
2015
2016
2017

До 3 месеца
Бр.
210
248
254
230

Общо
253
288
291
272

%
83
86
87
85

Данните сочат, че съдиите от Панагюрския РС са полагали големи усилия да
приключват делата в разумни срокове, вкл. в тримесечните, за които се води
статистика. За отчетната година се наблюдава намаление на процента на приключилите
в тримесечния срок наказателни дела в сравнение с 2016 г. и 2015 г. Намалението е
само с 2% спрямо 2016 г. и 1% спрямо 2015 г., т.е. минимално и не дава основание за
изводи за по-бавно правосъдие. Резултатът следва да се обясни със значителния брой
решени по същество дела, в сравнение с прекратените.
Въпреки намаления състав, в който са работили съдиите, процентът на
свършените в 3-месечния срок дела остава традиционно висок, което говори за
изключително добра организация на работния процес от страна на съдията, разглеждащ
преимуществено наказателните дела.
Несвършени дела
Броят на останалите несвършени наказателни дела в Панагюрския РС към
01.01.2018 г. е 39. Броят на несвършените дела в сравнение с предходната 2016 г.
остава непроменен. В сравнение с предходните 2015 г. и 2014 г. несвършените към края
на отчетния период дела са повече, но разликата е незначителна и не дава основание за
извод за по-бавно правораздаване. За отчетната 2017 г., както и за предходната 2016 г.
броят на решените наказателни дела по същество е увеличен за сметка на прекратените,
като е намалено съотношението между решените по същество и прекратени дела в
полза на приключилите по същество. Този извод показва, че съдиите при решаването
на наказателните дела са имали нужда от повече физическо време и усилия в сравнение
с предходните две години. Това обосновава извод за една по-голяма натовареност в
сравнение с предходните години.
Ревизирани съдебни актове
Общо предмет на жалба или протест са били съдебните актове по 57 наказателни
дела.
От Окръжен съд – Пазарджик са върнати следните обжалвани или протестирани
съдебни актове:
- общо 7 броя НОХД, включително по жалби, съответно протести
срещу присъди, от предходен период, като 5 от актовете са изцяло
потвърдени, 1 бр. присъда е изменена само в частта на режима,
поради обективни причини извън поведението на съда (изменение на
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закона) и 1 бр. присъда е изменена в наказателната част по
приложението на закона.
6 ЧНД, от които 5 бр. – потвърдени и 1 бр. – отменено и върнато за
доразследване на прокурора.
2 НЧХД: 1 бр. присъда е отменена и върната за ново разглеждане, 1
бр. присъда е изменена само в частта на разноските.
3 административни дела по 78А НК, изцяло потвърдени.
37 НАХД, от които с потвърдени съдебни актове – 24, 8 броя –
отменени изцяло с постановено друго решение, 1 брой – отменено и
върнато за ново разглеждане, 3 броя – изменени (отменено в едната
част и потвърдено в другата част) и 1 брой е изменено само по
отношение на санкцията.

По наказателните дела присъди, решения и опреления, върнати от въззивна
инстанция, една значителна част са потвърдени, което е в резултат на проявен
професионализъм от страна на съдиите.
Просрочени съдебни актове
Съдия Стателова е забавила изготвянето на мотивите или решаването на 15
наказателни дела. По 10 броя дела просрочията са минимални - от 7 до 31 дни.
Значително е просрочието по делата, образувани по жалби срещу постановления на
прокуратурата за прекратяване на досъдебното производство, по които законовият срок
за произнасяне до 05.11.2017 г. беше 7-дневен. Към момента срокът е едномесечен,
като изменението само по себе си говори за признание от страна на законодателя, че
даденият инструктивен срок за произнасяне на съдията е бил крайно недостатъчен. С
това законово изменение, а и със законовото изменение на срока за написване на
мотивите от 30 на 60 дни, е очаквано преодоляването на констатираната слабост по
забавяне на произнасянето по наказателни дела от съдия Стателова. Коректно е да се
посочи, че през отчетната година съдия Стателова е била с висока натовареност по
гражданските дела, което обективно и видно от данните, не й е позволило да се
произнася винаги в срок. Високата натовареност на съдията е отчетена от
административния ръководител при решаване на въпроса за евентуална дисциплинарна
отговорност.
През отчетния период са издадени 2 844 бр. свидетелства за съдимост и 596
справки за съдимост. Въведени са 130 броя бюлетина.
За същия период от други съдилища са получени искания за 1 282 броя справки
за съдимост.
През 2017 г. по реда на ЗЕС са постъпили 21 искания, по които са издадени
разрешения.
НАТОВАРЕНОСТ
Натовареност по щат при 3 съдии
год.
Спрямо дела за разглеждане
Спрямо свършени дела
2014
31,56
28,11
2015
31,83
27,67
2016
35,42
31,14
2017
46,64
41,61
Сравнението на числата за общата натовареност по щат за четирите поредни
години 2014 - 2017 г. обосновава извод, че през отчетната година натовареността е найвисока. Това следва да се обясни със значителното увеличение на броя дела като
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постъпления и за разглеждане. Чувствителното увеличение на броя на свършените дела
през отчетната година спрямо предходните обосновава извод за висока натовареност и
срочност при разглеждането и решаването на делата.
Действителната натовареност
год.
Спрямо дела за разглеждане
2014
32,46
2015
34,73
2016
47,22
2017
69,96

Спрямо свършени дела
28,91
30,18
41,52
62,42

Сравнението на числата за общата действителна натовареност за четирите
поредни години 2014 - 2017 г. обосновава същия извод. Чувствителното увеличение на
общата действителна натовареност се обяснява с факта, че през отчетния период в съда
са работили двама съдии при щат от трима.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2017 г. в съдебно-изпълнителната служба при Панагюрския районен съд са
образувани 45 дела за сумата от 124 714 лв. Приключили са (чрез реализиране на
вземането, прекратени по други причини и изпратени на друг съдебен изпълнител) 120
дела за сумата 1 485 685 лева.
Обосновава се извод за трайна тенденция на намаляване на постъплението на
изпълнителните дела. Повишението на постъпленията през отчетния период в
сравнение с миналогодишния е минимално и не дава основание за преосмисляне на
утвърдилата се тенденция. Резултатът има обективно обяснение и то е свързано със
законодателните промени в областта на изпълнителното производство и
легитимирането на частните съдебни изпълнители.
В полза на физически лица през 2017 г. са образувани 20 дела за сумата от
35 079 лв. Свършени са чрез реализиране на вземането 17 дела за 31 884 лв., от които
законна лихва в размер на 5 750 лв., прекратени са 11 изпълнителни дела за сумата от
84 933 лв., от които 1 брой е изпратено по подсъдност на друг съдебен изпълнител.
В полза на юридически лица, в т.ч. и банки, са образувани 12 дела за 64 637 лв.
Свършени чрез реализиране на вземането са 18 дела за сумата от 71 396 лв., прекратени
са 22 дела за 378 110 лв., от които 1 брой е изпратено по подсъдност на друг съдебен
изпълнител.
В полза на Държавата са образувани 12 броя дела за 18 998 лв. По частни
държавни вземания са свършени чрез реализиране на вземането 5 броя изпълнителни
дела за сумата 3 043 лв. Прекратени са 29 дела за сумата от 38 348 лв., от които 1 брой
дело е изпратено по подсъдност на друг съдебен изпълнител. По публични държавни
вземания е свършено 1 брой дело за 2 230 лв., 15 броя дела за сумата от 869 740 лв. са
прекратени.
През 2017 г. общият брой на прекратените изпълнителни дела, в т.ч. изпратени
на друг съдебен изпълнител е 78 броя за 1 377 130 лв.
Общо събраните суми по изпълнителни дела от ДСИ в РС – Панагюрище през
2017 г. са в размер на 108 555 лв. Останалата несъбрана сума по изпълнителни листове
в края на отчетния период е 2 157 847 лева. Изводът е, че общо събраната сума през
отчетната година представлява 5,03 % от останалата несъбрана в края на отчетния
период. Резултатът сочи на неефективност на работата в службата. Коректно е да се
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посочи, че размерът на останалата несъбрана сума в края на отчетния период е с
натрупване от предходни години.
Останали висящи в края на отчетния период са 461 броя изпълнителни дела. За
несъответствието между броя несвършени дела в края на предходния отчетен период и
несвършените дела в началото на настоящия отчетен период е изготвен доклад, в който
са посочени причините и е уведомен Министъра на правосъдието. Взети са
организационни мерки за въвеждане на всички налични в службата изпълнителни дела
в програмния продукт JES, като в началото на 2018 г. е извършена инвентаризация на
делата.
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
През отчетната 2017г. в службата по вписванията са извършени 1954 вписвания:
735 броя продажби, 202 дарения, 16 замени, 25 договори за наем, 101 договори за
аренда, 9 законни ипотеки, 39 броя договорни ипотеки, 128 броя възбрани, от които 1
бр. на ДСИ, 114 бр. на ЧСИ, 13 бр. на АДВ/публичен изпълнител; 19 броя
постановления на ЧСИ, 2 бр. постановления на АДВ/Публичен изпълнител, 22 броя
искови молби, вписани са 41 бр. делби, 58 констативни нотариални актове, 35 броя
обстоятелствени проверки, 45 броя актове за държавна собственост, 206 броя актове за
общинска собственост.
Заличени са 41 броя ипотеки.
В Службата са образувани 1 148 нотариални дела. Извършени са 159 броя устни
справки, писмени справки и удостоверения – 445, извършени са справки по молба на
държавен орган – 9 бр., издадени са 745 преписи, извършени са 10 отбелязвания и 84
заличавания.
Отказано е вписването на 20 броя актове. Обжалвани са 3 откази, от които 2 бр.
са потвърдени от Окръжен съд – Пазарджик.
През отчетната 2017 г. са намалели както вписванията, така и нотариалните
дела. На фона на общия брой вписвания и нотариални дела, намалението не е
чувствително и не дава основание за изводи за такава тенденция. Сравнението през
четиригодишния отчетен период може да обоснове извод за предвидимост на
натовареността на службата.
В Службата по вписванията работи 1 съдия и 1 служител на Агенция по
вписванията. За 2017 г. съдията по вписванията е изпълнявал и функциите на държавен
съдебен изпълнител, като е бил подпомаган в тази си допълнителна дейност от
командировани съдии. Няма постъпили жалби и оплаквания по отношение на работата
в службата.
В Службата няма висящи дела от предишни периоди, както и такива в края на
отчетния период.
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СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В ПАЗАРДЖИШКИЯ
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
СГРАДЕН ФОНД
РС-Пазарджик се помещава в сградата на Съдебната палата в гр.Пазарджик
заедно Окръжен съд - Пазарджик, Районен съд - Пазарджик, Окръжна прокуратура Пазарджик, Районна прокуратура - Пазарджик, Държавни съдебни изпълнители,
Служба по вписвания и Областно звено "Охрана".
По
искане
на
административните ръководители на Окръжен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура
– Пазарджик и Районен съд – Пазарджик и след предприети действия от страна на
Министъра на правосъдието и Главния прокурор с решение №153 от 07.03.2016г.
Министерски съвет предостави безвъзмездно за нуждите на Окръжна и Районна
прокуратура – Пазарджик помещения, намиращи се в бивш учебен център на ОДМВРПазарджик.
След извършване на съответните ремонтни дейности, считано от 14.07.2017г.
Районна прокуратура-Пазарджик се премести в сградата на ОДМВР. Част от
освободените помещения се предоставиха за ползване на Районен съд – Пазарджик, а
именно - 4 кабинета с общо площ 129, 65кв.м., санитарно помещение-тоалетна с площ
от 4,9кв.м. вътрешен коридор, свързващ два кабинета, с площ от 3,7кв.м., коридори с
площ от 41,72кв.м. или площ от общо 179,97кв.м. /ползваната до момента площ е
899кв.м./. По този начин се осигури възможност съдиите да бъдат настанени по двама в
кабинет, тъй като до този момент имаше съдии по трима в кабинет, ползваше се и
кабинет на Окръжен съд – Пазарджик.
С оглед увеличилата се през последните 3 години щатна численост на състава на
Районен съд - Пазарджик - общо с 6 щата съдии и служители - продължава да има
недостатъчен брой работни помещения.
През 2017г. с нарочно предоставени средства от ВСС и със средства за издръжка
на съда беше направен ремонт на посочените по-горе помещения, вкл. и поставяне на
нови климатици.
РС – Велинград – съдебната палата е обзаведена и оборудвана по съвременен и
модерен начин. Това предполага качествено обслужване на гражданите и страните по
делата и е предпоставка за бързо и ефикасно правораздаване, съобразено със
съществуващата европейска практика. Районен съд - Велинград разполага с 2 броя
съдебни зали, кабинети за съдиите и съдебните служители, стая за почивка, архив и
помещения за съдебната охрана.
РС – Пещера – Основната сграда е построена през 1936 г. В съдебната сграда се
помещават Районен съд – Пещера и Районна прокуратура – Пещера.
По проект „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата,
строителството започна в края на 2003 г., но за съжаление и до момента не е завършено.
През 2017г. след преминаване на собствеността на съдебните сгради от
Министерство на правосъдието към Висш съдебен съвет с Решение по Протокол №
14/27.04.2017 г. от заседание на Пленума на Висш съдебен съвет е утвърдено
актуализирано поименно разпределение на разходите по параграф 51-00 „Основен
ремонт на ДМА“ на Районен съд – Пещера за 2017 г. са утвърдени средства в размер на
276 000 лв. за инженеринг „Проектиране и строителство на основен ремонт и
реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната палата в гр.Пещера“ и
прогнозна стойност за строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта 6 000 лв.,
като в момента тече процедурата по провеждането на обществената поръчка.
РС - Панагюрище - Съдебната палата е официално открита на 06.01.1997г.
Сградата е на 3 етажа. Състои се от високо тяло на три етажа, масивна конструкция, със
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застроена площ 287 кв. м и ниско тяло от 217 кв. м, или общо разгънатата площ на
съдебната палата е 1078 кв. м.
През 2017г. бе поискано от ВСС и одобрени в проектобюджета за 2018 г.
средства за извършване на текущ ремонт в размер на 47 440 лв.
Със средства в размер на 5 770 лв., отпуснати от ВСС се извърши наложителен
ремонт на две фасадни козирки, които представляваха опасност за преминаващите.
През месец декември 2017 година се закупиха 3 броя климатици, с което
продължи поетапното оборудване с климатична техника в съдебната сграда, с оглед
осигуряване на нормални условия за работа на служителите и спазване нормативните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.
ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Всички районни съдилища в съдебния район са обезпечени с необходимата
техника за безпрепятствено, бързо, сигурно и качествено осъществяване на дейността
си. И през 2017 г. продължи да се осъществява поетапна подмяна на наличната техника.
Немалка част от останалата налична техника е морално остаряла и в голяма степен
амортизирана. През 2018 престои текущата й подмяна.
С цел подобряване обслужването на гражданите пред залите са инсталирани
електронни дисплеи, на които в реално време се дава информация за насрочените за
деня дела. Съдебните зали са оборудвани със системи за звукозапис, които улесняват
изготвянето на съдебните протоколи.
Инсталирани са и мултимедийни проектори, които се използват за провеждане
на обучения и презентации. Копирните машини се използват и за мрежови скенери и
принтери за печат на различните книги с по-голям формат и обем.
Осигурена е възможност за безкасово плащане на ПОС-терминал на дължимите
държавни такси, глоби, разноски, гаранции и депозити за вещи лица, особени
представители и други в деловодствата и „Бюро съдимост“. По този начин гражданите
са облекчени от допълнителни банкови такси за внасяне и превод по сметка на
съдилищата.
През отчетната 2017 г. не е имало сривове в работата на локалните мрежи и
програмните продукти. Има осигурен директен достъп на съдебни служители с
електронен подпис до Национална база данни „Население” съгласно Наредба
№14/18.11.2009г. за реда и начина за предоставяне на достъп на органите на съдебната
власт .
Информационна система за справки по граждански и наказателни дела –
осигурява на физически и юридически лица достъп до движението на делата.
Районните съдилища са обезпечени с необходимите програмни продукти, като
основните са: АПИС” - правно-информационна система, програмна система “JES” за
автоматизация дейността на съдебно-изпълнителната служба, САС „Съдебно
деловодство”, „ПОЛИКОНТ – ТРЗ, счетоводство, граждански договори и дълготрайни
активи”, Dware-Конто – онлайн програмен продукт, предназначен за автоматизиране
на счетоводните процеси, Централизирана система за разпределение на дела, Модул
"Съдебен призовкар", Централизирана система за изчисляване на натовареността на
съдиите, Система за случайно разпределение на частните съдебни изпълнители,
програмна система “JES” за автоматизация дейността на съдебно-изпълнителната
служба, към която е инсталиран модул „Електронни справки към Регистъра на
банковите сметки и сейфове и др.
Сигурността на информацията се осигурява от лицензиран антивирусен
софтуер ESET Endpoint Antivirus.
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СТАНОВИЩА ПО ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ:
Продължава и през 2017г. да бъде актуална дискусията за неравномерната
натовареност на органите на съдебната власт, респ. индивидуалната натовареност на
магистратите, за начина на кариерното им израстване, методиката за атестиране. В тази
насока ВСС предприе редица мерки, резултатите от които предстои да бъдат отчетени
през 2018г.
Адекватно бе решението на ВСС за промяна начина на отчитане приключването
на първоинстанционните граждански и търговски дела в инструктивните 3-месечни
срокове, а именно от датата на постановяване на определението за внасяне на делото за
разглеждане в открито съдебно заседание. При този метод на отчитане се взема
предвид продължителността на размяната на книжата особено при търговските дела,
при които тя е двойна. А от още по – голямо значение е сега, след изменението на чл.47
от ГПК, съгласно който текст времето за връчване на книжата по делото се удължава
неколкократно и не може да бъде преодоляно от съответния съдия - докладчик.
Относно статистическото отчитане на дейността на съдиите считаме за крайно
наложително да се извърши промяна в отчитането работата по делата по
несъстоятелност. В този смисъл следва да се има предвид, че по делата от този вид се
отчита единствено дейността на съдиите до момента на постановяване на решението за
откриване на производството по несъстоятелност. След този момент обаче в повечето
случаи работата по тези дела продължава още един дълъг период и отнема немалко
време, което се отчита само от части при оценка на натовареността, което не е
справедливо. Съобразяваме в тази връзка, че са въведени допълнителни коефициенти в
СИНС за отчитане натовареността при постановяване на някои от актовете в
производството (като тези по реда на чл. 704, ал.4; чл. чл. 692, ал.4; чл. 728; чл. 755,
ал.1; чл.759, ал.1; чл. 717; 707, ал.1 вр. чл. 705, ал.5 и чл. 709, ал.1 от ТЗ), но също така
са налице и такива, които не се отчитат (като произнасяния по реда на чл. 629б; чл. 632,
ал.5; чл. 632, ал.2; чл. 711; чл. 735 от ТЗ, както и множество актове, които съдията
постановява по исканията за разрешения за разпореждане със средства от синдика и за
извършване на продажби, както и свикване на събрания на кредиторите и по други
искания на синдика и кредиторите). Не се отчита по никакъв начин и времето, което
съдията по несъстоятелността отделя, за да ръководи събранията на кредиторите, които
са минимум 3 на брой (по чл. 699, чл. 677, ал.1, т.8 и чл. 734 от ТЗ). Освен това често се
провеждат и повече събрания на кредиторите извън изброените, свързани с
необходимостта от решаване на въпроси от компетентността на този орган, които
съдията-докладчик също следва да ръководи. Несправедливо е при това положение,
след като в основата на оценката за отчитане на натовареността, е заложен като
критерии времето, необходимо на съдията за разглеждане на делото, то това време,
отделено за разглеждане, произнасяне и работа по съответното дело по
несъстоятелност, да остава неотчетено в пълен обем.
Обобщено, считаме за неудачна действащата към момента СИНС и настояваме за
нейната промяна. Системата за изчисление натовареността на съдиите е неприемлива,
тъй като е изработена въз основа на изначално некоректно съставена база данни /анкети
за времево отчитане работата на отделния съдия, които бяха попълнени без
предварителна индивидуална подготовка и проучване, както и при неясно очертани
цели/, а впоследствие многократно коригирана с оглед постъпването на едно или друго
становище от различни съдилища, без то да бъде поставено за обсъждане, а в
последствие и анализирано досежно целесъобразността и ефективността му. Ето защо
считаме, че като цяло тази система е нереалистична/неточна като метод за отчитане
натовареността на съдиите, тъй като не съобразява множество значими фактори /един
от съществените примерите е същностната разлика в работата по наказателни и
граждански дела – наказателните съдии заседават много по-често и по-продължително
време в открити съдебни заседания, а гражданските съдии – в закрити с.з., а това време
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не се отчита по никакъв начин и множество други примери, които се съдържат по –
долу в становището ни/. В този смисъл виждането ни е, че СИНС такъв, какъвто е в
момента следва да се премахне, като концепцията за отчитане натовареността на
съдиите се преразгледа изцяло и се приеме най - ефективният и реалистичен вариант за
отчитане индивидуалната дейност на съдията, респективно неговата натовареност.
В случай, че не се възприеме този краен вариант и се рестартира СИНС с оглед
нейното подобряване, бихме искали да насочим вниманието на ВСС върху един неин
съществен недостатък, а именно липсата на връзка между СИНС и програмата за
случайно разпределение на делата (ЦСРД). Става дума за връзка, изразяваща се в
необходимостта от по-прецизно отчитане на моментната натовареност на дадения
съдия към конкретната дата на извършване на разпределението на постъпващите дела в
ЦСРД. В описаната хипотеза би могло да се стигне до там, съответния съдия да бъде
поставен в „невъзможност“ да осигури разглеждане на делото (в т.ч. и своевременното
извършване всички останали задължения, свързани с правораздаването) в разумните и
законоустановени срокове или пък това да става с цената на несравнимо високо
натоварване, което остава „безотчетно“ за нуждите на СИНС. Освен това липсата на
посочената връзка между двете програми води и до неравномерно натоварване на
съдиите по видове дела, съобразно фактическата им правна сложност, необходимото
време за работа в съдебна зала и т.н.
Поради изложените до тук аргументи касаещи все некоректното отчитане
натовареността на всеки един отделен съдия е неприемливо и вмененото с Правилата за
отчитане като задължение за административния ръководител да следи натовареността
на отделните съдии и при констатирани разлики да предприема съответните мерки за
решаването на проблема.
СТАНОВИЩА ПО ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ:
Доколкото тази част от съдържанието на доклада има единствено пожелателен
характер при липса на възможност за иницииране на такива промени, то и през 2018г.
продължава да е актуален проблемът с натовареността на съдиите разглеждащи
заповедни производства, като законодателни промени биха могли да се реализират в
посока разтоварване от този вид дела чрез пренасочването им от по – високо
натоварените към по – ниско натоварените съдилища.
При действащия ГПК не се гарантира в достатъчна степен и краткосрочност в
развитието на бързото производство по реда на чл.310 и сл., особено след изменението
на чл.47 от ГПК. Такива изисквания има насочени единствено към съда, докато за
страните сроковете - за писмен отговор, за въззивна жалба и т.н. - са като за дела,
разглеждани по общия исков ред. Така на практика не се постига целения резултат бързина на правораздаването по този вид дела. Отделно от това посоченото изменение
на ГПК ще доведе до значително забавяне на разглеждането, съответно приключването
на делата и ще направи обективно невъзможно спазването на 3-месечния срок за
приключване.
Ето защо ще следва да се направи анализ за ефективността на приетите изменения
на чл.47 от ГПК в светлината на бързина на правораздаването. Считаме, че решението
на законотвореца за тази промяна е съобразено единствено и само с интересите на
длъжника, без да са анализирани последиците за останалите субекти на правото. Такова
е и изменението на чл.435 от ГПК, което отново води до увеличаване времетраенето на
изпълнителния процес, както и увеличаване броя на делата образувани по този ред.
Пак относно бързината на правораздаването проблеми се откриват и с
изменението на НПК прието в края на 2017г. В този смисъл съдиите от НК при
Пазарджишкия ОС се солидаризират с идеята да отпаднат разпоредбите от НПК,
регламентиращи процедурата по отстраняване на допусната фактическа грешка.
Мотивите им са, че връщането на делото на прокурора за отстраняване на констатирана
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фактическа грешка, която може да бъде отстранена и в съдебна зала само ще доведе до
ненужно удължаване на процесулното време за разглеждане на делото.
Предвид обаче, че приетите през 2017г. изменения на основните процесуални
закона – ГПК и НПК се прилагат в рамките на съвсем кратко време, техните
предимства и недостатъци тепърва ще се разкриват и ще налагат още анализи и
коментари.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През отчетния период се спазваха стриктно указанията на ВСС, който съгласно
ЗСВ представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост, определя състава
и организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността
й, без да засяга независимостта на нейните органи.
Взаимодействието с Председателя на Пловдивския апелативен съд, както и с
Председателите на районните съдилища от Пазарджишкия съдебен район е отлично.
Всички въпроси при осъществяване на административната и правораздавателната
дейност се решават оперативно и своевременно.
През 2017г. се провеждаха работни срещи от Председателя на съда със зам.председателите, както и с Председателите на районните съдилища, на които бяха
дискутирани текущи проблеми, свързани с организацията на работа и движението на
делата, качеството на съдебните актове, бяха обсъждани статистическите данни,
законодателната практика, препоръки за решаване на текущи проблеми, в т.ч. 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 2018г. административното ръководство трябва да осигури кадрова
стабилност, както и разумно управление на бюджета при режим на икономии на
разходите.
През 2017г. всички съдии от съдилищата в съдебния окръг положиха усилия за
срочно и качествено осъществяване на правораздавателната работа. Постигнатите
резултати като цяло сочат на добра организация и високо качество на правораздаване в
съдебния район. Към настоящия момент в целия съдебен район е наложена практика
съдиите да ги изготвят в законоустановения срок, с малки изключения.
Основните задачи през следващият отчетен период за съдиите при Пазарджишкия
окръжен съд е осъществяване на ефективно и качествено правораздаване, спазването на
законноустановените срокове, свързани с насрочване, разглеждане и приключване на
делата. Убедена съм, че с полаганите усилия всички магистрати от Пазарджишкия
съдебен район ще имат значителен принос във възвръщане доверието на обществото в
правосъдната система.
И накрая бих искала да благодаря на всички съдии и съдебни служители за
професионализма и всеотдайността им в работата им през изминалата 2017г.
Пожелавам здраве и успех на всички през следващата 2018г.

м.февруари 2018г.

Административен ръководител – Председател
Окръжен съд – Пазарджик:
Елеонора Серафимова
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