ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН
И НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЛИВЕНСКИЯ
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 г. ДО 31.12.2016 г.

Настоящият отчетен доклад е изготвен в изпълнение разпоредбата на
чл.86, ал.1, т.15 от Закона за съдебната власт и представя основните
тенденции в дейността на Окръжен съд – Сливен и районните съдилища в
съдебния окръг през 2016 г.
Годишният доклад е структуриран в съответствие с приетите от
Комисията по правни въпроси към ВСС изисквания (решение по Протокол
№ 2/12.01.2009 г.), а именно:
кадровата обезпеченост (магистрати и служители от
администрацията на съдилищата);
правораздавателната работа, отчетена поотделно за Окръжен
съд – Сливен и за районните съдилища в градовете Сливен, Нова Загора и
Котел;
обща и персонална натовареност на магистратите в
съдилищата от окръга;
участието на магистратите и служителите от администрацията
в текущи обучения и такива, свързани с повишаване на професионалната
им квалификация;
кратък анализ на извършените от висшестоящите органи
комплексни и тематични проверки върху дейността на съдебните органи;
въпроси, свързани със сградния фонд и информационнотехническото осигуряване на съдилищата;
участие на съда в различни проекти.
Утвърдената структура на годишния доклад е възприета и при
представяне дейността на трите районни съдилища в окръга.
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І. ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.1. МАГИСТРАТИ

В началото на отчетния период щатната численост на магистратите
при Окръжен съд – Сливен е била 16 бр., от които: един административен
ръководител, двама зам.административни ръководители, единадесет съдии
и двама младши съдии.
След като единият от младшите съдии – Сава Шишенков беше
командирован на същата длъжност в Софийски градски съд със Заповед №
353/29.02.2016 г. на Председателя на ВК, считано от 01.03.2016 г.,
Окръжен съд – Сливен е осъществявал правораздавателните си функции
през десетте месеца на 2016 г. с действителна численост на магистратите 15 бр., от които 6 бр., разпределени в наказателното отделение и 9 бр. - в
гражданското отделение.
През 2016 г., първоинстанционните наказателни дела са се
разпределяли между шестимата наказателни съдии., които са образували и
двата въззивни наказателни състава.
Първоинстанционните граждански и търговски дела са били
разглеждани от четирима първоинстанционни граждански съдии.
Въззивните граждански състави са били образувани от четирима
граждански съдии и останалият един младши съдия.
Всички магистрати са работили при 100 % натовареност през
годината и при равномерно разпределение на образуваните дела, като е
било запазено достигнатото през годините високо качество в работата и
срочно изготвяне на съдебните актове.
1.2.СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

До началото на м.Юни 2016 г. щатната численост на
администрацията при Окръжен съд – Сливен е била запазена в структурно
и във функционално отношение и е наброявала 30 бр. съдебни служители.
Считано от 03.06.2016 г. три служителки от администрацията
напуснаха съда, поради пенсиониране, в резултат на което и предвид
възприетото от ВСС в края на отчетната година категоризиране на
органите на съдебната власт, една от овакантените щатни бройки за
длъжността „Административен секретар“ беше съкратена с Решение по
Протокол № 14/26.07.2016 г. на Съдийската колегия на ВСС. Така щатната
численост на администрацията в съда е била редуцирана до 29 бройки, от
които:
Ръководни кадри – 2 бр. - съдебен администратор и главен
счетоводител;
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Персонал,
изпълняващ
специализирани
функции
по
обработването и придвижването на съдебните дела, наброяващ 21
служители – 10 бр. съдебни деловодители, в т.ч. един деловодителрегистратор; 7 бр. съдебни секретари; 1 бр. съдебен архивар и 3 бр.
призовкари;
Персонал, изпълняващ общо-функционални задължения,
наброяващ 6 служители, от които: специалист-счетоводител група „Други
сметки и дейности“, той и касиер; един системен администратор; един
домакин-снабдител; един шофьор-куриер и две чистачки.
Съотношението между щатните съдийски бройки и щатната
численост на администрацията в Окръжен съд – Сливен към 31.12.2016 г. е
било: 1 бр. магистрат/1,81 бр. съдебни служители. Същото съотношение,
но изразено чрез действително заетите съдийски щатни бройки и
административния персонал, изпълняващ специализирани функции и
пряко ангажиран в съдебното производство е: 1 бр. магистрат/1,4 бр.
съдебни служители
В Окръжен съд – Сливен е създадена отлична организация на работа
и са установени високи професионални, етични и морални стандарти в
работната среда, което е важен показател за наличието на оптимален щат
както на магистрати, така и на административен персонал. Цялостното
функционално разпределение на щатните бройки напълно удовлетворява
всички етапи в съдебното производство и административната дейност на
ведомството.
2. ПЪРВОИНСТАНЦИОННО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

2.1.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ

През 2016 г. са постъпили за разглеждане 103 броя НОХД, а
несвършените дела от предходен период са 12, или всичко дела за
разглеждане - 115 броя. За 2015 г. общият брой на разглежданите дела е
бил 97 броя; за 2014г. – 94 бр.; за 2013 г. – 116 бр.
Таблица 1

година

висящи към
01.01.2015 г.

Постъпили през
годината

Всичко за
разглеждане

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

16
19
17
12

100
75
80
103

116
94
97
115
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Изложените цифри сочат незначително увеличение на делата за
разглеждане спрямо делата от предходните години и устойчивост спрямо
делата от 2013 г.
От общия брой дела за разглеждане са приключени 98 бр. НОХД, от
които с присъда 34 бр. дела, а със споразумение за прекратяване на
наказателното производство 53 бр. НОХД, като в тримесечен срок са
приключили 86 от общия брой дела за разглеждане.
Диаграма 1

През 2015г. са свършени 87 броя НОХд, от които с присъда 33 бр., а
със споразумение за прекратяване на наказателното производство 45бр.
През 2014 г. са свършени 77 броя НОХД, от които с присъда 43 бр., а
със споразумение за прекратяване на наказателното производство 27 броя.
През 2013 г. са свършени 97 бр. НОХД, от които с присъда 48 бр.
НОХД и със споразумение за прекратяване на наказателното производство
36 бр. НОХД.
От изложените данни може да се направи извод, че е налице
незначително увеличение на свършените НОХД през 2016г. спрямо
предходните 2015г. и и 2014г. и устойчивост спрямо свършените дела
2013г. Следва да се отбележи, че е налице и незначително увеличение на
свършилите със споразумения за прекратяване на наказателното
производство дела спрямо предходната година.
Увеличен е и броят на приключилите в тримесечен срок дела спрямо
предходната година, когато в този срок са приключили 75 броя, а през
2016г. 86 бр.
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Диаграма 2

През 2016 г. са разгледани по същество 3 бр. дела относно
довършени престъпления по чл.115 и чл.118 от НК, като две са
приключени с присъда. Останали несвършени дела към края на отчетния
период 1 брой. Осъдени са общо 3 лица, от които съответно на Лишаване
от свобода до 10 год. две лица и едно лице от 10 до 30 г.
Разгледани са 3 бр. дела по чл.142 от НК, от които с присъда 2 бр., 1
бр. дело е прекратено със сключено споразумение. Осъдени са две лица с
наказание Лишаване от свобода до 3 години – условно и един брой до 10
години лишаване от свобода.
През 2016 г. са разгледани 6 бр. дела за извършени опити по чл. 115118 от НК, от които 4 бр. дело са приключени и 2 бр. останали несвършени
към края на отчетния период. Има осъдени 7 лица, от които 5 лица с
наказание Лишаване от свобода от 3 до 10 години, и две лица с наказание
Лишаване от свобода от 10 до 30 години.
През 2016 г. са разгледани 2 броя дела по чл.152, ал.4 от НК, от
които 1 брой дело е свършено и е наложено наказание Лишаване от
свобода от 30 до 10 години. Един брой дело е останало несвършено в края
на отчетния период.
През отчетния период са разгледани 8 бр. дела за грабеж по чл.199 от
НК, като от тях са приключени общо 7 бр. НОХД, от които с присъди 1 бр.
НОХД, със споразумение 6 бр. дела, осъдени са 7 лица, от които 5 лица са
осъдени до 3 години лишаване от свобода, от 3 до 10 години са осъдени 2
лица.
През 2016 г. са разгледани 11 бр. НОХД по чл.255-257 от НК, като с
присъда са приключили 2 бр. дела, със споразумение да прекратяване са
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приключили 4 бр. НОХД, останали несвършени дела към края на отчетния
период 5 броя; осъдени са 2 лица, от които на Лишаване от свобода до 3
години – 2 лица, като и спрямо двете е приложено условното осъждане.
Диаграма 3
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Най-голям брой НОХД са внесени за разглеждане по глава ХІ –
Общо опасни престъпления, а именно 47 бр. НОХД; останали са
несвършени от минал отчетен период 4 бр. дела, или общо дела за
разглеждане 51 броя. Приключени са с присъда 14 бр. НОХД, 31 бр. дела
са приключени със споразумение за прекратяване на наказателното
производство, останали несвършени НОХД 3 броя. Наказани са 44 бр.
лица, от които с наказание до 3 години Лишаване от свобода 33 бр. лица,
от които условно са наказани 25 лица и 8 лица са наказани с наказание
лишаване от свобода от 3 до 10 години.
От общоопасните престъпления по чл.343 от НК са били разгледани
13 бр. НОХД, от които с присъда са приключили 11 бр. дела, няма
приключили със споразумение за прекратяване на наказателното
производство. Осъдени са 11 лица, от които на Лишаване от свобода до 3
години – 8 лица, условно. Три лица са осъдени на Лишаване от свобода от
3 до 10 години.
През 2016 г. са разгледани 37 бр. НОХД по чл.354а от НК.
Приключени са 34 бр. НОХД, от които с присъда 2 бр. НОХД и със
споразумение за прекратяване на наказателното производство 31 бр.
НОХД. Към края на отчетния период е останало несвършено 1 бр. дело.
Осъдени са 35 броя лица, от които на Лишаване от свобода до 3 години 25 бр. лица, от които 25 лица условно, 4 лица са наказани с наказание от 3
до 10 г. лишаване от свобода.
От изложените по-горе данни може да се направи следния извод:
От общо приключените 98 бр. НОХД, 34 бр. НОХД са приключени с
присъда, а 53 бр. НОХД са приключени със споразумение за прекратяване
на наказателното производство. Най-много споразумения за прекратяване
на наказателното производство са били сключени по глава ХІ –
Общоопасни престъпления, а именно 31 бр. споразумения. За извършени
деяния по чл.354а от НК – 31 бр. НОХД са приключени със споразумения.
По глава VІ – Престъпления против стопанството са приключени със
споразумения за прекратяване на наказателното производство 13 бр.
НОХД. По глава V – Престъпления против собствеността са приключени
със споразумения за прекратяване на наказателното производство 6 бр.
НОХД.
През 2016 г. в Окръжен съд – Сливен са приключени 19 бр. дела по
реда на съкратеното съдебно следствие - чл. 370 и сл. от НК. Най-голям е
броят на делата, приключили със съкратено съдебно следствие, свързани с
обвинение по чл. 354а от НК – 31 бр. Осъдени са 19 лица, от които 11 лица
– до 3 години Лишаване от свобода, като от тях условно 7 бр. лица; от 3 до
10 години са осъдени 7 лица, а от 10 до 30 години – 1 лице.
2.1.1. ВЪРНАТИ ДЕЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ

През 2016 г. Сливенският окръжен съд е върнал за допълнително
разследване 9 бр. НОХД. При всички случаи връщането на делата за
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допълнително разследване на прокуратурата е извършено от съдиятадокладчик по реда на чл. 249 ал.1 и 2, вр. с чл. 248, ал.2, т. 3 от НПК.
Конкретните причини за връщане на делата за допълнително
разследване са допуснати съществени процесуални нарушения по всички
дела.
От върнатите дела за допълнително разследване са обжалвани 5 броя
дела, като в 4 случая разпореждането на съдията докладчик е потвърдено
от апелативен съд – Бургас, в един случай делото е висящо. В четири
случая разпореждането на съда не са обжалвани.
Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на
прокуратурата спрямо общия брой дела за разглеждане е 7,8 %, а спрямо
общия брой на решените дела – 9,1 %.
От посочените по-горе цифри може да се направи извода, че е налице
устойчивост на върнатите за доразследване дела спрямо предходната 2015
година.
2.1.2. ПОСТАНОВЕНИ ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През отчетния период са постановени 2 броя оправдателни присъди.
И двете присъди са протестирани пред Бургаския апелативен съд,
като едната от тях е все още висяща пред Апелативен съд – Бургас, а
другата е отменена и постановена осъдителна присъда.
Процентът на оправдателните присъди спрямо общия брой на делата
за разглеждане и спрямо свършените дела е съответно 1,7 % и 2 %.
2.1.3. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЕВРОПЕЙСКИ ЗАПОВЕДИ ЗА АРЕСТ

През 2016 г. в Сливенският окръжен съд са били образувани и
приключени 10 бр. наказателни производства, свързани с Европейски
заповеди за арест. За сравнение през 2015г. са разгледани 10 броя такива
производства, през 2014 г. са разгледани също 10 бр. такива производства,
през 2013 г. са 6 бр.
От образуваните и приключени 10 бр. производства, свързани с
европейска заповед за арест. В 8 случая производствата са били за
предаване на исканите лица за започване спрямо тях на наказателно
производство, а в 2 случая – за привеждане в изпълнение на влезли в сила
присъди.
Уважени са 8 броя искания за предаване на лицата на съответните
държави, а в 2 случая това не е извършено.
По ЧНД № 143/2016г. по искане на прокуратурата производството е
прекратено, тъй като се установява, че наказанието по влязлата в сила
присъда на чуждестранен съд е било изпълнено изцяло.
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По ЧНД № 425/2016г. е отказано предаване на лицето за изтърпяване
на влязла в сила присъда и е прието да се приведе в изпълнение на
наложеното наказание на чуждестранния съд от българския съд.
През отчетния период са постъпили 5 искания от държави – членки
на Европейския съюз по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на
решение за конфискация или отнемане и решение за налагане на
финансови санкции. Във всички случаи исканията са били уважени.
2.1.4. НАХД и ЧАСТНИ
ИНСТАНЦИЯ

НАКАЗАТЕЛНИ

ДЕЛА

-

ПЪРВА

През 2016 г. са постъпили за разглеждане 6 бр. НАХД, като 2 броя
НАХД са останали несвършени в началото на отчетния период. Решени по
същество са 2 бр. НАХД, 2 бр. са прекратени, останали несвършени дела в
края на отчетния период – 4 броя. За сравнение през 2015г. са постъпили за
разглеждане 13 броя НАХД; през 2014 г. са били поставени за разглеждане
4 бр. НАХД; през 2013 г. – 7 бр. НАХД.
Изложените цифри сочат за устойчивост на броя на разглежданите
НАХД през 2016 г. спрямо предходните години.
През отчетния период са били разгледани 330 бр. частни наказателни
дела първа инстанция, като от тях 24 бр. дела са свързани с извършени
разпити. През 2015г. са били разгледани 275 броя, от тях 16 броя са
свързани с извършени разпити; през 2014 г. са били разгледани 195 бр.
частни наказателни дела първа инстанция, от които 11 бр. дела са били
свързани с разпити; през 2013 г. са били разгледани 256, от които 56 –
разпити.
От изложеното е видно, че е налице увеличение на частните
наказателни дела първа инстанция спрямо предходните години.
2.1.5. ИСКАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

През 2016г. са дадени 99 броя разрешения за използване на СРС
спрямо 86 лица. Постъпили са 20 броя изготвени ВДС, което в процент
спрямо дадените разрешения е 20,2%, а спрямо общия брой лица е 23,2 %.
За сравнение през 2015 г. са дадени 80 бр. разрешения за използване на
СРС спрямо 77 бр. лица. Постъпили са 7 бр. изготвени ВДС, което в
процент спрямо дадените разрешения е 8,75%, а спрямо общия брой лица
9.09%. За сравнение през 2014 г. са дадени 137 бр. разрешения за
използване на СРС спрямо 94 лица. Постъпили са 16 бр. изготвени
веществени доказателствени средства, което в процент спрямо дадените
разрешения е 11,67 %, а спрямо общия брой на лицата - 17.02%. За
сравнение през 2013г. са дадени 154 броя разрешения за ползване на
специални разузнавателни средства спрямо 139 лица. Постъпили са 14 бр.
изготвени веществени доказателствени средства, което в процент спрямо
дадените разрешения е 9,09 %, а спрямо общия брой на лицата – 10.07 %.
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От посочените данни може да се направи извода, че е налице
устойчивост на исканите СРС спрямо 2015 година и намаление спрямо
останалите предходни години.
2.2.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ
2.2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

В началото на 2016 г. неприключилите граждански дела – първа
инстанция са били 32 бр., като през годината са постъпили 110 бр. или
общо за разглеждане през годината - 142 бр. граждански дела първа
инстанция. Няма върнати за ново разглеждане или продължаване на
производството дела.
За сравнение през 2015г. е имало за разглеждане общо180 бр.
първоинстнационни граждански дела, от които 137 бр. новопостъпили;
през 2014г – 189 бр. , от които новопостъпили 137 бр.; през 2013г. са били
разгледани 186 бр. граждански дела, от които новопостъпили – 128 бр..
Броят на постъпващите граждански дела – първа инстанция е намалял с 27
в сравнение с предходната година.
По видове първоинстанционните граждански и търговски дела през
2016г. се разпределят, както следва: искове по СК и ЗЛС - 75 бр. за
разглеждане, от които новообразувани – 62 бр.; облигационни искове – 54
бр. за разглеждане, от които новообразувани - 33 бр.; вещни - 3 бр., от
които новообразувани 3 бр.; установителни искове, включително и след
заповедни производства – 38бр., от които новопостъпили - 36бр.;
обезпечения 17 бр. ; частни граждански производства – 6 бр. и други дела
– 2 бр. Образувано е 1 бр. дело по ЗОПДИППД (отм.).
Свършените първоинстанционни граждански дела за отчетния
период са 111 бр. , като 87 бр. от тях или 78 % са приключили в 3-месечен
срок. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 31 бр. Със
съдебен акт по същество са приключили 83 бр. и 28 бр. са били прекратени
по различни причини, вкл. и по споразумение. Обжалвани са 23 акта или
20%. По този вид дела са проведени общо 137 бр. открити с.з.
За сравнение през 2015г. са свършени общо 148 бр., от тях 120 бр.
или 81 % са приключили в тримесечен срок; през 2014г. са свършени 146
бр. , като 97 от тях или 66 % са приключили в 3-месечен срок; през 2013г.
са свършени 134бр., като 85 от тях или 63 % са приключили в 3-месечен
срок. Налице е тенденция на незначително намаляване на приключилите
дела в тримесечен срок в сравнение с предходната година – с 3%. Анализът
на приключването на делата сочи, че по-голямата част от тях приключват в
първото с.з., в което съдът събира допуснатите доказателства.
Висящите неприключили производства в края на периода са 31 бр., а
за предходния период – 32 бр. т.е. запазена е висящността.
Неприключили граждански дела първа инстанция от предходни
години, преди 2016г. ням
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Диаграма 4

СТРУКТУРА НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ
ИСКОВЕ ПРЕЗ 2016 г.

Фирмени дела
(от охранително
произв.); 36; 10%

Частни търговски
дела; 6; 2%

Обжалване отказ
на длъжностно
лице по ЗТР за
вписване/обявяв
ане; 11; 3%

Други търговски
дела; 1; 0%

Облигационни
искове; 54; 16%

Искове по ТЗ; 81;
23%

Вещни искове; 3;
1%

Несъстоятелност;
14; 4%

Други
граждански
дела; 2; 1%

Искове по СК; 75;
22%

Частни
производства; 6;
2%

Обезпечения; 17;
5%

Установителни
искове; 38; 11%

Съдебните актове по гражданските дела, разгледани като първа
инстанция са постановени в законния месечен срок, без изключения.
Размяната на книжа по първоинстанционни граждански дела е траела
както следва: до 1 месец – 31 бр. дела; до 2 месеца – 28 бр. дела; до 3
месеца – 12 бр. дела и над 3 месеца – 10 бр. дела. В сравнение с
предходната
година е подобрена срочността по размяна,
като
времетраенето над три месеца се дължи на случаите, в които страната не е
намерена на посочения или известния адрес и се налагане назначаване на
особен представител, на който се връчват книжата и се дава срок за
отговор.
Таблица 2

Година
2013
2014
2015
2016

Висящи
01.01
58
52
43
32

Постъпили
през годината
128
137
137
110

Всичко за
разглеждане
186
189
180
142
11

В началото на периода
не е имало неприключили
частни
граждански дела, като първа инстанция и са постъпили 11 бр. за
разглеждане. Всички те са приключили към края на отчетния период, като
100 % от тях са в едномесечния срок. За сравнение през 2015г. са
постъпили 2 бр.; през 2014 г. са постъпили дела от този вид 35 бр.; през
2013 г. са постъпили 34 бр. Тенденцията по този вид дела е на увеличаване
спрямо предходната година.
2.2.2. ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

През изминалата година са разгледани 155 бр. търговски дела, като
48 бр. от тях са останали от предходни периоди, а 107 бр. са образувани
през годината. За сравнение, през 2015г. е имало за разглеждане 142 бр.
търговски дела, от които 117 бр. са били образувани през годината; през
2014г. е имало за разглеждане 113 бр. дела, като 75 бр. от тях са били
новопостъпили; през 2013г. е имало за разглеждане 166 бр. търговски дела,
като 105 бр. са новообразувани. Спрямо предходната година
постъплението е намаляло с 10 бр. дела или с 8 %, но е запазена
тенденцията на увеличаване на този вид от по-предни години.
От посочените търговски дела за разглеждане 14 бр. са по
несъстоятелност, от които новопостъпили – 12 бр.; искове за права или
правоотношения породени или отнасящи се до търговска сделка – 63 бр. за
разглеждане, от които 33 бр. новопостъпили; 1 бр. иск за права или
правоотношения отнасящи се до концесия; 1 бр. иск за недействителност
на търговско дружество; искове по чл. 70, 74 и 155 от ТЗ са 7 бр. за
разглеждане, от които 6 бр. новообразувани; искове за заплащане на
дружествен дял – 8бр., от които 2 бр. новообразувани; обжалвани откази
по ЗТР са 11бр.; частни търговски производства– 5 бр. и 1 бр. – други
търговски дела.
Свършените търговски дела през миналата година са 97 бр., като от
тях 61 бр. или 63 % са приключени в тримесечен срок. Със съдебен акт по
същество са приключили 72 бр. и 25 бр. са били прекратени по различни
причини, вкл. и по споразумение. Обжалвани са 32 акта или 32%. По този
вид дела са проведени общо 182 бр. открити с.з.
През 2015г. са свършени общо 94 бр., като от тях 70 бр. или 74% са в
тримесечен срок; през 2014г. са свършени общо 88 бр., като 54 от тях или
61% са в тримесечен срок, през 2013г. са свършени общо 127 бр., от които
65% в тримесечен срок. Налице е намаляване на броя на приключилите в
тримесечен срок дела.
Делата, приключени извън този срок са разглеждани попродължително време поради исканията за допълнителни доказателства,
когато се касае за усложнени търговски отношения. В голямата си част по
този вид дела страните искат и съда да допуска назначаването на
експертизи – технически, икономически, съдебно-счетоводни. Изготвянето
12

на експертизите и изслушването на вещите лица забавя значително
производството, тъй като в една част е трудно намирането на вещи лица
със съответната специалност и квалификация, поради липса на такива от
Списъка на вещите лица при СлОС. За изготвянето на други експертизи,
вещите лица са натоварени е не успяват да представят заключението си в
срок.
Към края на отчетния период е налице висящност от 58 бр. дела при
48 за предходния период.
Останали са висящи 10 бр. дела от предходни години (образувани
2013 и 2014г.). От тях 5 бр. са от 2014г. и не са приключили, тъй като
производството по тях е спряно до приключването на друго преюдициално
производство. Останалите 5 бр. са образувани през 2015г. и не са
приключили поради продължителното събиране на доказателства по тях,
тъй като предмета на доказване представлява фактическа сложност.
Всички съдебни актове, постановени по търговските дела са
постановени в законния месечен срок.
Размяната на книжа по първоинстанционни търговски дела е траела
както следва: до 1 месец – 6 бр. дела; до 2 месеца – 5 бр. дела; до 3 месеца
–1 бр. дела и над 3 месеца –1 бр. дела. Двойната размяна на книжа
предполага по-продължителното развитие на процедурата във времето,
особено когато страната е с адрес или седалище гр. София, където се
забавя връчването. По част от търговските дела макар и страните да са със
седалище и адрес на управление в гр. Сливен, те посочват адрес за
призоваване чрез пълномощниците си, в други градове, най-вече в град
София, което допълнително забавя призоваването.
Таблица 3

Година
2013
2014
2015
2016

Висящи
към 01.01.
61
38
25
48

Постъпили
през годината
105
75
117
107

Всичко за
разглеждане
166
113
142
155

2.2.3. ДЕЛА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
За периода са образувани нови производства по несъстоятелност по
12 бр. молби. От предходния период има останали 2 бр. висящи
производства до постановяване на решение за откриване на
производството. За сравнение през 2015г. са постъпили 9 бр. молби; през
2014г. са постъпили 11 бр. молби; през 2013г. са постъпили 24 бр. молби;
за откриване на производство по несъстоятелност.
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От новопостъпилите молби 7 бр. са подадени от кредитори, а
останалите 5 бр. са от самите длъжници. По делата, за които е установено,
че липсва маса на несъстоятелността, или че тя е изчерпана в хода на
производството, са постановени определения за предплащане на разноски
от кредиторите по чл.629б от ТЗ и при отказ производството е спряно.
Прекратени са спрените дела, за които е изтекъл 1-годишният срок.
Продължава производството и по делата (извън посочените), по които вече
е открито производството по несъстоятелност. Постановени са по
Решения по чл.632 от ТЗ – 13 бр; 5 бр. решения по чл. 630 от ТЗ; 1 бр. по
чл. 735 от ТЗ.
И през настоящата година продължи работата по делата по
несъстоятелност със синдици, вписани в други съдебни райони, поради
липса на такива в нашия съдебен район.
През 2016 г. са образувани 36 бр. нови дела за регистрация на
сдружения с нестопанска цел и фондации по ЗЮЛНЦ, които са свършени
през периода. Произнасянето по тях е 100 % в едномесечен срок.
Постановени са и актове за вписване на промени по 124 бр. висящи
фирмени производства.
3. ВЪЗЗИВНИ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА
3.1.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През 2016г. в ОС – Сливен са постъпили за разглеждане 130 броя
въззивни дела, останали са несвършени към 01.01.2016г. – 16 броя
въззивни наказателни дела, или общо ВНД 146 броя. За сравнение през
2015 г. броя на въззивните дела е бил 133, през 2014 г. броя на въззивните
дела за разглеждане е бил 175 бр.; през 2013 г. – 208 бр.
През 2016 г. са приключени общо 127 бр. въззивни наказателни дела.
За сравнение през 2015г. са приключени 117 броя, през 2014 г. са
приключени 158 броя; през 2013 г. – 174 бр.
От изложените цифри може да се направи извод, че е налице
устойчивост на въззивните наказателни дела спрямо предходните години
Таблица 4

ГОДИНА
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Висящи към
01.01.2015 г.
23
34
17
16

Постъпили през
годината
185
141
116
130

Всичко за
разглеждане
208
175
133
146
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Постъпленията на въззивни наказателни дела от районните съдилища
в съдебния окръг са следните:
През 2016г. от РС – Котел са постъпили за разглеждане 4 броя дела.
Свършени са 4 броя дела. Присъдата е била потвърдена по 2 броя дела. В
един случай е била изменена и в един случай е била отменена и делото
върнато за ново разглеждане.
През 2016 г. от Районен съд – гр. Нова Загора са постъпили за
разглеждане 30 бр. въззивни наказателни дела; останали са несвършени
към 01.01.2016г. - 2 бр. въззивни наказателни дела, или общо за
разглеждане 32 бр. въззивни наказателни дела. Свършени са 26 бр.
въззивни наказателни дела. По 13 бр. въззивни наказателни дела присъдата
е потвърдена. По 1 брой въззивно наказателно дело наказанието е
приложен института на условното осъждане, по 1 бр. наказанието е
намалено, в 7 броя присъдата е била отменена изцяло с връщане за ново
разглеждане, в 4 броя делата са били прекратени. Останали несвършени в
края на отчетния период 6 броя.
През 2016 г. от Районен съд – гр.Сливен са постъпили за разглеждане
92 бр. въззивни наказателни дела; останали са несвършени към
01.01.2016г. - 12 бр. въззивни наказателни дела, или общо за разглеждане
104 бр. въззивни наказателни дела. Приключени са 91 бр. дела, като при 49
бр. дела присъдата е потвърдена; по 6 бр. дела присъдата е изменена в
наказателната част (без промяна в наказанието); по 2 бр. дела наказанието
е намалено; по 2 броя дела присъдата е изменена в гражданската й част; по
12 бр. дела присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане; в
4 случаи присъдата е отменена с произнасяне на нова присъда; в 15 случаи
делото е прекратено. Останали несвършени дела 13 броя.
През 2016 г. са разгледани по частни жалби и протести 73 бр. дела. С
решение са приключени 71 бр. частни наказателни въззивни дела.
3.2.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През 2016 г. са разгледани общо 311 въззивни граждански дела
(включително и обжалване действията на съдебния изпълнител), като
останалите от предходни периоди са 14 бр. и са постъпили през годината
297 бр. въззивни жалби, от които 3 бр. върнати за ново разглеждане. През
2015 г. са били разгледани общо 358 бр. въззивни граждански дела, от
които 324 бр. са били новообразувани; през 2014г. са били разгледани
общо 424 бр. дела, от които новообразувани – 362 бр., през 2013г. са били
разгледани общо 462 бр. въззивни дела, от които 425 бр. са били
новообразувани. Налице е намаляване на постъпленията от въззивните
граждански дела спрямо предходната година с 27 бр.
Свършените въззивни граждански дела през годината са 290 бр.,
като от тях 287 бр. или 99% са свършени в срок до три месеца. Със съдебен
акт по същество са приключили 255 бр., 35 бр. са прекратени. Проведени
са 234 бр. открити с.з. Обжалвани са 46 бр. или 16%.
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Към края на отчетния период е налице висящност от 46 бр. дела при
14 за предходния период.
Тези показатели за 2015г. са били както следва: 344 бр., като от тях
338 бр. или 98% са свършени в срок до три месеца; за 2014 г. - общо
свършени 390бр. от тях в тримесечен срок 92 %; за 2013 г. – общо
свършени 400 бр., от които 95 % в тримесечен срок.
Съдебните актове по въззивните производства са изцяло постановени
в законните срокове.
Подобрена е срочността при приключване на делата в тримесечен
срок почти до максималната. Почти не се допуска отлагане на въззивните
дела след първото съдебно заседание. Доказателствените искания се
преценяват прецизно в закрито съдебно заседание и допуснатите
доказателства се събират в открито съдебно заседание.
Таблица 5

Година

Висящи 01.01

2013
2014
2015
2016

37
62
34
14

Постъпили
през
годината
425
362
324
297

Всичко за
разглеждане
462
424
358
311

През 2016 г. са разгледани 18 бр. дела, които са решени като първа
инстанция от Новозагорския районен съд. Приключили са 18 бр. въззивни
производства, като по 8 бр. от тях решението е оставено в сила, по 6 бр.
решението е изменено отчасти и по 4 бр. решението е отменено изцяло и е
постановено ново решение, няма обезсилени и прекратени производства.
През изминалата година са разглеждани 13 бр. въззивни граждански
дела, които са решени като първа инстанция от Районен съд – Котел.
Приключили са 11 бр., от които по 7 бр. решението е оставено в сила, по 2
бр. решението е отменено отчасти, по 2 бр. решението е отменено изцяло,
няма обезсилени и прекратени производства.
През 2016 г. са разглеждани 213 бр. въззивни граждански дела, които
са решени като първа инстанция от Сливенския районен съд. Приключили
са 198 бр., като по 135 бр. решението е оставено в сила. По 20 бр.
решението е изменено отчасти, а по 28 бр. решението е изменено изцяло и
е
постановено ново решение;
12 бр. въззивни производства са
прекратени, а по 3 бр.дела решението е обезсилено.
Разгледани са 1 бр. дело на Районен съд - Тополовград и 4 бр. дела на
Районен съд - Ямбол.
От общия брой въззивни дела 62 бр. са образувани по жалби против
действията на частните съдебни изпълнители. По 23 бр. действията са
потвърдени и по 7 бр. действията на съдебния изпълнител са отменени. По
16

17 бр. жалбите са били недопустими и оставени без разглеждане и
производството е прекратено.
Диаграма 5

Видове граждански дела
Търговски дела;
155; 20%

Фирмени дела; 36;
5%

Гр.дела - І-ва
инстанция; 142;
18%

Частни гр.дела; 11;
1%

Частни гр.дела - ІІра инстанция; 137;
17%

Въззивни гр.дела;
311; 39%

3.2.1.
ОБЩИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА
ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА, КАТО ПЪРВА
ИНСТАНЦИЯ И ВЪЗЗИВНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През отчетния период - 2016г. при разглеждането на граждански и
търговски дела, като първа инстанция не бяха отбелязани особени
проблеми от правно естество.
Налице се известни затруднения за приключване на делата,
разглеждане като първа инстанция в тримесечни срокове, които се дължат
предимно на факта, че при усложнени граждански и търговски отношения
страните посочват и събират доказателства чрез множество експертизи,
оспорват назначените такива, искат назначаването на нови или тройни
експертизи и това забавя разглеждането на делото. Налице е също така и
тенденция страните да искат да изчерпат отношенията по между си в едно
и също производство, като предявяват насрещни искове и инцидентни
такива, привличат трети лица и предявяват срещу тях обратни искове. Тези
процесуални усложнения водят до забавяне на производството по делото,
както във фазата по размяна на книжата, така и във фазата по събиране на
доказателства и изясняване на спорните правоотношения.
17

Неприключването на част от първоинстанционните търговски дела
се дължи и на спирането на 5 бр. дела, спрени до приключването на едно
преюдициално производство по друго гражданско дело.
По всяко дело се прави проверка по редовността на исковата молба,
респ. жалбата, при спазване разпоредбите на чл. 140 от ГПК за
първоинстанционните дела, респ. чл. 267 от ГПК за въззивните дела, като
за целта се постановява нарочен съдебен акт по всички предварителни
въпроси, по допускане на доказателства и насрочване на делото.
Исковите молби и жалбите се проучват задълбочено от
докладчиците. През отчетния период
са постановени само две
определения, с които да е отменен хода по същество и възобновено делото
за извършване на нови процесуални действия.
Следи се за допустимостта на производството и правилното
конституиране на страните в процеса.
Причини за отлагане на делата: най–голям дял отложени дела има
поради допуснато събиране на доказателства, по искане на страните,
въпреки че се провеждат съответната подготовка по чл. 140 от ГПК за
първоинстанционните дела, респ. разпоредителни заседания по всяко едно
въззивно дело, по което с въззивната жалба или възражението е направено
искане за допускане на доказателства. Доказателствените искания се
преценяват стриктно от съставите, не се допуска необосновано отлагане на
делата. При отлагане на делото, то се насрочва в срок не по-късно от един
месец, в случай че не е необходим по-дълъг срок поискан от вещото лице
за изготвяне на експертизата.
Налице са и случаи при които вещите лица са поискали
допълнителен срок за изготвяне на назначените експертизи, поради
големия обем на работа по делата – т.д.№№ 1/15, 2/15, 3/15 и 20/15.
Другата основна причина за отлагането на делата е поради
назначаването на експертиза и липсата на съответни вещи лица за
изготвянето й от съдебния район или техния отказ да изготвят същата. Не
винаги заключенията се представят в законовия срок преди съдебното
заседание. В тази връзка следва да бъде прилагана и разпоредбата на чл. 86
от ГПК, ако са налице условията за това.
Следва да се засили приложението на разпоредбата на чл. 92а от
ГПК, при наличието на предпоставки за това, с оглед дисциплинирането на
страните да сочат и представят доказателствата си в установените срокове.
За периода, ВКС прие редица Тълкувателни решения, с които се
преодолява противоречивата практика и които ще помогнат за бързото и
еднозначно решаване на делата. Това е целта и на проведените обучения на
регионално ниво и от извършеното обобщаване на практиката по
конкретни видове дела от Окръжните съдилища в района на АС –Бургас.
Показател за качеството на работата на съдиите от гражданско
отделение, както по първоинстнационни, така и по въззивни дела е броя на
отменените актове от въззивна и касационна инстанции през периода. От
общо разгледани жалби срещу 60 бр. съдебни решения, са потвърдени
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изцяло 27 бр. и не е допуснато касационно обжалване по 17 бр. или 73 %;
отменени са отчасти - 5 бр.актове или 8 %, а отменени изцяло са 7 бр. или
14 %. Обезсилено е 1 бр. дело изцяло и 1 бр., отчасти, а по 2 бр. дела
решението е отменено по обективни причини – отказ, оттегляне или
спогодба пред горната инстанция.
От общо обжалвани 41 бр. определения – 31 бр. са потвърдени, а за 2
бр. не е допуснато касационно обжалване или 80%, а 8 бр. са отменени или
20%.
4. НАТОВАРЕНОСТ НА МАГИСТРАТИТЕ

Средномесечната щатната натовареност на магистратите (16 бр.) към
31.12.2016 г., изчислена на база 12 месеца спрямо общия брой дела за
разглеждане през годината (1 466 бр. дела) е: 7,64 бр. дела на един съдия.
Същият показател, но по отношение на свършените през 2016 г. дела, е
6,80 бр. дела на един съдия.
Както бе споменато в раздел „Кадрова обезпеченост“, считано от
01.03.2016 г. един младши съдия е бил командирован да изпълнява същата
длъжност в Софийски градски съд, което обстоятелство значително
изкривява представената средно месечна щатна натовареност на съдиите,
тъй като през 10 от месеците на отчетния период, съдът е работил с 15 бр.
щатни съдии.
Средномесечната щатна натовареност на съдиите при Гражданското
отделение на съда (10 бр. магистрати към 31.12.2016 г.) на база 12 месеца и
общия брой граждански дела за разглеждане през 2016 г. (792 бр. дела) е:
6,60 бр. дела на един съдия. По отношение на свършените към 31.12.2016
г. дела, този показател е: 5,64 бр. дела на един съдия.
Средномесечната щатна натовареност на съдиите при Наказателното
отделение на съда (6 бр. магистрати) на база 12 месеца и общия брой
наказателни дела за разглеждане през 2016 г. (674 бр. дела) е: 9,36 бр. дела
на един съдия. По отношение на свършените през 2016 г. дела, същият
показател показва 8,74 бр. дела на един съдия.
Средната действителната натовареност на съдиите на база
отработени човекомесеци (182 човекомесеца) и общия брой дела за
разглеждане през 2016 г. (1 466 бр. дела) е: 8,05 бр. дела на един съдия за
един месец, а действителната средна натовареност на съдиите по
отношение на свършените към 31.12.2016 г. дела е 7,18 бр. дела на един
съдия за един месец.
Индивидуалната натовареност на съдиите през отчетната 2016 г. е
изразена в данните, приложени поотделно за двете отделения. Таблиците
са изготвени в съответствие със статистическите данни, съдържащи се в
годишните статистически отчети за дейността на съда и детайлно
представят количествените и качествените показатели, приложими за
оценяване дейността на съдилищата към настоящия момент.
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Диаграма 6

4.1. Справка за дейността на съдиите, разглеждали наказателни
дела през 2016 г.
4.1.1. БРОЙ И ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Въззивни административнонаказателни дела

Въззивни частни наказателни
дела

Административнонаказателни дела

129
133
94
97
95
117
5

16
21
20
20
16
21
0

18
22
19
19
24
24
0

1
3
2
2
3
4
0

78
73
40
41
38
55
5

5
6
5
8
4
9
0

1
1
1
2
2
1
0

10
7
7
5
8
3
0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0
0

1
1

1
1

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0
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Частни жалби

Наказателни
инстанция

124
125
89
92
93
110
5

І-ва

–

–

дела

дела

Частни наказателни дела

Наказателни
инстан.ция

5
8
5
5
2
7
0

ІІ-ра

Общо дела за разглеждане през
отчетния период (бр.)

Къню Жеков
Мартин Данчев
Радка Дражева
Галина Нейчева
Мая Йорданова
Яница Ченалова
Снежана
Бакалова
8. Мартин
Сандулов
9. Надежда
Янакиева
10. Мария Блецова
11. Светослава
Костова
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

в т.ч. по видове дела (бр.)

дела
Разпределени
отчетния период (бр.)

Име и презиме
на съдиятадокладчик

Останали несвършени дела в
началото на периода (бр.)

№

през

Таблица 6

4.1.2. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ
Таблица 7

ВНАХД

ЧНД

ВЧНД

НАХД

1
0
3
1
2
0

0
1
0
0
1
1

1
0
0
0
1
0

0
0
3
0
1
0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
7
5
5
4
8

15
16
14
16
16
13

1
3
1
2
3
4

77
72
35
40
36
55

4
4
5
7
3
7

0
0

4

0

0

0

4

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Частни
жалби

Нак.дела - І

0
0
1
0
0
0

112
109
64
76
70
90

Нак.дела ІІ

Общо

1
1
4
2
5
6

НАХД

11
10
12
10
10
11

ВЧНД

14
12
23
13
20
18

ЧНД

1
1
0

10
7
4
5
7
3

ВНАХД

Частни
жалби

Къню Жеков
Мартин Данчев
Радка Дражева
Галина Нейчева
Мая Йорданова
Яница Ченалова
Снежана
Бакалова
8. Мартин
Сандулов
9. Надежда
Янакиева
10. Мария Блецова
11. Светослава
Костова
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нак.дела ІІ

Име и презиме на
съдиятадокладчик

Общо

№

Нак.дела - І

От общо свършените през отчетния период дела
Решени по същество, в т.ч. по видове дела
Прекратени, в т.ч. по видове дела

4.1.3 ОБЩ БРОЙ СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА И ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ
ДЕЛА КЪМ 31.12.2016 г.

ЧНД

ВЧНД

НАХД

1
2
2
2
3
5

78
72
37
41
38
55

4
5
5
7
4
8

1
0
0
1
1
0

10
7
7
5
8
3

3
12
7
8
5
9

0
4
3
5
2
2

2
5
1
1
3
5

0
0
0
0
0
0

0
1
2
0
0
0

1
1
0
1
0
1

0
1
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0

5

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Частни
жалби

ВНАХД

15
15
17
15
21
18

Нак.дела ІІ

Общо

Нак.дела - І

Частни
жалби

13
13
15
14
13
18

НАХД

ЧНД

122
114
83
85
88
106

ВЧНД

ВНАХД

Къню Жеков
Мартин Данчев
Радка Дражева
Галина Нейчева
Мая Йорданова
Яница Ченалова
Снежана
Бакалова
8. Мартин
Сандулов
9. Надежда
Янакиева
10. Мария Блецова
11. Светослава
Костова
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нак.дела ІІ

Име и презиме на
съдиятадокладчик

Нак.дела - І

№

Таблица 8
Останали несвършени наказателни дела,
в т.ч. по видове

Общо

Общ бр. свършени наказателни дела (в 3
месечен срок), в т.ч. по видове дела

4.1.4. Обжалвани съдебни актове, постановени по наказателни
дела.
През 2016 г. са обжалвани две присъди, постановени от съдия Къню
Жеков, като едната е изцяло потвърдена, а другата е изменена от висшата
инстанция в наказателната й част по отношение на наложеното наказание.
През периода са обжалвани и три определения, постановени от съдия
Жеков, които са потвърдени от висшата инстанция.
Обжалвани са 7 бр. присъди, постановена от съдия Мартин Данчев.
Две от тях са отменени и делата са върнати на прокуратурата. Три от
обжалваните присъди са изменени в наказателната им част по отношение
приложението на закона. Два от обжалваните съдебни акта са изменени в
наказателната им част по отношение на наложеното наказание. От
обжалваните общо 5 бр. определения, постановени от съдия Данчев,
четири от тяхса изцяло потвърдени от въззивната инстанция. По едно от
определенията въззивната инстанция е оставила без уважение искането за
възобновяване на делото.
От постановените през годината съдебни актове от съдия Радка
Дражева са обжалвани 3 бр. присъди, едно разпореждане и 7 бр.
определения. Трите присъди и разпореждането са изцяло потвърдени от
по-висшата инстанция. Шест от обжалваните 7 бр. определения са
потвърдени, а едно от определенията е отменено и върнато за ново
разглеждане.
През годината са обжалвани 7 бр. определения, постановени от
съдия Галина Нейчева, като шест от тях са изцяло потвърдени, а едното е
отменено като висшата инстанция е постановила ново определение.
Обжалвана е една присъда, постановена от съдия Мая Йорданова и 8
бр. определения. Присъдата е потвърдена от горната инстанция. Седем от
обжалваните определения също са потвърдени, а едно от тях е изменено в
наказателната му част по отношение на приложението на закона.
През отчетния период са обжалвани 3 бр. присъди, 3 бр. решения и 6
бр. определения, постановени от съдия Яница Ченалова. Една от
обжалваните присъди е отменена и делото е върнато за ново разглеждане.
Една от присъдите е изменена в наказателната й част по отношение
приложението на закона и по отношение на третата обжалвана присъда,
касационната инстанция е прекратила делото, поради оттегляне на
протеста. Трите обжалвани решения и шестте определения са изцяло
потвърдени от висшата инстанция.
Обжалвана е и една присъда, постановена от съдия Снежана
Бакалова, която е изменена от БАС в частта, относно приложението на
чл.59, ал.1 от НК, както и в частта относно разпореждането с веществено
доказателство по делото.
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4.2. Справка за дейността на съдиите, разглеждали граждански
и търговски дела през 2016 г.:
4.2.1.

БРОЙ И ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Граждански
инстан.ция

Граждански
инстанция

0
24

1
73

1
97

1
40

0
9

0
2

0
43

0
2

0
1

3

83

86

0

56

0

0

4

26

4

80

84

0

54

0

0

3

27

16

70

86

32

9

3

34

5

3

0
26

83
69

83
95

0
32

52
9

0
5

0
44

6
4

25
1

3

81

84

0

52

0

0

6

26

18
3

72
77

90
80

37
0

11
56

1
0

34
0

6
0

1
24

1

5

6

0

3

0

0

0

3

Частни жалби

Фирмени дела

Търговски дела

Частни граждански дела

дела

дела

–

–

ІІ-ра

І-ва

Общо дела за разглеждане през
отчетния период (бр.)

Къню Жеков
Снежана
Бакалова
3. Надежда
Янакиева
4. Мартин
Сандулов
5. Христина
Марева
6. Мария Блецова
7. Светослава
Костова
8. Стефка
Михайлова
9. Ваня Маркова
10. Нина
Коритарова
11. Сава Шишенков
1.
2.

в т.ч. по видове дела

дела
Разпределени
отчетния период (бр.)

Име и презиме
на съдиятадокладчик

Останали несвършени дела в
началото на периода (бр.)

№

през

Таблица 9
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БРОЙ СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ

4.2.2.

Таблица 10

Къню Жеков
Снежана
Бакалова
3. Надежда
Янакиева
4. Мартин
Сандулов
5. Христина
Марева
6. Мария Блецова
7. Светослава
Костова
8. Стефка
Михайлова
9. Ваня Маркова
10. Нина
Коритарова
11. Сава Шишенков
1.
2.

4.2.3.

Частни
жалби

Гр.дела - ІІ

Гр.дела - І

Общо

Частни гр.
дела
Търговски
дела
Фирмени
дела

Прекратени, в т.ч. по видове дела

Частни
жалби

Частни гр.
дела
Търговски
дела
Фирмени
дела

Гр.дела - ІІ

Гр.дела - І

Име и презиме на
съдиятадокладчик

Общо

№

Решени по същество, в т.ч. по
видове дела

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

52

25

5

1

18

2

1

20

4

4

1

11

0

0

72

0

45

0

0

4

23

9

0

6

0

0

0

3

79

0

50

0

0

3

26

2

0

2

0

0

0

0

49

14

7

1

20

5

2

18

10

1

2

4

0

1

68

0

41

0

0

6

21

9

0

7

0

0

0

2

55

21

5

3

21

4

1

17

7

3

2

5

0

0

74

0

45

0

0

6

23

6

0

4

0

0

0

2

51

23

7

1

13

6

1

13

6

2

0

5

0

0

69

0

47

0

0

0

22

7

0

6

0

0

0

1

6

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

ОБЩ БРОЙ СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И ОСТАНАЛИ
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА КЪМ 31.12.2016 г.
Таблица 11

0

0

0

0

1

25

11

0

4

26

5

0

5

0

0

0

0

0

3

26

3

0

2

0

0

0

1

3

15

5

3 19

8

1

0

10

0

0

0

0

6

0

4

0

0

0

2

0

0

59

23

9

80

0

50

0

0

81

0

52

0

54

20

8

77

0

48

2

0
22

0
2

23

6

0

0

14

0
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Частни
жалби

0

1

Фирмени
дела

Търговски
дела

0

1

Фирмени
дела

Частни гр.
дела
Търговски
дела

Гр.дела - ІІ

Частни гр.
дела

6.

Гр.дела - ІІ

5.

Гр.дела - І

4.

Общо

3.

Къню Жеков
Снежана
Бакалова
Надежда
Янакиева
Мартин
Сандулов
Христина
Марева
Мария Блецова

Останали несвършени в края на периода,
в т.ч. по видове гр.дела

Частни
жалби

1.
2.

Име и презиме на
съдиятадокладчик

Общо

№

Гр.дела - І

Общ бр. свършени в 3-месечен срок
граждански дела, в т.ч. по видове дела

0
0

Светослава
Костова
8. Стефка
Михайлова
9. Ваня Маркова
10. Нина
Коритарова
11. Сава
Шишенков
7.

57

24

8

5

15

4

79

0

48

0

0

6

45

19

9

1

9

6

75

0

52

0

0

0

23

6

0

3

0

0

0

3

4.2.4. Обжалвани съдебни
граждански и търговски дела.

1 23

4

1

0

18

0

0

4

0

3

0

0

0

1

1 26

8

2

0

16

0

0

4

0

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
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актове,

постановени

по

През 2016 г. са обжалвани 7 бр. решения и 1 бр. определение,
постановени от съдия Снежана Бакалова. Пет от обжалваните решения и
определението са изцяло потвърдени от по-горната инстанция. Едно от
решенията не е допуснато до касационно обжалване и едно решение е
отменено в едната му част.
Три от постановените от съдия Надежда Янакиева решения са
обжалвани, като едното не е допуснато до касационно обжалване, а двете
са отменени от по-горната инстанция. От обжалваните 2 бр. определения,
едното е изцяло потвърдено, а другото - отменено.
През периода са обжалвани 7 бр. решения и 4 бр. определения,
постановени от съдия Мартин Сандулов. Едно от решенията и три от
определенията са изцяло потвърдени, две от решенията не са допуснати до
касационно обжалване, едно решение и едно определение са отменени от
по-горната инстанция, едно от решенията е върнато за ново разглеждане и
две от решенията са отменени в едната им част.
От постановените през годината съдебни актове от съдия Христина
Марева са обжалвани 10 бр. решения. Шест от тях са изцяло потвърдени,
едно от решенията е отменено, по едно решение исковата молба е
оттеглена пред въззивната инстанция и две от решенията са отменени в
едната им част.
Четири от постановените от съдия Мария Блецова решения са
обжалвани през отчетния период, като едно от тях е изцяло потвърдено,
две от тях не са допуснати до касационно обжалване, а едното е изцяло
отменено. Обжалвано е едно определение, което е изцяло потвърдено от
по-горната инстанция.
От постановените през периода съдебни актове от съдия Светослава
Костова са обжалвани 9 бр. решения и 13 бр. определения. Осем от
решенията и десет от обжалваните определения са изцяло потвърдени на
по-горната инстанция, а едно решение и три определения са изцяло
отменени.
От обжалваните 7 бр. решения, постановени от съдия Стефка
Михайлова, като 6 бр. не са допуснати до касационно обжалване, а едното
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решение е отменено в едната му част. Обжалвани са и 4 бр. определения,
като и четирите са изцяло потвърдени от по-горната инстанция.
Седем броя от постановените от съдия Ваня Ангелова решения са
обжалвани, като шест, а по едно от тях исковата молба е била оттеглена
пред въззивната инстанция. Обжалвани са и четири определения, като две
от тях са изцяло потвърдени, а две – изцяло отменени.
Три от постановените от мл.съдия Нина Коритарова решения са
обжалвани, но касационната инстанция не е допуснала касационното им
обжалване. Обжалвано е и едно определение, което е изцяло потвърдено.
Обжалвани са три решения, постановени от мл.съдия Сава
Шишенков, като по две от тях по-горната инстанция не е допуснала
касационно обжалване, а едното решение е изцяло отменено. Обжалвани
са и 11 бр. определения, като осем от тях са изцяло потвърдени, по две от
определенията не е допуснато касационно обжалване и едното е изцяло
отменено.
5. ОБУЧЕНИЕ
СЛУЖИТЕЛИ
5.1.

НА

МАГИСТРАТИТЕ

И

СЪДЕБНИТЕ

ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИ

През отчетната година, участието на магистратите от Окръжен съд –
Сливен в различни по тематика обучения беше съсредоточено основно в
организираните от Националния институт на правосъдието семинари.
В приложената по-долу таблица са изброени поименно участниците
– магистрати, както и темите на обученията, реализирани от НИП по
различни програми.
Таблица 12

магистрат

1.

Снежана
Бакалова

2. Радка
Дражева

длъжност

Зам.
административен
ръководител

Съдия

обучение
„Международно
правно
сътрудничество
по
граждански
дела“
–
гр.Барселона, Испания
„Изпълнение на
Програмата за регионални
обучения на съдилищата и
прокуратурите.“
„Защита на потребителите.
Колективни искове по
ГПК. Неравноправни
клаузи в договорите.“
„Съдебномедицински
и
съдебнопсихиатрични
експертизи.”

организатор
Европейска
мрежа за
съдебно
обучение
НИП и
Апелативен съд
– гр.Бургас
НИП – гр.София

НИП – гр.София
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3. Христина
Марева

4.

Светослава
Костова

5.

Мария
Блецова

6. Мая
Йорданова

Съдия

Съдия
Съдия

Съдия

„Задължение за
предоставяне на вътрешно
правни средства за защита
съгласно Конвенцията.
Преглед на съдебната
практика по ЗОДОВ.
Тълкувателно
постановление № 2/2014 г.
от 15.05.2015 г. на ОСГК
на ВКС и първа и втора
колегия на ВАС.“
„Изпълнение на
Програмата за регионални
обучения на съдилищата и
прокуратурите.“
„Лекарската
грешка
в
контекста на чл.123 от НК
и
претенции
за
обезщетение
за
непозволено увреждане по
чл.45-49 ЗЗД“
„Специфични въпроси на
вещното право. Кадастър и
регулация. Особен статут
на някои категории земи.
Вътрешноправни средства
за защита правото на
собственост.“
„Престъпления,
извършвани чрез
използването на
информационни и
компютърни технологии.
Киберпрестъпления.
Измами с банкови карти;
престъпления, свързани
със скиминг устройства.“
„Лекарската грешка в
контекста на чл.123 от НК
и претенции за
обезщетение за
непозволено увреждане по
чл.45-49 ЗЗД“

„Данъчни престъпления“

Проект
„Качествено,
професионално
обучение за
повишаване
ефективността
на
правосъдието“
НИП и
Апелативен съд
– гр.Бургас

Апелативен съд
– гр.Бургас
Проект
„Качествено,
професионално
обучение за
повишаване
ефективността
на
правосъдието“

НИП –гр.София

Апелативен съд
- Бургас
Проект
„Качествено,
професионално
обучение за
повишаване
ефективността
на
правосъдието“
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7. Галина
Нейчева

Съдия

8. Ваня
Ангелова

Съдия

9. Яница
Ченалова

Съдия

10.Нина
Коритарова

Мл. съдия

„Техники за разследване и
наказателно преследване
на
компютърни
престъпления“
„Престъпления,
извършвани
чрез
използването
на
информационни
и
компютърни технологии. НИП – гр.София
Киберпрестъпления.
Измами с банкови карти;
престъпления,
свързани
със скиминг устройства.“
„Лекарската
грешка
в
контекста на чл.123 от НК
и
претенции
за Апелативен съд
обезщетение
за
- Бургас
непозволено увреждане по
чл.45-49 ЗЗД“
„Материалноправни и
процесуални аспекти на
НИП – гр.София
производството по
несъстоятелност“
„Особени залози и други
НИП – гр.София
търговски обезпечения“
„Изпълнение на
НИП и
Програмата за регионални Апелативен съд
обучения на съдилищата и – гр.Бургас
прокуратурите.“
„Основни проблеми на
НИП – гр.София
съдебните експертизи.“
„Процесуални гаранции по
НИП – гр.София
наказателни дела“.
Проект
„Качествено,
професионално
обучение за
„Данъчни престъпления“
повишаване
ефективността
на
правосъдието“
„Лекарската грешка в
контекста на чл.123 от НК
и претенции за
Апелативен съд
обезщетение за
– гр.Бургас
непозволено увреждане по
чл.45-49 ЗЗД“
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7. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
7.1. СГРАДЕН ФОНД

Щатният персонал на Окръжен съд – Сливен осъществява дейността
си в Съдебната палата, върху площ от 1 822 кв.м., включваща 15 бр.
съдийски кабинета; 14 бр. канцеларии; 3 бр. съдебни зали; една стая за
класифицирана информация; три архивни помещения; сервизни
помещения и общи части - фоайета и коридори.
Освен Сливенският окръжен съд, в сградата се помещават още:
Районен съд – Сливен, Окръжна прокуратура – Сливен, част от щатната
численост на Районна прокуратура – Сливен, щатът на ОЗ „Охрана –
Сливен” при ГД „Охрана” на Министерство на правосъдието и четирима
служители на Агенцията по вписванията.
По силата на § 83 от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт,
управлението на Съдебна палата – Сливен премина от Министерството на
правосъдието към Висшия съдебен съвет. В тази връзка и в изпълнение на
т.27.1. от Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 24/09.06.2016 г.,
своевременно бяха предприети действия по отразяване на нормативните
промени в Акта за публична държавна собственост на административната
сграда и беше подадена декларация по чл.14 от Закона за местните данъци
и такси.
Материално-техническите условия за работа в сградата са на
относително добро ниво, като изключение в този смисъл представляват
архивните и сервизните помещения в съдебната палата. В редица отчетни
доклади са излагани проблемите, свързани с нуждата от модернизиране и
разширяване на вътрешното архитектурно пространство, но по причини,
независещи от волята и желанието на административното ръководство на
Окръжен съд – Сливен и през отчетната 2016 г. не бяха предприети
каквито и да е действия в посока на тяхното разрешаване. Последният
изпратен на вниманието на Висшия съдебен съвет доклад, съдържащ
детайлна количествено-стойностна сметка за извършване на текущи
ремонтни дейности в помещения, използвани от щатния състав на
Окръжен съд – Сливен, в т.ч. всички нуждаещи се от текущ ремонт
сервизни помещения в сградата е изведен с изх.№ РД-10-15-18/29.09.2016
г. Формулярът за изготвяне на обосновано бюджетно предложение за
инвестиции през 2017 г. е изпратен до Председателя на Комисия
„Управление на собствеността“ при Висшия съдебен съвет.
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7.2. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Информационно-техническото осигуряване на Окръжен съд –
Сливен е на много добро ниво. Изградената в съда локална мрежа
обслужва общо 44 работни станции, като до всяка от тях е осигурен
постоянен достъп до Интернет. Всички работни места са оборудвани с
персонални компютри. Преаз м.Декември 2016 г. съдът получи от Висшия
съдебен съвет 10 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. преносими
компютри,2 бр. мултифункционални устройства и 2 бр. принтери от повисок клас. С новополучения хардуер беше подменена най-старата и
амортизирана компютърна техника в съда. Всички персонални компютри
работят под операционната система Windows 7 Profesional.
Изградената през годините информационна система в Окръжен съд –
Сливен обхваща следните софтуерни продукти:
- Правно-информационна система – „Апис”, включваща модулите:
право, евро-право, практика и финанси;
- САС – Автоматизирана деловодна система на „Информационно
обслужване АД – гр.Варна;
- Централизираната уеб-базирана система за разпределение на
делата;
- От м.Април 2016 г. успешно стартира Системата за изчисляване на
натовареността на съдиите (СИНС);
- Счетоводна програма „,dWare Business Processor, v.5.22” на Висшия
съдебен съвет;
- „RZWIN” – програмен продукт за изчисляване трудовите
възнаграждения на щатния персонал и възнагражденията на съдебните
заседатели;
- „HONWIN” – програмен продукт за изчисляване възнагражденията
на вещи лица и за лица, наети по граждански договори;
- „PLDWIN” – програмен продукт, обслужващ операциите по
създаване на платежни документи;
През отчетната година Сливенският окръжен съд продължи да
обменя информация чрез Единната информационна система за
противодействие с престъпността и да осъществява безхартиен обмен на
съдебни актове между съдилищата, които използват автоматизираната
деловодна програма САС – продукт на „Информационно обслужване“ АД
– гр.Варна.
Съдът публикува информация за дейността си на Интернетстраницата: www.court.sliven.com, където се поддържа календар за
насрочените дела, публикуват се постановените съдебни актове по делата,
осигурена е текуща информация, относно дължимите държавни такси,
банковите сметки на съда, вътрешни правилници и инструкции за
дейността и стандартни образци и формуляри.
На Интернет-страницата си, съдът е публикувал анкетна форма, чрез
която гражданите могат да изразяват мнение, относно качеството на
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административното обслужване и да правят предложения, относно
подобряване работната среда в съдебната институция, с цел повишаване
качеството и бързината на обслужването.
8. УЧАСТИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН В
ПРОЕКТИ
През 2016 г., по повод Денят на Българската Конституция и
професионалния празник на юриста и съдебния служител, Окръжен съд –
Сливен прие поканата на Народно читалище „Зора 1860“ – гр.Сливен да
бъде домакин на съвместно организирана изложба на юридическа
литература от подбраната от Настоятелството на читалището колекция
„Редки и ценни издания“ на библиотека „Зора“.
Изложбата беше открита на 14.04.2016 г. във фоайето на ІІ-рия етаж
в Съдебна палата – Сливен и остана на разположение на гражданите и
представителите на съдебните ведомства до края на месеца.
Сливенският окръжен съд продължи и участието си в Пилотната
образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Координатор на Програмата
за Окръжен съд – Сливен е съдия Христина Марева, с чиято подкрепа и
всеотдайно отношение, Проектът разшири своите граници като към
първоначално включилите се училища, през учебната 2015 г./2016 г.,
участие в него взеха и ученици от още две Сливенски гимназии – Природоматематичeска гимназия „Добри Чинтулов“ и Професионална гимназия
по икономика „Д-р Димитър Табаков“.
РАЙОННИ СЪДИЛИЩА
През отчетния период в районните съдилища от Сливенски окръжен
регион са постъпили общо 10 005 бр. дела. Всичко за разглеждане са били
10 860 бр. дела. Свършени през годината са били 10 029 бр. дела, като от
тях 92,77 % в тримесечен срок.
Действителната натовареност на районните съдии в Сливенски
съдебен окръг е била 45,15 бр. разгледани дела от един съдия за един
месец. По отношение на свършените дела и при отчитане на отработените
човекомесеци, действителната натовареност на един районен съдия за един
месец е била 41,54 бр. дела.
През предходната отчетна година – 2015 г., в районните съдилища
са постъпили общо 9 506 бр. дела. Всичко за разглеждане са били 10 418
бр. дела. Свършените дела са били общо 9 563 бр., като от тях 91,78 % са
приключили в тримесечен срок. Действителната натовареност на
районните съдии по отношение на разгледаните дела е била 44,33 бр. дела
на един съдия, а същият показател, но по отношение на свършените през
годината дела е показвал 40,69 бр. дела на един съдия.
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През 2014 г. са постъпили общо 8 903 бр. дела в районните
съдилища, като общият брой дела за разглеждане е бил 10 064 бр., от които
общият брой свършени дела са били 9 151 бр., като от тях 90,20 % са
приключили в тримесечен срок. Средно-месечната действителна
натовареност по отношение на свършените дела е била 38,61 бр. дела на
един районен съдия.
През 2013 г. общият брой на постъпилите дела в районните
съдилища от окръга е бил 9 845. Всичко за разглеждане през 2013 г. са
били общо 11 212 бр. дела, от които общият брой на свършените дела е бил
10 051. В тримесечен срок са приключили 87,66 % от делата.
Действителната средно-месечна натовареност на районните съдии по
отношение на свършените дела е била 43,70 бр. дела на един съдия.
І. РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2016 г. щатната численост на персонала в Районен съд гр.
Сливен е била 73 бр. и включва следните длъжности: Административен
ръководител - Председател,
Заместник на
административния
ръководител, 15 районни съдии, Ръководител СИС и трима държавни
съдебни изпълнители, Ръководител служба по вписванията и двама съдии
по вписванията, както и 49 съдебни служители.
От 01.01.2016 г. до 22.02.2016 г. в съда реално са работили 13
магистрати.
За периода от 22.02.2016 г. до 01.07.2016 г. са работили 14
магистрати, тъй като с Решение на ВСС по протокол № 3/21.01.2016 г.
Наталия Петкова е преместена в длъжност „Съдия” в Районен съд –
Сливен, считано от 22.02.2016 г.
Считано от 01.07.2016 г. до 19.10.2016 г. реално са продължили да
работят отново 13 магистрати, тъй като районен съдия Ангел Гагашев с
Решение на ВСС по протокол № 3/21.01.2016 г. е преместен на длъжност
„Съдия” в Окръжен съд – Бургас, считано от 01.07.2016 г.
За периода от 19.10.2016 г. до края на 2016 г. реално са работили 14
магистрати, тъй като Административния ръководител – Председател на РС
– Сливен - г-жа Живка Кирилова се е завърнала на работа, след ползван
отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст.
Съгласно Заповед № РД-13-131/17.07.2015 г. , на основание чл. 168,
ал.7 от ЗСВ функциите на административен ръководител – председател на
Районен съд – Сливен до 19.10.2016 г. са изпълнявани от районен съдия –
Иван Манчев.
С Решение на ВСС по протокол № 28/13.12.2016 г. в Районен съд –
Сливен е назначена Ива Илиева Стойчева – Коджабашева на длъжност
„съдия” в Районен съд – Сливен, считано от 16.12.2016 г., като на
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основание чл. 163, ал.1 от КТ е продължила да ползва 275 дни платен
отпуск, поради бременност и раждане.
През отчетния период не е извършвано периодично атестиране на
магистрати от Районен съд – Сливен.
В Районен съд – гр. Сливен са обособени две отделения –
гражданско и наказателно, като магистратите са разпределени в същите по
състави, както следва:
В Гражданско отделение реално за периода от 01.01.2016 г. до
22.02.20165 г. са работили 6 състава, за периода от 22.02.2016 г. до
19.10.2016 г. са работили 7 състава, а след тази дата до края на отчетния
период са работили реално 8 състава.
В Наказателно отделение за периода от 01.01.2016 г. до 01.07.2016
г. са работили общо 7 състава, а след тази дата и до край на отчетния
период са работили 6 състава.
От 01.01.2016 год. до 31.12.2016 г. в РС – Сливен са работили един
ръководител служба „Съдебно изпълнение” и двама държавни съдебни
изпълнители, тъй като ДСИ – Светлана Лишева е в отпуск на основание чл.
163, ал.1 от КТ, поради бременност и раждане и са били заети всички
щатни бройки за ДСИ.
От 01.01.2016 год. до 31.12.2016 г. в РС – Сливен са работили един
ръководител служба по вписванията и двама съдии по вписванията, като са
заети всички щатни бройки за ДСИ.
Съгласно Заповед № РД-13-118/28.06.2016 г. на Адм. ръководител –
Председател на РС – Сливен по повод констатациите и в съответствие с
дадените препоръки в изготвения от ИВСС акт от 03.06.2016 г. за
резултатите от извършена комплексна планова проверка, относно
дейността на Районен съд – Сливен по образуването, движението и
приключването на гражданските дела за 2014, 2015 г. и към момента на
извършване на проверката, на основание чл. 307, ал.3 и 4, т.1, във вр. с чл.
310, ал.1 и чл. 313, ал.1 от ЗСВ е било образувано дисциплинарно
производство против р.с. Минчо Минев.
Със Заповед № РД-13-132/03.08.2016 г. на основание чл. 308, ал.1,
т.1 от ЗСВ на р.с. Минев е наложено дисциплинарно наказание –
„Забележка”, която е потвърдена с Решение на ВСС по протокол №
18/04.10.2016 г. на Съдийската колегия на ВСС.
Съдебната администрация в Районен съд – гр. Сливен е
разпределена в обща и специализирана администрация, като по щат до
01.01.2016 г. е била 49 бр.
Общата администрация в Районен съд – гр. Сливен включва:
съдебен администратор, административен секретар, главен счетоводител,
главен специалист – счетоводител, младши специалист, системен
администратор и технически длъжности : 1 шофьор – домакин и
технически изпълнител и 2 - ма прислужник-чистачи.
Специализирана администрация в Районен съд – гр. Сливен
включва:
1 завеждащ служба „Съдебни секретари” и 15 съдебни
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секретари; 1 завеждащ служба „Деловодство” и 9 съдебни деловодители; 1
завеждащ служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” и 4-ма
призовкари; 2-ма деловодители „Регистратура”, 2-ма архивари, 2 – ма
деловодители в Бюро “Съдимост”, 2-ма деловодители в СИС и 1 секретар в
СИС.
За Районен съд – Сливен съотношението бр. служители/магистрати
в т.ч. ДСИ и съдии по вписванията/ е 2,04, а съотношението бр.
служители/магистрати е 2,88, което е около средното за районните
съдилища в областните центрове в страната.
2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Както предходната, така и през 2016 г. се наблюдава увеличаване на
постъплението на делата, и отново броя на свършените дела е по-голям от
броя на постъпилите, тъй като приключват и образувани през предходни
години производства.
През 2016 г. общият брой на постъпилите дела е 7729 бр. /при 7352
бр. през предходната година/, от които 5822 бр. граждански дела и 1907
броя наказателни дела.
За отчетния период, общият брой на свършените дела е 7766 бр.
/при 7363 бр. през предходната година/, от които 5805 бр. граждански и
1961 бр. наказателни дела.
Средната натовареност съобразно щатните бройки за съдии /17/ по
отношение на всички дела за разглеждане в Районен съд гр. Сливен на база
12 месеца е 41,08 бр., а по отношение на свършените дела е 38,07 бр.
Действителната натовареност на съдиите по отношение на всички
дела за разглеждане в Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е 49,17
бр., а по отношение на свършените дела на база 12 месеца е 45,17 бр.
Действителната натовареност на съдиите в наказателно отделение
по отношение на всички наказателни дела за разглеждане в Районен съд –
гр. Сливен на база 12 месеца е 25,78 бр., а по отношение на свършените
дела е 23,34 бр. При включване и разгледаните от тях граждански дела по
реда за разкриване на банкова тайна, то по отношение на разгледаните от
тях дела на база 12 месеца действителната натовареност е 26,19 бр., а по
отношение на свършените дела е 23,75 бр.
Действителната натовареност на съдиите в гражданско отделение
по отношение на всички граждански дела за разглеждане от тях, като
изключим делата за разкриване на банкова тайна, разпределяни на съдиите
в наказателно отделение на Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е
73,57 бр., а по отношение на свършените дела е 68,70 бр.
Средната продължителност на разглеждане на делата – от
постъпване до постановяване на съдебен акт е както следва: от общо
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свършени 7 766 бр. дела, от които 5805 бр. граждански и 1961 бр.
наказателни дела, в срок до 3 месеца са свършени общо 7209 бр. дела, от
които 5502 бр. граждански и 1707 бр. наказателни дела.
В предходния отчетен период в срок от три месеца са приключвали
92 % от делата, а през отчетения период в срок от три месеца приключват
93 % от всички постъпили дела в СлРС.
2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През отчетния период са били образувани общо 1907 бр.
наказателни дела /при 1905 бр. през предходната година/, като
несвършените от предходен период са 259 бр., или общо през отчетния
период са разглеждани 2166 бр. наказателни дела. От тях свършени дела
са 1961 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период
са 205 бр. наказателни дела. От всичко свършените дела в тримесечен срок
са приключили 1707 бр. или 87 % .
Както и предходния отчетен период, така и през този данните в
таблицата по-долу сочат леко увеличение на постъплението на
наказателните дела през 2016 г., но се е запазила тенденцията за по – ниска
висящност в края на периода
През 2016г. в Районен съд гр.Сливен са били образувани общо 630
бр. дела от общ характер, като несвършените от предходен период са 73
бр. или общо през отчетния период са разглеждани 703 бр. дела от общ
характер. От тях свършени дела са 620 бр., като останалите несвършени
дела в края на отчетния период са 83 бр. от общ характер. Съдените лица
по постъпилите и несвършени от предходен период дела от общ характер
са били 766 бр., като са оправдани 14 лица, а са осъдени 743 лица. В срок
до 3 месеца са приключили 544 бр. дела / 88%/ от свършените дела от общ
характер.
През 2016 г. са постъпили и образувани 54 наказателни дела от
частен характер, като несвършените от предходен период са били 23 бр.
Общо за разглеждане наказателни дела от частен характер през отчетния
период са били 80 бр. От тях са свършени 61 бр. дела, като в края на
периода са останали несвършени 19 бр. дела. Съдените лица по
постъпилите и несвършени от предходен период наказателни дела от
частен характер са били 74 бр, като са оправдани 12 лица, а са осъдени 9
лица. По-голямата част от тези дела са прекратени поради оттегляне на
тъжбата или поради постигане на съдебна или извънсъдебна спогодба и
поради тази причина подсъдимите по тези дела не се отчитат като
оправдани и осъдени. В срок до 3 месеца са приключили 25 бр. дела / 41%/
от свършените дела от частен характер. Ниският процент на свършените в
три месечен срок дела от частен характер се дължи на това, че същите се
отлагат многократно по искане на тъжителя или на подсъдимия за
постигане на извънсъдебно споразумение и оттегляне на тъжбата. От друга
страна, поради липсата на досъдебно разследване в тези производства,
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страните трудно организират събирането на доказателства, което води до
отлагане на заседанията за разпити на свидетели или за назначаване на
експертизи.
През отчетния период са постъпили и образувани 97 наказателни
дела по чл. 78 А от НК, като несвършените от предходен период са били 19
бр. Общо за разглеждане наказателни дела по чл. 78 А от НК през 2016 г.
са били 106 бр. От тях са свършени 95 бр. дела, като в края на периода са
останали несвършени 11 бр. дела. Съдените лица по постъпилите и
несвършени от предходен период наказателни дела по чл. 78 А от НК са
били 96 бр., като са оправдани 2 лица, а са осъдени 87 лица. В срок до 3
месеца са приключили 89 бр. дела / 94%/ от свършените дела по чл. 78 А от
НК. Следователно през годината са приключили в три месечен срок поголям брой от този вид дела в сравнение с 2015 г., но въпреки това следва
да се отбележи, че забавянето на приключването им се дължи на
необходимостта от провеждане на съдебно следствие по някои от делата
чрез разпит на свидетели, респ. на вещи лица, включително и назначаване
на допълнителни експертизи.
През 2016 г. са постъпили и образувани 14 наказателни дела по
ЗБППМН, като няма несвършените от предходен период дела. Общо за
разглеждане наказателни дела по ЗБППМН през 2016 г. са били 14 бр. През
отчетния период всички дела са приключили. Съдените лица по
постъпилите наказателни дела от този вид са били 14 бр., като всички лица
са осъдени.
Внесените обвинителни актове и споразумения през отчетния
период са 630 бр., като въз основа на тях са образувани 630 бр. дела от
общ характер.
Върнатите за доразследване дела през 2016 г. са 21 броя, като за
сравнение през 2015 г. са били върнати 15 броя.
Общо разглежданите през отчетния период дела по внесени
обвинителни актове и споразумения са били 703 бр. , като от тях са
свършени 620 бр. От свършените дела 233 бр. са приключили с присъда,
351 бр. със споразумение и 15 бр. са прекратени. От приключилите с
присъда дела през 2016 г., с осъдителна присъда са приключили 223 бр.
дела, а с оправдателна 10 бр.
От общо разгледаните от Районен съд – гр. Сливен през годината
НОХД, образувани по внесен обвинителен акт и споразумение от РП –
Сливен, по 584 бр. дела са постановени присъди и споразумения или по
83% от тях.
По отношение на свършените 584 бр. дела 94,1% от тях са
приключили с присъди и споразумения и 5,8% са прекратени.
Като се има в предвид, че присъди и споразумения са постановени
по 584 бр. дела и след като се приспаднат постановените оправдателни
присъди през отчетния период – 10 бр., то осъдителните присъди по
внесените обвинителни актове и споразумения, свършили през годината
представляват 98 % от общо свършилите дела от общ характер.
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Респективно постановените 10 бр. оправдателни присъди
представляват 2,7 % от общо свършените дела от общ характер.
По постановените 10 бр. оправдателни присъди постановени по
НОХД - 9 бр. са били протестирани. От протестираните 9 бр. присъди – 5
бр. са потвърдени, за 2бр. все още няма произнасяне от Окръжен съд –
Сливен, една присъда е отменена като делото е върнато за доразследване
на РП - Сливен, една присъда е отменена и е постановена нова присъда.
По дела с висок обществен интерес – няма влезли в сила присъди
през 2016 г.
През 2016г. са свършени 1961 бр. наказателни дела, а през 2015 г. 1903 бр. наказателни дела.
През 2016 г. се наблюдава увеличаване на процента на свършените
дела в тримесечен срок по почти всички видове наказателни дела, като поголямата част от делата приключват още при разглеждане в първото по
делото открито съдебно заседание.
През 2016 г. са насрочени 2357 заседания за разглеждане на
наказателни дела, като са отложени 845 бр. – 35,85%, най - често след
представяне на болничен лист от подсъдим или доказателства за служебен
ангажимент по друго дело на защитника и др.
Осъдените лица от Районен съд гр. Сливен през 2016 г. са общо 743.
На наказание лишаване от свобода до 3 години са осъдени 594 лица;
условно са осъдени 312 лица; на наказание лишаване от свобода от 3 до 15
г. са осъдени 4 лица; с глоба – 37 лица; с пробация – 103 лица; с други
наказания – 5 лица.
Оправданите лица през 2016 г. са общо 14.
От всички осъдени лица през 2016 г. 40 лица от тях са били
непълнолетни, като извършените от тях престъпления са предимно в
съучастие.
Обжалваните наказателни дела от общ характер през годината,
приключили с присъда са 67 бр. След въззивна проверка за същия период
са се върнали 55 бр. дела, от които с потвърдена присъда 37 бр. дела, 7 бр.
с изменена и 11 бр. дела с отменена присъда.
Общият брой на делата от общ характер с влязъл в сила съдебен акт
през отчетния период е 588 бр.
Обжалваните наказателни дела от частен характер през годината,
приключили с присъда са 15 бр. След въззивна проверка за същия период
са се върнали 8 бр. дела, от които с потвърден съдебен акт 3 бр. дела, 1 бр.
с изменен и 4 бр. с отменен съдебен акт.
От общият брой на делата от частен характер една от постановената
ефективна присъда е влязла в сила.
Обжалваните наказателни дела от административен характер през
годината, приключили с решение са 257 бр. След въззивна проверка за
същия период са се върнали 268 бр. дела, от които с потвърден съдебен акт
210 бр. дела, 6 бр. с изменен съдебен акт и 52 бр. дела с отменен съдебен
акт.
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Средната натовареност по щат /8 бр./ на съдиите в наказателно
отделение по отношение на всички наказателни дела за разглеждане в
Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е 22,56 бр., а по отношение на
свършените дела е 20,43 бр.
Действителната натовареност на съдиите в наказателно отделение
по отношение на всички наказателни дела за разглеждане в Районен съд –
гр. Сливен на база 12 месеца е 25,78 бр., а по отношение на свършените
дела е 23,34 бр. Като се включат и разгледаните от тях граждански дела по
реда за разкриване на банкова тайна, то по отношение на разгледаните от
тях дела на база 12 месеца действителната натовареност е 26,19 бр., а по
отношение на свършените дела е 23,75 бр.
Средната натовареност по щат /8 бр./ на съдиите в наказателно
отделение по отношение на всички наказателни дела за разглеждане в
Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е 22,52бр., а по отношение на
свършените дела е 19,84 бр.
2.3. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

От 01.01.2016 год. до 31.12.2016 г. в РС – Сливен са работили един
ръководител служба „Съдебно изпълнение” и двама държавни съдебни
изпълнители, тъй като ДСИ – Св. Лишева е в отпуск, поради бременност и
раждане на основание чл. 163, ал.1 от КТ , двама „съдебни деловодители”
и съдебния служител „Главен специалист – счетоводител”, на когото са
възложени и задълженията на „съдебен секретар в СИС”.
Общия брой на постъпилите изпълнителни дела за 2016 год. е 1106
бр. Средно месечното постъпление на един държавен съдебен изпълнител,
изчислено на база 12 месеца, съобразно реално работещите държавни
съдебни изпълнители при РС – Сливен по време на отчетния период е
30,72 бр. дела.
Общия брой на свършените изпълнителни дела за 2016 год. е 404
бр. Средно месечно свършените дела на един държавен съдебен
изпълнител, изчислени на база 12 месеца, съобразно реално работещите
държавни съдебни изпълнители при РС – Сливен по време на отчетния
период е 11,22 бр. дела.
За сравнение през 2014 г. са постъпили 909 бр. дела и са свършени
661 бр. дела., а 2015 г. са постъпили 1165 бр. изпълнителни дела и са
свършени 499 бр.
Преобладаващи са постъпленията на дела в полза на физически
лица по частни вземания и за издръжки, в полза на ЮЛ и търговци, като
най-голямата група по дела в полза на ЮЛ-търговци /с монополно
положение в сферата на услугите/.
Тъй като останалите несвършени изпълнителни дела от предходен
период са 4934 бр., заедно с постъпилите 1106 бр., общо изпълнителните
дела, които се разглеждат от държавните съдебни изпълнители в Районен
съд – Сливен са 6040 бр.
38

Като се има в предвид, че към момента реално работят трима ДСИ в
Районен съд – Сливен, то действителната им натовареност по отношение
на делата за разглеждане – 6040 бр., изчислена на база 12 месеца е 167,77
бр. месечно.
Събрани суми по изпълнителни дела за 2016 г. са в размер на 1 701
346 лева, в съпоставка с предходните години: през 2014 г. са 1 514 697 лв.,
а през 2015 г. са 1 326 879 лв.
Събираемостта по делата се затруднява от това, че фирмитедлъжници и ФЛ са и с много други задължения /частни и към държавата/, а
и с ограничена платежоспособност, липса на достатъчно годно за
изпълнение имущество, което налага извършването на описи, оценки,
продажби и разпределение на реализираните суми, което е дълъг и не
винаги ефективен процес ДСИ се налага да се конкурират със значително
по-големите правомощия и привилегии на НАП по ДОПК, както и
конкуренцията на действащите в гр.Сливен петима частни съдебни
изпълнители.
През 2016 г. са постъпили 34 жалби против действията на ДСИ,
като 8 бр. от тях са уважени, 7 бр. са частично уважени, 1 бр. е оттеглена,
а 11 бр. от тях са отхвърлени. По 7 бр. все още няма произнасяне.
2.4. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ

От 01.01.2016 год. до 31.12.2016 г. в РС – Сливен са работили един
р-л служба по вписванията и двама съдии по вписванията.
В служба по вписванията работят и трима служители на Агенцията
по вписванията.
Извършени са 9652 броя вписвания, издадени са 2171 бр. преписи,
3162 бр. удостоверения и са обявени 24 бр. завещания.
За сравнение, през 2015 г. са извършени 10114 броя вписвания,
издадени са 2247 бр. преписи, 2692 бр. удостоверения и са обявени 8 бр.
завещания.
3. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Сливенският районен съд, ползва част от сграда, находяща се в гр.
Сливен, пл. “Хаджи Димитър” № 2, като общия брой на ползваните от РС –
Сливен помещения е 29 канцеларии и кабинети, 6 съдебни зали и 2 броя
санитарни възли, стая за класифицирана информация, стая за веществени
доказателства, 3 помещения за архив.
Според ръководството на съда едно архивните помещения на
Районен съд – Сливен, находящо се в сутеренът в сградата е в много лошо
състояние, с течове на вода в него от тавана и с необходимост да се
извърши първоначално ремонт на терасата над архивното помещение и в
последствие на самото архивно помещение.
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Наличното техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни
продукти и сървъри в Сливенския районен съд е следното: Общият брой
на работещите компютри е 71 бр., като 16 бр. са предоставени на
магистрати, 4 бр. на държавни съдебни изпълнители, 3 бр. на съдии по
вписванията, 42 бр. на служители и 6 броя компютри са инсталирани в
съдебни зали.
Всички кабинети и съдебни зали, ползвани от Районен съд – Сливен
са оборудвани с необходимата техника, като част от същата е преценена от
ръководството на съда като вече остаряла и амортизирала и се нуждае от
промяна, като вече е изпратена заявка за необходимата техника до ВСС.
В деловодствата се работи с програмата „САС – Съдебно
деловодство” на Информационно обслужване – гр. Варна, в която са
въведени всички граждански и наказателни производства.
Използваната Централизирана програма за разпределението на
делата е внедрена на 01.10.2015 г., с оглед указанията на ВСС.
В използваната програма за издаване свидетелства за съдимост в
базата данни са въведени всички бюлетини за съдимост. Изпращане на
запитвания и получаване на отговори се осъществява по електронен път,
данните се обменят чрез електронна поща.
Ползваните програми в Районен съд - Сливен притежават
необходимите защити за неоторизиран достъп. Всеки потребител ползва
лично потребителско име и парола за работа със системата.
Районен съд гр.Сливен ползва и сървър, на който е инсталирана
деловодната програма.
Съдът не е обезпечен с UPS на всички ползвани компютри, като
повечето от тях са с дефектирали акумулаторните батерии, като с цел
оборудване на всички компютри с необходимите UPS, отново ще бъде
отправено искане до ВСС за отпускане на средства.
През м. декември 2016 г. от ВСС са били предоставени 14 бр.
компютри, 8 бр. принтери, 1 бр. лаптоп и 1 бр. скенер.
Правно-информационната система ползвана в Районен съд –
Сливен е “АPIS”, а антивирусната програма през отчетния период е
предоставена от ВСС.
В изпълнение на чл. 64 от ЗСВ в интернет страницата на Районен
съд – Сливен се публикуват съдебните актове по свършените дела, както и
влезлите в законна сила съдебни актове при спазване на Закона за защита
на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
Разработена е програма „Справки по делата”, която е инсталирана в
сайта на Районен съд – Сливен, като по този начин всеки гражданин, след
извършване на съответната регистрация, може да следи движението по
делото чрез интернет.
В страницата „Антикорупция” в сайта на Районен съд – гр. Сливен
е посочен горещ телефон за връзка, където всеки гражданин може да
подаде сигнал за извършени корупционни действия от страна на
работещите в Районен съд – гр. Сливен магистрати, държавни съдебни
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изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, при и по повод
изпълнение на служебните им задължения. Сигнали за наличие на
корупционни действия, срещу работещи в Районен съд – Сливен, могат да
се подават и в обозначената с надпис “Сигнали за корупция до Висш
съдебен съвет” кутия, монтирана във фоайето на І-ви етаж в Районен съд –
Сливен. До настоящия момент не са постъпвали сигнали.
4.ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ ИВСС
През отчетния период е била извършена комплексна планова
проверка от Инспектората към ВСС в Районен съд – гр.Сливен по
граждански дела, по образуването, движението и приключването на
гражданските дела за 2014 г., 2015 г. и към момента на извършване на
проверката.
В изпълнение на дадените препоръки в акт с резултати от
извършена планова проверка от Инспектората към ВСС в Районен съд –
гр.Сливен по граждански дела, в указания от ИВСС срок, са предприети
организационни мерки в изпълнение на дадените препоръки.
Със заповед № РД-13-121 от 28.06.2016 г. е свикано провеждането
на Общо събрание на съдиите от Районен съд-Сливен. Общото събрание бе
проведено на 07.07.2016 г., като на него са били обсъдени резултатите от
извършената проверка.
По отделните препоръки са издадени конкретни заповеди на
Административния ръководител – председател на Районен съд гр.Сливен.
ІІІ. РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

През 2016 г. щатната численост на съда е била: четирима районни
съдии, двама
държавни съдебни изпълнители, един съдия по
вписванията и 18 съдебни служители. Щатът на съдиите, държавните
съдебни изпълнители и на съдията по вписванията бе запълнен през
цялата година.
Броят на служителите е осемнадесет. На ръководни длъжности
съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на
съдилищата на основание чл.341 от ЗСВ са административния секретар и
главния счетоводител. Специализираната администрация се състои от 13
човека – четири съдебни секретари, шест съдебни деловодители, от които
един в „Бюро съдимост“ и един в Съдебно-изпълнителна служба, един
архивар и двама призовкари. В общата администрация работят трима
души – на експертни длъжности са системния администратор и
счетоводителя, а на техническа длъжност – чистач.
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НЗРС работи в пълен състав през отчетната година с четирима
съдии. В края на отчетната година бе намален броя на делата,
разпределяни на съдия Златев, а някои видове са били изцяло спрени за
разпределяне на същия съдия, поради предстоящото му пенсиониране в
началото на 2017 г.
Средномесечно постъпление по щат за 2016 г. е 35,15. За 2015 г. е
било 33,35. За 2014 г. - 33,88. Натовареността през последната година се
е увеличила с около 5%.
Средномесечно свършените дела по щат за 2016 са 31,96.
Съответно за 2015 г. са 30,48, а за 2014 г. са 30,54 бр. И по този
показател се наблюдава увеличение с около 5% спрямо предходната
година.
Действителната натовареност спрямо решените дела за един съдия
е 31,96 броя.
2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

През годината са постъпили за разглеждане 1021 граждански дела,
съответно 884 бр. през 2015 г. и 850 бр. през 2014 г. Налице е увеличаване
на броя на делата спрямо предходната година със 137 бр., което е
увеличение с над 15 %.
Постъпили са за разглеждане 528 броя наказателни дела през
изминалата година, съответно 558 бр. за 2015 г. и 597 бр. за 2014 г. Налице
е спад на постъпленията с около 5 % спрямо броя на наказателните дела от
предишната година.
Общо през годината са постъпили 1549 броя дела, съответно 1442
броя за 2015 г. и 1447 броя за 2014 г. Общото постъпление на делата
показва увеличение с малко над 100 броя или увеличение с около 7 %
спрямо предната година.
От предишната година са останали несвършени 137 бр. дела.
Всичко дела за разглеждане, заедно с останалите висящи от предходната
година са 1686 броя, съответно 1601 броя за 2015 г. и 1626 за 2014 г.
Всичко свършени дела за 2016 година са: 1010 граждански /при
1021 постъпили през годината/, съответно 895 за 2015 г. и 857 за 2014 г.
През 2016 г. се наблюдава повишение на броя на общо свършените
дела,`а спрямо предходната година повишението е с повече от 10 %.
Свършените наказателни дела са 523 при свършени 568 за 2015 г. и
609 броя за 2014 г.
Средномесечното постъпление по щат на един съдия е 35.13 дела.
Тази цифра за 2015 г. е 33.35 дела, а за 2014 e 33.88 дела. По този
показател се наблюдава незначително повишение спрямо предходната
2015 г.
Средномесечно свършените дела по щат на един съдия са 31.94,
съответно за 2015 – 30.48, а за 2014 г. – 30.54 дела.
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Действителната натовареност спрямо решените дела за един съдия
е 31.94, при 30.48 за 2015 и 30.54 броя за 2014 г.
2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Граждански дела по общия ред
В началото на отчетния период са останали несвършени 69 бр. дела. През
2015 годна те са били 81 броя, а през 2014 – 75 бр.
През годината са постъпили 205 дела, при 155 дела през 2015 г. и 175 дела
през 2014 г. Така общо 274 бр. граждански дела са поставени за решаване през 2016
г. От тях в края на периода, остават неприключени 78 броя. За 2015 година този брой
е бил 68, а за 2014 г. е бил 82.
С акт по същество са приключени 141 дела. Тази цифра за 2015 година е 119
бр. дела., а за 2014 г. - 123.
Прекратените по спогодба (споразумение) са 29 бр., съответно 22 бр. за 2015
г. и 19 бр. за 2014 г. Увеличението е с повече от 20% спрямо предходните години.
Делата, които са прекратени на друго основание са 26 бр., съответно 26 бр. за
2015 г., а за 2014 г. – 26 бр.
Така свършените дела стават 196, като 77% от тях са в срок. Свършените за
2015 г. са били 167 броя, а за 2014 г. - 168.
Обжалвани са 15 бр., съответно 30 бр. дела за 2015 г. и 35 за 2014 г.
Потвърдени са 12, отменени 3.
Производства по чл. 310 от ГПК
През 2016 г. са постъпили 12 броя, от които 5 бр. по СК и 7 бр.
трудови спорове. През 2015 г. са били 18 броя, а през 2014 г. - 10 броя. Има
4 броя дела от предишната година. Тук се наблюдава значително
понижение на този вид дела, с над 30 % спрямо предходната 2015 г.
Решени са 10 броя с акт по същество, прекратени са 5 дела по други
причини. През годината са обжалвани три дела, а от по-горна инстанция са
върнати четири – две са потвърдени, едно е отменено.
Административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ
През 2016 г., както и през предходната 2015 г. не са постъпили нови
дела.
В предишните години броя на постъпилите дела е бил както следва:
През 2014 г. са постъпили две дела, а през 2013 г. - едно дело.
Липсата на дела от този вид се дължи на приключилия процес по
възстановяване на собствеността върху земеделските земи в страната и в
частност в Новозагорска община.
Частни граждански дела
От 2015 г. са останали несвършени пет дела. Новопостъпилите през
2016 г. са 172 броя, при 113 броя за 2015 г. и 87 за 2014 г. Значително се е
увеличил броят на този вид дела - с около 1/3. Всички дела през четирите
години са решавани близо 100%, на момента и в едно заседание.
Обжалвани са три дела. Свършени са 165 бр. дела oбщо, от тях 142
по същество и 23 прекратени, като 162 броя са решени в тримесечния срок.
Дванадесет дела са висящи към настоящия момент. През 2015 г. са
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свършени 110 бр. общо, от тях 102 по същество и 8 прекратени, като
всичките 109 бр. са решени в тримесечния срок. През 2014 г. са решени 85
дела, от тях 81 бр. по същество, 4 бр. прекратени.
Дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК
От 2015 г. са останали висящи 4 бр. През изминалата година са
постъпили 626 дела, при 566 дела през 2015 г. и 532 броя за 2014 г. 627 са
решени в срок. 25 броя дела са прекратени. 3 дела са обжалвани. Две са
потвърдени и едно е изменено.
През отчетната година се наблюдава увеличение на броя на делата
от този вид, с около 10 % спрямо предходната година. Всички дела са
решени в срок. 100% в срок са били решени делата и през предходните
три години.
Други граждански дела
Останали от предходната година – 2 броя. Постъпили през 2016 г.
са 6 бр., от които 5 бр. са решени по същество, 2 са прекратени. Останали
несвършени – 1 бр. Обжалвано е едно дело.
Общо граждански дела
Висящи в началото на 2016 г. са 85 броя, при 96 броя за 2015 г. и
104 за 2014 г.
Постъпилите са 1021 дела, при 884 дела за 2015 г. и 850 дела за
2014 г.
Всичко поставени за разглеждане са били 1106 дела. През 2015 г. са
били разгледани 980 дела. През 2014 г. - 954 дела.
1011 от тях са свършени, от които 959 в тримесечен срок, което
представлява 95%. Със съдебен акт са приключили 901 дела. Прекратените
са 110 – като 29 са прекратени по спогодба и 81 по други причини. За
решаването им са проведени 1193 заседания.
Висящи дела в края на отчетния период са 95, при 85 за 2015 г. и 97
за 2014 г.
През 2015 г. новообразувани са 884 гр. дела и общо за разглеждане
са 980 дела. Свършените през същата година са 895, а в срока 836, което
представлява 93%. По същество са приключили 823 дела, 72 са
прекратените (26 по спогодба и 46 на друго основание), а несвършените са
85.
През 2014 г. новообразувани са 850 гр. дела и общо за разглеждане
са 954 дела. Свършените през същата година са 857, а в срока 791, което
представлява 92%. По същество са приключили 792 дела, 65 са
прекратените (26 по спогодба и 39 на друго основание), а несвършените са
97.
2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наказателни дела от общ характер
Останали висящи от миналия отчетен период са 12 дела, при 24
дела за 2015 г. и 22 дела за 2014 г. Наблюдава се значителен спад на брой
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дела в това отношение спрямо предходната година и намаление спрямо
по-предни години с около 50 % и повече.
Новообразуваните дела са 223, при 200 за 2015 г. и съответно 246
дела за 2014 г.
Заедно с останалите несвършени, общо са били поставени за
разглеждане през годината 235 броя, при 224 броя през 2015 година и 268
броя дела през 2014 г.
Всичко свършените дела са 206 броя. 190 от тях са решени в
тримесечен срок, което представлява 92% от всички дела.
Със съдебен акт по същество са приключили 75 дела.
Прекратените са 131, от които 120 по споразумение и 11 по други
причини.
В края на отчетния период са останали висящи 29 броя.
Обжалвани и протестирани са 21 присъди, от които четири са
отменени
Наказателни дела от частен характер
Останали от миналия период висящи са 9 броя, при 10 броя за 2015
г. и 6 дела за 2014 г.
Новопостъпили са общо 8 броя, при 14 броя през 2015 г. и 13 дела
за 2014 г.
Или общо за разглеждане са били поставени 17 дела, при 24 дела
за 2015 г. и 19 за 2014 г.
Свършените дела са 15 броя от които 7 в тримесечен срок, което
представлява 47% от всички свършени дела.
По 6 от тях, съдът се е произнесъл с присъда, а 9 са прекратени по
различни причини.
В края на периода са останали 2 броя несвършени.
Обжалвани са 4 бр., 2 са отменени.
Дела по чл.78а от НК
При този вид дела се забелязва значително понижение на броя им
спрямо предходната година - с около 30%., което се дължи на
измененията на голяма част от предвидените в НК наказания, чиято
тенденция е към повишаване на техния размер и съответно на намаляване
на възможностите за приложението на чл. 78а от НК.
Новопостъпилите дела са 18 броя, при 28 броя за 2015 и 47 броя за
2014 г.
Поставени общо за разглеждане са били 22 дела, при 29 дела за
2015 г. и 48 за 2014 г. Свършени 21 бр. – 20 в тримесечния срок.
Останали несвършени дела в края на отчетния период – 1 бр.
Едно дело е обжалвано. Две са върнати от по-горна инстанция, от
които едно е потвърдено и едно е отменено и върнато за ново
разглеждане.
Частни наказателни дела
Останали несвършени през отминалия отчетен период са 5 дела.
През 2015 г. несвършените дела са били 9 и 10 през 2014 г.
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Новопостъпилите дела са 184, при 190 за 2015 г. и 154 за 2014 г. или
броят им е относително равен в сравнение с предходните години.
Всичко за разглеждане са поставени 189 броя дела.
Всичко свършените са 179 броя, всички в тримесечния срок.
Проведени са 221 съдебни заседания.
По 165 броя дела е постановен съдебен акт по същество, а
прекратените са 14 броя. В тази група дела влизат общо делата по
ЗБППМН, реабилитация, обжалване на спирането и прекратяването на ДП,
разрешаване и одобряване на обиск, обжалване на мярката за
неотклонение “Задържане под стража” и делата по чл. 155 от ЗЗ за
настаняване на задължително лечение.
Висящи в края на отчетния период са останали 10 броя.
10 броя са обжалвани. Четири са отменени.
Частни наказателни дела разпити
От предходния отчетен период няма останали висящи дела.
Постъпили през годината са 14 броя, при 30 дела за 2015 г. и 36 за 2014 г.
Броят на този вид дела е значително по-малък в сравнение с предните
години.
Административно-наказателен характер дела
Останали висящи през отминалия период са 23, при 19 за 2015 и 36
за 2014 г.
Новопостъпили са 81, съответно 96 през 2015 и 101 през 2014 г.
Всичко за разглеждане са били поставени 104 дела, от които 88 са
свършени през отчетния период.
72 от тях са решени в тримесечния срок, което представлява 82%.
86 от тях са решени с акт по същество, а 2 са прекратени.
16 броя са останали висящи.
Обжалвани са 29 броя. Отменени са 15 броя дела.
През 2016 г. в НЗРС не са били образувани и съответно разгледани
и свършени дела от висок обществен интерес
3. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През годината са постъпили 330 броя изпълнителни дела за
събираема сума 2 257 261 лв. През 2015 г. са постъпили 231 дела за сума 2
016 949 лв. През 2014 г. са постъпили 362 броя изпълнителни дела за
събираема сума 1211817 лева.
Средномесечното постъпление
на един държавен съдебен
изпълнител на база щат е 13,75 (при 9,63 за 2015 г. и 15,08 дела за 2014 г.).
Общо висящи за разглеждане са били 944 дела с общо за събиране
сума 6114607 лева. Общо свършените дела през отчетния период са 279
броя, средномесечно по 11,63 бр. на държавен съдебен изпълнител на база
отработени човекомесеци.
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Събраната сума за отчетния период е била 1732240 лв. (495432 лв.
през 2015 г. и 424818 лв. през 2014 г.) Останали несвършени към края на
отчетния период са 995 дела при 944 за 2015 г. и 960 броя за 2014 г.
Налице е увеличение, както на постъпилите дела за отчетната
година спрямо предходната, така и на сумите, които са предмет на
събираемост.
4. СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ
През 2016 г. в Служба по вписвания е работил един съдия – Галина
Златева.
Извършени са 4470 вписвания, издадени са 562 бр. удостоверения,
231 справки от държавни органи, 925 преписи, регистрирани са 3 бр.
завещания. Общ брой образувани нотариални дела – 2417 бр.
Откази – 11 бр., три от които са обжалвани, като един е потвърден.
5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
НЗРС осъществява своята дейност в сграда, собственост на
“Напоителни системи” АД, което е държавно дружество.
Както и в предишните доклади е констатирано, условията, при
които този съд осъществява дейността си са крайно неподходящи.
Сградата и съществуващите инсталации се нуждаят от основен ремонт,
има нужда от подмяна на дограма и изолация на сградата, но тъй като
съдът е само наемател на същата, ръководството на съда е преценило, че
не е целесъобразно да се извърши такъв ремонт и не следва да се харчат за
това средства.
Преди близо десет години за нуждите на съда бе закупена сграда в
центъра на града, която е неизползваема поради необходимост от
извършване на вътрешни преустройства.
Едва през 2014 г. е бил постигнат значителен напредък по този
изключително важен за съда въпрос. Предложен е бил проект за вътрешно
преустройство, който най-после е приет в окончателен вариант от
Министерство на правосъдието и представители на ГД ”Охрана”.
Проведена е обществена поръчка в Министерство на правосъдието, която
е била прекратена от Министъра, поради допуснати от комисията по
провеждането на поръчката процедурни нарушения.
Междувременно влезе в сила изменение на ЗСВ, според което се
прехвърля управлението на съдебните сгради от МП на ВСС. Това е
довело до преустановяване на работата по подновяване на процедурата за
повторно провеждане на обществената поръчка, но вече от ВСС. На
16.08.2016 г. Пленума на ВСС е приел инвестиционна програма,
включваща обекти с издадени строителни разрешения в периода, докато
управлението на съдебните сгради бе поверено на МП. Преустройството
на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите
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на НЗРС е включено в тази програма за 2016-2017 г. на стойност 800 000
лв.
През изминалата година съдът е закупил една нова машина Xerox
5325, а от ВСС бяха доставени две мултифункционални устройства, един
преносим компютър и един високоскоростен скенер.
Съдът разполага с един сървър, предоставен от Агенция по
вписванията, 24 бр. компютри, като 4 бр. са предоставени на магистрати,
2 бр. на държавни съдебни изпълнители, един на съдия по вписванията,
16 бр. на служители и 2 броя компютри са инсталирани в съдебни зали, 7
бр. лазерни принтери, четири мултифункционални устройства и една
звукозаписна система за запис на съдебни заседания. Всеки работен
кабинет разполага с лазерен принтер.
И през изминалата отчетна година в РС Нова Загора се използва
внедрената САС „Съдебно деловодство”, която обхваща наказателно и
гражданско отделения, служба „Регистратура” и служба „Архив”. В
„Съдебно-изпълнителна служба” се работи с програмния продукт JES.
Разпределението на делата се извършва с нововъведеният уеб
базиран продукт за случайно разпределение на делата, разработен от
фирма „Смарт системс 2010” ЕООД.
Всички съдии и служители в Районен съд Нова Загора имат достъп
до правно-информационна система „Апис”.
Работата в бюрото за съдимост е обезпечена чрез програмата АИС
„Бюро съдимост”, разработена по ЛОТ 4 по програма ФАР, реализирана
чрез Министерство на правосъдието и „Индекс България” ООД.
ІІІ. РАЙОНЕН СЪД – КОТЕЛ
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Към 31.12.2016 г. в Районен съд гр.Котел е налице следната щатна
численост: двама магистрати в т.ч. административен ръководител –
председател и един съдия, една държавен съдебен изпълнител и един съдия
по вписванията.
Административният ръководител – председател на съда Иван
Стоянов Ченков е с общ юридически стаж 23 години и 6 месеца. Съдия
Ченков не е повишаван в ранг и не е придобил статут на несменяемост.
Съдия Йовка Бъчварова е с общ юридически стаж 16 години и 6
месеца. С решение по протокол № 29 от заседанието на Съдийската
колегия на ВСС, проведено на 20 декември 2016 г., съдия Бъчварова е
повишена на основание чл.234 от ЗСВ в ранг “съдия във ВКС и ВАС“.
Щатна бройка за длъжността държавен съдебен изпълнител е заета
от Радостина Кънева с юридически стаж 17 години и 6 месеца.
Съдия по вписванията е Стефка Райнова с юридически стаж от 13
години и 6 месеца. При отсъствие на съдията по вписванията функциите
му се изпълняват от държавния съдебен изпълнител, като заместването се
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осъществява по силата на заповед на министъра на правосъдието или от
съдия, определен със заповед на Административния ръководител –
председател на Районен съд гр.Котел.
В Районен съд гр.Котел са утвърдени следните щатни бройки за
съдебни служители : един административен секретар, един главен
счетоводител, половин длъжност системен администратор, двама съдебни
деловодители (гражданско и наказателно деловодство), двама съдебни
секретари (граждански и наказателни дела), един съдебен архивар,
изпълняващ функциите и на завеждащ Бюро съдимост, един съдебен
секретар на СИС, един призовкар, една чистач и един служител по
поддръжка сгради – огняр.
През 2016г. в Районен съд гр.Котел е разкрита регистратура за
класифицирана информация с определено ниво на достъп. Със заповед №
РД-13-107 от 29.06.2016г. на
Административния ръководител –
председател на съда са определени служители, които да изпълняват
функциите съответно на ССИ, завеждащ РКИ и заместник завеждащ РКИ.
В Районен съд гр.Котел по щат работят само двама съдии, което
прави невъзможно обособяване на гражданско и наказателно отделение. И
двамата съдии разглеждат и граждански, и наказателни дела при еднаква
натовареност от 100 %.
Двамата съдии дежурят последователно през седмица.
За спазване принципа на случайния избор на съдия – докладчик
през 2016г. се използва Централизирана система за случайно
разпределение на делата (ЦССРД), разработена от фирма „Смарт Системс
2010” ЕООД, която е единствената система за случайно разпределение.
За периода от 18.01.2016 г. до 24.04.2016 г. съдия Иван Ченков е
бил изключен от програмата за случайно разпределение на делата, поради
продължителен отпуск по болест и е заместван от съдия Бъчварова. За този
период съдия Бъчварова е определена като единствен дежурен съдия.
Считано от 25.04.2016 г., съдия Иван Ченков отново е бил включен в
разпределението на делата в ЦССРД.
През 2016 г. съдия Иван Ченков е разгледал общо 294 дела, от които
178 граждански дела и 116 наказателни дела.
Съдия Бъчварова е разгледала 499 дела, от които 270 граждански и
229 наказателни дела.
Действителната натовареност спрямо разгледаните дела е 37.76
дела на месец, при отработени 21 човекомесеца (съгласно Методиката за
контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на
съдебните органи и съдиите в РБ, приета с Решение на ВСС по протокол №
49 от 01.10.2015 г., са приспаднати три месеца поради ползван от съдия
Ченков продължителен отпуск по болест).
Запазва се тенденцията към увеличаване
на действителната
натовареност на съдиите в РС Котел, която през 2015 г. е била 33.46 дела
на месец, а през 2014 г. – 26.78 дела.

49

През 2016 г. съдия Ченков е решил общо 262 дела, от които 163
граждански дела и 99 наказателни дела.
Съдия Бъчварова е решила общо 467 дела, от които 252 граждански
дела и 215 наказателни дела.
При посочените данни действителната натовареност на съдиите от
РС Котел спрямо приключените дела е 34.71 дела. За 2015 г.
действителната натовареност по този показател е била 30.71 дела, а за 2014
г. - 22.83 дела на месец.
2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
През 2016 г. в Районен съд гр.Котел са образувани общо 727 дела,
от които 406 граждански дела и 321 наказателни дела. През 2015 г. са били
образувани общо 712 дела, от които 390 граждански дела и 322
наказателни дела. През 2014 година са били образувани 504 дела, от които
298 граждански дела, а наказателните дела са били 206 броя.
От постъпилите 321 наказателни дела новообразувани са 311 броя.
7 НОХ дела са били внесени повторно от РП Котел, след като са били
върнати заради допуснати съществени нарушения на процесуалните
правила, 2 НОХД са били внесени повторно, след като са били върнати от
въззивната инстанция на РП Котел, 1 АНД по жалба срещу НП е внесено
отново след повдигнат спор за подсъдност.
През 2016 г. не са били възобновявани производства по наказателни
дела.
Запазва се тенденцията към увеличение на броя на образуваните
дела, макар и да не толкова отчетлива, в сравнение с разликата между
образуваните през 2014 г. и 2015 г.
Образуваните граждански дела през отчетната година са с 0.41 %
повече от гражданските дела, образувани през 2015 г. и с 36.24 % повече
от тези, образувани през 2014 г.
Броят на образуваните през 2016 г. наказателни дела е почти равен
на тези образувани през 2015 г. Образуваните наказателни дела са с 0.3 %
по - малко от тези, образувани през 2015 г. и с 55.83 % повече от
образуваните през 2014 г.
През 2016 г. са били разгледани 793 дела, от които 448 граждански
дела и 345 наказателни дела. В сравнителен план: През 2015 г. са
разгледани 803 дела, от които 441 граждански дела и 362 наказателни дел,
а през 2014 г. са разгледани 616 дела, от които 371 граждански дела и 245
наказателни дела. Към 01.01.2016 г. останали висящи от предходния
период са били 66 дела, от които 42 са граждански дела, а останалите 24 са
наказателни.
Разгледаните граждански дела за отчетния период са 448 броя, като
останали от тях висящи от предходен период към 01.01.2016 г. са 42 дела, а
постъпилите през годината са 406 дела.
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В сравнителен план : за 2015 г. са били разгледани 441 граждански
дела, като останали висящи от предходен период към 01.01.2015 г. са 51
дела, а новообразувани 390 дела, за 2014 г. са били разгледани 371 броя,
като останали от тях висящи от предходен период към 01.01.2014 г. са 73
дела, а новообразувани са 298 дела.
Разгледаните наказателни дела за периода са 345, от които висящи
от предходен период към 01.01.2016 г. са 24 дела, а постъпилите през
годината са 321 дела.
В сравнителен план: През 2015 г. са разгледани 362 дела, от които
висящи от предходен период към 01.01.2015 г. са 40 дела, а постъпилите
през годината са 320 дела, а през 2014 г. са разгледани 245 дела, от които
останали висящи от предходен период към 01.01.2014 г. са били 39 дела, а
постъпилите са били 206 дела.
През 2016 г. от общо разгледаните 793 дела, приключени са били
729 дела – 91.93%. От общо свършените дела 415 броя са граждански дела
и 314 броя са наказателните дела.
В сравнителен план: През 2015 г. от общо разгледаните 803 дела,
приключени са били 737 дела – 91.78%. През 2014 г. от общо разгледаните
616 дела приключени са били 525 дела – 85.23 %.
През 2016 г. от всички свършени дела в тримесечен срок са
свършени общо 654 дела – 82.47 %.
В сравнителен план: През 2015 г. от всички свършени дела в
тримесечен срок са свършени 672 дела – 83.67 %. През 2014 г. от всички
свършени дела в тримесечен срок са свършени 437 дела – 83.24 %.
2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
От разгледаните през 2016 г. 448 граждански дела, свършени са 415 дела –
94.10%.
В сравнителен план: От разгледаните през 2015 г. 441 граждански дела
свършени са 399 дела – 90.48%.: От разгледаните през 2014 година 371 граждански
дела свършени са 320 дела – 86.25 %.
Останали несвършени граждански дела в края на отчетния период са общо
33 броя.
Към 31.12.2016 г. са спрени 3 граждански дела – две до приключване на
друго производство, чието решаване е от съществено значение за изхода на спрените
дела, и едно - по взаимно съгласие на страните.
От свършените граждански дела решени в тримесечен срок са свършени 372
дела – 89.64 %.
В сравнителен план: От свършените през 2015 г. граждански дела решени в
тримесечен срок са 365 дела – 91.48 %. От свършените през 2014 г. граждански дела
решени в тримесечен срок са били 279 дела – 87.19 %.
За отчетния период са били проведени 607 съдебни заседания по граждански
дела, 126 от които са открити съдебни заседания и 481 закрити съдебни заседания.
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Общо 23 граждански дела, разглеждани в открито съдебно заседание, са били
обявени за решаване в първото по делото заседание.
Решените граждански дела по същество са 373.
Постановени са 73 съдебни решения, с които са приключени 66
дела.
В охранителни производства са постановени общо 26 решения.
Постановени са 275 определения по заповедни производства, с
които са уважени или отхвърлени заявленията по чл.410 или чл.417 от
ГПК. Постановени са и 25 определения по други частни граждански
производства.
Прекратените граждански дела са общо 42, от които 2 дела по
спогодба, 7 дела са прекратени поради неизпълнение на дадените от съда
указания по реда на чл.129 от ГПК, 3 дела са прекратени поради
недопустимост на предявените искове, 18 дела са били изпратени по
подсъдност на компетентния съд, 6 дела са прекратени поради оттегляне
или отказ от предявения иск, 3 дела са прекратени и изпратени на ОС
Сливен за определяне на друг равен по степен съд, който да ги разгледа
след отвод на съдиите от РС Котел, 1 дело е прекратено след като е било
спряно и в шестмесечния срок не е поискано неговото възобновяване, един
разпит по делегация е прекратен, една съдебна поръчка е прекратена и
върната на МП.
2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
От общо разгледаните за периода 345 наказателни дела са
свършени 314 дела – 91.01 % в процентно съотношение.
В сравнителен план: От общо разгледаните за 2015 г. 362
наказателни дела са свършени 338 дела – 93.37% в процентно
съотношение. От общо разгледаните за 2014 г. 245 наказателни дела са
били свършени 205 дела - 83.37 % в процентно съотношение.
Останали несвършени наказателни дела към 31.12.2016 г. са 31
броя, от които 13 броя НОХД, 3 броя НЧХД, 6 броя АНД по реда на
чл.78а от НК, 9 броя АНД по жалба срещу наказателни постановления.
В тримесечен срок са били свършени общо 282 наказателни дела –
89.81 % от общо свършените наказателни дела.
В сравнителен план : през 2015 г. в тримесечен срок са били
свършени общо 307 наказателни дела – 90.83 % от общо свършените
наказателни дела. През 2014 г. в тримесечен срок са били свършени общо
158 наказателни дела – 77.07 % от общо свършените наказателни дела.
За цялата 2016 г. са били проведени 471 заседания по наказателни
дела, от които 89 са били насрочените заседанията по разглеждане на
НОХД, а отложените заседания са 29 – 32.58 % от всички проведени по
НОХД съдебни заседания. Насрочените заседания по НЧХД са били 22, а
отложените са 15 – 68.18 %.
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Решените наказателни дела по същество са 282 броя (236 дела
решени по същество и 46 НОХД с одобрено споразумение) - 89.81 % от
общо свършените наказателни дела.
Постановени са 8 присъди по НОХД и 4 присъди по НЧХД. По 46
НОХД са одобрени споразумения по реда на чл.382 и чл.384 от НПК. По
16 броя АНД по чл.78а от НК и по 20 АНД по жалба срещу наказателни
постановления са постановени съдебни решения. По 179 ЧНД са
постановени съдебни актове по направени по делата искания. По 9 ЧНД
са проведени разпити на свидетели, респ. на обвиняеми, по реда на
чл.222 и чл.223 от НПК.
Прекратени за отчетната година са общо 32 наказателни дела.
Две НОХД са прекратени и върнати на РП Котел, след като съдът
не е одобрил постигнатото между РП Котел и защитника на обвиняемите
споразумение по тях.
Седем НОХД и едно АНД, образувано по реда на чл.78а от НК, са
прекратени и върнати на РП за отстраняване на допуснати съществени
нарушения на процесуалните правила.
Делът на върнатите дела НОХД, съотнесени към общия брой
образувани НОХД е 10.29%.
В сравнителен план: Делът на върнатите през 2015 г. две дела,
съотнесени към общия брой образувани 82 НОХД, е 1.02%. Върнатото
през 2014 г. едно дело, съотнесено към общия брой образувани 94 НОХД, е
1.06 %.
Върнатите НОХД са нараснали както като абсолютна бройка, така и
като процентно съотношение спрямо всички образувани НОХД, които, от
своя страна, бележат съществен спад спрямо този вид дела, образувани
през предходните две години.
Разпорежданията, респ. определенията за връщане, не са обжалвани
или протестирани.
От свършените през периода 314 наказателни дела броят на
приключените НОХД е 66, на НЧХД е 8, на АНД по реда на чл. 78а от НК
е 17.
През 2016 г. в РС Котел не са били образувани и съответно
разгледани и свършени дела от висок обществен интерес, изброени по
конкретни текстове от НК.
По 8 от разгледаните НОХД са постановени присъди. 46 НОХД са
приключили с одобряване на постигнато между страните споразумение, от
които 16 НОХД са били образувани по реда на чл.382 от НПК, а по 30
НОХД са одобрени споразумения, постигнати между страните в съдебната
фаза на наказателното производство по реда на чл.384 от НПК.
Броят на лицата, срещу които е било повдигнато обвинение по
НОХД, е 86, като 60 лица се отчитат в отчета като осъдени, т.е. спрямо тях
наказателното производство пред РС Котел е приключило на някакво
основание, вкл. 1 лице е непълнолетно. От тези лица 46 са се признали за
виновни и е било одобрено споразумение по реда на глава ХХІХ от НПК, а
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14 лица са били осъдени с присъди – едно от тях с частично оправдателна
присъда. По отношение на 14 лица наказателното производство не е
приключило към 31.12.2016 г. Двадесет и четири лица са отчитат като
съдени, но не са били осъдени : По седем НОХД, по който е било
повдигнато обвинение срещу 19 лица, са били прекратени и върнати на РП
Котел за изпълнение на дадените указания; Две НОХД с двама обвиняеми
са били върнати на РП Котел, след като съдът не е одобрил постигнатото
споразумение; три НОХД, по които е било повдигнато обвинение срещу
три лица, са били прекратени пред РС Котел и делата са били изпратени
на ВКС след отвод на съдиите от РС Котел.
Общият брой на постановените осъдителни актове по НОХД е 52
бр., от които 6 присъди са постановени по общия ред, а 46 са
определенията, с които са одобрени постигнати между страните
споразумения.
Постановени са изцяло оправдателни присъди по две НОХД.
По част от повдигнатото обвинение е било оправдано едно лице.
3. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
В СИС при РС Котел работи по щат един съдебен изпълнител.
Постъпилите изпълнителни дела през отчетния период са 301. Несвършени
към 01.01.2016 г. са били 815 броя или общо висящи през 2016 г. е имало
1116 изпълнителни дела. Взискатели по 17 от новообразуваните дела са
физически лица, а по останалите 284 дела – юридически лица. Всички
новопостъпили дела са водени общо за сумата 453 726.00 лева, а сумата, за
която са водени несвършените към началото на 2016 г. изпълнителни дела,
е 4 691 256.00 лева, общо 5 144 982.00 лева. Има тенденция към
увеличаване на броя на новообразуваните дела в сравнение с предходни
години. Образуваните през 2015 г. изпълнителни дела са били 122, а през
2014 г. са били 255.
Значителна част от делата, образувани тази година, са по подадени
молби от Община Котел въз основа акт за установяване на задължение по
декларация.
Общият брой на свършените изпълнителни дела е 147, от които 90
поради реализиране на вземането, 54 са били прекратени, а 3 са изпратени
на частен съдебен изпълнител по искане на взискател. Събраната сума по
свършените изпълнителни дела е 127 120.00 лева. Събраните държавни
такса са в размер на 12 358.00 лева.
В сравнителен план : През 2015 г. са били образувани 122
изпълнителни дела за сумата общо в размер на 199 533.00 лева.
Свършените дела са били 85, събраните суми - 103 527.00 лева. През 2014
г. са били образувани 255 изпълнителни дела за сумата общо в размер на 4
138 077.00 лева. Свършените дела са били 51 броя, а събраните суми 182
995.00 лева
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През 2016 г. срещу действията на Държавния съдебен изпълнител
не са били подавани жалби.
4. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
По щат в РС Котел работи един съдия по вписванията, който е
извършил общо 1316 вписвания, от които 464 са вписванията по
нотариални дела. През 2016 г. няма постановени от съдията по
вписванията откази за вписване.
По повод подадените до Съдията по вписванията уведомления от
нотариус Красимир Панайотов, рег. № 667 на Нотариалната камара, с
район на действие този на РС Котел, със заповеди на Административния
ръководител-председател на РС Котел е разпоредено на съдията по
вписванията да замества нотариуса за срока на отсъствието му съответно
от 11.07.2016 до 20.07.2016 и от 19.12.2016 г. до 23.12.2016 г.
За
периода на заместване съдията по вписванията е образувала и разгледала
общо 10 нотариални дела.
При отсъствие на съдията по вписванията функциите му се
изпълняват от
държавния съдебен изпълнител, като заместването се
осъществява по силата на заповед на министъра на правосъдието или от
съдия, определен със заповед на Административния ръководител –
председател на Районен съд Котел.
5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
РС Котел е напълно материално и технически обезпечен. Сградата,
в която се помещава РС Котел, е бившият Партиен дом, предоставен за
ползване на РС Котел от МП с решение № 444 / 27.10.1992 г.
С решение по протокол № 34 от заседанието на Пленума на ВСС,
проведено на 29 септември 2016 г., въз основа на искане на председателя
на съда е дадено съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд Котел
по § 10-00 „Издръжка“ с 22 463 лева с цел осигуряване на средства за
ремонт на покрив основна сграда и ремонт на гараж. На 26.10.2016 г. е
подписан договор с фирма „Хайди – Строй„ ЕООД за извършване на
ремонтни работи
на покрив и гараж, както и за поставяне на
хидроизолация на терасата в сградата на Съдебната палата. Поради
настъпване на зимния сезон, поставянето на хидроизолацията на терасата
на сградата на съда е отложено за 2017 г., а целево отпуснатите средства в
размер на 1250 лева за направа на хидроизолацията са прехвърлени в
бюджета на Районен съд Котел за 2017 г.
Сградата се ползва от РП Котел, един служител на Агенцията по
вписванията и от служители на ОЗ “Охрана” Сливен.
Двамата магистрати, държавният съдебен изпълнител, съдията по
вписванията, административният секретар, главният счетоводител,
системният администратор и съдебният секретар на СИС разполагат със
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самостоятелни кабинети. Двамата съдебни секретари по граждански и
наказателни дела ползват в един кабинет. Работните места на двамата
деловодители по граждански и наказателни дела и на съдебния архивар са
разположени в един кабинет, представляващ две преходни стаи и мястото е
напълно достатъчно и подходящо за работата им. Всички кабинети са
оборудвани с нови мебели и климатични системи и са създадени отлични
условия за работа на всички служители.
Сградата на РС Котел и през 2016 г. се охранява от трима
служители на ОЗ “Охрана” Сливен. Въведен е пропускателен режим, с
което се гарантира до голяма степен спокойствие и сигурност по време на
работа. На ОЗ “Охрана” е предоставена за ползване една стая на първия
етаж, непосредствено до централния вход на сградата.
Всички работни места в РС Котел са оборудвани с пълни
компютърни конфигурации, към всяка от които е свързан UPS.
През 2016 г. са били закупени две мултифункционални устройства,
два принтера и два UPS-а. Във връзка с изискванията за разкриване на РКИ
бе закупена и система за видео-наблюдение.
С решение по протокол № 40 от заседанието на Пленума на ВСС,
проведено на 03 ноември 2016 г., беше разпределена и доставена
компютърна техника за нуждите на съдилищата. На Районен съд Котел
бяха доставени две компютърни конфигурации, един преносим компютър,
един скенер и един принтер.
В Районен съд Котел по ЛОТ-9 на програма ФАР е изградена
локална компютърна мрежа, която свързва всички работни места. Всички
работещи в РС Котел имат достъп до интернет. В заседателната зала са
инсталирани две системи : звукозаписна техника, с помощта на която се
изготвя пълен запис на проведените съдебни заседания, като и система за
вътрешно и външно озвучаване.
На електронната страница на съда ежедневно се публикуват
графиците на насрочените дела и пълните текстове на всички постановени
съдебни актове така, както задължава чл.64, ал.1 от ЗСВ при спазване на
Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация. Електронната страница предоставя на гражданите
изчерпателна информация за дейността на съда, за обявените конкурси за
съдебни служители, за обществените поръчки, публичните продани на
ДСИ и пр.
Районен съд Котел и през 2016 г. продължава да осигурява
постоянен достъп на оторизираните потребители на внедреното през 2015
г. уеб приложение „Съдебна информационна система”, чрез която се дава
интернет достъп до информация за движението на делата в съда чрез
включване към централната страница (портал) на съдилищата от съдебния
район на ОС Сливен.
Продължава да се използва и програмата за управление на
съдебните дела „Съдебно административна система” (САС), разработена
от „Информационно обслужване” АД – Варна. Всички деловодни книги –
56

описни, срочни, азбучници и други от 2006 г. не се водят на хартиен
носител, а се разпечатват от програмата и в началото на следващата година
се подвързват, прошнуроват и прономероват.
В съдебно-изпълнителна служба е внедрена Съдебно –
изпълнителна система (JES) версия 3.1.64.1, разработена от ЕТ „Темида
2000”.
В служба „Бюро съдимост” по ЛОТ 4 на програма ФАР е внедрена
програма “Разработка и внедряване на система за издаване на свидетелства
за съдимост”.
РС Котел е клиент на Автоматизирана правно – информационна
система „АПИС”, до която достъп имат всички съдии и съдебни
служители.
За спазване принципа на случайния избор на съдия – докладчик
през 2016 г. се използва Централизирана система за случайно
разпределение на делата (ЦССРД), разработена от фирма „Смарт Системс
2010” ЕООД, която е единствената система за случайно разпределение. За
нуждите на ЦССРД са подновени персоналните квалифицирани
електронни подписи на разпределящите съдии Иван Ченков и Йовка
Бъчварова и на администриращия системата системен администратор Илия
Зидаров.
***
В заключение искам да изразя благодарност към всички колеги –
съдии и към служителите от администрациите на съдилищата в окръга за
проявения през отчетната година професионализъм в работата и
спазването на етичните норми, установени за работещите в съдебната
система.

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС-СЛИВЕН:___________
/Къню Жеков/
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