
 

 

 

 

 

 

ОО ТТ ЧЧ ЕЕ ТТ ЕЕ НН   ДД ОО КК ЛЛ АА ДД   
 

за прилагането на закона и за дейността на съдилищата от 

Пернишки съдебен окръг 

през 22001144 година 
 

 

Настоящият отчетен доклад е изготвен в изпълнение на 

задълженията ми по чл.86, ал.1, т.3, б.”а” от ЗСВ и е съобразен с 

изискванията, утвърдени с Решение №2/12.01.2009 год. на Комисията по 

правни въпроси към ВСС, относно обхвата и структурата на доклада за 

прилагането на закона и за дейността на съдилищата.  

Основната цел на доклада е да бъде представена дейността на 

Пернишкия окръжен съд (заедно с Районните съдилища в гр.Перник, 

гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън) през 2014 год., като в същото време се 

направи и сравнителен анализ на работата ни с предишните три години, при 

което и да се изведат нерешените проблеми и се набележат мерки за тяхното 

решаване. 

В продължение на пет години сочим едни и същи проблеми, поради 

което и за 2014 год. са валидни изводите за недобрите условия на труд и 

материално-техническото обезпечаване. През всички тези пет години, 

магистратите и съдебните служители от Окръжен и Районен съд Перник 

работиха в условията на строителна площадка. По този въпрос не намирам за 

необходимо да се спирам в детайли, тъй като те са отразени във всички 

отчетни доклади от 2009 год. до настоящия момент.  

Независимо от това обаче, магистратите и съдебните служители от 

Пернишкия окръжен и Пернишкия районен съд и през отчетната 2014 година 

изпълняваха професионалните си задължения с изключително чувство на 

отговорност и максимална мобилизация, преодолявайки и пренебрегвайки 

всички трудности и неудобства.  

От много години говорим за съдебна реформа. В контекста и на 

приетата вече Стратегия за съдебна реформа, следва да бъде отразено, че 

съдиите и служителите от съдилищата от Пернишки съдебен окръг са изцяло 

съпричастни и отдадени на основната цел на тази реформа – съдебната 

система да бъде безпристрастна, независима и ефективна, подчинена на 

върховенството на закона, да бъде стожер на правовата държава.  

Тези са и аспектите, в които съдебната власт е преценявана и от 

Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка. 

И през последната година усилията са насочени преди всичко към 

подобряване на състоянието на правосъдието в България, за непрекъснато 

повишаване на ефективността, прозрачността и бързината на съдебните 
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процедури и услугите, предоставяни от съдебната система и за 

осъществяване на пълноценно сътрудничество с правосъдните органи на 

държавите-членки и другите институции на Европейския съюз. 

Дейността на съдилищата в Пернишки съдебен окръг и през 2014 

год. беше подчинена на разбирането ни, че независимата съдебна власт 

изпълнява особено важна обществена роля. Независимостта не е самоцел, 

нито средство за гарантиране на професионалното положение на съдиите 

заради тях самите, а предпоставка за създаването на справедливо и 

проспериращо общество. Именно затова, наред с усилията за постигането на 

независимост на съдебната система, е необходимо непрекъснато да се спазват 

условията, които гарантират, че съдиите и представителите на съдебната 

власт като цяло се придържат към демократичните принципи, възприети от 

обществото и защитаващи неговите интереси. Макар и независими, съдиите 

трябва да бъдат отговорни пред обществото. Винаги сме осъзнавали, че е 

особено важно съдиите не само да решават делата по закон и съвест, но и 

обществеността да разбира това и да го оценява позитивно, защото общество, 

което не вярва в честността и неутралността на съдиите, няма да ги подкрепи, 

когато тяхната независимост бъде застрашена.  

През отчетната 2014 година  правораздавателната ни дейност беше 

изцяло насочена към подобряване ефективността и прозрачността й. Чрез 

успешната реализация на стратегическия и организационен план за 

подобряване работата на съда, продължи прилагането на добри съдебни 

практики и уеднаквяването им в съдилищата в Пернишки съдебен регион, 

при съобразяване с практиката на Апелативния и Върховния касационен съд. 
Постоянен е стремежът на магистратите и съдебните служители с 

работата си да допринасят за повишаване на общественото доверие и за 

промяна в положителна насока на оценките за съдебната система. 

Въпреки лошите битови условия и през цялата 2014 год. в 

Съдебната палата гр.Перник, въпреки наличието на незаети щатни бройки за 

съдии, за пореден път, с чувство на удовлетвореност, споделям с вас извода 

си, че отминалата година беше успешна.  

Независимо от това, съзнавайки че реформата е продължителен 

процес, съпътстван с постоянни и нови предизвикателства, сме решени да 

полагаме постоянни усилия за непрекъснато усъвършенстване на дейността 

на Пернишки окръжен съд, заедно с районните съдилища от съдебния окръг. 

Анализирайки задълбочено постигнатите резултати, можем да 

отчетем постиженията си, но и критично да очертаем нерешените проблеми, 

да ги идентифицираме и да направим всичко по силите си за тяхното 

преодоляване. 

I. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД 

1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

През отчетната 2014 г. са постъпили общо 31 броя 

първоинстанционни наказателни дела от общ характер. От предходната година 

са останали 17 броя НОХД, т.е. общия брой за разглеждане на 

първоинстанционни наказателни общ характер дела е бил 48 броя. В 



 3 

сравнителен аспект постъпилите наказателни общ характер дела първа 

инстанция съпоставимо с предходните години има следният израз: 50 броя за 

2013 година и 49 броя за 2012 година. Налага се изводът, че като постъпления 

първоинстанционните НОХ дела през отчетната година са с 19 бр. по-малко в 

сравнение с 2013 год. и с 18 броя по-малко  съпоставимо с 2012 год. 

Анализът на първоинстанционните дела по видове престъпност сочи, 

че през отчетната година най-голям брой първоинстанционни дела са за 

престъпления по глава ХІ-та от НК ”Общоопасни престъпления“. През 2014 год. 

постъпилите по тази главна дела са 11 броя, като са останали за разглеждане от 

предходната година 3 броя или общо 14 броя дела за разглеждане по тази глава. 

Свършени са общо 13 броя дела (8 бр. с присъди и 5 бр. със споразумения по 

глава 29 от НПК. 

По чл.343, ал.1 от НК са постъпили 4 бр. дела, останали за довършване 

от предходната година 2 бр. или общо за разглеждане 6 бр. дела. Всички са 

приключили с присъда. 

По чл.343, ал.3 от НК са постъпили 2 бр. дела, като е останало от 

предходната година 1 бр. От тях 1 бр. е приключило с присъда, 1 бр. е 

приключило със споразумение и 1 бр. е останало за довършване. 

По чл.354а от НК са постъпили 4 бр. дела. Свършени са 2 бр., от които 

1 бр. с присъда, 1 бр. със споразумение и са останали за довършване 2 бр. 

Прави впечатление, че тази категория дела, която през отчетната 

година се нарежда на първо място, през 2013 год. като постъпления е била на 

второ място и на 4-то място през 2011 год.  

На второ място в системата на правораздаването в ПОС са делата по 

Глава VII-ма от НК, а именно “Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи”. Тази категория престъпления по глава 7-ма от НК е 

заемала първо място както през 2013 год., така и през 2012 год. 

През 2014 год. по глава VII-ма от НК са постъпили 5 бр. дела, като от 

предходната 2013 год. са останали за довършване 4 бр. дела или общо 9 бр. 

дела. Сравнителния анализ показва упорита устойчивост на престъпленията по 

тази глава от НК, тъй като през 2013 год. постъпленията пак са били 11 бр., 

останали са за довършване от предходната 2012 год. 4 бр. дела или общо на 

разглеждане през 2013 год. са подлежали 15 бр. дела. 

По чл.255-257 от НК са постъпили 5 бр. дела, като останали за 

довършване от предходната 2013 год. са били 3 бр. дела или общо на 

разглеждане са подлежали 8 бр. дела. От тях 3 бр. са свършени с присъда, 1 бр. е 

прекратено и са станали за довършване 4 бр. дела. 

На трето място в системата на новообразуваните и разгледани и 

разгледани първоинстанционни дела са тези по Глава 8-ма “Престъпления 

против дейността на държавни органи и обществени организации”. По тази 

глава от НК през 2014 год. са постъпили 4 бр. дела, като са останали за 

довършване от предходната 2013 год. 4 бр. дела или общо на разглеждане през 

отчетната година са подлежали 8 бр. дела. От тях са свършени 6 бр. дела, от 

които 4 бр. с присъда и 2 бр. със споразумение, като остават за довършване 2 бр. 

По чл.282-283 от НК постъпления няма, но са останали за довършване от 

предходната 2013 год. 3 бр. дела. От тях 2 бр. са приключили с присъда и е 

останало за довършване 1 бр. дела. 
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И през 2013 год. на делата по глава 8-ма от НК са били на трето място 

в системата на правораздаването в ПОС. Тогава са разгледани общо 11 броя 

дела, от които 7 броя по обвинителни актове внесени през 2013 година и 4 броя 

дела, останали за решаване от предходната 2012 год. година.  

Налага се изводът, че тези престъпления бележат стабилна 

устойчивост, тъй като, както през отчетната година , така и през 2013 год. и 2012 

год. същите са били на трето място като постъпления.  

Четвърто място през отчетната година заемат постъпленията по 

глава II-ра от НК “Престъпления против личността“. През 2013 год. тези 

постъпления отново са на четвърто място, а през 2012 год. постъпленията по 

тази глава са се нареждали на 2-то място.Налице е спад на постъпленията по 

тази глава в сравнение с 2012 год. 

През 2014 год. по тази глава са постъпили 3 бр. дела, като останали за 

довършване от 2013 год. са били 4 бр. дела, или общо 7 бр. дела са подлежали на 

разглеждане. От тях всичките 7 бр.са приключили с присъди.  

По чл.115-118 от НК (довършени убийства) е постъпило 1 бр. дело, 

като 2 бр. са били останали за довършване от 2013 год. 

През отчетната година няма постъпления за престъпление по чл.123 от 

НК. Налице е 1 бр. дело останало за довършване от предходната 2013 год., което 

е приключено с присъда. 

През 2013 год. по тази глава са постъпили 2 бр. дела, като останали за 

довършване от 2012 год. е било 1 бр. дело или общо на разглеждане са 

подлежали 3 бр.дела. 

Тази категория дела през 2013 год. както и сега е била на четвърто 

място като постъпления. 

Заемайки 4-то място като постъпления през отчетната година , както и 

през 2013 год., в сравнение с 5-то място праз 2011 год. и отново 4-то място праз 

2010 год. забелязва се тенденция на относителна устойчивост на нивото на 

престъпно посегателство върху обществените отношения свързани с 

неприкосновеността на човешката личност, макар и в по-ниско процентно 

съотношение в сравнение с останалите престъпления 

На пето място в системата на новообразуваните и разгледани 

първоинстанционни дела са делата по глава V-та от НК “Престъпления против 

собствеността“. 

Постъпили са 4 броя дела (при 8 бр. за 2013 год.), като останали за 

довършване от предходната 2013 год. е било 1 бр. дела или общо на 

разглеждане през 2014 год. са подлежали 5 бр. дела (при 3 броя дела през 2013 

год.) 

Всичките 5 бр. са свършени, от които 2 бр. с присъда, 1 бр. със 

споразумение и 2 бр. са прекратени. 

По чл.196 от НК е налице 1 бр. постъпление, като делото е 

приключило със споразумение. 

По чл. 199 от НК е постъпило 1 бр. дело, което е приключило с 

присъда. 

По чл.212 от НК са постъпили 2 бр. дело, като 1 бр. е останало за 

довършване от предходната 2013 год. От тях 1 бр. е свършено с присъда  а 2 бр. 

са прекратени. 
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В системата на престъпността тази категория дела през 2013 год. е 

била на трето място, но сега, както и през 2012год. заема пето място в системата 

на постъпили и разгледани дела. Налага се изводът за занижаване на 

стойностите на образувани и разгледани дела по отношение на престъпните 

посегателства върху отношенията свързани с неприкосновеността на 

собствеността. 

Шесто място през отчетната година заемат постъпленията по глава 6-

та от НК “Престъпления против стопанството“. През отчетната година по тази 

глава са постъпили 4 броя дела, като останало за довършване от 2013 год. е било 

1 бр. или общо за разглеждане са били 5 броя дела. Всичките 5 броя са по 

чл.243-250 от НК – ”Престъпления против паричната и кредитната система“. От 

тях  всичките 5 бр. дела са приключили, като с присъда 3 броя и 2 броя със 

споразумение. 

По първоинстанционните НОХ дела през отчетната 2014 година са 

предадени на съд общо 48 лица (в сравнение с 58 лица за 2013 год.), осъдени са 

42 лица (в сравнение с 49 лица за 2013 год.). Оправдани през 2014 година са 6 

лица (в сравнение с 9 лица за 2013 год.). 

В процентно изражение броят на оправданите подсъдими по 

отношение на съдените лица е 12,5 % (в сравнение със 15,52 % за 2013 год.). 

От постановените през 2014 година 165 първоинстанционни съдебни 

актове са обжалвани 27 съдебни акта, от които 13 броя са били потвърдени, 6 

броя са отменени и 10 броя са изменени. Тук обаче следва да се посочи, че една 

част от тези актове са постановени от предходни години, но са се върнали през 

отчетната, а все още има невърнали се от горните инстанции постановени и 

обжалвани или протестирани съдебни актове през 2014 год. 

Съдиите от наказателна колегия на Окръжен съд – Перник обсъждат 

всички дела, съдебните актове, по които са били обжалвани или протестирани, 

като се анализират причините, поради които някои от тях са били отменени или 

изменени от горните инстанции. 

От постъпилите 31 броя НОХ дела са били върнати на Окръжна 

прокуратура гр.Перник 2 броя, което представлява 6,45 % (в сравнение с 12% за 

2013 год.). По всички дела съдебното производство е било прекратено и същите 

са върнати за допълнително разследване, заради допуснати на досъдебното 

производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, 

довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите и/или на 

техните защитници, както и на пострадалите. 

При анализа на дейността на съда следва да бъдат посочени и ЧНД 

делата по чл.243 от НПК, както и тези по чл.64 и чл.65 от НПК. През отчетната 

година са постъпили общо 12 бр. ЧНД (в сравнение с 23 броя ЧНД за 2013 год.) 

дела по тези производства. Приключили към настоящият момент са 12 бр. По 

този вид дела, които се разглеждат в закрито заседание, следва да се прецени 

обосноваността и законосъобразността на постановлението на прокуратурата, за 

прекратяването на наказателното производство. В много от случаите се налагат 

да бъдат проучени и преценявани голям обем доказателства, което води до 

допълнително натоварване на съдиите, а срокът за тяхното решаване е твърде 

кратък (7- дневен). През отчетната година са проведени общо 10 броя разпити 

по реда на чл.222 и чл.223 от НПК (в сравнение с 13 бр. за 2013 год.). 
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Значителен обем в работата на наказателната колегия заемат и произнасянията 

по исканията на прокуратурата за разрешение или одобряване на определени 

процесуално-следствени действия, каквито искания през 2014 година са 

постъпили 64 броя (в сравнение с 79 бр. за 2013 год.). 

На следващо място следва да бъде анализирана работата на съда по 

въззивните наказателни дела. Сравнявайки постъпленията за предходните 

години в Пернишки окръжен съд, като въззивна инстанция са постъпили 

въззивни дела както следва: през 2011 година 82 броя по обжалвани 

първоинстанционни присъди по НЧХ и НОХ дела, през 2012 година 74 броя по 

обжалвани първоинстанционни присъди по НЧХ и НОХ дела. През 2013 година 

в Пернишки окръжен съд са постъпили 52 броя дела по обжалвани присъди по 

първоинстанционни НОХ и НЧХ дела. 

През отчетната 2014 година в Пернишки окръжен съд са постъпили 62 

броя дела по обжалвани присъди по първоинстанционни НОХ и НЧХ дела (в 

сравнение с 52 бр. за 2013 год.), както и 86 броя въззивни дела образувани по 

частни жалби и протести (в сравнение със 90 бр. за 2013 год.). 

Налага се изводът, че правораздавателната дейност на съда във 

въззивната фаза на процеса за отчетната година в сравнение с предходната 2013 

бележи повишаване. 

Следва да се има предвид, че делата стават значително по-сложни 

като правна проблематика, казусите все повече налагат внимателно и 

задълбочено проучване, а като се вземе предвид и обстоятелството, че в доста от 

случаите се налага събирането на нови доказателства в това число 

допълнителни експертизи и преразпит на свидетели, натоварването на съдиите 

си остава значително. 

По отношение на срочността на делата в наказателна колегия в 

Окръжен съд – Перник 71 % от първоинстанционните НОХ дела са решени в 3 

месечен срок (в сравнение с 62 % за 2013 год.), а по отношение на частните 

наказателни производства срочността бележи 100 % , както и през предходната 

за 2013 год. 

По отношение критерия срочност по приключване на 

първоинстанционните НОХ дела, макар и да е налице значително подобряване 

на показателите в сравнение с предходната година, в този аспект все още има 

какво да се желае, но следва да се отбележи и факта, че през отчетната година в 

съда ни са разгледани тежки дела с по няколко подсъдими, като в много от 

случаите и подсъдимите и адвокатите ползват законови способи за отлагане на 

делата. За да не бъде още по-висок този резултат през отчетната 

година,значително влияние оказва и фактът, че делата приключили със 

споразумение по реда на чл.384 от НПК по отношение на някои от подсъдимите 

не се отчитат като свършени, защото наказателното производство предполага 

същото да продължи по отношение на останалите подсъдими. Поради това, че 

делото продължава по общия ред под същия номер, неизбежно се надвишава 3 

месечният срок от образуване на делото до неговото приключване. 

Като причина за забавяне решаването на тези дела следва да се посочи 

и това, че в доста от случаите, както подсъдими, така и свидетели макар и да са 

били редовно призовани не се явяват в съдебното заседание. В такива случаи се 
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е налагало да бъдат изменявани мерките за неотклонение или да бъде 

постановявано принудително довеждане от органите на Съдебната охрана. 

Като положителна тенденция следва да бъде отразено, че и през 

отчетната година за подобряване на срочността на първоинстанционните 

наказателни дела от общ характер допринася прилагането на особените правила 

по НПК – решаване на делото по реда на съкратеното съдебно следствие (глава 

XXVII) от НПК и решаване на делото със споразумение (глава XXIX) от НПК. 

По реда на глава XXVII от НПК през отчетната година са разгледани 12 броя 

съкратени производства, а по реда на глава XXIX са разгледани 10 броя НОX 

дела. Макар, че по този начин подсъдимите получават по-леки наказания (при 

условията на чл.58а от НК и чл.55 от НК), бързото правораздаване успява да 

постигне целите особено на генералната превенция по чл.36 от НК в сравнение с 

проточилите се дълги години съдебни производства, при които в много случаи 

пострадалите и обществото губят доверието си в правосъдието. 

През отчетната години в Пернишки окръжен съд не са постъпили 

наказателни общ характер дела, които да са с особен обществен интерес. 

Що се отнася до въззивните наказателни дела процентът на 

свършените в 3 месечен срок през отчетната година възлиза на 77 % по 

отношение на въззивните НОX и BЧX дела (в сравнение със 74 % за 2013 год.) и 

в размер на 95 % по отношение на въззивни производства, образувани по частни 

жалби и протести (в сравнение със 98 % за 2013 год.). За 2012 година 

съотношението е 72 %, съответно на 100 %. Налага се изводът ,че по отношение 

на критерия срочност, дейността по правораздаването се развива във възходяща 

градация. 

Макар и процентът на решените в тримесечен срок въззивни 

наказателни общ и частен характер дела да е завишен с 3 пункта в сравнение с 

2013 год. и със 5 пункта в сравнение с 2012 год., следва да бъде отбелязано, че 

този процент бил могъл да бъде и още по-висок, ако тези дела се отчитаха към 

датата, на която делото е обявено за решаване, а не към датата на изготвяне на 

решението, при което тридесет дневния срок по чл.340, ал.1 от НПК се 

изключва. При този начин на отчитане на практика означава, че делата следва да 

бъдат разгледани и решени в двумесечен срок. В почти всички случаи, когато се 

наложи едно въззивно дело да бъде отложено, се стига до надхвърляне на 

тримесечния инструктивен срок. Този проблем при въззивните производства 

беше обсъден в наказателна колегия и са набелязани мерки за неговото 

преодоляване. 

В заключение следва да се обобщи, че наказателната колегия на 

Пернишки окръжен съд е имала за разглеждане през отчетната година общо 331 

бр. дела (в сравнение с 366 за 2013год.), от които е свършила 312 броя (в 

сравнение 329 броя за 2013 год.), като свършените общо в 3-месечния срок 

представляват общо 90 % (при 89 % за предходната година). Така 

представения процент показва висок коефициент на ефективност в 

дейността на наказателната колегия при Пернишки окръжен съд. 

Останали са несвършени общо 19 броя дела (при 37 броя дела за 2013 

год. и 38 броя за 2012 година), от които НОXД – 7 броя (при 17 броя за 2013 

год.), ВНОXД и ВНЧXД – 10 броя, както и ВЧНД – 2 броя. 
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От постановените общо 61 броя въззивни решения по жалби и 

протести срещу първоинстанционни съдебни актове на районните съдилища са 

потвърдени 48 броя първоинстанционни присъди (при 37 бр. за 2013 г.), 

изменени са 5 броя присъди (при 6 бр. за 2013 г.), отменени са 6 броя присъди 

(при 14 бр. за предходната 2013 год.). 

През отчетната година са разгледани общо 91 броя въззивни частни 

наказателни производства (при 89 бр. за 2013 год.). 

Резултатите от въззивната проверка на обжалваните и протестирани 

първоинстанционни присъди, постановени от районните съдилища са следните: 

постъпили от Районен съд – Перник общо 36 броя дела (4 бр. са останали 

несвършени от 2013 год.), от тях 26 броя по въззивни жалби и 10 броя по 

въззивни протести. От решените 32 броя дела, потвърдени са 29 броя 

първоинстанционни присъди, 2 броя присъди са били изменени в наказателната 

част и 1 брой е била отменена. 

По частни жалби и частни протести от постъпили 62 бр. от Пернишки 

районен съд  и 4 бр. останали от предишен период са разгледани 64 броя ВЧНД, 

останали са за разглеждане 2 бр. 

От Районен съд – Радомир са постъпили 20 броя дела, образувани по 

въззивни жалби и въззивни протести по постановени първоинстанционни 

присъди. Пред ПОС са разгледани 25 броя дела, свършени са 23 бр., като 14 бр. 

присъди са потвърдени, 3 броя са изменени, 4 броя присъди са отменени и са 

прекратени 2 бр. 

По частни жалби и частни протести постъпили от Радомирски 

районен съд са разгледани 17 броя ВЧНД. 

От Районен съд – Брезник са постъпили 4 броя дела образувани по 

жалби и протести срещу първоинстанционни присъди. Пред ПОС са свършени 4 

броя дела, по които 3 броя присъди са потвърдени и 1 бр. е отменена. 

Постъпили от Районен съд – Брезник дела по частни жалби и протести  

от постъпилите 4 бр. всичките са разгледани. 

От Районен съд – Трън са останали от предходен период 2 бр. 

въззивни протести срещу първоинстанционни присъди. От тях пред въззивната 

инстанция и 2-те броя дела са свършени, като присъдите са потвърдени.  

Образувани и разгледани ВЧНД пред ПОС по частни жалби и частни 

протести постъпили от Трънския районен съд са общо 5 броя дела. 

През 2014 год. са постъпили 59 бр. искания за издаване на разрешение 

за използване на СРС, които са уважени. Не са постановявани откази. До 

31.12.2014 год. са изготвени 17 бр. ВДС. 

През 2013 година исканията за разрешение за използване на СРС са 

били 74 броя, издадени разрешения за използване на СРС – 74 бр. Изготвени 

ВДС – 4 бр. 

През 2012 година са депозирани искания за разрешение за използване 

на СРС – 146 броя, издадени разрешения за използване на СРС – 146 бр. 

Изготвени ВДС – 39 бр. 

Натовареността и резултатите от дейността на съдиите от 

наказателната колегия при ПОС са показани в отделна справка. 
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С П Р А В К А 

за дейността на Окръжен съд – гр.Перник 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

от месец Януари 2014 год. до месец Декември 2014 год. 

 

Име и фамилия 

на съдията 

Стаж 

по 

чл.164 

ЗСВ 

Постъп-

ления 
Свършени 

Обжал- 

вани Отме

нени 

Изме

нени 

Оставе

ни в 

сила I II I II I II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бисер Петров 18 год. 37 33 40 33 6 1 1 0 5 

Бисерка Милушева 31 год. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Виктор Георгиев 23 год. 46 36 52 35 6 0 0 3 2 

Елена Николова 34 год. 30 8 28 9 2 0 0 1 0 

Зорница Дойчинова 8 год. 2 15 2 19 1 1 0 1 1 

Иванка Шкодрова 22 год. 30 41 31 38 7 1 1 5 4 

Красимир Маринов 20 год. 10 11 11 17 5 3 5 0 3 

Методи Величков 22 год. 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

Петър Михайлов 36 год. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

През 2014 г. в Пернишки окръжен съд са постъпили общо 1 054 

граждански дела, като в тях не са включени 35 броя заявления за вписване на 

промени по фирмени дела, по които също са постановени съдебни актове. 

Сравнителният анализ на броя на постъпленията за тригодишен 

период сочи на тенденция за постепенен спад в постъпленията, тъй като през 

2013 г. са постъпили общо 1 103 дела, а през 2012 г. – 1 124 броя. 

Следователно постъпленията са намалели спрямо 2013 г. с 49 броя, а спрямо 

2012 със 70. 

По видове постъпленията за тригодишен период, са както следва: 

Първоинстанционните гражданските дела – 66 бр. при по 106 броя 

за 2013 и 2012 г. 

Постъпили са 85 търговски дела, колкото са били и през 2013 г., а 

през 2012 г. броят им е бил 108. 

Въззивните граждански дела са 530, при 552 за 2013 год. и 410 за 

2012 год. 

Постъпилите частните граждански дела през 2014 г. са 23 при 20 за 

2013 г. и 38 за 2012 г. 

Частните граждански дела ІІ инстанция, постъпили през 2014 г. са 

315. За 2013 г. броят им е бил 295, а през 2012 г. – 427. 

Новообразуваните фирмени дела през 2014 г. са 34, за 2013 г. са 44, 

а за 2012 г. – 32. 
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През 2014 г. е постъпило 1 административно дело, колкото са 

постъпленията и през предходните 2013 г. и 2012 г. Тук следва да се 

отбележи, че става въпрос за производство по чл. 306 АПК, което 

периодично се инициира от едно и също лице, твърдящо, че кметът на една 

от общините не изпълнява задължения, произтичащи от влезли в сила 2 

решения на Пернишки окръжен съд, постановени през 2007 г. 

Налице е увеличение на постъпленията спрямо предходната година 

по следните видове дела: частни граждански дела, частни граждански дела ІІ 

инстанция и фирмени дела. По отношение на търговските дела 

постъпленията се равняват на тези за предходната година, а останалите 

видове дела са намалели в сравнение с 2013 г. 

От анализа на горните данни обаче не може да се направи извод за 

трайна тенденция в постъпленията на някои от видовете делата, тъй като за 

тригодишен период за нито една от групите дела не се установява 

непрекъснато увеличение или намаление в постъпленията, а се касае за 

променливи величини. 

От постъпилите първоинстанционни дела (граждански и търговски) 

най-голям дял  имат облигационните искове – 75 бр., следвани от исковете по 

Семейния кодекс – 19 бр. (в т.ч. 7 бр. дела за произход и 12 бр. дела за 

осиновявания, искове по ТЗ – 16 бр., молбите за откриване производство по 

несъстоятелност – 8 бр., вещните искове – 1 бр. и други дела – 28 бр.  

Налице е увеличение спрямо предходната година на 

облигационните спорове, а за останалите видове първоинстанционни дела, 

постъпленията са намалели. 

Трудно може да се посочи причина за увеличаване броя на 

облигационните искове, тъй като обикновено същите са в резултат на 

развили се между страните правоотношения в предходни периоди, но най-

честата причина за възникване на тези спорове е неизпълнението на 

ответната страна на задължението й за плащане, което би могло да се дължи 

на съществуващи финансови затруднения. 

При отчитане същественото намаляване на делата, образувани по 

искове по ТЗ, следва да се отбележи, че броят на делата по чл. 74 ТЗ е в 

зависимост от взаимоотношенията между съдружниците, както и от начина 

на вземане на решения и организацията на работата в търговските дружества. 

Също така постъпленията по искове по ТЗ са обусловени и от това по 

отношение на какви търговци като дейност и имуществено състояние е 

открито производство по несъстоятелност. Хипотезите, при които е открито 

производство по несъстоятелност спрямо търговци, развивали активна 

търговска дейност и извършвали разпоредителни сделки, предпоставят и 

възможност за предявяване на искове по глава 41-ва ТЗ. В последните години 

обаче преобладаващата част от делата за несъстоятелност касаят търговци, 

които имат големи задължения, но не разполагат с имущество. 

Броят на делата, образувани по постъпили жалби по чл.25 ЗТР и по 

искове по чл.29 ЗТР е 16 при 10 за 2013 г.и 29 за 2012 г. Както е отбелязано и 

в предходните отчетни доклади, изменението на ЗТР в сила от 01.06.2012 г., 

предвиждащо възможност за отстраняване нередовности в заявленията, 

подадени пред Агенцията по вписванията, води до намаляване броя на 
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отказите на длъжностните лица и от там до броя на делата, образувани по 

жалби по чл.25 ЗТР, каквото намаление е факт. 

През отчетната година са постъпили 530 въззивни граждански дела, 

както и 315 частни граждански дела втора инстанция или общо 845 дела при 

847 дела за 2013 г. и 837 за 2012 г.  Предвид незначителната разлика в общия 

брой на постъпилите въззивни дела би могъл да се обоснове извод за 

устойчивост на постъпленията. С оглед  статистическите данни на районните 

съдилища за отчетната 2013 г. може да се направи извод, че броят на 

въззивните дела в ПОС няма драстично да намалява. 

През 2014 г. са образувани  34 бр. фирмени дела при 44 за 2013 г. и 

32 бр. за 2012 г. Постановени са и 35 бр. решения за вписване на промени при 

вече регистрирани юридически лица, при 68 бр. за 2013 г. и 46 бр. за 2012 г. 

По тези дела е налице намаление в броя на постъпленията спрямо 

предходните две години. 

През 2014 година в ОС – Перник е имало за разглеждане общо 1 334 

дела при 1 314 за 2013 г. и 1 323 дела за 2012 г. 

От подлежащите на разглеждане дела са свършени общо 1 165 при 

1 034 за 2013 г. и 1 112 за 2012 г. 

Увеличеният брой на делата за разглеждане и на свършените дела 

през отчетната година спрямо предходните две се дължи на факта, че в 

последното тримесечие на 2013 г. бе налице рязко увеличение на 

постъпленията на граждански дела и в края на 2013 г. по-голямата част от 

същите не бяха приключили. 

Средният процент на всичко свършените в тримесечен срок 

граждански дела е 83 % при 84% за 2013 г. и 87 % 2012 г. 

От първоинстанционните граждански дела 52% са приключили в 

тримесечен срок, а от търговските дела в този срок са приключили 50 %. 

Разгледани са 23 първоинстанционни частно граждански дела, като 

от тях само едно не е приключило в тримесечен срок.  

През 2014 г. са свършени 2 административни дела, едното от които 

не е приключило в тримесечния срок. 

От подлежащите на разглеждане 687 бр. въззивни граждански дела, 

са свършени 613 бр., като от тях 530 или 86 % са приключили в тримесечен 

срок. За сравнение през предходните две години 84 % от тези дела са 

приключили в тримесечен срок. 

Подлежащите на разглеждане частно граждански дела ІІ инстанция 

са били общо за разглеждане 342 бр., свършени са 308 бр., като 290 бр. или 

94 % са свършени в тримесечен срок. 

От подлежащите на разглеждане 34 бр. фирмени дела всички са 

решени в тримесечния срок.  

Както се посочи намален е броят на първоинстанционните 

граждански дела, приключили в срок. По отношение на въззивните дела е 

налице увеличаване на делата, свършени в тримесечен срок. 

Като причина за констатираното намаляване следва да се отчете, че 

първоинстанционни дела са със значителен материален интерес и правна 

сложност. По тези дела се допускат експертизи със сложни и обемни задачи, 

за изготвяне на заключения по които е необходим по-продължителен период 
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от време. Делата се отлагат и поради поставяне на допълнителни задачи на 

експертизите, както и доработката им. Имайки предвид, че при 

статистическото отчитане приключваемостта на делата се включва и 

едномесечния срок за постановяване на съдебно решение, то практически по 

първоинстанционните дела за разглеждане остават два месеца и в тази връзка 

е достатъчно дори и едно отлагане на делото, за да се излезе извън този срок. 

Следва да се отбележи, че по тези дела насрочването в по-кратки срокове не 

винаги е удачно с оглед невъзможността да се изготвят и представят в срок 

заключенията на вещите лица. Бързината в процеса не трябва да бъде пречка 

за попълването на делото с относими и допустими доказателства. 

Наред с горното дела, които не са с висока правна и фактическа 

сложност, а именно спорове за произход, също в немалка част от случаите 

приключват извън тримесечния срок. Причината за това е, че при допуснати 

ДНК или кръвногрупови експертизи, повечето от експертите, които като цяло 

са малко на брой в страната,  отказват да се явяват в съдилищата извън гр. 

София, което налага извършване на разпит по делегация и неминуемо се 

стига до по- голяма продължителност на разглеждането на посочените дела. 

Една от причините за забавяне на въззивните производства е ,че при 

допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения при събиране 

на доказателствата, както и при непълни и неточни доклади, то ако има 

направени оплаквания във въззивната жалба, се налага въззивният съд да 

изготви нов доклад по делото, включително и да даде указания на страните 

във връзка с доказателствата и съответно да допуска такива, което също води 

до увеличаване срока за разглеждане. Делата, по които няма процесуални 

нарушения на първоинстанционния съд приключват в кратки срокове. 

Някои от делата са спирани , последица от което също е забавяне на 

производството. Така например при постановено решение по чл. 632 ТЗ 

производството задължително се спира за срок от една година и ако не се 

поиска възобновяване, се постановява решение по чл. 632, ал.4 ТЗ, т.е. в тези 

случаи по силата на закона е невъзможно производството да приключи в 

тримесечен срок. Не на последно място по част от делата са налице 

затруднения с призоваването на страните, което води до отлагане и от там до 

удължаване срока на разглеждането им. Особено осезаем е проблемът с 

призоваването в летния период , когато повечето съдебни служители ползват 

отпуск, както и около по- продължителни празнични дни.  

При отразеното по-горе за причините за забавяне на делата, следва 

да бъде подчертано отговорното отношение на съдиите при разглеждането на 

делата и стремежа им да се приключват делата в по-кратки срокове. 

В края на отчетния период са останали несвършени 169 граждански 

дела, което в процентно изражение спрямо делата за разглеждане е 12.66%, а 

спрямо постъпилите – 16,03 %. В края на 2013 г. са останали несвършени 280 

граждански дела, което в процентно изражение спрямо делата за разглеждане 

съставлява 21.31%, а спрямо постъпилите – 25,38 %. В края на 2012 г. са 

останали несвършени 211 граждански дела, което спрямо делата за 

разглеждане е 15.94%, а спрямо постъпилите – 18,77 %. 

Малкият процент неприключили дела в края на отчетния период се 

дължи на обстоятелството, че се запазва тенденцията за приключване на 
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повече дела от постъпилите. Също така през отчетната година общо са 

свършени най-много дела в рамките на тригодишен период назад, а и през 

2014 г. бе налице сравнителна устойчивост на месечните постъпления и не се 

констатира рязко увеличение на същите в края на периода. За илюстрация 

може да се посочи, че в края на 2013 г. само броят на несвършените въззивни 

граждански дела е бил 157, докато за 2014 г. не са приключени общо 169 

първоинстанционни и въззивни дела. 

От постановените съдебни актове по граждански, търговски, 

административни и въззивни дела, са били обжалвани общо 361 бр.  

От върнатите от горните инстанции през 2014 г. 295 дела, то по 235 

броя актовете са потвърдени или не са допуснати до касационно обжалване, 

39 са отменени (от тях 18 решения и 21 определения) и 17 са изменени. През 

предходната 2013 г. от върнатите 171 дела, по 123 броя актовете са 

потвърдени или не са допуснати до касационно обжалване, 25 са отменени 

(от тях 12 решения и 13 определения) и 23 са изменени. 

В процентно отношение изцяло отменените съдебни актове спрямо 

върнатите е 13,22 % при 14,61 % за 2013 г. и 18,33 % за 2012 г. В частност 

съществено е намалял и процентът на изцяло отменените решения, който за 

2014 г. е 8,45 % при 11,76 % за 2013 г. и 13,24 % за 2012 г.  

Причини за отмяна на постановените решения са постановяването 

им при противоречива съдебна практика, както и допуснати нарушения на 

материалния и процесуалния закон. 

Основанията за изменените съдебни актове се припокриват с тези за 

отменените такива, като наред с тях има изменени първоинстанционни 

актове поради увеличаване или намаляване размера на присъдено от ПОС 

обезщетение. 

В приложените по-долу справки е отразена поотделно работата и 

натовареността на съдиите от наказателна, гражданска колегия и съдиите от 

търговско-фирменото отделение. 
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С П Р А В К А 

за дейността на Окръжен съд – гр. Перник 
 

ГРАЖДАНСКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

от месец Януари 2014 год. до месец Декември 2014 год. 

 

Име и фамилия 

на съдията 

Стаж 

по 

чл.164 

ЗС

В 

Постъп-

ления 
Свършени 

Обжал- 

вани Отме

нени 

Изме

нени 

Оставе

ни в 

сила 
I II I II I II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бисер Петров 18 год. 0 12 0 28 0 3 0 0 2 

Бисерка Милушева 31 год. 4 22 14 43 9 26 4 0 27 

Борислава 

Александрова 
20 год. 2 22 3 22 3 6 2 4 8 

Десислава Ахладова 16 год. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Елена Николова 34 год. 10 0 10 1 0 0 0 0 0 

Зорница Дойчинова 8 год. 0 50 0 71 3 26 0 1 22 

Иванка Шкодрова 22 год. 0 17 0 27 0 3 0 0 0 

Красимир Маринов 20 год. 24 139 22 122 5 9 1 0 6 

Людмила Пейчева 34 год. 23 136 32 142 14 23 6 1 24 

Методи Величков 22 год. 27 147 31 155 17 47 4 3 34 

Милена Даскалова 21 год. 46 76 51 87 28 34 7 3 37 

Нели Тошева 23 год. 18 105 26 120 21 25 7 6 33 

Рени Ковачка 19 год. 41 83 47 90 19 36 4 3 37 

Явор Джамалов 15 год. 15 58 11 45 1 0 0 0 0 

 

 

С П Р А В К А 

за дейността на Окръжен съд – гр. Перник 
 

ФИРМЕНИ ДЕЛА 

от месец Януари 2014 год. до месец Декември 2014 год. 

 

Име и фамилия 

на съдията 

Стаж по 

чл.164 ЗСВ 
Постъпления 

Нови 

вписвания 
Промени 

1 2 3 4 5 

Борислава Александрова 20 год. 2 0 2 

Милена Даскалова 21 год. 36 17 19 

Рени Ковачка 19 год. 33 16 16 
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С П Р А В К А 
за действителната натовареност по съдии през 2014 год. 

за всички видове дела 

 

№ 

по 

ред 

Име на съдия 

Действи-

телно 

отработени 

човеко- 

месеци 

Дела за 

разглеждане 

Свършени 

дела 

Брой 

дела 

Натова-

реност 

Брой 

дела 

Натова-

реност 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бисер Петров 12 104 08,67 101 08,42 

2 Бисерка Милушева 3 57 19,00 57 19,00 

3 Борислава Александрова 3 27 09,00 27 09,00 

4 Виктор Георгиев 12 90 07,50 87 07,25 

5 Елена Николова 12 52 04,33 48 04,00 

6 Зорница Дойчинова 5 92 18,40 92 18,40 

7 Иванка Шкодрова 12 105 08,75 96 08,00 

8 Красимир Маринов 12 212 17,67 172 14,33 

9 Людмила Пейчева 12 201 16,75 174 14,50 

10 Методи Величков 12 207 17,25 187 15,58 

11 Милена Даскалова 12 197 16,42 174 14,50 

12 Нели Тошева 12 165 13,75 146 12,17 

13 Рени Ковачка 12 193 16,08 169 14,08 

14 Явор Джамалов 3 73 24,33 56 18,67 

 

 

Натовареността на съдиите (предвид и малочисления състав през 

2014 год.) допълнително се увеличава, предвид това, че освен разглеждане и 

решаване на възложените им дела, те участват в помощни атестационни 

комисии за атестиране на районните съдии от съдебния окръг, в комисии по 

атестиране на съдебни служители, по инвентаризации на делата и 

материалните активи, в проверки на организацията и дейността на районните 

съдилища, възложени по реда на чл.86, ал.1, т.6 от ЗСВ, както и за спазване 

на принципа на случайно разпределение на делата, съгласно изискванията на 

чл.9 от ЗСВ. През отчетната 2014 год. всички съдии от Пернишкия окръжен 

съд активно и отговорно са участвали в обсъждане на всички проекти за 

Тълкувателни решения на ВКС по наказателни, граждански и търговски дела, 

като по някои от тях и са изготвяли мотивирани становища. Анализирани са 

на работни съвещания причините за отлагане на делата и са набелязани 

мерки за преодоляване на негативните фактори, водещи до неоправдано 

забавяне на процеса, както по наказателни, така и по граждански дела. 

През 2014 години в Пернишки окръжен съд са провели стажа си за 

придобиване на юридическа правоспособност 32 бр. стажант-юристи. При 

това всеки съдия от Окръжен съд – Перник е ръководил стажа на средно по 
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трима стажант-юристи, което е също дейност, която следва да бъде отчитана 

като допълнителен ангажимент на магистратите, към който те подхождат 

достатъчно отговорно.  

От месец октомври 2014 год. по силата на подписано споразумение 

между ВСС и Министерство на образованието и науката стартира Пилотна 

образователна програма сред ученици с цел повишаване на тяхната 

информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в 

България. Съдиите от Пернишкия окръжен съд се включиха активно в тази 

инициатива и повечето от тях са лектори при реализацията й. 

През 2014 год. в Окръжен съд – Перник са проведени 5 общи 

събрания на съдиите, на които обсъжданите въпроси главно бяха свързани с 

резултатите от дейността ни и набелязване на мерки за подобряване 

организацията на работата в съда, обсъждане на съдебната практика и 

съобразяването й със законодателните промени, за избор на съдебни 

заседатели за Районен съд – Брезник, за обсъждане на Методиката на ВСС за 

случайното разпределение на делата, формиране на съдебните състави и 

вземане на решения по отношение групите дела и съответно кои съдии какви 

дела да разглеждат. Тенденцията за повишаване на ролята на Общото 

събрание и съдийското самоуправление не са новост за Окръжен съд – 

Перник. Важните въпроси, касаещи организацията на работата в Окръжен 

съд – Перник винаги са били решавани след обсъждане и съгласие на всички 

съдии. На практика действително проведените общи събрания са повече на 

брой, тъй като предвид малочисления състав на магистратите такива се 

провеждат, без това да се отразява в нарочни протоколи, когато възникват 

текущи организационни или практически въпроси, чието разрешаване се 

налага в спешен порядък. Освен това всяка от колегиите провежда 

ежемесечно обсъждане на резултатите от предходния месец, анализират се 

върнатите от горните инстанции дела през съответния месец, обсъждат се 

констатираните слабости и се набелязват мерки за преодоляването им. 

IІ. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. АДМИНИСТРАТИВНО-

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ. 

Съгласно утвърденото щатно разписание към 01.01.2014 година, 

щатната численост на Окръжен съд – Перник за съдийски бройки е 17 в т.ч. 

три – за младши съдии. Незаета през цялата 2014 година е една щатна бройка 

за съдия (вакантна от 2012 год.), а от 01.10.2014 год. се освободи още една 

щатна бройка за съдия.  Считано от 16.06.2014 год. се освободи единствената 

заета щатна бройка за младши съдия. Незаети до края на годината и към 

момента на изготвяне на доклада са и две младши съдийски бройки, които 

бяха обявени на конкурс през годината. Назначените след този конкурс 

младши съдии все още са на обучение в НИП. През цялата 2014 год. двама 

съдии от Окръжен съд – Перник са работили като командировани в 

Апелативен съд – София. При тези данни, реално Окръжен съд – Перник през 

по-голямата част на 2014 год. е работил с 10 съдии, като в първото и 

последното тримесечие на годината, с цел да се създаде оптимална 

организация на работата в Окръжен съд – Перник са работили като 
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командировани по един съдия от Трънския районен съд (първо тримесечие) и 

един съдия от Пернишкия районен съд (последното тримесечие). 

Видно от статистическите отчети на ВСС за натовареността на 

съдиите в окръжните съдилища в страната за 2011, 2012 и 2013 години, 

Пернишкият окръжен съд е сред среднонатоварените съдилища. За 2014 

година, натовареността по щат на съдиите от Пернишкият окръжен съд е 8.16 

към делата за разглеждане и 7.24 дела към свършените, а действителната 

натовареност за същия период е 12.43 дела към делата за разглеждане и 11.02 

бр. към свършените дела, т.е. запазваме мястото на среднонатоварен съд сред 

Окръжните съдилища в страната (без СГС и СпНС). 

Нашето становище е, че с тази численост на съдиите от Окръжен 

съд – Перник – 14 съдии и 3 младши съдии, след попълване на незаетите 

бройки, ще можем да създадем добра организация за осъществяване на 

функциите си по правораздаване и другите съпътстващи задачи. При 

попълване на всички незаети места за магистрати ще можем да повишим и 

резултатите си по всички наблюдавани показатели. 

Към съда има обособено и фирмено-търговско отделение, в което 

през 2014 год. работиха двама съдии, като същото се ръководи от съдия 

Даскалова, която е и Зам.председател-ръководител на гражданска колегия. 

Съдиите, в т.ч. председателят и неговите заместници, през отчетната година 

бяха са разпределени, както следва: четирима съдии в наказателна колегия и 

девет съдии (в т.ч. и един младши съдия до 16.06.2014 год.) в гражданска 

колегия. Следва да се отбележи, че съдиите от търговско-фирменото 

отделение през 2014 год. освен търговските спорове и делата по 

несъстоятелност и вписвания на ЮЛ с нестопанска цел, са разглеждали и 

граждански дела от останалите видове (без закрити заседания и 

обезпечителни производства) наравно с останалите съдии от гражданска 

колегия, а Административния ръководител на съда работи в наказателна 

колегия. 

При намаления съдийски състав, с наближаването на съдебната 

ваканция се очертаваше проблем с ползването на отпуските (и без друго с 

натрупване на неползвани такива от предишни години). Беше необходимо да 

се създаде оптимална организация за работата на съда и през съдебната 

ваканция. Известно е и обстоятелството, че макар и да съществува понятието 

“съдебна ваканция” за периода от 15 юли до 1 септември, бе създадена добра 

организация за разглеждане на делата посочени в разпоредбата на чл.329, 

ал.3 от ЗСВ. 

По предварително утвърден график за ползване на отпуските през 

съдебната ваканция беше създадена добра организация за поемане на делата 

през летния период, като от всеки съдебен състав имаше през цялото лято 

поне по един съдия, който поемаше и администрираше делата на останалите 

членове от състава. 

При наличната кадрова обезпеченост на Окръжния съд, с усилията 

на всички магистрати и съдебни служители от Пернишки окръжен съд, 

успяхме да се справим и да осигурим качествено и срочно правораздаване, и 

да изпълним всички съпътстващи организационни дейности. 

Всички съдии от Пернишки съдебен регион непрекъснато 
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повишават своята квалификация, активно участват в програмите за обучение 

на НИП и такива, организирани от други структури. През 2014 година, 

предвид лошите битови условия не можахме да проведем изнесени 

регионални обучения, каквито в предишни години сме провеждали – с 

лектори от НИП на място в Окръжен съд – Перник. Убедени сме, че този 

начин на провеждане на обучение е най-удобната, най-масова и полезна 

форма на обучение. През отчетната година съдии от Пернишки окръжен съд 

са участвали в обучения по следните теми: „Международни аспекти на 

споровете по граждански дела”, организирано от Националната школа на 

магистратурата„ – Франция, ”Новата концепция за дееспособността според 

Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания”, „Противодействие на 

престъпността, свързана с незаконна търговия, посегателство и трафик на 

културни ценности, част от културното наследство на Република България”, 

”Гаранции за справедлив процес в наказателното производство – чл.5 и чл.6 

от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи 

– наказателноправни аспекти”, „Подобряване работата и засилване на ролята 

на неправителствените организации в сферата на правосъдието”. През 

м.октомври 2014 год. съдия Ковачка взе участие в работно посещение на 

Европейския съд по правата на човека, организирано от Европейската мрежа 

за съдебно обучение (ЕМСО). 

Не без чувство на гордост, следва да отбележа, че съдиите от 

Пернишкия съдебен регион непрекъснато се усъвършенстват, новото 

българско и Европейското законодателства са поредното предизвикателство 

за нас, с което убедена съм ние се справяме достойно. При провеждането на 

периодичното атестиране на съдиите от Пернишки окръжен съд няма нито 

един съдия, който да е получил оценка по-ниска от много добра. Всички 

съдии от Окръжен съд – Перник са с ранг на съдии от ВКС и ВАС. 

По щат служителите към Пернишки окръжен съд към 01.01.2014 

год. са 34 броя, като действително заети до 19.10.2014 год. са 34 бр. – 

съответно 1 съдебен администратор, 1 бр. гл. счетоводител и 1 бр. старши 

експерт-счетоводител той и касиер, специалист по софтуер, 1 бр. 

Гл.специалист-управление на съдебното имущество, 1 бр. завеждащ 

административна служба, 8 броя деловодители, един деловодител – 

компютърна обработка на данни (който от 19.10.2014 год. е в отпуск поради 

бременност и раждане), 6 броя секретар-протоколисти, 1 бр. съд. архивар, 8 

броя разносвачи на призовки, шофьор-снабдител и 3 броя чистачки. Към 

31.12.2014 год. заетите щатни бройки за съдебни служители са 33 бр. 

Почти всички съдебни служители от Окръжен съд – Перник са с 

голям практически опит, но независимо от това, същите през отчетната 

година, съгласно утвърдения План за повишаване квалификацията на 

магистрати и съдебни служители, също участваха в курсове, семинари и 

обучителни програми, организирани от НИП, по програми на ОПАК и от 

НССС, с лектори също от НИП. Темите на обученията бяха: ”Съдебно  

сътрудничество по наказателни дела и добрите практики в ЕС”, Работа по 

търговски и фирмени дела и дела по търговска несъстоятелност”, 

„Административни документи, структурни схеми и задължителни реквизити 
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по БДС при съставянето им”, „Комуникация в процеса на работа и 

механизми за обратна връзка – устна, писмена, електронна”. 

 Такива обучения без съмнение водят до непрекъснатото 

усъвършенстване на съдебните служители  при изпълнение на функциите им. 

Показател за това е и фактът, че в края на 2014 год. след 

приключване на процеса по атестирането на съдебните служители всички са 

с отлични оценки. 

В изпълнение на Стратегията за развитие, цели, задачи и 

приоритети на Окръжен съд – Перник за периода 2013-2018 год. и съгласно 

изискванията на ЗФУКПС, утвърдените от Административния ръководител 

Вътрешни правила, политики и процедури, съставляващи СФУК на Окръжен 

съд – Перник, постоянно се актуализират от създадена постоянна работна 

група, която  извършва периодичен преглед на Вътрешните правила и 

политики,  утвърждават се и нови такива. 

В м.октомври 2014 год. бе извършен от ВСС одитен ангажимент за 

даване увереност. Бяха констатирани незначителни несъответствия, които 

незабавно бяха отстранени. 

III. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

Съдилищата на територията на окръга са разположени в четири 

съдебни сгради. Районните съдилища в Радомир, Брезник и Трън имат 

създадени много добри битови условия и функционалност на помещенията и 

обслужване на гражданите в съответствие със съвременните изисквания. 

Надявам се за последен път да коментираме лошите условия и 

сградния фонд на Окръжен и Районен съд – Перник. Процесът на 

надстрояването на съдебната палата в гр.Перник, в която се помещават три 

съдилища и две прокуратури, вече приключи след повече от пет години 

строителни дейности. Предстои преразпределяне на помещенията в 

обновената сграда между съдилищата и прокуратурите, така че 

дългогодишните неудобства от недостига на кабинети, съдебни зали и 

канцеларии най-после ще бъдат преодолени и ще бъдат създадени условия за 

нормална работа. 

Въпреки приключването на надстрояването обаче, неразрешени 

останаха въпросите с дограмата и отоплителната инсталация на старата част 

от сградата, която не е ремонтирана основно от построяването й преди 

повече от 35 години. Сградата е на централно отопление, което не 

функционира ефективно, тъй като по-голяма част от щранговете и 

радиаторите са пълни с котлен камък и са запушени. Дограмата е изградена 

от метални рамки (шини) остъклени с един пласт стъкло, с дебелина 2.5 – 3.0 

мм. С течение на годините и улягане на сградата всички прозорци са поддали 

и не се затварят плътно, пропускат, както дъждовна вода, така и прах, а и 

намаляват температурата вътре в помещението. При това състояние на 

сградата всички нови технологии, предвиждащи предпоставки за енергийна 

ефективност не могат да бъдат изпълнени. 

За съжаление обаче, подмяна на дограмата и отоплителната 

инсталация, както и саниране на цялата сграда не се извършиха и в процеса 
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на строителството и укрепването й. Въпреки многократните ни искания, 

отправяни към Министерство на правосъдието, тези проблеми не бяха 

решени едновременно с надстрояването. 

Ел.инсталацията в съдебната сграда е също от времето от нейното 

построяване – през 80-те години на миналия век и не е разчетена за 

консуматорите на ел.енергия, които към настоящият момент се ползват. 

Повече от наложителна е подмяната на Главното разпределително ел.табло. 

Наложителен е ремонтът на всички помещения, които не се засегнаха от 

строителните дейности, тъй като се ремонтираха само тези помещения, които 

се засягаха от изграждане на противоземетръсните шайби, при което 

останаха неремонтирани по-голямата част от помещенията на всеки етаж, в 

т.ч. и такива, в които има повреди от земетресението през 2012 год. 

В новоизградената част на четвъртия етаж е обособена нова съдебна 

зала, за която след приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация 

следва да се осигури обзавеждане за ползване по предназначение. Вече е 

преустроено и действа като съдебна зала едно помещение на партерния етаж. 

След обзавеждане и на новоизградената зала ще бъде решен и проблемът с 

недостига на съдебни зали.   

Предвид недостига на помещения вече от пет години няма 

адвокатска стая. Справки по делата се правят в деловодствата и в 

регистратура. Това създава затруднения и неудобства, както за служителите, 

така и за адвокатите и страните по делата. В най-скоро време, след 

преразпределяне на помещенията между съдилищата и прокуратурите в 

гр.Перник, ще бъде обособена и адвокатска стая, с гардероб за адвокатите. 

Що се касае до техническото оборудване на съда с необходимата 

техника, следва да бъде отразено, че през отчетната година в Окръжен съд – 

Перник бяха купени само 5 бр. UPS. Значителна част от наличната техника (в 

т.ч. и телефонната централа) вече е физически и морално остаряла, поради 

което през 2015 год. въпреки рестриктивния бюджет, следва да бъдат 

закупени минимум 9 броя компютри, 2 бр. монитори, 2 бр. принтери и поне 

14 бр. UPS. В резултат на строително-ремонтните дейности част от 

изградената компютърна мрежа е нестабилна и следва да бъде подменена. 

В Окръжен съд – Перник са инсталирани и се ползват следните 

софтуерни продукти: 

- САС „Съдебно деловодство”, който освен за електронната 

обработка на делата се ползва и за изграждане на електронно копие на 

съдебните дела и документите от обща администрация; избор на съдебните 

заседатели на случаен принцип; отпечатване на призовки, съобщения и 

писма; изготвяне на статистически отчети и други необходими справки; 

поддържане на електронно копие на почти всички книги и регистри по 

утвърден образец, съгласно ПАС; изпращане на данни към ядрото на 

ЕИСПП. 

- ЦУБИПСА (Централизиран Уеб Базиран Интерфейс за 

Публикуване на Съдебните Актове) – програмен продукт, който дава 

възможност за свободен интернет достъп до финализиращите съдебни актове 

на Окръжен съд – Перник (и на почти всички съдилища в РБългария), които 

се присъединяват и обезличават съгласно чл.64 ЗСВ, ЗЗЛД, ЗЗКИ, съгласно 
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Вътрешните правила за публикуване на съдебните актови и Заповед на 

Адм.ръководител. 

- Система за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица – 

WEB-базирано приложение, в което ежегодно се актуализират списъците на 

вещите лица, вписани в списъка на Пернишки съдебен регион. Практически 

приложението не се ползва поради промяна в нормативната уредба и вече 

несъществуващо изрично законово изискване за избор на вещите лица на 

случаен принцип. 

- Информационна система за производство по несъстоятелност – 

WEB-базирано приложение, в което се отразяват всички вписани промени по 

делата по несъстоятелност. 

- LawChoice – програмен продукт, предоставен ни от ВСС, за 

определянето на съдиите-докладчици по делата на случаен принцип, който се 

ползва без прекъсване от м.Януари 2006 год., в съответствие с изискванията 

на чл.9 от ЗСВ, 35 ал.4 от ПАС и Вътрешните правила на Окръжен съд – 

Перник. Програмата, съгласно заповед на председателя се ползва основно от 

двамата заместник-председатели, а в тяхно отсъствие – от определен със 

заповед на Председателя съдия. Не се допускат и не са констатирани 

нарушения при работа с програмата за разпределяне на делата. 

- счетоводен продукт „Поликонт” и WEB-базиран счетоводен 

продукт “КОНТО”. 

- правно-информационна система „АПИС”. 

Съдебните зали са оборудвани със звукозаписна техника, 

контролни монитори и електронни информационни дисплеи.  

Поддържа се и се обновява Интернет страницата на съда, на която 

се обявяват графиците за заседанията и се публикуват постановените съдебни 

актове, както и е възможен достъп до ЦУБИПСА. Страницата се актуализира 

ежеседмично, понякога и по-често при възникнала необходимост. Достъпът 

до Интернет страницата е свободен (без такси и регистрация), съдържа 

образци на документи, списъци на вещите лица и съдебните преводачи, както 

и друга полезна информация. 

Изградената и функционираща от 2008 год. регистратура се ползва 

и като Информационен център, от който гражданите могат да получат пълна 

информация за състоянието и движението на делата си. Предстои 

внедряването на ПОС-терминали. 

IV. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 

СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ ОКРЪГ 

В района на Пернишки съдебен окръг функционират четири 

районни съдилища, които по своя териториален обхват, числен състав, 

материя на разглежданите дела и организационно управление се различават 

съществено. Тази разлика идва от икономическия и социален статут на 

различните общини. Като пример може да се посочи гр. Перник, който е 

силно индустриализиран град, близо до Столицата с изключително висок 

ръст на безработицата, докато гр. Радомир, гр. Брезник и гр.Трън са типично 

селскостопански райони и ръста на безработица е значително по-нисък. Тези 
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обстоятелства влияят неминуемо върху вида и обема на постъпващите в 

съответните районни съдилища дела. Всеки един от председателите на 

районните съдилища е създал много добра организация относно режима на 

разпределение на делата, стремейки се да балансира видовете постъпления. 

Въведено е задължително ежемесечно обсъждане на причините довели до 

отмяна или изменение на съдебни актове. Създадена е изключително добра 

организация относно дежурствата на съдиите, както и ежемесечно се изготвя 

график, обезпечаващ присъствие на дежурен съдия и секретар-протоколист. 

В отчетните доклади на председателите на районни съдилища е 

констатирано значително подобрение, както на показателите за срочност, 

така и на показателите за качеството на постановените съдебни актове. В 

тази връзка ръководството на Пернишки окръжен съд по силата на своите 

правомощия, произхождащи от Закона за съдебната власт, ще продължи да 

анализира и обобщава практиката на окръжния и районните съдилища и при 

констатиране на допуснати слабости ще набелязва конкретни мерки за 

отстраняването им. При извършваните от Окръжен съд проверки на 

районните съдилища не са констатирани съществени нарушения и пропуски. 

Резултатите от дейността на районните съдилища от Пернишки 

съдебен окръг през 2014 год. са отразени по-долу по данните, взети от 

съответните отчетни доклади. 
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ПЕРНИШКИ РАЙОНЕН СЪД 
 

І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

През 2014 година общият брой дела за разглеждане в Районен съд - 

Перник е бил 10 451 дела, от които 9 197 броя са постъпили през отчетната 

година. Съотношението между постъпили и разглеждани наказателни и 

граждански дела е следното: 
 

 

Година 

Наказателни дела Граждански дела 

постъпили разглеждани постъпили разглеждани 

2014 1748 2182 7449 8269 

2013 1976 2333 7795 8793 

2012 2075 2367 8988 9825 

2011 2043 2327 7808 8596 

 

 

При съпоставяне на горните показатели може да се направи извода, 

че през последните четири години е налице една постоянна тенденция за 

увеличение на броя на делата, като минималното намаление на 

постъпленията през 2014 г. спрямо 2013 г. се дължи на по-малкия брой 

заповедни производства и образуваните въз основа на тях облигационни 

искове през 2014 г., който факт е обусловен от постановяване в средата на 

цитирания период на Тълкувателно решение № 4/2013 от 18.06.2014 г. на 

ВКС, регламентиращо противоречива практика по заповедното производство 

и необходимото технологично време на заявителите, да приведат 

документацията си в съответствие с изискванията на тълкувателното 

решение, както и намаление на броя на административно-наказателните дела, 

предвид уеднаквяване на практиката и синхронизирането й с 

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 26.02.2014 г. по тълк. д. № 1/2013 г., 

ОСК на ВАС. 

През 2014 година средното месечно постъпление за един съдия е 

било 24 броя дела за наказателните съдии и 69 броя дела за гражданските 

съдии. 
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Съотношение на видовете дела за разглеждане за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 
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Съотношение на видовете свършени дела за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 
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Дялово разпределение на видовете дела към общия брой дела за разглеждане 

през 2014г. 
 

20,7%

1,0%

0,2%

2,4%

51,4%

0,5%

2,9%

3,1%

0,4%

0,2%

7,1%

0,3%

9,8%

1 Граждански дела по общия ред-2169 бр.-
20,7%

2 Производства по чл.310 от ГПК-102 бр.-1,0%

3 Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ-16
бр.-0,2%

4 Частни граждански дела-248 бр.-2,4%

5 Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-5372 бр.-
51,4%

6 Дела от и срещу търговци-57 бр.-0,5%

7 Други граждански дела-305 бр.-2,9%

8 Наказателни дела общ характер-324 бр.-
3,1%

9 Наказателни дела от частен характер-44 бр.-
0,4%

10 Дела по чл.78а от НК-24 бр.-0,2%

11 Частни наказателни дела-741 бр.-7,1%

12 Частни наказателни дела - разпити-26 бр.-
0,3%

13 Административно наказателни дела-1023
бр.-9,8%
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Дялово разпределение на видове дела към общия брой свършени дела 

през 2014 г. 
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1 Граждански дела по общия ред-1524 бр.-
16,3%

2 Производства по чл.310 от ГПК-76 бр.-0,8%

3 Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ-12
бр.-0,1%

4 Частни граждански дела-248 бр.-2,7%

5 Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-5372 бр.-
57,4%

6 Дела от и срещу търговци 43 бр.-0,5%

7 Други граждански дела-218 бр.-2,3%

8 Наказателни дела общ характер-265 бр.-
2,8%

9 Наказателни дела от частен характер-21 бр.-
0,2%

10 Дела по чл.78а от НК-20 бр.-0,2%

11 Частни наказателни дела-736 бр.-7,9%

12 Частни наказателни дела - разпити-26 бр.-
0,3%

13 Административно наказателни дела-804
бр.-8,5%
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II. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

През 2014 година в Районен съд – Перник са постъпили 7 449 броя 

граждански дела. Техният общ брой за разглеждане е бил 8 269 броя, предвид 

несвършените 820 броя от предходни години. Свършени са били 7 493 дела. 

По отношение на гражданските дела от минали години: 

Несвършени над 3 години - 4 бр. дела; 

От 1 до 3 години - 59 бр.; 

В сравнение с предходната година броят на най-старите дела е 

намалял. Причините за висящността им е, че са били спрени, част от тях са 

възобновени през отчетния период. Не малка част са съдебни делби, чието 

решение по допускане на делбата е предмет на инстанционен контрол или 

такива, които се намират във втора фаза след инстанционен контрол на 

първата фаза. Относно тези дела се извършват периодични проверки, но към 

настоящия момент не са установени нарушения от страна на магистратите и 

служителите. 

По отношение на останалите висящи към 31.12.2014 г. дела: 

Останалите несвършените са от постъпилите през 2014 г. и 

причината за този брой останали несвършени дела е постъплението през 

последните месеци на годината и най-вече през месец декември 2014 г. 

Причините за отлагане на делата са същите като предходните 

години: 

Отлагане за събиране на нови доказателства, процесуалните 

възможности за допълнителни становища и искания на страните по реда на 

чл.143, чл.144 и чл.146 ал.3 от ГПК; неизготвени в срок заключения по 

назначени експертизи, което най-често се дължи на ограничения кръг 

специалисти, включени в списъците на вещите лица /напр. геодезисти, 

архитекти/ и тяхната прекомерна натовареност; в по-редки случаи нередовно 

призоваване на страни, свидетели и вещи лица; молби на страните и 

процесуалните им представители за отлагане на делата по реда на чл.142 ал.2 

от ГПК; неизпълнение на задължения на трети на процеса лица за 

представяне на документи по реда на чл.192 от ГПК; оспорване на 

заключения от експертизи, налагащо извършване на повторни и 

допълнителни експертизи; молби на страните за предоставяне на възможност 

за постигане на спогодба по спора и др. 
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Сравнителен анализ на общ брой граждански дела за разглеждане, 

новопостъпили и свършени такива през 2014 година, съпоставен с данните за 

предходните три години /2011 г., 2012 г. и 2013 г. включително/ 
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Горното съпоставяне налага извода, че през посочения 

четиригодишен период общият брой дела за разглеждане е твърде динамична 

величина, каквато е и тази на новопостъпилите производства. Основна 

причина за това е променящия се брой на постъпилите заповедни 

производства. 

 

Съотношение на броя на постъпленията по видове дела 

за 2011, 2012,  2013 и 2014 год. 
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Сравнителният анализ на горепосочените цифри сочи, че през 2014 

г. се е запазила тенденцията констатирана и през 2013 г. за увеличение на 

броя на гражданските дела по общия ред, като за 2013 г. той е бил 1747 броя, 

а през 2014 г. той е 1740 броя. Спрямо 2012 г. гражданските дела по общия 
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ред са се увеличили с 5.7%, а спрямо 2011 г. с 4.3%. Производствата по 

чл.310 от ГПК са се увеличи през 2014 г. спрямо базисна 2013 г. с 5%. 

Увеличил се е и броя на частните граждански дела, които са с 42.5% повече 

през отчетната година в сравнение с 2013 г. Същевременно с това е намалял 

броя на заповедните производство, който през 2014 г. е 5372 броя, а за 

сравнение през 2012 е бил 7030, или броя на заповедните производства през 

отчетната година е намалял с 23.5 % спрямо 2012 г. и с 6.9% спрямо 

предходната година. 

От изложеното може да се направи извод, че през последните 

четири години се забелязва постоянна тенденция за увеличение 

постъпленията на гражданските дела по общия ред и намаление на броя на 

заповедните производства в Районен съд - Перник. 
 

Сравнителен анализ на постъпленията по общия ред за последните три 

години /2011 год. – 2013 год. вкл./, съпоставени с данните за 2014 години: 

 
 

2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год. 

ОБЩ БРОЙ 1669 1645 1747 1740 

ИСКОВЕ ПО КТ 127 100 125 170 

ОБЛ. ИСКОВЕ 764 919 1021 987 

ИЗДРЪЖКА 57 61 47 53 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 57 58 60 41 

ДЕЛБИ 27 42 30 53 

РАЗВОД 142 164 183 174 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА 

ОТ ДОМАШНОТО 

НАСИЛИЕ 

60 58 62 67 

ДРУГИ 435 243 258 195 

 

В периода 2011 г. – 2014 г. се наблюдава тенденция на увеличаване 

на постъпленията на облигационните искове. При базисна 2011 г., когато 

техния брой е възлизал на 764 се констатира, че с 29.00% са в повече през 

2014 г. /987 бр./ и с 7.3% в повече от 2012 г., като през последните две години 

броя на облигационните искове е сравнително еднакъв. В последния брой са 

включени и 104 постъпления за непозволено увреждане и дела от и срещу 

търговци. Общият брой разгледани облигационни искове възлиза на 1465, от 

които са били свършени 1034 дела или 70.5%. 

Исковете по Кодекса на труда са се увеличили с 36% в сравнение с 

2013 г., като общият брой постъпили дела през 2014 г. възлиза на 170 броя, 

като увеличението в сравнение с 2012 г.е в размер на 70%. 
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Увеличение е констатирано и по исковете за делба, които през 2014 

г. са се увеличили спрямо предходната 2013 г. с 76.6%, а спрямо 2012 г. това 

увеличение е с 26.00%. 

Предявените искове по Закона за защита от домашно насилие през 

2014 г. са се увеличили 8% спрямо 2013 г. и с 15.5% спрямо 2012 г. 

От исковете по Семейния кодекс най-голям относителен дял имат 

разводите, чиито брой на постъпления възлиза на 174 дела. От тях 96 броя са 

били развод по взаимно съгласие, а останалите 78 по исков ред. Разводите 

през 2014 г. са намалели спрямо 2013 г. с 4.9%, но са се увеличили спрямо 

предходната 2012 г. с 6% и спрямо 2011 г. с 22.5%. Делата за издръжка са се 

увеличили през 2014 г. с 13% спрямо 2013 г. 

По Закона за закрила на детето са постъпили 89 дела /83 по чл.26 от 

ЗЗД и 6 по чл.30 от ЗЗД/. 

През 2014 г. са свършени общо 7 493 граждански дела /с 480 броя 

по-малко в сравнение с 2013 г., когато този показател е бил 7973 свършени 

дела/. От тях със съдебен акт по същество са приключили 7093 броя /с 399 

броя по-малко в сравнение с 2013 г./. 

 

Сравнителен анализ на общо свършените граждански дела и процент на 

приключването им в тримесечен срок за последните три години 

/2011 год. - 2013 год. вкл./, съпоставен с този за 2014 година: 
 
 

2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год. 

СВЪРШЕНИ 7759 8827 7973 7493 

С РЕШЕНИЯ 7211 8301 7492 7093 

% НА 

ПРИКЛЮЧИЛИ В 

ТРИМЕСЕЧЕН СРОК  

95% 96% 88% 89% 

НЕСВЪРШЕНИ 837 998 820 776 

 

Статистическите данни за поредна година ни мотивират с 

удовлетворение да приемем резултатите от правораздавателната дейност на 

гражданското отделение през отчетния период, тъй като въпреки увеличения 

брой постъпили дела по общия ред, гражданските съдии са успели да запазят 
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процента на свършените дела и дори да подобрят процента на свършените 

дела в 3-месечния срок. От всички свършени през 2014 г. дела в тримесечен 

срок са приключили 89%, като за производствата по чл.310 от ГПК този 

показател е 83%. Следва да се отбележи, че през 2013г. този процент е бил 

88%. Констатира се, че този висок процент е постигнат от съдиите от 

гражданската колегия, като се отчете факта на освобождаването на три 

съдебни граждански състава през 2014 година и поемането на делата от 

останалите съдии в гражданската колегия, както и с оглед командироване на 

магистрат в ОС - Перник за част от визирания период, поради което следва да 

се оценят изключително високо постигнатите резултати на приключваемост 

на делата в тримесечен срок. 

 

Сравнителен анализ на прекратените граждански дела за последните четири 

години /включително 2014 година/: 
 

 

2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год. 

ОБЩ БРОЙ 548 526 481 400 

ПО СПОГОДБА 65 65 42 43 

 

Прекратените по спогодба дела представляват 10,7% от всички 

прекратени дела и 2,4% от свършените граждански дела по общия ред, а 

прекратените по други причини /поради неотстраняване на нередовности на 

искова молба, поради недопустимост на иска, по чл.50 от СК и др. - 

съответно 89.5% от всички прекратени дела и 20,0% от свършените 

граждански дела по общия ред. 

Причините за прекратяване на гражданските дела /извън случаите 

на постигната спогодба/ са установени от процесуалния закон и отново могат 

да бъдат обобщени в следните групи: - поради неотстраняване на 

нередовности на искова молба - чл.129 ал.3 ГПК; - поради десезиране на съда 

- чл.232, чл.233 ГПК; - поради недопустимост на иска; - поради 

неподсъдност; - поради неявяване на молител в съдебно заседание по брачни 

дела по чл.50 СК и поради неявяване на ищеца без уважителна причина по 

дела по чл.49 СК - чл.321, ал.1 и чл.330 ал.2 ГПК; - поради непредставяне на 

справка за адресната регистрация на ответника съгласно изискванията на 

чл.47 ал.3 и ал.4 от ГПК; - поради невнасяне на разноски за назначаване на 

особен представител на ответника съгласно изискването на чл.47 ал.6 от 

ГПК; - дела, по които не е поискано възобновяване в 6-месечния срок 

съгласно чл.231 ГПК, след като са били спрени на основание чл.229, ал.1, т.1 
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ГПК; - неспазен срок за предявяване на иска по чл.422 от ГПК; - извършване 

на делбата чрез теглене на жребий; и други. 

ВЪРНАТИ ДЕЛА: 

Отбелязваме както всеки път, че през годината от инстанционен 

контрол са върнати дела, които са разглеждани ПРС през предходни отчетни 

периоди. Поради това тези резултати от инстанционния контрол не могат да 

бъдат точна оценка за работата на съда и на отделните съдии през 2014 г. 

Следва отново да се отбележи, че инстанционният контрол на голяма част от 

върнатите дела отново е приключил до въззивна инстанция – поради 

въведените с действащия ГПК ограничени основания за допустимост на 

касационното обжалване. Така на практика огромна част от гражданските 

дела приключват и влизат в сила след двуинстанционно производство, в 

което окръжният съд е последната инстанция. Ето защо за нас и най-вече за 

добрите резултати от правораздавателната ни дейност е от изключително 

значение да има стабилност в практиката на въззивните граждански състави. 

Различията в практиката на инстанциите са пречка за качественото 

правораздаване, тъй като създават несигурност у страните. При огромния 

обем разгледани граждански дела, малкият дял на обжалваните съдебни 

актове и обстоятелството, че с оглед ограничения касационен контрол на 

практика често въззивният съд е последна инстанция по спора, намираме, че 

следва такива противоречия да не бъдат допускани, за да се гарантира 

равноправно отношение на съда към гражданите и доверие в институцията. 

При изследване на резултатите от инстанционния контрол отново се откроява 

и тенденция към „прецедентно право”, установена и през миналата година 

все по-често въззивните състави се позовават на нова актуална практика на 

касационния съд, с която районните съдии не са били запознати при 

постановяването на своя акт. Следва да се отбележи, че трудност в 

проследяването на актуалната задължителна практика създава и факта, че в 

правно-информационните продукти тази практика се публикува без особена 

систематизация и без възможност за лесно открояване на новите актове. При 

анализ на резултатите от инстанционния контрол не се открояват определени 

тенденции и не могат да бъдат отбелязани трайни противоречия в практиката 

на инстанциите. За съжаление се забелязва различна практика на въззивните 

състави по множеството противоречиво разрешавани от съдилищата 

въпроси, най-вече в заповедните производства. През настоящата година беше 

постановено  тълкувателно решение по т.д.№ 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС по 

въпросите на заповедното производство. Предмет на това тълкувателно дело 

са 29 спорни въпроса, произнасянето по които от касационната инстанция 

изключително през настоящата година ще подпомогне уеднаквяването на 

противоречивата практика както в заповедното, така и в следващото го 

исково установително производство по чл.422 вр. чл.415 от ГПК. 

От постановените през 2014 година, 7 493 решения и определения 

са били обжалвани 567 броя или 7,56%. 
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Дялово разпределение на обжалваните актове по видове дела: 

 
 

47,0%

20,1%

2,9%

19,0%

2,5%
7,5% 1,0% Граждански дела по общия ред-

267 бр.-47,0%

Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-

114 бр.-20,1%

Дела по  чл.310 от ГПК-16 бр.-

2,9%

Други граждански дела-108 бр.-

19,0%

Административни по ЗСПЗЗ-14

бр.-2,5%

Дела от и с/у търговци-42 бр.-

7,5%

Частни граждански дела-6 бр.-

1,0%

 
 

 

През отчетната година върнати с резултат от въззивната инстанция 

обжалвани дела са 514 броя актове /решения и определения/. Този резултат 

обхваща всички върнати дела, независимо кога са били изпратени жалбите. 

От върнатите дела 467 броя са с постановени решения, или 90,8%, а 47 броя 

са определения. 

От посочените по-горе 467 броя решения върнати с резултат от 

обжалване, 357 броя са потвърдени, 91 броя са изменени и 19 броя са 

отменени т.е. последните са 4,0% спрямо обжалваните решения.Следва да се 

отбележи,че през 2013 година този процент е бил 11%,което води на извода 

за повишаване качеството на съдебните актове в Районен съд - Перник. 
 

 

 

III. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

През 2014 година в Районен съд - Перник са постъпили 1 748 броя 

наказателни дела. Общият брой за разглеждане е бил 2 182, предвид 

несвършените 434 броя в началото на отчетната година. 
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Сравнителен анализ на общ брой наказателни дела за разглеждане, 

новопостъпили и свършени такива през 2014 година, съпоставен с данните за 

предходните три години /2011 г., 2012 г. и 2013 г. включително/. 
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Дялово съотношение на наказателните постъпления по видове дела 

за 2014 година: 

 

39,20%

42,40%

14,80%

0,90%1,40% 1,30% Административно-наказателни

дела-685 бр.- 39,2%

Частни наказателни дела-739

бр.-42,4%

Наказателни дела общ

характер-259 бр.-14,8%

ЧНД- разпити-26 бр.-1,4%

Дела по чл.78 от НК-16 бр.- 0,9%

Наказателни дела от частен

характер-23 бр.-1,3%

 
 

През отчетната година най-голям относителен дял имат частните 

наказателни дела, които са 42.4% от всички постъпили наказателни дела. 

Следват административно-наказателния характер дела, които са 39.2% и 

бележат намаление с оглед констатираните през 2012 година относителен дял 

с 11.4%. Намалял е и броя на ЧНД - Разпити, които през 2014 г. - 1.4 % от 

всички постъпили дела и са намалели с 0.8% спрямо 2013 г. Намаление се 

констатира и при наказателните дела от общ характер, които през 2014 г. са 
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14.8 % от общия брой наказателни дела, което е с 2.5% по-малко от 

предходната година.  

 

Съотношение на броя на постъпленията по видове дела 

за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 
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Така изложената статистика сочи, че е налице намаляване на броя 

на постъпленията по административно наказателен характер дела, чиито брой 

през последните три години се е увеличавал. През 2014 г. намалението 

спрямо 2013 г. е с 31,5%, спрямо 2012 г. намаление с 22,2% и спрямо 2011 г. 

намаление с 19,6%. 

Същевременно за първа година се отчита и намаление на броя на 

наказателните дела от общ характер,като се констатира драстично 

увеличение на частните наказателни дела, които през 2014 г. са 739 бр., а 

през предходната година 530 броя. Намаление на постъпленията има и при 

частните наказателни дела - разпити, които през 2014 г. са 26 броя, а за 

предходната година са 43 броя. 

От посочените 685 броя административно наказателен характер 

дела най-голям дял, а именно 438 броя са производствата, свързани с 

обжалване на наказания, наложени за административни нарушения по Закона 

за движение по пътищата. 

Общият брой за разглеждане на административно-наказателния 

характер дела през 2014 година е бил 1023. От тях 804 производства са 

приключили, като по 125 - наказателното постановление е било потвърдено, 

по 66 - изменено, по 566 - отменено, като 47 са били прекратени. 
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Сравнителен анализ на постъпленията по видове престъпления по глави от 

НК за 2014 година, съпоставени с данните за предходните три години 

/2011 год. - 2013 год. включително/: 

 
 2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год. 

ПО ГЛ. ІІ НК 14 17 15 11 

ПО ГЛ. ІІI НК 2 1 2 3 

ПО ГЛ. ІV НК 26 22 14 22 

ПО ГЛ.V НК 120 85 83 79 

ПО ГЛ.VI НК 21 20 7 11 

ПО ГЛ.VIIНК 0 0 0 0 

ПО ГЛ.VIIIНК 2 2 5 0 

ПО ГЛ.IX НК 10 10 10 3 

ПО ГЛ.X НК 4 6 8 4 

ПО ГЛ. ХІ НК 196 168 198 126 

ПО ГЛ. ХІI НК 0 0 0 0 

ПО ГЛ. ХІII НК 0 0 0 0 

ПО ГЛ. ХІV НК 0 0 0 0 

 

При анализа на постъпленията по видове престъпления следва да се 

отбележи, че най-голям относителен дял от постъпленията на наказателен 

общ характер дела имат престъпленията по глава XI от НК /“Общоопасни 

престъпления”/ - 48,6%, следвани от престъпленията по глава V 

/”Престъпления против собствеността”/ - 30,5% и по глава IV от НК 

/”Престъпления против брака, семейството и младежта”/ - 8,4%. 

Постъпленията по глава II /”Престъпления против личността”/ и по глава VI 

/”Престъпления против стопанството”/ са с еднакъв относителен дял, а 

именно - 4,2.% . 

Преобладаващият брой от постъпилите 126 броя дела по глава XI от 

НК са били по раздел II от НК /”Престъпления по транспорта и 

съобщенията”/ - 109. Намаление бележат делата по глава XI от НК които през 

2014 г. са 126 бр., а през 2013 г. са били 198 бр. През 2014 г. общият брой 

дела за разглеждане по глава ХІ от НК е бил 139, от които 128 броя са били 

свършени. 

Увеличение бележат делата по глава ІІІ от НК и по глава ІV от НК, 

които са нарастнали почти двойно спрямо 2013 г. когато са били 14 броя, а 

през 2014 г. са 22 броя. 

От 79-те броя постъпления за престъпления по глава V 

/”Престъпления против собствеността”/ 55 дела са били за кражба, 9 броя - за 

грабеж, 4 - за присвояване, 3 – за измама, като и трите постъпления са били 

за документална измама/. 

През 2013 година общия брой дела за разглеждане по тази глава е 

бил 104. От тях 75 броя са свършените. 

През отчетната година новообразуваните дела по глава II 

/”Престъпления против личността”/ са били 11 броя. Общият им брой за 

разглеждане е бил 20, от които 17 са приключили. 

 



 37 

Сравнителен анализ на свършените дела и процент на приключването им в 

тримесечен срок за последните три години 

/2011 год. - 2013 год. включително/, съпоставен с този за 2014 година: 
  

 
2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год. 

СВЪРШЕНИ 2035 2010 1899 1872 

С ПРИСЪДИ И 

РЕШЕНИЯ 
1651 1094 1546 1599 

% НА 

ПРИКЛЮЧИЛИ В 

ТРИМЕСЕЧЕН 

СРОК 

80% 79% 77% 73% 

НЕСВЪРШЕНИ 292 357 434 310 

 

Свършените наказателни дела към 31.12.2014 г. са общо 1 872 броя, 

което представлява 85,8% от всички разгледани наказателни дела. От тях в 

три-месечния срок са свършени 73%. 

Административно-наказателния характер дела 48% са приключили 

в този срок и за наказателните общ характер дела - 74%. Тези статистически 

величини са изключително добър показател за работата на съдиите от 

наказателната колегия, тъй като са постигнати при реално изключване на 

един от шестте наказателни състави от разпределение на постъпленията, 

предвид продължителния болничен отпуск на един от съдиите. 

Принципно, наличието на несвършени в края на отчетния период 

дела традиционно се дължи на трайната практика на 

административнонаказващите органи да изпращат преписките в съда 

кампанийно, извън указаните в ЗАНН инструктивни срокове за това. 

Продължава възприетата от санкциониращите администрации практика да 

издават множество (вкл. над 10 бр.) наказателни постановления за еднотипни 

нарушения срещу един и същи субект на една и съща дата, отново най-често 

при нарушения на митническото, данъчното, осигурителното 

законодателство и по ЗДвП, които преписки след постъпване на жалби от 

санкционираните лица се изпращат едновременно и еднократно в съда, 

формирайки значителен дневен брой постъпления от такива дела. В голяма 

степен, описаните обстоятелства стоят в основата на неравномерния ритъм 

на постъпване и разпределение на административнонаказателните дела, а 

оттам – до неравномерна натовареност на съдиите във връзка с изискванията 

към тях за срочно разглеждане и приключване на тези дела. Продължава 

тенденцията към повишаване на сложност на водените 

административнонаказателни производства, включително обема на 

преписките по тях, и все по-честата необходимост от усложнена 

доказателствена дейност на съда и страните при разглеждане на делата – 

преимуществено по делата по ЗРТ, ЗЕС и все по-често за нарушения за 
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скорост по ЗДвП, особено когато нарушението е закрепено с мобилно 

техническо средство. 

От разгледаните през 2014 г. 324 броя НОХ дела 166 броя са 

приключили с одобрени споразумения, както следва: 

- 76 броя по внесени от прокурора по чл.382 от НПК /2013 г. - 114, 

през 2012 г. - 72 броя/; 

- 90 броя по чл.384 от НПК /одобрени след образуване на съдебно 

производство/, /2013 г. – 140 броя, през 2012 г. - 108 броя/. 

През 2014 година съдиите от наказателно отделение са върнали на 

Районна прокуратура - Перник 10 броя дела за доразследване. От тях 7 броя 

са били върнати в хода на подготвителните действия по чл.248, ал.2 от НПК, 

а 3 броя - в хипотезата на чл.288 от НПК. От върнатите на Районна 

прокуратура 10 дела, по 5 от тях констатираните от съда отстраними 

съществени нарушения на процесуалните правила са били отстранени и 

повторно са били внесени обвинителни актове. 

През 2014 година в Районен съд - Перник не е било образувано 

бързо производство. Такова не е образувано и през 2013 г. и 2012 г. /За 2011 

г. е било образувано 1 такова дело/. 

През отчетния период няма образувани незабавни производства. 
 

Сравнителен анализ на внесените обвинителни актове и на върнатите 

за доразследване производства: 
 

Година 

Внесени 

обвинителни 

актове 

/брой/ 

Върнати за 

доразследване 

/брой/ 

% на върнатите за 

доразследване 

производства спрямо 

внесените обв.актове 

2014 178 10 5,6% 

2013 224 8 3,5% 

2012 257 10 4,0% 

2011 321 24 7,4% 

2010 338 10 3,0% 

 

Сравнителен анализ на внесените обвинителни актове, постановените 

осъдителни присъди и влезлите в сила оправдателни такива 

за 2011 год. - 2014 год. включително: 
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В горната графика в показателя постановени осъдителни присъди са 

включени и одобрените споразумения по глава XXIX от НК. 

 

Сравнителен анализ на осъдени и оправдани лица по наказателни общ 

характер дела и по наказателни частен характер дела за 2011 год. - 2014 год. 

включително: 
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Причините за постановяване на оправдателни присъди могат да се 

обобщят най-общо в две групи: 

1.Несъставомерност на деянието - събраните по делото 

доказателства и установената въз основа на тях фактическа обстановка не 

водят до извод за осъществен състав на престъпление както по отношение на 

обективните елементи от престъпния състав, така и поради установена в 

съдебното следствие субективна несъставомерност на деянието – липса 

изобщо на виновно поведение, или наличие на вина под формата на 

непредпазливост/ небрежност, при изискуем от закона умисъл.  

2. Недоказаност по отношение авторството и задължителни 

обективни признаци на престъплението – наличие на квалифициращи 

деянието обстоятелства относно начина и средствата за извършването му, 

времето и периода на извършването му, вида, броя и стойността на предмета 

на посегателство, обстоятелства, обуславящи по-тежка квалификация и 

наказуемост (повторност, рецидив, продължавано престъпление) и такива, 

обуславящи по-лека квалификация и наказуемост (маловажен случай, 

малозначително деяние и т.н.), наличие или отсъствие на общ между 

съучастниците умисъл за участие в осъществяването на престъплението (при 

частично оправдателните присъди, където един съучастник е признат за 

виновен, а друг – оправдан). Част от изброените релевантни факти са били 

установени едва в хода на съдебното следствие, но в повечето случаи по 

делата, по които са постановени частично оправдателни присъди, тези 

обстоятелства, или индиции за тях са били налични още на досъдебното 

производство, но не са били отчетени, или са били неправилно преценени от 

прокурора при изготвяне на обвинителния акт.  
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Съотношение на наложените наказания за 2014 година: 

Общ брой осъдени лица 316 броя 

Ефективно осъдени 49 броя 

Условно осъдени 99 броя 

Пробация 132 броя 

Глоба 29 броя 

Други наказания 7 броя 

 
От осъдените 316 лица, 9 са били непълнолетни. 

От постановените през 2014 година 1 872 присъди, решения и 

определения, са  били обжалвани 340 броя или 18,2%. 

 

 

Дялово разпределение на обжалваните актове по видове дела: 

 

70,00%

12,90%

12,70%

3,30%
1,10%

Административно

наказателни дела-238 бр.-

70,0%
Наказателни дела общ

характер-44 бр.-12,9%

Частни наказателни дела-

43 бр.-12,7%

Наказателни дела от частен

характер-11 бр.-3,3%

Дела по чл.78 от НК- 4 бр.-

1,1%

 

През отчетната година върнати с резултат от въззивната инстанция 

обжалвани и протестирани са били 309 броя акта /присъди, решения и 

определения/. Този резултат обхваща всички върнати дела, независимо кога 

са били изпратени жалбите. От върнатите дела 255 броя са с постановени 

присъди и решения или 82,5%, а 54 броя са определения. 
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От посочените по-горе 255 броя присъди и решения, върнати с 

резултат от обжалване, 206 броя са потвърдени, 6 броя са изменени и 43 броя 

са отменени т.е. последните са 16,8% спрямо обжалваните присъди и 

решения. 

Отменените актове са много по-малко – с 10,3% от предходната 

година, когато са били 27,1% 

Към 31.12.2014 година по Закона за електронните съобщения са 

издадени 176 броя разрешения. Има три извършени отказа. 

 

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ 

През 2014 година от Бюро “Съдимост” при Районен съд - Перник са 

издадени 9661 броя свидетелства за съдимост и 1422 броя справки за 

съдимост /през 2013 г. този брой е бил 9443 свидетелства за съдимост и 1618 

справки за съдимост; през 2012 г. - 10190 свидетелства за съдимост и 1702 

справки за съдимост/. 

При тези данни среднодневно са издавани по 47 броя свидетелства 

и справки за съдимост /през 2013 г. - 46 броя; през 2012 г. - 50 броя/. 

 

ПО СЪДИИ РЕЗУЛТАТИТЕ СА СЛЕДНИТЕ: 
 

ИМЕ 

НА СЪДИЯТА 

 

СТАЖ 

ПО 

ЧЛ.164 

ЗСВ 

ПОСТЪПЛЕНИЯ 
СВЪР- 

ШЕНИ 

ОБЖАЛ- 

ВАНИ 

от 

ме 

не 

ни 

из 

ме 

не 

ни 

ос 

та 

ве 

ни 

в 

си 

ла 

ГРАЖД. НАКАЗ. 

гр нак гр нак 
ОБЩО 

от тях: 

ОБЩО 

от тях: 

По 

чл.410 

и 417 

ГПК 

съдебен

контрол 

в/у проц. 

следств.

д-я в 

досъд. 

пр-во 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВАЛЕРИ 

НЕНКОВ 

I нак.с-в 

22 г. 

11 м. 
223 205 278 31 223 292 0 46 9 3 34 

ПЕТЯ 

 КОТЕВА 

II нак.с-в 

22г. 

 3м. 
207 207 182 10 207 170 0 15 1 1 13 

БОГДАН  

ВЕЛЕВ 

III нак.с-в 

19г. 

10м. 
215 211 261 5 215 266 0 63 8 1 54 

СВЕТОСЛАВА 

АЛЕКСИЕВА 

IV нак.с-в 

15 г. 

   10 м. 
233 223 275 25 233 291 0 62 7 2 53 

ХРИСТИНА 

АНГЕЛОВА 

V нак.с-в 

18 г. 

 6 м. 
219 209 279 26 219 273 0 31 7 0 24 

СИЛВИЯ 

АЛЕКСОВА 

VI нак.с-в  

13г. 

6 м.  
190 177 214 22 190 301 0 65 11 1 53 

МИЛА  

КОЛЕВА 

I гр.с-в                

/до 20.11.2014 г./ 

15г. 

9 м. 
519 336 23 23 497 23 69 0 2 8 59 
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АНТОНИЯ 

АЛЕКСОВА 

II гр.с-в                

/от 05.03.2014 г./ 

12г. 

2 м. 
728 475 28 28 683 28 6 0 1 0 5 

ЗОРНИЦА 

ДОЙЧИНОВА 

III гр.с-в 

/от 17.06.2014 г./ 

9 г. 

8 м. 
532 336 10 10 477 10 7 0 1 1 5 

ДЕСИСЛАВА 

АХЛАДОВА 

IV гр.с-в 

15 г.  

11 м. 
537 376 3 3 593 3 41 0 3 4 34 

ГЕРГАНА 

КОЮМДЖИЕВА 

V гр.с-в 

14 г. 

7 м. 
711 467 38 38 742 38 66 0 1 11 54 

ДИАНА 

МАТЕЕВА 

VI гр.с-в 

21 г. 

5 м. 
735 503 38 38 742 38 71 0 8 23 40 

ЯВОР 

ДЖАМАЛОВ 

VII гр.с-в 

16 г. 

5 м. 
568 345 23 23 519 23 67 0 5 8 54 

КРИСТИАН 

ПЕТРОВ 

IV гр.с-в 

10 г. 

4 м. 
748 516 28 28 775 28 60 0 2 5 53 

ПЕТЪР 

БОСНЕШКИ 

IX гр.с-в 

12г. 

 3 м. 
732 497 33 33 754 33 61 0 4 15 42 

НИКОЛИНА 

ЯНЧЕВА 

II гр.с-в                       

/до 22.04.2014 г./ 

12г. 

2 м. 
122 103 6 6 162 6 54 0 5 13 36 

АНТОНИ 

ЙОРДАНОВ 

III гр.с-в              

/до 22.04.2014 г./ 

9 г. 

8 м. 
145 124 29 6 185 49 12 27 9 4 26 

ТЕМИСЛАВ 

ДИМИТРОВ           

I гр.с-в                

/от  01.12.2014 г./ 

3 г.        

2 м. 
85 62 0 0 77 0 0 0 0 0 0 

                 

 

В таблицата са посочени показателите на съдиите, пропорционално 

на отработеното време в Районен съд - Перник, за което се съдържат данни в 

раздел I-ви “Кадрова обезпеченост” в настоящия отчет. 

Забележка: Статистическата величина на обжалваните съдебни 

актове включва присъди, решения и определения, приключващи 

производството. 

Подробни данни за качеството на постановените от магистратите 

актове се съдържат в приложените към настоящия отчет статистически 

форми, в които чрез въведените от Висшия съдебен съвет индекси са 

посочени основанията, довели до тяхното отменяване или изменяване. 

 

През отчетната година съдиите в Районен съд - Перник са работили 

със свръхнатовареност, а именно: над средната за районните съдилища в 

областните центрове, а именно: 

I. Натовареност по щат общо: 

- спрямо разглежданите дела - 51.23 

- спрямо свършените дела - 45.91 
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II. Действителна натовареност общо: 

- спрямо разглежданите дела - 60.76 

- спрямо свършените дела - 54.45. 

 

Като проблем за гражданското правораздаване и през настоящата 

година продължаваме да отчитаме липсата на възможности за адекватно 

реагиране на резките промени в натовареността на отделението. Отново 

следва да отбележим, че по този проблем Висшият кадрови орган на 

системата не е изработил и не показва намерение да приложи компетентни 

обективни стандарти по отношение на реалната натовареност на съдилищата 

и всяко от отделенията в тях. Според нас липсват ясна стратегия и правила за 

нормална обезпеченост на гражданското правораздаване – не са предвидени 

възможности за бързо разкриване и заемане на магистратски длъжности при 

рязко увеличаване на постъпленията; не са предвидени кадрови механизми за 

своевременно изравняване на натовареността на магистратите от различните 

съдилища и не на последно място не е изготвен детайлен и задълбочен 

анализ както на причините за непрекъснато увеличаващата се натовареност 

на гражданските дела, така и на реалната натовареност на магистратите. За 

желаните от нас добри резултати от правораздавателната ни дейност и с 

оглед на обществения интерес от качествено правосъдие от съществена 

важност е действителната натовареност на всеки магистрат. Тази 

натовареност следва да отчита не само средно отработените човекомесеци и 

човекодни, тъй като за качественото правораздаване това не е достатъчно. 

Необходимо е да се отчита още и спецификата на делата в съответния 

съдебен район, и действителната същност на ежедневната работа на 

магистратите. Последното, освен видимото правоприлагане, включва и 

огромен брой дейности по обикновено администриране на делата, което в 

нередки случаи обема голямата част от работния ден на съдията. 

 

 

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

През 2014 год. в съдебно- изпълнителната служба са постъпили 457 

изпълнителни дела. Свършени са 2 890, от които 7 са били прекратени и 

изпратени на друг съдебен изпълнител за продължаване на изпълнителните 

действия, а 594 са перемирани. 
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Сравнителен анализ на образуваните и свършени изпълнителни дела в 

съдебно-изпълнителна служба за последните четири години /вкл.2014 г./ 
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изпълнителни дела

 
 

През отчетната година средно месечното постъпление на един 

държавен съдебен изпълнител е било девет дела. Това е константна 

величина и за предходния период от 2010 г. до 2012 г. - по 7 броя.  

Средно месечно свършените дела от един държавен съдебен 

изпълнител възлизат на по 60 дела, като в този брой са включени и 

перемираните 594 дела /през 2013 г. - 7 дела/.  

Изготвеният и утвърден график от Ръководителя на СИС при ПРС – 

по периоди и съдебни райони в изпълнение на Заповед № 36/11.02.2014 на 

Административен ръководител-Председател на Районен съд гр. Перник за 

докладване от съдебните деловодители в служба Съдебно деловодство в СИС 

при ПРС на съответния ДСИ два пъти в годината изпълнителни дела по 

които няма движение на осн. чл. 112 ал. 2 от ПАС, доведе до значително 

повишаване броя на прекратени дела. 

През отчетния период се наблюдава увеличение на постъпленията в 

СИС при ПРС със 117 спрямо предходната 2013 г., като се отбелязва 

повишаване на броя постъпилите дела с характер на частни държавни 

вземания – 40 бр., спрямо 14 бр. за 2013 г. Следва да се отбележи 

значителното увеличаване на постъпилите дела в полза на юридически лица 

– 253 бр. спрямо 23 бр. за предходната 2013 г. През 2014 година 

изпълнителните дела за дължима издръжка, също отчитат нарастване – 32 

бр., спрямо 21 бр. през 2013 г. 

 

При отчитане на долупосочените резултати следва да се вземе в 

предвид, че събраните суми са разделени на две, тъй като в общо събраните 

такива са включени и тези, които са изплатени направо на взискателя, 

изпратени са на друг съдебен изпълнител и др. 
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2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год. 

ОБЩ 

БРОЙ 
305 340 340 457 

СВЪРШЕ

НИ 
5510 335 330 2890 

СЪБРАНИ 

СУМИ 
ОБЩО ОББ ОБЩО ОББ ОБЩО ОББ ОБЩО ОББ 

293 616 244 372 444 771 440 339 458 118 443 363 442 311 429 396 

НЕСВЪР

ШЕНИ 
4886 4891 4901 2468 

 

 

ПО СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ СА СЛЕДНИТЕ: 
 

Име и фамилия 
Юридическ

и стаж 

Постъпил

и дела 

Свършени 

дела 

Събрани суми 

/лв,/ 

ОБЩО ОББ 

СВЕТОСЛАВА 

АНГЕЛОВА 
11 г. 11 м. 113 323 88 396 78 370 

МАРИНА 

СИМЕОНОВА 
13 г. 9 м. 114 828 127 318 126 368 

БИСЕРА 

ИВАНОВА 
8 г. 5 м. 115 593 108 385 107 785 

ДЕСИСЛАВА 

ВАСИЛЕВА 
16 г. 5 м. 115 1146 118 212 116 873 

 

 

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

Отчетната 2014 год. е приключила за съдиите по вписванията при 

РС – Перник с общо 10330 броя вписвания, отбелязвания и заличавания, 

издадени удостоверения за тежести и преписи от актове. Същите през 2013 

год. са били 9218, през 2012 год. - 9258, а през 2011 год. – 9838. 

От горепосочените данни е видно, че в сравнение с 2011 год. 

произнасянията на съдиите по вписванията са се увеличили с 492 бр., а в 

сравнение с 2012 год. с 1072 бр.  

Сравнителният анализ на отчетния период с предходната година 

сочи, че през 2014 год. броят на постъпленията по отношение на всички 

действия, извършвани от съдиите по вписванията, е нараснал, като 

увеличението с 1112 бр.  спрямо 2013 год. е значително. Следователно, през 

отчетната година обемът на натовареност на съдиите по вписванията се е 

повишил. 

През 2014 год. са постановени 5391 вписвания, отбелязвания и 

заличавания, издадени са 2938 удостоверения за тежести и 2001 преписи от 

актове. 
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От извършените през отчетната година 5391 вписвания, 

отбелязвания и заличавания: 

- 1397 са продажби /през 2013 год. са били 1320, през 2012 год. са 

били 1277, а през 2011 год. са били 1243/; 

-  409 са дарения /през 2013 год. са били 344, през 2012 год. са били 

361, а през 2011 год. са били 377/; 

-  283 са ипотеки /през 2013 год. са били 306, през 2012 год. са били 

337, а през 2011 год. са били 371/; 

-  437 са възбрани /през 2013 год. са били 536, през 2012 год. са 

били 500, а през 2011 год. са били 351/; 

- 2865 са други вписвания, отбелязвания и заличавания. 

 

През разглеждания отчетен период съдиите по вписванията са 

постановили общо 80 бр. определения за отказ по постъпили в СВ – Перник 

молби за вписвания, отбелязвания и заличавания на вписванията. От тях 4 

броя са обжалвани, като два отказа са потвърдени от Окръжен съд – Перник 

и два са висящи към крайната дата на отчетната година. 
 

 

ПО СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА РЕЗУЛТАТИТЕ СА СЛЕДНИТЕ: 
 

Съдии по 

вписва -

нията 

Юриди- 

чески 

стаж 

Вписвания, 

отбелязвания 

и 

заличавания 

Удостоверения 

за тежести 

Пре-

писи 

Завеща

ния 
Общо 

Гергана 

Манова 
15 г. 11м. 2674 1450 1067 44 5235 

Десислава 

Павлова 
10 г. 6 м. 2644 1488 934 29 5095 

Общо - 5318 2938 2001 73 10330 

 

 

 

Съдии по 

вписванията 

Общо 

откази 

Обжалвани 

откази 

Потвърдени 

откази 

Отменени 

откази 
Висящи 

Г. Манова 46 3 2 - 1 

Д. Павлова 34 1 - - 1 

Общо 80 4 2 - 2 
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РАДОМИРСКИ РАЙОНЕН СЪД 
 

I. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

През 2014 год. в Районен съд гр. Радомир е имало за разглеждане 

общо 1754 дела, от които: 

- наказателни (наказателни от общ характер, наказателни от 

административен характер, наказателни от частен характер, дела по чл.78а от 

НК, дела по Закона да здравето и частни наказателни дела) - 537 

- граждански – 1217 

От разгледаните наказателни дела в съда 92% са свършени в срок до 

три месеца от постъпването им, докато процентът на приключване на 

гражданските дела в посочения срок е 93%. 

За сравнение през 2013 г. в съда е имало за разглеждане общо 1531 

дела, а през 2012 г. - 1728 дела. При постъпленията при гражданските дела 

има лек спад спрямо 2013 г., както и при наказателните. Изразени в 

проценти, постъпленията при гражданските дела са намалели с 20,51%, 

докато при наказателните са се увеличили с 29,71% в сравнение с 

предходната 2013 г. 

1. Наказателни дела 

През отчетната 2014 г. са постъпили общо 480 наказателни дела,  от 

които 98 наказателни от общ характер дела (за сравнение – през 2013 г. са 

постъпили общо 713 наказателни дела, от които 133 наказателни от общ 

характер дела, а през 2012 г. – 678, от които 148 наказателни от общ характер 

дела. От предходната година са останали 15 н.о.х. дела, така, че общият брой 

за разглеждане на първоинстанционни наказателни от общ характер дела 

през 2014 година е бил 113. В сравнителен аспект броят на постъпилите 

наказателни от общ характер дела, съпоставен с предходните години, е 

съответно: през 2013 година – 133 дела, през 2012 година – 148 дела. Т.е. 

общата тенденция е към намаляване на постъпленията от този род дела. 

Тенденцията при престъпленията срещу личността по Глава Втора 

от НК също е към намаляване спрямо 2013 г. /броят на делата за разглеждане 

през 2014 г. е бил 11, а през 2013 г. – 14, докато през 2012 г. е бил 8/. 

При наказателните от частен характер дела също тенденцията е 

към намаляване – докато през 2012 г. тези дела са били 15, през 2013 г. – 19, 

то през 2014 г. този род дела са вече 14 на брой. 

Делата по чл.78а от НК намаляха значително след 

постановяването на Тълкувателно решение №2 от 29.11.2007 на ВКС. 

При престъпленията по Глава Четвърта от НК се забелязва леко 

увеличение на броя на делата спрямо 2012 г., когато са 9, и през 2013 г. 

когато те са били 11, а през 2014 г. са постъпили 12 дела. 

При престъпленията по Глава Десета /престъпления против реда 

и общественото спокойствие/ от НК през 2014 г. липсват такива дела, също 

като и през 2013, а през 2012 г. те са били 2 на брой. 

Постъпилите обвинителните актове за престъпления по Глава Пета 

от НК /престъпления срещу собствеността/ през 2014 г. са били 29, през 2013 

г. са - 30 броя, а през 2012 г. са били 33 броя. Съпоставката с предходните 
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години води до извода за една относително постоянна тенденция към 

намаляване. 

За отчетната 2014 г. са постъпили 2 незабавни производства, докато 

през 2013 г. са внесени 9 такива производства, а през 2012 г. - общо 13 

незабавни производства. Съпоставката с предходните години води до извода 

за една относително постоянна тенденция към намаляване. 

При престъпленията по Глава Осма от НК /престъпления против 

дейността на държавни органи и обществени организации/ – през 2012 г. 

са постъпили 2 такива дела, а през 2013 г. не е постъпило нито едно, а през 

2014 г. е постъпил един обвинителен акт. 

През 2014 г. са постъпили 44 броя обвинителни актове по Глава 

Единадесета от НК /общоопасни престъпления/, 72 са постъпилите за 2013 

г., а през 2012 г. са 90. Буди тревога фактът, че от общия брой /44/ дела по 

Глава Единадесета от НК 40 дела са по чл.343б от НК, т.е. една тревожна 

трайна тенденция. 

През 2014 г. има 2 постъпили дела за извършено престъпление по 

чл. 354а от НК, през 2013 г. е имало 5 такива дела, а през 2012 г. са 

образувани 6 дела по този текст. И по двете дела, постъпили в съда през 

2014 г. съдът е одобрил постигнато между подсъдимите и прокуратурата 

споразумение . 

По наказателните от общ характер дела през отчетната година са 

съдени 124 лица, като осъдените са 114, в т.ч. 2 непълнолетни. Оправдани са 

били 2 лицa. В процентно изражение броят на оправданите подсъдими по 

отношение на осъдените лица е 1,75 %, т.е. броят на оправданите е 

незначителен и този факт е доказателство за високото качество на работата 

на прокуратурата по отношение на обосноваността на обвиненията. От 

постъпилите 98 наказателни от общ характер дела през отчетната година е 

било върнато на прокуратурата едно дело, което съставлява 1.02% от общия 

брой на тези дела. Делото е върнато в закрито разпоредително заседание по 

чл.249 от НПК. 

От постъпилите 98 наказателни от общ характер дела през 

отчетната година са били върнати на прокуратурата четири дела, които 

съставляват 4.08% от общия брой на тези дела. Особеност на тези връщания 

съставлява фактът, че едно от делата е връщано два пъти на Районна 

прокуратура. Първият път съдията докладчик е върнал делото с 

разпореждане от разпоредително заседание за отстраняване на съществени 

нарушения на процесуалните правила поради противоречие между 

обстоятелствената част и диспозитива на внесения обвинителния акт. 

Разпореждането на съдията докладчик е било протестирано пред Окръжен 

съд гр.Перник, който го е потвърдил. Впоследствие обвинителният акт е бил 

внесен отново, като с разпореждане, постановено в разпоредително заседание 

на същия съдия докладчик делото е било върнато отново на РП гр.Радомир 

заради липса на мотиви относно квалифициращите признаци на деянието по 

чл.28, ал.1 от НК и за неотстранено противоречие в обвинителния акт 

относно механизма на деянието, предмет на обвинението. По следващото 

дело е внесено предложение по реда на чл.375 и следващите от НПК, във вр. 

с чл.78а от НК, като с протоколно определение в открито съдебно заседание 
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съдът, след провеждане на съдебното следствие, е прекратил производството 

и е върнал на РП гр.Радомир делото поради установяване на фактическа 

обстановка, различна от описаната в предложението на прокурора за 

прилагане на чл.78а от НК. По последното дело по внесен обвинителен акт на 

РП гр.Радомир съдията докладчик с разпореждане от разпоредително 

заседание делото е било върнато на прокурора заради допуснати съществени 

процесуални нарушения при привличането на обвиняемия и при 

предявяването на обвинението. В сравнителен аспект през 2013г. е било 

върнато на РП гр.Радомир също 1 дело, а през 2012 г. – общо 3 дела. 

При анализа на дейността на съда относно наказателните дела 

следва да бъдат посочени и делата по чл.243 и чл.244 от НПК и по чл.64 и 

чл.65 от НПК. През отчетната година са постъпили 26 дела по чл.243 и по 

чл.244 от НПК, докато през 2013 г. са постъпили 25 такива дела, а през 2012 

г. – 35. Тенденцията е към леко увеличение на този вид дела спрямо 

предходната година. Сходно е положението и с делата по чл.64 от НПК и по 

чл.65 от НПК през отчетния период са били образувани 12, през 2013 г. - 9 

дела, съответно през 2012 г. са били образувани 17 такива дела. 

Значителен обем в работата по наказателните дела заемат и 

произнасянията по исканията на прокуратурата за разрешение или одобрение 

на определени процесуално-следствени действия – през отчетния период са 

били образувани 134 такива дела, през 2013 и през 2012 година - 208 дела. 

Разпитите пред съдия през отчетната 2014 са 25, през 2012 г. те са били 43, а 

през 2012 г. - 22. 
 

 

С П Р А В К А 

за дейността на Районен съд гр. Радомир 

по наказателни дела от месец Януари 2014 г. до месец Декември 2014 г. 
 

Име и фамилия 

на съдията 

Стаж по 

чл.164 

ЗСВ 

Постъп-

ления 

Свър-

шени 

Обжал-

вани 

Отме-

нени 

Изме-

нени 

Потвър-

дени 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Антон Игнатов 16 год. 135 169 53 15 5 27 

Ивета Павлова 14 год. 135 146 29 6 0 22 

Калин Баталски 15 год. 87 85 5 2 1 2 

Антония Алексова 5 год. 7 7 0 0 0 0 

Лора Стефанова 11 год. 58 56 4 1 1 4 

Татяна Тодорова 5 год. 58 53 4 0 0 3 
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Като потвърдените, отменените и изменените се разпределят според 

вида си /решения или определения/ по следния начин: 
 

Съдия 

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

Общо 1 Потвърдени 

2а 
Отмене-

ни и 

върнати 

за ново 

разглеж-

дане на 

въззив-

ния съд 

2б 
Отменени и 

върнати за ново 

разглеждане на 

първоинстанцио

нния съд; 

2в 

Отмен

ени и 

вър-

нати  

на 

проку

рора. 

2г 

Отме-

нени 

изця-

ло. 

3а 
Изменени 

в наказа-

телната 

част; 

3б 
Изменени в 

гражданско-

осъдител-

ната част. 

ОБЩО 75 50 0 1 0 17 6 1 

Антон Р. Игнатов 41 25 0 0 0 11 4 1 

Ивета П. Такова 22 18 0 1 0 3 0 0 

Калин К. Баталски 5 2 0 0 0 2 1 0 

Лора Р. Стефанова 5 3 0 0 0 1 1 0 

Татяна И.Тодорова 2 2 0 0 0 0 0 0 

 

 

Съдия 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 

Общо 1 Потвърдени 

2а 

Отменени 

и върнати 

за ново 

разглеж-

дане на 

въззивния 

съд 

2б 

Отменени и 

върнати за ново 

разглеждане на 

първоинстанци

онния съд; 

2в 
Отме-

нени и 

вър-

нати  

на 

проку-

рора. 

2г 

Отме-

нени 

изця-

ло. 

3а 
Изменени 

в наказа-

телната 

част; 

3б 
Изменени в 

гражданско-

осъдител-

ната част. 

ОБЩО  13 50 0 1 0 17 6 1 

Антон Р. Игнатов 6 25  0 0  0 11 4  1 

Ивета П. Такова 6 18  0  1  0  3 0  0 

Калин К. Баталски 0 2  0  0 0 2  1  0 

Лора Р. Стефанова 0 3  0  0 0  1  1  0 

Татяна И.Тодорова 1 2  0  0  0  0  0  0 

 

 

 

СПРАВКА 

за действителната натовареност по наказателни дела на съдии 

през 2014 г. 
 

№ 

по 

ред 

Име на съдия 

Отрабо-

тени 

човеко- 

месеци 

Дела за разглеждане Свършени дела 

Брой 

Дела 

Натова-

реност 

Брой 

дела 

Натова-

реност 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Антон Р. Игнатов 12 172 14,33 169 14,08 

2 
Антония А. Атанасова- 

Алексова 
2 7 3,5 7 3,5 

2 Ивета П. Такова 12 149 12,42 146 12,17 

3 Калин К. Баталски 12 90 7,5 85 7,08 

4 Лора Р. Стефанова 12 61 5,08 56 4,67 

5 Татяна И.Тодорова 9,5 58 6,11 53 5,58 
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Забележка: Действителната натовареност на съдиите по 

наказателните дела се различава от натовареността в отчета, защото съдия 

Татяна Тодорова през 2014 г. е работила в Районен съд Радомир 9 месеца и 

19 дни, а съдия Антония А. Атанасова-Алексова е работила в Районен съд 

Радомир 2 месеца и 3 дни. През първите 6 месеца на 2014 г. наказателните 

дела са се разглеждали предимно от съдия А. Игнатов и съдия И. Павлова, но 

те са разглеждали и определени видове граждански дела, а съдия К. Баталски 

е разглеждал както граждански, така и наказателни дела. 

Сравнителен анализ на постъпленията по наказателни дела за последните 

три години (вкл. 2014 год.): 
 

 2012 год. 2013 год. 2014 год. 

ОБЩ БРОЙ 678 713 480 

ДРУГИ 139 171 55 

НАХД 198 228 146 

НЧХД 8 15 13 

З-н за здравето 20 30 17 

ЧЛ. 78А НК 15 9 4 

ЧЛ. 64 и 65 НПК 17 9 12 

НОХД 148 133 148 

ПО ГЛ. ХI НК 90 72 44 

ПО ГЛ.V НК 27 27 23 

ПО ГЛ. II НК 6 10 7 

ПО ГЛ. IV НК 8 9 11 

ПО ГЛ. X НК 2 0 0 

 

В гарафа ДРУГИ се включват всички други наказателни дела, които 

не са изброени в таблицата. 

 

 

Сравнителен анализ на свършените наказателни дела и процент на 

приключването им в тримесечен срок за последните три години 

(включително 2014 година): 

 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Свършени 664 707 516 

С решения 476 557 412 

Процент на приключили 

в 3-месечен срок 
94% 89% 91% 

Несвършени 51 57 21 
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По отношение на срочността на наказателните дела в съда се 

наблюдава една постоянна тенденция към приключване над 89% от делата в 

инструктивния тримесечен срок, съответно: за 2012 г. – 94%, за 2013 г. – 89% 

и за 2014 година този процент е 91%. 

 

2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Постъпилите в районния съд граждански дела за 2014 година са 

общо 1061. Заедно с останалите несвършени 156 от предната година делата 

за разглеждане от съдиите в съда са били общо 1217. От постъпилите през 

отчетната година 1061 граждански дела 62 са брачни, 23 дела са за издръжка, 

делата по СК – 15 броя, 69 облигационни искове, 25 вещни искове, 25 делби, 

94 броя искове по КТ, 47 са другите дела, 8 дела по Закона срещу домашното 

насилие, 32 по Закона за закрила на детето, 1 административно дело и 69 

частни граждански дела. За сравнение: през 2013 г. са постъпили 1399 и с 

несвършените 132, общо делата за разглеждане били 1531 бр., а през 2012 г. 

общо постъпилите граждански дела са били 1593 и с останалите 135 

несвършени дела от предходната година, общо делата за разглеждане били 

1728 бр. Анализът на гражданските дела сочи, че най-голям дял от 

постъпленията имат делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК - 620, следвани от 

искове по КТ – 94, т.е., броят на постъпилите граждански дела през 2014 г. 

има спад спрямо постъпленията през 2013 година и леко са се увеличили 

спрямо 2012. Делата по чл.310 от ГПК са се увеличили с 6.5%, частните дела 

са се увеличи с 25.45%, а с повече от два пъти са се увеличили делата от и 

срещу търговци. Постъпленията на дела по чл.410 и чл.417 от ГПК за 

отчетната 2014 г. са 620, което е намаление с 43,71% спрямо 2013 г. и с 

87.10% намаление спрямо 2012 г. Въпреки това този вид дела запазват един 

относително висок процент на фона на останалите граждански дела. 

Делбените производства за 2014 г. са 25 бр. и са се увеличили съответно с 

12% и 24%, спрямо 2013 г. и 2012 г. когато постъпилите дела са 22 и 19. 

При исковете по Кодекса на труда има увеличение при 

постъпленията - за 2014 г. са 94, което е увеличение с близо 40%, спрямо 

2013 г, когато делата са били 57 и увеличение с 4%, спрямо 2012 г., когато 

броят на делата е бил 90. 

При вещните искове се отчита намаление в нивото им – през 2014 г. 

броят им е 23, което е намаление с близо 40% спрямо 2013 г., когато те са 

били 38, и намаление с 36.11% спрямо 2012 г., когато броят им е бил 36. 

В Районен съд гр. Радомир през последните три години не е 

постъпило нито едно дело за финансов начет. 

Исковете по Семейния кодекс са се увеличили през отчетния 

период в сравнение с предходните години - през 2014 г. те са 15, през 2013 г. 

са били 10, а през 2012 г. са постъпили общо 12 от този род дела. 

От тях делата за развод са били общо 62, като 58 са били през 2013, 

а през 2012 г. – 39.  

При делата за издръжка, които през 2014 са 23 бр., се забелязва 

чувствително намаляване на постъпленията /както на исковете за 
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първоначалното определяне на издръжка, така и при исковете за изменение 

на издръжка, спрямо 2013 г., когато броят им е бил 54, и незначително 

увеличение, спрямо 2012 г., когато техния брой е 19. 

Делата по Закона за защита от домашно насилие бележат 

незначително увеличение спрямо 2013 и незначително намаление спрямо 

2012, когато са били съответно 7 и 9 броя. 

Делата по Закона за защита на детето бележат намаление с 54.29% 

спрямо 2013 г., когато техният брой е бил 70, и намаление с 5,88%, спрямо 

2012 г., когато те са били 34 на брой. 

От общия брой граждански дела за разглеждане (1217) 1012 дела са 

били решени с постановени актове по същество на делото, като 105 дела са 

били прекратени по различни причини. 

В Районен съд гр.Радомир са приети времеви стандарти за 

насрочване и разглеждане на гражданските дела, които се спазват почти 

напълно. 

Следва да се отбележи, че през годината от всички съдии се 

положиха максимални усилия за приключване на производствата, образувани 

в предходни периоди. Изолираните причини за забавяне движението на 

делата са идентични с предходни периоди - нередовно връчване на съдебни 

книжа и призовки, ненадлежното оформяне на връчените съдебните книжа, 

отлагане на делата по обективни причини, прекомерна натовареност на 

експертите и пр., както и поради представянето на болнични листове, 

различни молби за отлагане от страни, свидетели, вещи лица адвокати и т.н. 

се отстраниха благодарение подобряването на администрирането на делата 

от страна на съдиите, повишеното чувство за отговорност, осъзнатата 

необходимост за работа в екип и повишено ниво на качеството на 

обслужване на гражданите. 

Средната продължителност на разглежданите дела от постъпването 

им /а по гражданските дела – от разпореждането за насрочване/ до 

постановяване на съдебния акт, съгласно статистическите отчети за работата 

на районния съд от общо свършените 1117 дела – в тримесечен срок са 

свършени 1037 дела, което съставлява 93% от делата. Съдиите от гражданска 

/условно/ колегия са имали за разглеждане през 2014 г. и 6 бр. 

административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, от които са свършени общо 4. 

Общо останали несвършени към 31.12.2014 г. са 100 граждански дела, което в 

процентно изражение представлява 8.22% от всички дела за разглеждане. 

От постановените съдебни актове по граждански дела са били 

обжалвани общо 102, като са отменени 12, изменени са 17 и са оставени в 

сила 59 акта. Няма дела с изтекъл срок над 5 г. През отчетния период няма 

нито едно дело в съда, чието решение да е постановено и обявено извън 

съответния законов /едномесечен или по-кратък/ срок от приключването на 

делото. 
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С П Р А В К А 

за дейността на Районен съд гр. Радомир 

по граждански дела от месец Януари 2014 г. до месец Декември 2014 г. 
 

Име и фамилия 

на съдията 

Стаж по 

чл.164 

ЗСВ 

Постъп-

ления 

Свър-

шени 

Обжал-

вани 

Отме-

нени 

Изме-

нени 

Оставени 

в сила 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Антон Игнатов 16 год. 189 181 16 3 5 7 

Ивета Павлова 14 год. 196 189 15 0 3 14 

Калин Баталски 15 год. 203 195 3 0 0 2 

Антония Алексова 5 год. 10 72 16 5 5 16 

Лора Стефанова 11 год. 232 276 39 4 3 17 

Татяна Тодорова 5 год. 231 204 13 0 1 3 

 

 

като потвърдените, отменените и изменените съдебни актове се разпределят 

в зависимост от характера си /решения или определения/ по следния начин: 
 

 

Съдия 

РЕШЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 
 
Общо 

1 
изцяло 
потвър 

дено 

2 
изцяло  
отмене

но,  

обезси
лено  

или 

нищож
но,  

върнат

о  
или не 

за 

ново 

разгле

ждане. 

3а  
поради   
представян

е 

 на нови 
доказателс

тва пред 

въззивната 
инстанция, 

които са 

обусловил
и  

отмяната 

или 

обезсилван

ето; 

3б 
 отказ или 
оттегляне пред 

въззивна 

(касационна) 
инстанция на 

исковата молба 

или постигане на 
спогодба пред 

въззивна 

(касационна) 
инстанция; 

3в  
поради 
заличаване от 

търговския 

регистър или 
приемане на 

вземането на 

ищеца, когато 
срещу ответ-

ника е открито 

производство 
по 

несъстоятелно

ст и вземането 

на ищеца е 

прието; 

3г 
възражение 
за давност 

пред 

въззивната 
инстанция. 

4 
потвърден
о в една 

част, 

отменено 
обезсилен

о или 

нищожно , 
върнато 

или не за 

ново 
разглежда

не в друга 

част. 

5а 
потвърден
о в една 

част; 

отменено 
или 

обезсилено 

в друга 
част по 

обективни 

причини: 

За всичко 

дела 
64 42 7 0 0 0 0 14 0 

Антон 

Игнатов 
12 4 3 0 0 0 0 5 0 

Антония 

Атанасова-

Алексова 

21 13 3 0 0 0 0 4 0 

Ивета 

Такова 
11 9 0 0 0 0 0 2 0 

Калин  

Баталски 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 
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Лора 

Стефанова 
15 12 1 0 0 0 0 2 0 

Татяна 

Тодорова 
3 2 0 0 0 0 0 1 0 

 

 

Съдия 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИНДЕКСИ 
 

Общо 
1 
изцяло 

потвър 
дено 

2 
 изцяло  

отменено,  
обезсилено  

или 

 нищожно,  
върнато  

или не за ново 

разглеждане. 

3а  
поради   

представяне 
 на нови 

доказателства 

пред въззивната 
инстанция, 

които са 

обусловили  
отмяната или 

обезсилването; 

 

3б 
 отказ или 

оттегляне 
пред въззивна 

(касационна) 

инстанция на 
исковата 

молба или 

постигане на 
спогодба 

пред въззивна 

(касационна) 
инстанция; 

3в  
поради 

заличаване от 
търговския 

регистър или 

приемане на 
вземането на 

ищеца, когато 

срещу ответника е 
открито 

производство по 

несъстоятелност и 
вземането на 

ищеца е прието; 

3г 
възражение 

за давност 
пред 

въззивната 

инстанция. 

4 
потвърдено в 

една част, 
отменено, 

обезсилено 

или нищожно 
, върнато или 

не за ново 

разглеждане 
в друга част. 

За всичко 

дела 
24 17 5 0 0 0 0 2 

Антон  

Игнатов 
3 3 0 0 0 0 0 0 

Антония 

Атанасова-

Алексова 

5 3 2 0 0 0 0 0 

Ивета 

Такова 
6 5 0 0 0 0 0 1 

Калин  

Баталски 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Лора 

Стефанова 
9 5 3 0 0 0 0 1 

Татяна 

Тодорова 
1 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

СПРАВКА 

за действителната натовареност по граждански дела на съдии 

през 2014 г. 
 

№ 

по 

ред 

Име на съдия 

Отработени 

човеко- 

месеци 

Дела за разглеждане Свършени дела 

Брой 

дела 

Натова-

реност  

Брой 

дела 

Натова-

реност 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Антон Игнатов 12 198 16,5% 181 15,08% 

2 
Антония Атанасова- 

Алексова 
2 72 36% 72 36% 

3 Ивета Такова 12 205 17,08% 189 15,75% 

4 Калин Баталски 12 209 17,42% 195 16,25% 

5 Лора Стефанова 12 302 25,17% 276 23% 

6 Татяна Тодорова 9,5 231 24,32% 204 21,47% 
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Забележка: Действителната натовареност на съдиите по 

гражданските дела се различава от натовареността в отчета, защото съдия 

Татяна Тодорова през 2014 г. е работила в Районен съд Радомир 9 месеца и 

19 дни, а съдия Антония А. Атанасова-Алексова е работила в Районен съд 

Радомир 2 месеца и 3 дни. През първите 6 месеца на 2014 г. граждански дела 

са разглеждали съдия А. Алексова, Л. Стефанова и Т. Тодорова, но те са 

разглеждали и определени видове наказателни дела, а съдия К. Баталски е 

разглеждал както граждански, така и наказателни дела. 
 

 

Сравнителен анализ на свършените граждански дела и процент на 

приключването им в тримесечен срок за последните три години 

(включително 2014 година): 
  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Свършени 1596 1375 1117 

С решения 1461 1255 1012 

Процент на приключили 

в 3-месечен срок 
95% 92% 93% 

Несвършени 132 156 100 

 

 

Сравнителен анализ на постъпленията по граждански дела за последните 

 три години (вкл. 2012 год.): 
 

 2012 год. 2013 год. 2014 год. 

ОБЩ БРОЙ 1593 1399 1061 

ЧЛ. 200 КТ 24 80 84 

ИСКОВЕ ПО КТ 57 90 94 

ОБЛ. ИСКОВЕ 135 118 69 

ИЗДРЪЖКА 31 54 23 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 38 33 25 

ФИН.НАЧЕТ 0 0 0 

ДЕЛБИ 19 22 25 

РАЗВОД 39 58 62 

ДРУГИ 931 1220 663 

АДМ. ДЕЛА 7 3 1 

ДЕЛА ПО СК 23 10 15 

В гарафа ДРУГИ се включват всички граждански дела, които не са 

изброени в таблицата. 
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II. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

За отчетната 2014 г. броят на висящите изпълнителни дела е 1996 

бр., като постъпилите са 434 бр., за 2013 г. висящите дела са били 1818, като 

постъпилите са 343, а през 2012 г. броят им е 1 630, от които  постъпили са 

359. За 2014 г. делата, изпратени по подсъдност на друг съдебен изпълнител 

са 10 броя. Събраната сума през 2014 г. е 355 723 лв., през 2013 г. е 358 297 

лв., а през 2012 г. е 308 511 лв.  

 

Сравнителен анализ на постъпленията и на свършените дела за 

последните три години /включително 2014 г./: 
 

 

  2012 г.                  2013 г.                   2014 г. 

ОБЩ БРОЙ 359 бр.                  343 бр.                  434 бр. 

СВЪРШЕНИ 171 бр.                  165 бр.                    277 бр. 

СЪБРАНИ СУМИ 308 511 лв.       358 297 лв.            355 723 лв. 

НЕСВЪРШЕНИ 1818 бр.                1998 бр.                2153 бр. 

 

 

 

ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕЗУЛТАТИТЕ СА 

СЛЕДНИТЕ: 
 

ИМЕ 
ЮРИДИЧЕСКИ 

СТАЖ 

ПОСТЪПИЛИ 

ДЕЛА 

СВЪРШЕНИ 

ДЕЛА 

СЪБРАНИ 

СУМИ 

ДЕСИСЛАВА 

ДАМЯНОВА 
13  ГОДИНИ 434 бр. 277 бр. 355 723 лв. 

 

III. ДЕЙНОСТ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА.  

Тъй като от няколко години службата по вписвания е на 

подчинение на Агенцията по вписванията при Министерство на 

правосъдието, то няма да се спирам на дейността на самата служба по 

вписванията, а само на дейността на съдията по вписванията. 

През отчетната 2014 г. поради ползването на продължителен 

болничен отпуск поради общо заболяване от титуляра на длъжността – 

Ирина Пенчева Стоичкова, тази длъжност е възлагана със заповед от 

Министъра на правосъдието на  Десислава Дамянова – ДСИ при РС Радомир, 

както и със заповед на председателя на Районен съд гр.Радомир на съдиите 

от съда. 
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Справка за събраните суми от държавни такси 

от Службата по вписванията - Радомир 

за период от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 
 

Вид такса 

 

Брой 

 

 

Обща сума 

 

Такса за вписване 2532 40705 

Такса за удостоверение 378 6007 

Такса за заверен препис 603 2033 

Такса за устна справка 105 271,5 

Такса за справка за държавен орган 19 0 

ОБЩО 3637 49016,5 

През отчетната 2014 г. са извършени 2468 вписвания, от тях: 

продажби – 927, дарения – 176, замени – 5, ограничени вещни права – 21, 

наеми – 23, аренди – 63, законни ипотеки – 13, договорни ипотеки – 26, 

възбрани – 144, искови молби – 40, обявени завещания – 21, делби – 69, 

констативни нотариални актове – 418, административни акта за публична и 

частна държавна собственост – 6, административни акта за общинска 

собственост – 433, други актове – 83, общо вписвания – 2468, заличени 

искови молби – 3, заличени възбрани – 30, заличени ипотеки – 33, стари 

актове – 0. 

През 2013 г. са извършени 2433 вписвания, от тях: продажби – 876, 

дарения – 213, замени – 7, ограничени вещни права – 19, наеми – 45, аренди – 

74, законни ипотеки – 8, договорни ипотеки – 30, възбрани – 136, искови 

молби – 46, обявени завещания – 16, делби – 41, констативни нотариални 

актове – 562, административни акта за публична и частна държавна 

собственост – 6, административни акта за общинска собственост – 240, други 

актове – 114, общо вписвания – 2433, заличени искови молби – 0, заличени 

възбрани – 28, заличени ипотеки – 34, стари актове – 0. 

През 2012 г. са извършени 2301 вписвания, от тях: продажби – 868, 

дарения – 150, замени – 3, ограничени вещни права – 20, наеми – 21, аренди – 

59, законни ипотеки – 6, договорни ипотеки – 24, възбрани – 133, искови 

молби – 44, обявени завещания – 10, делби – 87, констативни нотариални 

актове – 543, административни акта за публична и частна държавна 

собственост – 24, административни акта за общинска собственост – 217, 

други актове – 91, общо вписвания – 2301, заличени искови молби – 0, 

заличени възбрани – 22, заличени ипотеки – 23, стари актове – 0. 
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БРЕЗНИШКИ РАЙОНЕН СЪД 

I. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В БРЕЗНИШКИ РАЙОНЕН СЪД. 

1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

През отчетната 2014 година са постъпили 47 броя 

първоинстанционни наказателни общ характер дела. От предходната година 

са останали 6 броя НОХД, т. е. общия брой за разглеждане на 

първоинстанционни наказателни общ характер дела през 2014 година е бил 

53 броя. 

В сравнителен аспект постъпилите наказателни общ характер дела 

съпоставимо с предходните години има следният израз: за 2012 г. са 

постъпили 45 бр., 2013 г. – 36 бр., наказателни общ характер дела, а за 2014 г. 

– 47 броя, което показва увеличение на постъпленията от наказателно общ 

характер дела. Съпоставени с постъпленията от 2012 г. обвинителните актове 

за престъпление по Глава V - та от НК, когато същите са били 19 бр., за 2013 

г. са 8 броя, а през отчетната 2014 г. – 10 бр., което е увеличение с 2 бр. дела 

в сравнение с 2013 година и с 9 броя дела по-малко от  2012 г. Този вид дела 

вече не е с най-голям брой от внесените обвинителни актове, като основната 

причина за това е добрата съвместна работа с органите на полицията и 

прокуратурата. Анализът на първоинстационните дела по видове 

престъпност сочи, че през отчетната 2014 г. внесените обвинителни актове за 

престъпления по Глава XI-та, раздел II-ри НК и по-конкретно за 

престъпления по чл. 343 Б от НК, са както следва: през 2012 г. са 19 бр., през 

2013 г. са 16 броя, а през 2014 г. са 34, което показва двойно увеличение на 

делата спрямо предходната година. През 2014 г. в Брезнишки районен съд 

няма образувани дела по обвинение за извършено престъпление по чл. 354 от 

НК, като и през предходните 3 години такива дела е нямало. През 2014 г. в 

Брезнишки районен съд има 1 брой образувано дело по обвинение за 

извършени документни престъпления по глава ІХ от НК и 1 брой дело по 

глава VІ от НК по обвинение за извършено престъпление против 

стопанството, като и 1 брой дело по обвинение за извършено престъпление 

против личността. 

По първоинстационните НОХД през отчетната година са съдени 49 

лица, като осъдените са 48 лица, като 1 лице е оправдано. Част от присъдите 

са били протестирани, като повечето от тях са потвърдени от горни 

инстанции.  

Тук обаче следва да се посочи, че в по-голямата си част тези актове 

са постановени от предходни години, но са се върнали през отчетната, а 

както бе отбелязано по-горе, все още има невърнали се от горните инстанции 

постановени и обжалвани или протестирани съдебни актове през 2014 г. 

За сравнение от постановените през 2014 г. от 147 бр. 

първоинстанционни съдебни актове, са били обжалвани и протестирани 13 

бр., от които 8 бр. НАХД, 3 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, 0 бр. ЧНД и по чл. 78 А 

от НК – няма обжалвани. 

От обжалваните през 2014 г. 13 бр. съдебни актове са отменени от 

въззивната инстанция 2 и са потвърдени 5 бр. първоинстанционни съдебни 
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актове, като останалите дела не са се върнали от въззивната инстанция. Като 

цяло през 2014 г. са се завърнали 20 броя обжалвани актове на съда 

(постановени през 2013 и 2014 г.), от които 6 броя са отменени и 14 броя са 

потвърдени. 

За сравнение от постановените през 2013 г. от 138 бр. 

първоинстанционни съдебни актове, са били обжалвани и протестирани 16 

бр., от които 13 бр. НАХД, 1 бр. НОХД, 0 бр. НЧХД,  1 бр. ЧНД и по чл. 78 А 

от НК – 1 брой. 

От обжалваните през 2013 г. съдебни актове са отменени 8 бр., 

изменени от въззивната инстанция са – 1 бр. съдебни актове (като 

изменените се свеждат само до размера на наказанията) и са потвърдени 8 бр. 

първоинстанционни съдебни актове. 

През 2012 г. от 172 бр. първоинстанционни съдебни актове, са били 

обжалвани и протестирани 18 бр., от които 8 бр. НАХД, 7 бр. НОХД, 2 бр. 

НЧХД и 1 бр. ЧНД. 

 От обжалваните съдебни актове са отменени 3 бр., изменени от 

въззивната инстанция са – 1 бр. съдебни актове (като изменените се свеждат 

само до размера на наказанията) и са потвърдени 13 бр. първоинстанционни 

съдебни актове.  

През 2011 г. от постановените 162 бр. първоинстанционни съдебни 

актове, са били обжалвани и протестирани 15 бр., от които 7 бр. НАХД, 5 бр. 

НОХД, 1 бр. НЧХД, 1 бр. НАХД - 78а и 1 бр. ЧНД. 

От обжалваните съдебни актове са отменени 3 бр., изменени от 

въззивната инстанция са – 1 бр. съдебни актове и са потвърдени 11 бр. 

първоинстанционни съдебни актове.  

Броя на потвърдените, спрямо отменените и изменени съдебни 

актове постоянно се увеличава в полза на потвърдените, което говори за едно 

добро качество на работата на съдиите в Брезнишки районен съд и 

подобряване на юридическата им подготовка. През 2014 година няма върнати 

за доразследване на прокуратурата дела. 

При анализа на дейността на съда относно първоинстационните 

наказателни дела следва да бъдат посочени и делата по чл. 243 и чл. 244 от 

НПК. През отчетната година е постъпило 1 бр. дело, което е потвърдено.  

През 2014 г. са проведени 6 бр. разпити по реда на чл. 222 и чл. 223 

от НПК, както и произнасянията по исканията на прокуратурата за 

разрешение или одобряване на определени процесуално – следствени 

действия, от които са постъпили 57 бр., няма съдебна реабилитация и няма 

съдебни поръчки. 

За сравнение през 2013 г. са проведени 3 бр. разпити по реда на чл. 

222 и чл. 223 от НПК, както и произнасянията по исканията на прокуратурата 

за разрешение или одобряване на определени процесуално – следствени 

действия, от които са постъпили 39 бр., както и 1 брой съдебна реабилитация 

и 3 броя съдебни поръчки. През 2012 г. са проведени 3 бр. разпити по реда на 

чл. 222 и чл. 223 от НПК, както и произнасянията по исканията на 

прокуратурата за разрешение или одобряване на определени процесуално – 

следствени действия, от които са постъпили 59 бр., от които по чл. 64, вр. чл. 

63 от НПК – 1 бр. и по чл. 67, ал. 1 от НПК – 2 бр., като едното от тях е 
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прекратено, през  2011 г. са проведени 4 бр. разпити по реда на чл. 222 и чл. 

223 от НПК, произнасяния по исканията на прокуратурата за разрешение или 

одобряване на определени процесуално – следствени действия 65 бр. и 2 бр. 

за съдебна реабилитация.  

На следващо място следва да бъде анализирана работата на съда по 

административно – наказателни дела, по които районния съд е бил въззивна 

инстанция през отчетната година. Сравнявайки постъпленията за 

предходните години в Брезнишки районен съд като Въззивна инстанция са 

постъпили както следва: през 2012 г. – 45 бр., през 2013 г. – 36 бр., а през 

2014 г. – 41. Както се вижда при въззивните дела се забелязва увеличаване на 

техния брой спрямо предходната година и почти същия брой като през 2012 

г., като следва да се има предвид, че същите вече са и значително по-сложни 

като правна проблематика, казусите все повече налагат внимателно и 

задълбочено проучване, от което натоварването на съдиите се увеличава. 

Срочността по този вид дела е както следва: за 2012 г. – 100 %, за 2013 г. – 

88,89 % и за 2014 г. - 87  % като процента на приключените дела е по-нисък в 

сравнение с предходните години, тъй като до края на календарната година са 

решени 30 броя, а 11 броя са постъпили в края на отчетната 2014 г. и са 

останали за решаване и тримесечния им срок изтича през 2015 г. При това 

положение въпреки, че само 4 дела са извън тримесечния срок то на фона на 

30 броя решени дела те дават един по-нисък резултат в процентно изражение. 

По отношение на срочността по наказателни общ характер дела в 

Брезнишки районен съд се наблюдава една стабилност със запазване на 

процента на срочността на първоинстационните общ характер дела: за 2011 г. 

– 91 %, за 2012 г. – 96,51 %, 2013 г. – 91,30 %, а за отчетната 2014 г. – 93.20 % 

или от анализа е видно, че през отчетната 2014 г. срочността по 

наказателните общ характер и административно наказателни дела се движи 

над 93 %, което е добър атестат за работата на съдиите по отношение на 

срочността на приключване на делата. Въпреки тази тенденция обаче, все 

още има какво да се желае относно срочността на делата от общ характер. 

Вярно е, че това всъщност са най-тежките дела, понякога с по няколко 

подсъдими, като в много от случаите и подсъдимите и адвокатите, ползват 

законови способи за отлагане на делата. Като причина за забавяне 

решаването на тези дела следва да се посочи и това, че има случаи както 

подсъдими, така и свидетели, макар и да са били редовно призовани не се 

явяват в съдебно заседание. В такива случаи се е налагало да бъдат 

изменявани мерките за неотклонение или да бъде постановявано 

принудително довеждане от органите на съдебната охрана. Като 

положителна тенденция следва да бъде отразено, че за подобряване на 

срочността на първоинстационните наказателни общ характер дела 

допринася и прилагането на особените правила по НПК – решаване на делото 

по реда на съкратеното съдебно следствие, решаване на делото със 

споразумение, бързи производства и незабавни производства. По първия 

способ (съкратено съдебно следствие) през отчетната 2014 г. са решени 6 бр., 

със споразумение – 38 бр. За сравнение през 2013 г. по реда на съкратеното 

съдебно следствие са решени 11 бр., със споразумение –5 бр., 2012 г. по реда 

на съкратеното съдебно следствие са решени – 16 бр. по съкратено съдебно 
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следствие, със споразумение – 16 бр., през 2011 г. – по съкратено съдебно 

следствие – 16 бр., със споразумение – 11 броя, през 2010 г. – 12 бр. дела по 

съкратено съдебно следствие и със споразумение са приключили 23 бр. дела. 

Макар, че по този начин подсъдимите получават по-леки наказания (при 

условията на чл. 55 и чл. 58 А от НК, дори и без да са налице такива 

обстоятелства), според мен бързото правораздаване внушава повече доверие 

у гражданите и обществото отколкото проточилите се дълги години съдебни 

производства, при които в много случаи пострадалите и обществото губят 

доверието си в системата на наказателното правораздаване. През отчетната 

2014 г. са образувани 26 броя бързи производства, и 1 брой незабавно 

производство. В сравнение през 2013 г. са образувани 4 бр. бързи 

производства и един брой незабавно производство, през 2012 г. са 

образувани – 2 бр. бързи производства и 1 незабавни производства, докато 

през 2011 г. са образувани – 7 бр. бързи производства и 2 незабавни 

производства.  

Натовареността и резултатите от дейността на съдиите от 

Брезнишки районен съд, които нямат профилиране и всеки един от тях 

разглежда, както наказателни, така и граждански дела, е посочена в 

следващата 

С П Р А В К А 

за дейността на Районен съд гр. Брезник 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

от месец Януари 2014 г. до месец Декември 2014 г. 
 

Име и фамилия 

на съдията 

Стаж по 

чл. 164 

ЗСВ 

Постъп-

ления 

Свър-

шени 

Обжал- 

вани Отме-

нени 

Изме-

нени 

Оставени 

в сила 
I II I II I II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Роман Николов 17 г.  82  75  9 - 5 - 8 

Веселин Хайдушки 13 г. 75  72  4 - 1 0 6 

 

Сравнителен анализ на постъпленията по наказателни дела за последните 

три години (вкл. 2014 год.): 
 

 2014 год. 2013 год. 2012 год. 

ОБЩ БРОЙ 157 136 173 

НОХД 3 12 7 

НАХД 40 36 45 

НЧХД 3 3 6 

З-н за здравето 3 8 8 

ЧЛ. 78А НК 1 4 1 

ЧЛ. 64 и 65 НПК - - 1 

ДРУГИ 63 49 67 

ПО ГЛ. ХІ НК 34 16 19 

ПО ГЛ.V НК 10  8 19 

ПО ГЛ. ІІІ НК - - - 

ПО ГЛ. ІV НК - - - 



 63 

СПРАВКА 

за действителната натовареност по наказателни дела по съдии 

през 2014 г. 

 
№ 

по 

ред 

Име на съдия 

Отработени 

човеко- 

месеци 

Дела за разглеждане Свършени дела 

Брой 

дела 

Натова-

реност 

Брой 

дела 

Натова-

реност 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Роман Николов 12 87 7,25 75 6,25 

2 Веселин Хайдушки 12 80 6,67 72 6,00 

 

2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 

Постъпилите в районния съд граждански дела за 2014 г. са общо 

350 бр. заедно с останалите несвършени от предната година – 43 бр., делата 

за разглеждане от съдиите в Брезнишки районен съд са били общо 393 бр. От 

постъпилите през отчетната година 350 бр. граждански дела са: 89 бр. искове 

по СК от които  80 бр. са брачни дела, 2 бр. за издръжка, 4 бр. за 

привременни мерки и 3 бр. теглене на детски влог; 15 бр. облигационни 

искове, от които 3 бр. са дела от и срещу търговци;  10 бр. вещни искове; 19 

бр. делби; 3 бр. искове по КТ, от които 1 бр. отмяна на уволнение; 31 бр. 

други дела, от които има 8 бр. по закона за домашното насилие; 7 бр. по 

ЗЗДетето; 3 бр. административни дела; 180 бр. дела по реда на глава XXXVII 

от ГПК (Заповедно производство). За сравнение постъпленията през 

предходните 3 години са както следва: през 2011година са общо 341 броя 

дела, за 2012 година – 316 броя, а за 2014 г. – 350 броя. 

Анализът на граждански дела сочи, че най-голям дял от 

постъпленията имат дела по реда на глава XXXVII от ГПК – 180 бр., 

следвани от исковете по СК – 89 бр., други дела – 31 бр., делби – 19 бр., 

облигационни искове – 15 бр., вещни искове – 10 бр., искове по КТ – 3 бр., 

административни дела – 3 бр.  

Постъпленията в Районен съд гр. Брезник, сочат увеличаване на 

постъпленията сравнени с предходните години, като 2014 г. е най-

натоварената, имайки предвид, че през 2012 г. в съда работеха трима съдии, а 

през отчетната 2014 г. бяха само двама. Следва да се има предвид 

обстоятелството, че правната сложност значително се е повишила, което 

води до необходимост да се полагат много повече усилия за подготовка на 

делата и повишаване на знанията от съдиите. Тука е мястото да се отбележи, 

че с влизането в сила на нов ГПК доведе до едно значително намаляване на 

отложените дела, като се ограничи и възможността процесът да бъде 

недобросъвестно протакан. Това обаче се случва след като бъде извършена 

процедурата по размяна на книжата, което в някои случаи е доста дълъг 

процес. Все още се срещат затруднения с призоваването на страните, които 

понякога са много на брой, а има случаи, в които вещи лица не изготвят 

заключението в срок, което също води до отлагане на делата. 

Средната продължителност на разглежданите дела от първото 

редовно по делото съдебно заседание до постановяване на съдебния акт на 

първоинстационните граждански и гражданско-административни дела, 
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съгласно статистическите отчети за работата на районния съд по граждански 

дела от общо свършените 342 бр. първоинстанционни дела – в тримесечен 

срок са свършени 300 броя дела, което съставлява 87.72 %. Значителен обем 

в работата на гражданска колегия са делата по реда на глава XXXVII от ГПК. 

През отчетната година тези дела са били общо за разглеждане 180 бр., 

свършени са 180 бр., като всичките (100%) са свършени в законоустановения 

срок. Съдиите от Брезнишки районен съд са имали за разглеждане през 2014 

г. и 4 бр. административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, от които 3 бр. са 

свършени в тримесечен срок. Останали несвършени към 31.12.2014 г. всичко 

граждански дела са 51 бр., което в процентно изражение представлява 13,00 

%.  

При отразеното по-горе за причините за значително забавяне на 

гражданските дела, което съществено се отразява на общия процент на 

свършените в тримесечен срок граждански дела, следва да бъде подчертано 

изключително отговорното отношение на съдиите при разглеждането на 

делата и ярко изразения стремеж да се приключват делата максимално бързо. 

Следва да се има предвид, че делата за съдебна делба законово не могат да 

бъдат свършени в тримесечния срок, което също се отразява на общата 

статистика, а видно от изложеното по-горе такива през 2014 г. са 19 броя, 

което и най-големия брой делби в последните 5 години. 

От постановените съдебни актове по граждански дела са били 

обжалвани общо 19 бр. от приключените и върнати от горните инстанции са 

отменени 3 бр., изменени са 2 бр. и са оставени в сила 12 бр. дела, като тук 

следва да се отбележи, че горепосочените дела са и от предходни години. В 

приложените по-долу справки е отразена поотделно работата и 

натовареността на съдиите от Брезнишки районен съд, които нямат 

профилиране и всеки един от тях разглежда, както наказателни, така и 

граждански дела. 

 

 

С П Р А В К А  

за дейността на Районен съд гр. Брезник 
 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

от месец Януари 2014 г. до месец Декември 2014 г. 
 

Име и фамилия 

на съдията 

Стаж 

по 

чл.164 

ЗС

В 

Постъпления Свършени 
Обжал- 

вани Отме-

нени 

Изме-

нени 

Оста-

вени в 

сила I II I II I II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Роман Николов 17 г.  175 - 169 -  9 2 - 5 

Веселин Хайдушки 13 г. 175 - 173 -  10 1 2 7 
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СПРАВКА 

за действителната натовареност по граждански дела по съдии 

през 2014 г. 
 

№ 

по 

ред 

Име на съдия 

Отработени 

човеко- 

месеци 

Дела за разглеждане Свършени дела 

Брой 

дела 

Натова-

реност 

Брой 

дела 

Натова-

реност 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Роман Николов 12 198 16.50 169 14,10 

3 Веселин Хайдушки 12 195 16.25 173 14,42 

 

Сравнителен анализ на свършените граждански дела и процент на  

приключването им в тримесечен срок за последните три години 

(включително 2014 година): 
  

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Свършени 349 308 284 342 

С решения 69 41   64 122 

Процент на приключили 

в 3-месечен срок 
93.07 % 92,86 % 90,14 % 87.72 % 

Несвършени 26 34 43 51 

 

Сравнителен анализ на постъпленията по граждански дела за последните 

три години (вкл. 2014 год.): 
 

 
2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год. 

ОБЩ БРОЙ 341 316 293 350 

ЧЛ. 200 КТ - - - - 

ИСКОВЕ ПО КТ 3 4 1 3 

ОБЛ. ИСКОВЕ 15 13 16 15 

ИСКОВЕ ПО СК 5 29 6 7 

ИЗДРЪЖКА 2 2 5 2 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 11 7 11 10 

ФИН.НАЧЕТ - - - - 

ДЕЛБИ 6 6 13 19 

РАЗВОД 16 21 31 80 

ДРУГИ 30 12 25 31 

АДМ. ДЕЛА - 5 4 3 

ЗАПОВЕДНИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
253 238 181 180 
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Тъй като съдиите в Районен съд гр. Брезник нямат профилиране, то 

действителната натовареност следва да се смята като сбор от натовареността 

по наказателни и граждански дела, която има следния вид:  

№ 

по 

ред 

Име на съдия 

Отработени 

човеко- 

месеци 

Дела за разглеждане Свършени дела 

Брой 

дела 

Натова-

реност 

Брой 

дела 

Натова-

реност 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Роман Николов 12 285 23.75 249 20.75 

3 Веселин Хайдушки 12 275 22.92 245 20.42 

 

II. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Брой на постъпилите през 2014 г. изпълнителни дела – 75 бр. 

От 2013 г. са останали 305 бр. висящи изпълнителни дела. От общо 

380 бр. изпълнителни дела са приключени 23 бр. изпълнителни дела, от 

които 17 бр. чрез реализиране на вземането, 5 бр. по перемции и 1 бр. 

прекратено и изпратено на друг ДСИ и към 31.12.2014 г. са останали 

несвършени 357 бр. изпълнителни дела. През отчетната година са събрани 

суми в размер на 99 751 лв. По сметка на ДСИ има суми, които не са 

изплатени на взискателите, поради обжалване на постановлението за 

възлагане на недвижим имот пред ПОС. 

Справката с предходните години е следната: 

Брой на постъпилите през 2013 г. изпълнителни дела – 87 бр. 

От 2012 г. са останали 243 бр. висящи изпълнителни дела. От общо 

330 бр. изпълнителни дела са приключени 25 бр. изпълнителни дела, от 

които 21 бр. чрез реализиране на вземането, 3 бр. по перемции и 1 бр. 

прекратено и изпратено на ЧСИ и към 31.12.2013 г. са останали несвършени 

305 бр. изпълнителни дела. През 2013 година са събрани суми в размер на 87 

537 лв.  

През 2012 г. са образувани 86 бр. изпълнителни дела. От общо 265 

бр. изпълнителни дела са приключени 22 бр. изпълнителни дела, от които 13 

бр. чрез реализиране на вземането, 8 бр. по перемции и 1 бр. прекратено и 

изпратено на ЧСИ и към 31.12.2012 г. са останали несвършени 243 бр. 

изпълнителни дела. През 2012 г. година са събрани суми в размер на 96 766 

лв. По сметка на ДСИ няма суми, които не са изплатени на взискателите. 

През 2011 г. са образувани 18 бр. изпълнителни дела. От общо 238 

бр. изпълнителни дела са приключени 59 бр. изпълнителни дела, от които 19 

бр. чрез реализиране на вземането и 40 бр. по перемции. Към 31.12.2011 г. са 

останали несвършени 179 бр. изпълнителни дела. През 2011 г. година са 

събрани суми в размер на 360 017 лв. 

Забелязва се увеличение броят на постъпленията при 

изпълнителните дела, сравнен с предходните години, като само през 2013 г. 

са образувани повече дела от отчетната 2014 г. Причините за оставане на 

сравнително голям брой висящи дела основно са: 1. Преобладаващият брой 

изпълнителни дела са за неизплатени трудови възнаграждения, срещу 

длъжници, които всячески шиканират процеса; 2. Липсата на кандидат – 

купувачи на многократно обявяваните публични търгове от съдията – 

изпълнител. 
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Общият брой на събраните суми през 2014 г. от Държавния съдебен 

изпълнител е 99 751 лв., през 2013 г. – 87 537 лв., през 2012 г. – 96 766 лв., 

през 2011 г. – 360 017 лв. От посочените цифри може да се направи извода, 

че сумата събрана през отчетната 2014 г. е по-голяма от предходната година. 

От изложеното до тук става ясно, че има намаляване на делата през отчетната 

2014 г. и увеличение на събираемостта което е един добър атестат за 

държавен съдия – изпълнител Елена Величкова. 

 

Приложение № 2 
 

Име на съдията 

изпълнител 

Юридически 

стаж по чл. 

164 ЗСВ 

Постъпили 

дела 

Свършени 

дела 

Постъпили 

суми 

Е. Величкова 8 г. 75 бр. 23 бр. 99751 лв. 

III. ДЕЙНОСТ НА СЪДИЯТА ПО  ВПИСВАНИЯТА.  

Тъй като от началото на 2009 г. в гр. Брезник има вече двама частни 

нотариуси то дейността на съдията по вписванията се покрива с тази на 

службата по вписвания, която е към Агенция по вписванията при 

Министерство на правосъдието. 

През отчетната 2014 година са извършени общо 3100 бр. вписвания. 

Извършени са 536 бр. разпоредителни сделки с недвижими имоти, от които 

389 бр. покупко-продажби, 133 бр. дарения и 14 бр. замяна. Учредени са 9 бр. 

договорни ипотеки и 1 бр. учредена законна ипотека. Вписани са КНА 58 бр., 

126 бр. обстоятелствени проверки и 192 бр. Решения на Общинска служба 

„Земеделие и гори”. От общо 3 100 бр. вписвания, освен изброените по-горе, 

4 бр. са актовете за държавна собственост, 1 041 бр. акта за общинска 

собственост, 31 бр. договора за доброволна делба, 825 бр. договори, от които 

696 бр. договор за аренда и 129 бр. договор за наем, 26 бр. искови молби, 4 

бр. препис от обявено завещание, 5 бр. суперфиция, 1 бр. отказ от вещно 

право на ползване, както и 35 бр. възбрани. НЯМА поправки на нотариални 

актове. Има 16 бр. заличавания, от които 5 бр. заличавания на ипотеки. За 

отчетния период са издадени 126 бр. удостоверения за вещни тежести, 195 

бр. преписа, 80 бр. устни справки и са извършени 42 бр. справки за държавни 

органи. През 2014 г. НЯМА апорт. Има 5 бр. постановени от Съдия по 

вписванията откази за вписване. 

През отчетната 2014 г. от Служба по вписванията са събрани такси 

в размер на 23222 лева. 

За справка дейността на Съдията по вписвания през предходните 

години е била, както следва: 

През 2013 година са извършени общо 3035 бр. вписвания. 

Извършени са 532 бр. разпоредителни сделки с недвижими имоти, от които 

430 бр. покупко-продажби, 91 бр. дарения и 11 бр. замяна. Учредени са 7 бр. 

договорни ипотеки и 1 бр. учредена законна ипотека. Вписани са КНА по 

регулация 1 бр., както и 487 бр. констативни нотариални актове, от които 34 

бр. КНА по документи, 181 бр. обстоятелствени проверки и 272 бр. Решения 
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на Общинска служба „Земеделие и гори”. От общо 3035 бр. вписвания, освен 

изброените по-горе, 10 бр. са актовете за държавна собственост, 1046 бр. акта 

за общинска собственост, 34 бр. договора за доброволна делба, 702 бр. 

договори, от които 581 бр. договор за аренда и 121 бр. договор за наем, 23 бр. 

искови молби, 5 бр. препис от обявено завещание, 6 бр. суперфиция, 3 бр. 

отказ от вещно право на ползване, както и 27 бр. възбрани. Извършени са 5 

бр. поправки на нотариални актове и 23 бр. заличавания, от които 15 бр. 

заличавания на възбрана, 4 бр. заличавания на договор за наем и 4 бр. 

заличавания на ипотеки. За отчетния период са издадени 68 бр. 

удостоверения за вещни тежести, 40 бр. заверени преписа, 197 бр. незаверени 

преписа, 54 бр. устни справки и са извършени 25 бр. справки за държавни 

органи. През 2013 г. НЯМА апорт и е постановен от Съдия по вписванията 1 

брой отказ за вписване. 

През отчетната 2013 г. от Служба по вписванията са събрани такси 

в размер на 30690,64 лева. 

През 2012 година са извършени общо 2 424 бр. вписвания. 

Извършени са 434 бр. разпоредителни сделки с недвижими имоти, от които 

353 бр. покупко-продажби, 77 бр. дарения и 4 бр. замяна. Учредени са 14 бр. 

договорни ипотеки и 1 бр. учредена законна ипотека. Вписани са КНА по 

регулация 2 бр., както и 347 бр. констативни нотариални актове, от които 37 

бр. КНА по документи, 102 бр. обстоятелствени проверки и 208 бр. Решения 

на Общинска служба „Земеделие и гори”. От общо 2 424 бр. вписвания, освен 

изброените по-горе, 3 бр. са актовете за държавна собственост, 1 088 бр. акта 

за общинска собственост, 29 бр. договора за доброволна делба, 370 бр. 

договори, от които 249 бр. договор за аренда и 121 бр. договор за наем, 12 бр. 

искови молби , 3 бр. препис от обявено завещание, 14 бр. суперфиция, 1 бр. 

отказ от вещно право на ползване, както и 24 бр. възбрани. Извършени са 7 

бр. поправки на нотариални актове и 22 бр. заличавания, от които 9 бр. 

заличавания на възбрана, 2 бр. заличавания на договор за наем и 11 бр. 

заличавания на ипотеки. За отчетния период са издадени 71 бр. 

удостоверения за вещни тежести, 123 бр. заверени преписа, 83 бр. незаверени 

преписа, 32 бр. устни справки и са извършени 44 бр. справки за държавни 

органи. През 2012 г. НЯМА апорт и постановени от Съдия по вписванията 

откази за вписване. 

През 2011 г. са извършени общо 1 036 бр. вписвания. Извършени са 

312 бр. разпоредителни сделки с недвижими имоти, от които 253 бр. 

покупко-продажби, 58 бр. дарения и 1 бр. замяна. Учредени са 11 бр. 

договорни ипотеки  като няма учредени законни ипотеки. Вписани са 221 бр. 

констативни нотариални актове, от които 48 бр. КНА по документи, 89 бр. 

обстоятелствени проверки и 84 бр. Решения на Общинска служба 

„Земеделие”. От общо 1 036 бр. вписвания, освен изброените по-горе, 11 бр. 

са актовете за държавна собственост, 230 бр. акта за общинска собственост, 

16 бр. договора за доброволна делба, 116 бр. договори, от които 18 бр. 

договор за аренда, 54 бр. договор за наем, 19 бр. искови молби, 1 бр. препис 

от обявено завещание, 1 бр. суперфиция, 3 бр. отказ от вещно право на 

ползване, както и 38 бр. възбрани. 
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През 2011 г. от Служба по вписванията са събрани такси в размер 

на 18 966.47 лева. 

Дейността на съдията по вписванията през 2014 г. е отбелязала 

чувствително увеличаване в сравнение с дейността през предходните 2013 г., 

2012 г. и 2011 г. като е най-натоварената година в сравнение с всички 

останали години от откриването на съда. Освен това може са се отчете, че 

качеството на работа е на много добро ниво.  
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ТРЪНСКИ РАЙОНЕН СЪД 
 

I. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД ГР. ТРЪН 

1. Наказателни дела 

През 2014 година в Районен съд гр. Трън е имало за разглеждане 

общо 307 броя дела. От тях 131 са наказателните дела. Новообразуваните 

през 2014 година са 124 дела и 4 бр. НОХД, 3 бр. НАХД останали 

несвършени от предходния период. Образуваните през 2014 година 

наказателни дела по отделни видове са, както следва: НОХД - 19 бр.; по 

чл.78а от НК - 4 бр.; НЧХД – 4 бр.; ЧНД по досъдебно производство - 47 бр.; 

НАХД – 50 бр. В сравнителен план постъпилите новообразувани наказателни 

общ характер дела, съпоставими с предходните години имат следния израз: 

През 2010 година са постъпили 24 бр.; през 2011 година - 32 бр., през 2012 

година - 23 бр., през 2013 година - 21 бр., а през 2014 година, както посочих 

по-горе - 19 бр.което показва стабилност в броя на наказателните общ 

характер дела , които са почти с една трета намаление на броя дела спрямо 

предходните отчетни периоди – 2009-2011 г. Причините за това може да са 

най-различни, но съдът не е органа, който може и следва да ги изследва. 

Нивото на регистрираната престъпност е обект на анализ от органите на 

полицията и прокуратурата. 

Постъпилите обвинителни актове и споразумения по видове 

престъпления са както следва: 
 

ПОСТЪПЛЕНИЯ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 1 1 0 0 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ 
0 0 1 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ  БРАКА, 

СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА 
0 0 0 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА 10 12 4 7 5 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 1 8 8 2 2 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА, 

ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА 

СИСТЕМИ 

0 0 0 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА 

ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИ 

ОРАГАНИЗАЦИИ 

1 0 0 0 0 

ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0 0 0 0 1 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. 

СПОКОЙСТВИЕ 
0 0 0 1 0 

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 11 11 10 11 9 

ВСИЧКО  24 32 23 21 19 
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От посочените видове престъпления по глави най-голям е броя на 

образуваните дела от общ характер за общоопасните престъпления и 

престъпления против собствеността. При тази група се наблюдава стабилност 

в броя на образуваните и водени дела в сравнение с предходните три години, 

а именно през 2011 г. – 11 броя, през 2012 – 10 броя, през 2013 г. – 11 дела, а 

през отчетната 2014 г. – 9 броя. Що се отнася до вътрешната структура на 

престъпленията от тази глава, най-голям е броя на управление на МПС с 

концентрация на алкохол над 1,2 промила, а именно седем броя и два броя са 

за управление на МПС от неправоспособни водачи.  

 

 

 
 

 

При престъпленията против собствеността се наблюдава намаление 

спрямо техния брой през предходната година и доближаването им по брой до 

показателите за 2012 г. Следва да се отбележи, че това е позитивна 

констатация, тъй като за района посегателствата срещу собствеността на 
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гражданите, са едни от престъпленията с най-висока обществена 

нетърпимост. 

След сериозното увеличение на броя на делата по гл. VI от 

особената част на НК - Престъпления против стопанството, наблюдавано 

през 2011 г. и 2012 г., когато са достигнати нивата от по осем броя за една 

година, през 2013 г. е образувано едно дело, като през настоящата година 

няма образуваните дела за държане на акцизни стоки без бандерол, а са 

образувани два броя дела по гл. VІ от особената част на НК. 

 

По водените през отчетната година наказателни общ характер дела 

осъдените с присъда и одобрено споразумение са 15 лица, като няма 

оправдани лица. Постановените от съда присъди са четири, всичките са 

осъдителни – с по едно осъдено лице. Няма постановени оправдателни 

присъди, няма и обжалвана присъда. 
 

 
 

По отношение на другия показател за работата на прокуратурата, а 

именно броя на върнатите дела, се наблюдава позитивна тенденция, през 

2011 г. година броят на върнатите дела за отстраняване на допуснати 

съществени нарушения на процесуалните правила на досъдебното 

производство е бил 5, който брой през 2012 г. се е увеличил до седем, през 

2013 година е намалял до 2, а през отчетната 2014 г. делата са 3, което говори 

за сравнително високо качество на работата на прокуратурата и органите на 

досъдебното производство. При анализа на дейността на съда относно 

останалите наказателни дела следва да бъдат посочени и делата по чл. 243 от 

НПК, които също имат своята специфика и особености. През отчетната 

година са постъпили 7 броя дела по чл. 243 от НПК, при два броя за 

предходната година, което е повече от трикратно увеличение на делата, като 

от своя страна е показател и за активността в работата на органите на 

досъдебното производство.  

През 2014 година са образувани общо 47 бр. частни наказателни 

дела, от които 36 частни наказателни по досъдебни производства за 

одобряване на извършени процесуални действия от органите на досъдебното 
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производство и 11 дела за разпити на свидетели и обвиняеми пред съдия. 

През годината са образувани и четири НАХД по чл. 78а от НК. 

 

 
 

На следващо място следва да бъде анализирана работата на съда по 

административно-наказателни дела, по които районния съд е бил въззивна 

инстанция. Сравнявайки постъпленията за предходните години са постъпили 

НАХД, както следва: през 2010 година - 36 броя, през 2011 година - 33 броя, 

през 2012 – 31 броя, през 2013 година - 25 броя, а през 2014 година тези дела 

са били 50 дела. 

 

 
 

Забелязва се двойно увеличение на административно-наказателните 

делата, в сравнение с предходната година. Като както и през предходните 

отчетни периоди най-голям е броя на обжалваните наказателни 

постановления по ЗДвП. Запазват се и относителния дял на делата, срещу 

наказателни постановления постановени от контролните органи, които за 

разлика от тези съставени от Началника на РУ на МВР - Трън, са доста 

разнообразни и всяко едно дело е специфично, предвид на многообразието на 

материята и множеството контролни органи, контролиращи различни 
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дейности. 

В края на отчетния период от водените дела са свършени общо 125 бр. 

наказателни дела, като са останали несвършени – 6 броя представляващи 

4,59% от делата за разглеждане. Съотношението на приключилите, към общо 

дела за разглеждане е 95,41 %. От общо разгледаните 23 бр. НОХД са 

приключили 23 дела, което представлява 100 % свършени дела спрямо делата 

за разглеждане. 

В 3-месечен срок са приключили 21 бр. НОХД, представляващи 91,3% 

от всичко приключилите 23 броя НОХД дела. Като през предходната отчетна 

година приключените в тримесечния срок наказателни дела е бил 74%. 

Налице е положителна тенденция - увеличение на процента на показателя за 

срочността за приключване на наказателните дела. Извън тримесечния срок 

са две дела, като просрочието се дължи на обективни пречки за приключване 

в срок – по едното НОХД причината е трудно призоваване на подсъдимия за 

първото заседание. По другото дело просрочието над инструктивния 

тримесечен срок се дължи на непредставяне на документ за самоличност от 

страна на свидетел по делото. 

 

 

 
От приключилите 23 бр. НОХД, както се посочи по-горе приключилите 

с присъда са 5 бр.дела, 15 бр.дела са приключили със споразумение и 3 бр. 

дела са били прекратени по други причини. 
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Обжалвани са 8 бр. НАХД, като по всички дела въззивната 

инстанция е потвърдила постановените от първоинстанционния съд решения.  
 

 

С П Р А В К А 

за дейността на съдиите от Районен съд гр. Трън през 2014 година 

по наказателни дела 
 

Име и фамилия на 

съдията 

Стаж по 

чл.164 

ЗСВ 

Постъпле-

ния 

Свър-

шени 

Обжал-

вани 

Отме-

нени 

Изме-

нени 

Оставени 

в сила 

Михаил Алексов 10,5 год. 92 89 6 1 0 5 

Татяна Тодорова 13 год. 8 12 2 0 0 2 

Бисерка Милушева 37 год. 5 5 1 0 0 1 

Темислав Димитров 45 год. 15 15 3 0 0 3 

Веселин Хайдушки 13 год. 4 4 0 0 0 0 

ОБЩО:  124 125 12 1 0 11 

 
 
 

2.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

През 2014 година в Районен съд гр. Трън е имало за разглеждане 

176 броя граждански дела. От тях новообразувани са 160 бр. дела и останали 

несвършени от предшестващ период 16 броя дела. От постъпилите през 

отчетната година 160 броя граждански дела: 9 броя са по СК; облигационни 

искове - 13 броя; вещни искове - 7 броя; 4 бр. делби; други видове дела, 

включително и от административен характер - 28 броя; и 99 броя дела и 

заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

За сравнение постъпилите през 2010 г. общо гражданските дела са 

199 броя, през 2011 са 246 броя, през 2012 е 597 броя, 2013 година общо 

гражданските дела са 185 броя дела, а през настоящата отчетна година са 160. 

Съотношението на видовете дела с предходните периоди е видно от 

следващите таблица и диаграма: 



 76 

 

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Искове по  СК 11 3 6 11 9 

Облигационни 9 4 4 50 13 

Вещни 4 6 19 5 7 

Делби 4 7 3 4 4 

Искове по КТ 1 0 9 0 0 

Други дела, вкл. от административен характер 14 18 7 27 28 

Дела и заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК  156 208 549 88 99 

ВСИЧКО 199 246 597 185 160 

 
 

 
 

 

Анализът на гражданските дела сочи, увеличение на делата по 

чл.410 и чл.417 от ГПК - през 2014 г. са 99 броя, докато през 2013 г. са били 

88 броя. От направения анализ на постъпилите заявления може да се направи 

извода, че в през настоящата отчетна година е намалял броя единствено на 

заявления подавани от колекторски фирми, които събират вземанията на 

мобилните оператори. Дейността на тези фирми по своя характер е 

кампанийна, поради което нито от сериозното увеличение през 2012 г., нито 

от спада през предходната година може да се направи прогноза за 

постъпленията през следващите години. Налице е четирикратно намаление 

на облигационните дела спрямо предходния отчетен период. От това 

намаление на може обаче да се направи негативна оценка за трайно 

намаляване на броя на облигационните дела, тъй като големия брой искови 

облигационни дела през 2013 година беше функция на големия брой 

заповедни производства през 2012 г., тъй като повечето от посочените дела 
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са образувани по искови молби от заявителите, след подадено възражение по 

чл. 414 от ГПК. В същото време броя на облигационните дела е двойно по 

голям от броя им през 2011 г. и 2012 г. 

Наблюдава стабилност на броя на исковете по Семейния кодекс, 

които през настоящата отчетна година са 9 бр., през 2013 г. са били 11 броя. 

Наблюдава се стабилност спрямо предходната година и на броя на 

постъпилите дела за делба. Стабилност и дори леко увеличение е налице и по 

отношение на делата от групата „Други дела, вкл. от административен 

характер”, като тук са отнесени делата за теглене от влог, отказите от 

наследство, делата по закона за закрила на детето, по дела за установяване на 

факти, както и дела по закона за наследството и други, спрямо предходната 

година, и четирикратно увеличение спрямо 2012 г. 

От посоченото може да се направи извода че през отчетната 2014 г. 

е намалял броя на делата в почти всички категории дела, което разбира се 

отразява и на общия брой новообразувани през годината граждански дела, 

като стабилност и дори леко увеличение се наблюдава в постъпленията по 

най-тежките граждански дела, а именно вещните искове и делбите. 

От гражданските дела са свършени общо 160 дела от общо за 

разглеждане 176 дела. Свършените дела към общия брой за разглеждане 

представляват 91 %. Несвършени в края на отчетния период са 16 дела, които 

представляват 9% от общо дела за разглеждане. 

В тримесечен срок от образуването им, респ. насрочването им до 

постановяването на съдебния акт - са приключили 154 броя дела, или в 

процентно изражение 96% от общо свършените 160 броя дела. 

 

 
 

Останали несвършени общо граждански дела в края на отчетния 

период са 16 бр., представляващи 9 % от всичките граждански дела за 

разглеждане. 

Със съдебен акт са приключили 139 бр. дела, 4 бр. дела са 

приключили със спогодба и 17 бр. дела са били прекратени по различни 

причини. 
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От постановените съдебни актове – решения и определения, по 

гражданските дела през 2014 г. са били обжалвани общо 10 броя, от които 3 

решения са потвърдени от Окръжен съд гр.Перник, а три решения са отмени 

от въззивната инстанция, и две решения са изменени.  

В приложената по-долу справка е отразена поотделно работата и 

натовареността на съдиите от Районен съд гр. Трън по гражданските дела. 
 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

от месец Януари 2014 год. до месец Декември 2014 год. 

Име и фамилия на 

съдията 

Стаж по 

чл.164 

ЗСВ 

Постъпле-

ния 

Свър-

шени 

Обжал-

вани 

Отме-

нени 

Изме-

нени 

Оставени 

в сила 

Михаил Алексов 10.5 год. 137 133 2 0 1 1 

Татяна Тодорова 13 год. 4 8 6 3 1 2 

Бисерка Милушева 37 год. 7 7 0 0 0 0 

Темислав Димитров 4.5 год. 11 11 0 0 0 0 

Веселин Хайдушки 13 год. 1 1 0 0 0 0 

ОБЩО:  160 160 8 3 2 3 

 
 

Предвид обстоятелството, че в Районен съд гр. Трън няма 

специализирани граждански и наказателни състави, то общата натовареност 

на съдиите от през отчетната 2014 година представлява сбор от броя на 

разгледаните от тях дела и от двата вида, като следва да се има предвид, че 

съдия Веселин Хайдушки е работил в Районен съд гр. Трън четири дни. С 

Решение на ВСС по протокол № 2/16.01.2014 г. беше съкратена щатната 

численост на Районен съд гр. Трън с една щатна длъжност „съдия” и съдия 

Татяна Тодорова встъпи в длъжност  „съдия” в Районен съд гр. Радомир. До 

11.03.2014 г. съдия Тодорова бе командирована в Районен съд гр. Трън, на 

основание заповед на Председателя на Окръжен съд гр. Перник.  
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Съдия Бисерка Милушева е командирована, съгласно заповед на 

Председателя на Апелативен съд гр. София в Окръжен съд гр. Перник до 

20.03.2014 г. Съдия Милушева е работила в Районен съд гр. трън от 

20.03.2014 г. до 22.04.2014 г., когато и на основание Решение на ВСС по 

протокол № 16/10.04.2014 г., съдия Милушева беше назначена на длъжността 

„Административен ръководител – районен прокурор, считано от датата на 

встъпване, а именно 22.04.2014 г.  

На основание заповед № 998/07.07.2014 г. на Председателя на ВКС 

Темислав Малинов Димитров – „младши съдия” в Окръжен съд гр. Силистра 

е командирован в Районен съд гр. Трън от 14.07.2014 г. до 01.12.2014 г., 

когато съгласно заповед № 1758/25.11.2014 г. на Председателя на ВКС, 

Темислав Димитров е командирован в Районен съд гр. Перник. 

 

 

  

Стаж 

по 

чл.164 

ЗСВ 

Постъпления Свършени Обжалвани Резултат 

гр. нак. общо гр. нак. общо гр. нак. Общо 
Отме-

нени 

Изме-

нени 

Потвър-

дени 

Михаил 

Алексов 

10.5 

год. 
137 92 229 133 89 222 4 6 10 1 1 6 

Бисерка 

Милушева 
37 год. 7 5 12 7 5 12 0 1 1 0 0 1 

Татяна 

Тодорова 
13 год. 4 8 12 8 12 20 6 2 8 3 1 4 

Темислав 

Димитров 

4.5 

год. 
11 15 26 11 15 26 0 3 3 0 0 3 

Веселин 

Хайдушки 
13 год. 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО:   160 124 267 160 125 285 10 12 22 4 2 14 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 

на Районен съд град Трън за 2014 година 

 

Брой дела за 

разглеждане 

Брой 

свършени 

дела 

Брой съдии 

- по ЩАТ 

Брой съдии 

- ЗАЕТА 

численост 

Отработени 

човекомесеци 

Действителна 

натовареност 

Към 

делата за 

разглежда

не 

Към 

свършени

те дела 

307 285 2 1 18 17,06 15,83 
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ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 

по съдии за 2014 година 
 

име на съдията 
отработени 

човекомесеци 

дела за разглеждане свършени дела 

брой дела натовареност брой дела натовареност 

Михаил Алексов 11 244 22.18 222 20.18 

Бисерка Милушева 0.5 12 24.00 12 24.00 

Татяна Тодорова  2 20 10.00 20 10.00 

Темислав Димитров  4.5 26 5.78 26 5.78 

Веселин Хайдушки 0.20 5 25.00 5 25.00 

 
 

 

II. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Брой на постъпилите изпълнителни дела 

През 2014 год. са образувани 37 бр. дела, като общата стойност на 

дължимите суми е 42 967.00 лв. 

 
2. Брой на свършените изпълнителни дела  

От постъпилите през годината дела са свършени два броя дела с 

обща стойност на изплатените задължения в размер на 560 (петстотин и 

шестдесет) лева. Едно дело е изпратено на друг съд с размер на задълженията 

– 19 219.00 (деветнадесет хиляди двеста и деветнадесет) лв. Преимуществено 

от новопостъпилите дела са тези в полза на юридическите лица. С останалите 

несвършени дела от 2013 г. е имало за изпълнение 301 бр. дела. От тях са 

приключени 16 дела, като в края на отчетния период са останали несвършени 

285 бр. Общата дължима сума по всички дела е била 729 219.00 лв., като през 

годината е събрана сумата 14853.00 лв., приспаднати са 19 219 лв. поради 

прекратяване на делата и са останали несъбрани 699797.00 лв. Останалата 

несъбрана сума в полза на юридически лица – 448 438.00 лв. и в полза на 

граждани – 251 359.00 лв. 

През годината не са постъпвали за изпълнение на чуждестранни 

съдебни решения. 

 

3. Сравнителен анализ на постъпилите дела през последните пет 

години: 
 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 

Брой постъпили дела 13 43 42 23 37 

Суми по постъпили дела 115133 61043 259472 87108 42967 

 

Данните показват увеличение на постъпилите дела в сравнение с 

предшестващия период. Образуваните изпълнителни дела в полза на 
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граждани през 2014 г. са 4 бр., а в полза на юридически лица - 33 бр. 

Причините за трудното приключване на делата и събиране на 

дължимите суми са същите както и в предшестващите години: значителната 

безработица в района и оттам липса на доходи на длъжниците, ниските 

доходи на работещите, поради което погасяването на задълженията им по 

делата изисква по-продължителен период от време. Принудителното 

изпълнение върху имущества на длъжниците, особено на юридически лица 

се осъществява трудно поради липса на купувачи при обявените публични 

продажби, както и с намалялото и остаряло имущество на много от 

длъжниците.  

В района на съда няма частен съдебен изпълнител, който активно да 

упражнява дейност. 

 

За държавния съдебен изпълнител резултатите са следните: 

 

Име на държавния съдебен 

изпълнител 

Юридически 

стаж 

Постъпили 

дела 

Свършени 

дела 

Събрана 

сума 

Албена Антонова Кехайова 2 37 18 14853 

 

 
III. ДЕЙНОСТ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

1.Общо за 2014 година са извършени 1610 вписвания, както следва: 

 

Вид на вписания акт Брой 

Договори за дарение 52 

Договори за продажба 158 

Договорни ипотеки 1 

Договори за аренда и наем 581 

Възбрани 30 

Обстоятелствени проверки  

Констативни нотариални актове и обстоятелствени проверки 117 

Договори за доброволна делба 15 

Актове за общинска собственост  600 

Други 56 

 

2. В района на Районен съд гр. Трън няма нотариус, поради което и 

всички нотариални действия се извършват от съдията по вписвания, 

съответно държавен съдебен изпълнител или районен съдия, в периоди на 

отсъствие на съдията по вписвания, поради ползване на платен годишен 

отпуск. През 2014 г. са образувани 289 нотариални дела срещу 258 бр. за 

2013 г., от които 117 констативни нотариални актове и обстоятелствени 

проверки, 52 дарения, 158 продажби и други. Образувани са 1303 

канцеларски дела.  

Нотариалните такси се събират по сметка на Районен съд гр. Трън, 

като за отчетната година са в размер на 36 958,03 лв. 
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Таксите за вписване се събират преди извършване на съответното 

действие, поради което няма несъбрани такси. 

Водят се всички необходими книги, съобразно законовите 

изисквания, а нотариалните актове са подредени и подшити в книги, които се 

съхраняват надеждно. 

В периодите, в които съдия по вписванията е бил заместван от 

районен съдия Михаил Алексов, който е изпълнявал и нотариалните функции 

и от Албена Кехайова – държавен съдебен изпълнител.  

 

Общо вписвания 1610. От които 1416 от съдия по вписвания 

Милушев, 92 броя от съдия Алексов и 102 бр. от държавен съдебен 

изпълнител Кехайова. Удостоверения 27 броя от съдия по вписвания 

Милушев, преписи – 234 броя, от които съдия по вписвания – 198 бр., съдия 

Алексов – 22 броя и държавен съдебен изпълнител – 14 броя. Справки – 50 

броя, справки за държавен орган – 13. 

 

За съдията по вписванията резултатите са следните: 

Име на съдията по вписванията Юридически стаж Вписвания 

Венцислав Милушев 38 години 1416 

Михаил Алексов – на осн. чл. 279, ал. 3 от ЗСВ 10.5 години 92 

Албена Кехайова – на осн. чл. 279, ал. 3 от ЗСВ 2 години 102 

Общо:  1610 
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Предвид данните за дейността на районните съдилища, така както 

са изложени в годишните им отчетни доклади и отразени и в настоящия 

доклад, както и критериите за обективна оценка на работата им, установени в 

хода на въззивните съдебни производства, може да се направи извода, че като 

цяло дейността на районните съдилища през отчетния период е била на 

много добро ниво, въпреки наличието на незаети съдийски бройки. Тази 

оценка се отнася за всеки един районен съд в съдебния район, имайки 

предвид данните за средномесечна натовареност на съдиите, 

продължителността на разглеждане на делата, отлагане, сроковете за 

свършването им, сроковете за изготвяне на съдебните актове и качеството на 

правораздавателната дейност. Наличието на незаети бройки за съдии през 

2014 год. налагаше в определени моменти да бъдат командировани районни 

съдии от един в друг районен съд, а така също и в Окръжен съд – Перник. 

Отношенията между всички районни съдии от една страна и отношенията със 

съдиите от Окръжен съд винаги са били етични, колегиални, което 

способства в трудни моменти да се намира решение и се запълват съставите 

и с командировани съдии. 

През 2014 год. по реда на чл.86, ал.1, т.6 от ЗСВ със Заповеди на 

председателя бяха възложени на съдиите от Окръжен съд – Перник проверки 

по организацията и дейността на съдиите от четирите районни съдилища, 

както и проверки по спазване на принципа на случайния подбор чрез 

електронно разпределение на делата, съобразно разпоредбата на чл.9 от ЗСВ. 

При тези проверки не са установени съществени пропуски и са направени 

изводи, че и в четирите районни съдилища организацията и дейността на 

съдиите е много добра, при стриктно спазване на разпоредбите на чл.9 от 

ЗСВ.  

С оглед близостта на съдилищата в Пернишки съдебен регион и 

възможността за преки контакти между окръжните и районните съдии, от 

години е създадена и добра организация за провеждане на индивидуална 

работа с всеки един от районните съдии по определени видове дела, целящи 

подобряването, както на правната им подготовка, така и отстраняването на 

допуснати от тях слабости. 

Между административните ръководители на районните съдилища и 

ръководството на Окръжен съд – Перник съществува много добро 

взаимодействие. Основните общи въпроси в работата на съдилищата от 

съдебния окръг се обсъждат и решават съвместно, в дух на колегиалност, 

съпричастност и взаимопомощ, в каквато насока следва и да продължават и 

през следващите години. 

Коректни и колегиални са отношенията и между съдиите и 

прокурорите в съдебния окръг, както и с адвокатите от региона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С оглед на изложеното до тук считам, че през 2015 година, 

ръководството на Пернишки окръжен съд следва да насочи своите усилия за 

продължаване стремежа ни за доказване на своите европейски критерии и 

практика. Всеки от нас трябва сериозно да продължава да работи за 

повишаване на своята квалификация и утвърждаване на професионализма в 

работата си, а съвместните ни усилия несъмнено ще доведат и до още по-

значими резултати. 

За постигане на тези цели, през настоящата година действията ни 

следва да бъдат съсредоточени в следните насоки: 

На първо място, свеждане до възможния минимум на броя на 

отложените дела, делата с отменен ход по същество, продължаване на 

тенденцията на повишаване на процента решени в тримесечен срок дела и 

свеждане до минимум на случаите на просрочени мотиви към съдебните 

актове. 

На второ място, като вземем предвид продължаващото от години 

ниско доверие на обществото към съдебната система, което не винаги е 

обективно и справедливо, считам, че следва да работим по-активно за 

неговото повишаване. Както посочих и в началото на доклада, важно е 

съдиите не само да решават делата, но и обществеността да разбира това и да 

го оценява позитивно. Необходимо е обществото да разбира какво реално е 

свършил съдът. Необходимо е заемането на публична позиция, намирането 

на правилният подход, като постигнатите резултати се поднасят на медиите и 

обществеността на достъпен и разбираем език. Ето защо считам, че следва 

при проявен от представители на медиите интерес, своевременно да бъде 

предоставяна търсената информация в рамките, допустими от закона. Когато 

не се предоставя такава информация, се дава повод за невярно или 

неправилно интерпретиране на определени действия или процеси, което във 

всички случаи води до негативни оценки за нашата работа. Макар от няколко 

години на Интернет страницата на съда да се публикуват, както графиците за 

съдебните заседания, така и постановените съдебни актове, очевидно това не 

е достатъчно за удовлетворяване на медийния и обществен интерес, поради 

което би следвало в бъдеще по делата със значим обществен интерес да се 

търсят и други форми за информиране на обществеността. Отношението на 

гражданите към правораздавателните институции в България се формира 

както от резултатите от работата на съда и отношението към гражданите, 

които имат досег със съдебните институции, така и от публикации или 

предавания в медиите, от оценките на външни партньори или изяви на 

представители на другите власти – законодателна и изпълнителна. 

За да се преодолее неодобрението към работата на съда, трябва да 

се преодолеят вътрешните проблеми в системата и по този начин ще се 

удовлетворят очакванията на обществото за бързо и ефективно 

правораздаване, за налагане на справедливи санкции на всички, които са 

нарушили законите и които са злоупотребили със служебното си положение. 
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През последните години се забелязва тенденция на трайно 

негативна нагласа към съдебната система, дори и от хора без елементарни 

правни знания. Затова всеки от нас трябва с действията си да покаже в 

максимална степен готовност и желание да обори породилото се обществено 

недоверие, с чувство за отговорност, компетентност, дисциплина, личен 

пример и добро име. 

Гражданите формират своето отношение към съда като институция 

не само на базата на законността и справедливостта на постановените 

решения, но и въз основа на добре организираната, бърза и ефективно 

действаща администрация. 

Ефективността на съдебната система зависи от доверието и 

съпричастността на гражданите към правораздавателните институции. За 

повишаване на общественото доверие към съда е важно обществото да бъде 

добре информирано за функцията и дейността на съдебната система, като 

една от трите функции на държавната власт. Осигуряването на бърза 

ориентация и лесен достъп до необходимите служби в съда, любезното 

обслужване са първите впечатления, които формират трайни усещания и 

нагласи към съда у гражданите. За да се преодолеят някои негативни нагласи 

е необходимо да се информира обществото за спецификата на съдебната 

дейност, за реформите в законодателството и в съдебните институции, да се 

поддържат канали за предоставяне на тази информация и за обратна връзка, 

да се създадат механизми за по-голяма достъпност до работата на съда.  

Вече стана традиция провеждането на “Ден на отворените врати”. 

Проведеният такъв през 2014 год. беше добре организиран. Ученици, 

журналисти и граждани проявиха по-голям интерес в сравнение с 

предходната година. Целта на инициативата беше да се популяризира ролята 

и дейността на съдебните институции и да се даде възможност за по-добра 

информираност на гражданите и повишаване на доверието им към съдебната 

система. Посетителите бяха посрещани на входа на Съдебната палата – 

гр.Перник от представители на съдебната администрация, които обясняваха 

функциите на всяка от съответните служби „Регистратура”, „Съдебни 

деловодства”, „Секретар протоколисти” и т.н. Беше направен и филм за тази 

„разходка”, който бе излъчен и по местната телевизия. Беше отговорено и на 

всички въпроси относно принципите и критериите, по които работи тази 

програма. Ученици от ГПЧЕ ”Симеон Радев”, подготвени с участието на 

съдии, разиграха наказателен съдебен процес по действителен случай с 

обвинение за разпространение на наркотични вещества. Присъстващите 

проявиха огромен интерес и получиха отговори на всички въпроси, свързани 

с процеса – относно ролята на съдебния състав, на прокурора и защитника, на 

свидетелите и вещите лица, за обвинението и присъдата и др. Бяха връчени 

награди по обявения предварително конкурс за есе на тема „Защо трябва да 

имаме закони”. Награден беше и журналист „отразяващ най-обективно 

дейността на органите на съдебната власт в Перник”. Анкетата за тази 

награда беше анонимна и проведена сред всички магистрати в Перник.  

При провеждане на тези инициативи добихме впечатления, че една 

от причините за ниското доверие към съдебната система е липсата на 
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информация за спецификата на работата на органите на съдебната власт. При 

тази констатация, съвсем отговорно и активно съдиите от Окръжен съд – 

Перник и прокурорите от Окръжна прокуратура – Перник, се включиха в 

реализацията на Пилотната образователна програма сред ученици, с цел 

повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и 

значението на съдебната власт в България. Реализацията на тази програма 

стана възможна по силата на подписано споразумение между ВСС и 

Министерство на образованието и науката. Тя се провежда за първи път в 

Окръжните градове в България, в рамките на учебната програма по „Етика и 

право” в 10-тите класове. За Перник са определени шестте паралелки в 10-ти 

клас на ГПЧЕ”Симеон Радев”. Целта на тази инициатива е повишаване на 

правната култура на подрастващите, повишаване на тяхната информираност 

за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България. От 

началото до този момент, програмата се изпълнява точно, учениците 

проявяват все по-голям интерес към преподаваната от магистратите правна 

материя, което определено се надяваме, че ще даде резултат и ще спомогне за 

повишаване на общественото доверие към съдебната система и в частност у 

подрастващото поколение. 

В заключение, с удовлетворение за пореден път мога да направя 

извод, че съдилищата от Пернишкият съдебен регион са работили много 

добре през отчетния период, показателите са значително над средните за 

страната и независимо от намаления съдийски състав, рестриктивния бюджет 

и недостиг на средства за обновяване на морално и физически остарялата 

техника, от лошите битови условия за Окръжен и Районен съд – Перник, сме 

се справили със задачите си, произтичащи от Конституцията и законите. 

Стремежът ни е непрекъснато да подобряваме дейността си, да 

работим за бързо, ефективно и справедливо правораздаване от независима 

съдебна система. 

Кадровия потенциал, с който разполагаме ни дава увереност, че сме 

в състояние да отговорим на изискванията за качествено и в срок свършена 

работа, да докажем, че сме достойни да отстояваме независимостта на 

съдебната система, да работим за повишаване на доверието към нея. 

БЛАГОДАРЯ на всички магистрати и съдебни служители от 

Пернишки съдебен окръг за положения през годината труд, за куража и 

стоицизма, който проявиха работещите в Пернишки районен и Пернишки 

окръжен съд при изпълнение на служебните задължения в изключително 

лоши битови условия.  

Завършвам с пожелания за много здраве, висок професионализъм, 

удовлетвореност от нелеката ни работа и с надежда за успешна 2015 година. 

 

 

Адм. Ръководител – 

Председател на Окръжен съд – Перник: 


