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ГОДИШЕН ДОКЛАД  

 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН  

И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЛИВЕНСКИЯ 

СЪДЕБЕН ОКРЪГ  

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2013 г. ДО 31.12.2013 г. 

 

 

 
Настоящият отчет доклад е изготвен в изпълнение разпоредбата на 

чл.86, ал.1, т.3, б.”а” от ЗСВ и е подчинен на изискванията за обхвата и 

структурата на годишните доклади за прилагането на закона и за дейността 

на съдилищата, приети с Решение по Протокол № 2/12.01.2009 г. от 

Комисията по правни въпроси към ВСС.  

Представен по начин, който отговаря на досега възприетата 

структура на изложението, Отчетният доклад разглежда въпроси, свързани 

с:  

 кадровата обезпеченост на Окръжен съд - Сливен през 2013 г. 

(магистрати и съдебна администрация);  

 правораздавателната работа, отчетена поотделно за 

първоинстанционните и за въззивните съдебни дела (в рамките 

на тези раздели са изложени статистически данни, относно 

постъпилите, разгледаните и свършените дела, обособени по 

предмет (наказателни, граждански, търговски). В същия раздел 

е направен и кратък сравнителен анализ на разглежданите през 

отчетната година и  отчетените през предходните три години 

(2010 г.; 2011 г. и 2012 г.) съдебни дела; 

 обща и персонална натовареност на магистратите в Окръжен 

съд – Сливен; 

 участието на магистратите и служителите от съдебната 

администрация в обучения за повишаване на професионалната 

им квалификация; 

 кратък анализ на резултатите от извършените през 2013 г. 

комплексни и тематични проверки върху дейността на 

Окръжен съд – Сливен; 

 въпроси, свързани със сградния фонд и информационно-

техническото осигуряване на съда.  

В същата последователност, Отчетният доклад обхваща и дейността 

на районните съдилища в съдебния окръг.  
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. МАГИСТРАТИ  

 

В началото на 2013 г. щатната численост на магистратите при 

Окръжен съд – Сливен е била 16 бр., от които: един административен 

ръководител, двама зам.административни ръководители, единадесет съдии 

(в т.ч. една вакантна бройка за длъжността „съдия”) и двама младши 

съдии.  

Още през м.Януари 2013 г. и по повод Решение по Протокол № 

72/18.12.2012 г. на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС, 

бяха изискани аргументирани становища от административните 

ръководители на органите на съдебната власт, относно оптимизирането на 

щатовете в съдебните райони. Решението на Комисията беше мотивирано с 

необходимостта от  предприемане на мерки за своевременно обявяване на 

конкурси по незаетите щатни бройки. В отговор на това, 

административното ръководство на съда изпрати становище до Комисията, 

в което подробно бяха изложени причините, които налагат запазването на 

тогава съществуващата една вакантна бройка за съдия в Окръжен съд – 

Сливен. Основен акцент при изготвянето на становището беше поставен 

върху необходимостта от обезпечаването с магистрати на обособените по 

два въззивни съдийски състава към гражданското и към наказателното 

отделения, чието съществува е гаранция за качеството и бързината на 

въззивното правораздаване. В допълнение, в становището до Комисията 

бяха подчертани и обстоятелствата, касаещи предстоящото през 

м.Октомври на 2013 г. овакантяване на двете бройки за длъжността 

„младши съдия”, поради изтичане на законно установеният срок за 

заемането им, както и предстоящото излизане в продължителен отпуск 

поради временна нетрудоспособност на съдия Галина Нейчева през м.Юни 

2013 г.  

До м.Април 2013 г., когато мл.съдия Силвия Хазърбасанова излезе в 

продължителен отпуск поради временна нетрудоспособност, Сливенският 

окръжен съд е осъществявал правораздавателните си функции с 

действителна численост, възлизаща на  15 бр. магистрати (при един 

отсъстващ съдия – г-жа Стефка Михайлова, която ползваше отпуск за 

отглеждане на малко дете до м.Ноември 2013 г.), или 14 бр. фактически 

заети магистрати.  

Така още през първото полугодие на отчетната година беше 

належащо вземането на управленски решения, чрез които да бъде  

удовлетворена необходимостта от поддържането на оптимално 

съотношение на съдийските състави към наказателното и гражданското 

отделения, особено по отношение на тези, разглеждащи въззивните 

граждански дела. Това беше постигнато чрез редуцирането до един на 

съществуващите до тогава два въззивни граждански състави, в който 

влязоха трима съдии и останалият един младши съдия.  
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По-късно през годината и в отговор на ново Решение на Комисията 

по предложенията и атестирането, взето във връзка със съгласуване на 

предложени от Комисията за съкращаване вакантни магистратски бройки, 

административното ръководство на Окръжен съд – Сливен изпрати ново 

мотивирано становище за запазването на съществуващата по щатното 

разписание на съда незаета съдийска бройка. Въпреки това, със свое 

Решение от 19.09.2013 г. по Протокол № 36, Висшият съдебен съвет е 

съкратил бройката и към края на отчетния период щатната численост на 

магистратите при Окръжен съд – Сливен възлиза на 15 бр., от които 13 бр. 

съдии и 2 бр. младши съдии.  

На 16.10.2013 г. мл.съдия Красимира Кондова беше преназначена на 

длъжност „Съдия” в Районен съд – Сливен, като за овакантената длъжност, 

своевременно беше уведомен ВСС, с оглед обявяването й за заемане чрез 

конкурс. 

След завръщането на съдия Стефка Михайлова от продължителен 

отпуск за отглеждане на малко дете през м.Ноември 2013 г., действително 

заетите към края на отчетния период съдебни кадри към Гражданското 

отделение на съда бяха 7 бр., структурирани съответно в три еднолични 

граждански състави, за разглеждането на първоинстанционните 

граждански и търговски дела и един въззивен граждански състав. 

Петимата съдии при Наказателното отделение на съда, разглеждащи  

първоинстанционните наказателни дела са обособени и в два въззивни 

наказателни състава, като в единият от тях, като трети член участва 

граждански съдия, който се избира на ротационен принцип, съгласно 

Заповед № РД-13-53/05.06.2013 г. на административния ръководител на 

Окръжен съд - Сливен.   

 Към 31.12.2013 г. действително заетият съдийски състав беше 

разпределен по длъжности, както следва: един адм.ръководител, двама 

зам.административни ръководители и 10 бр. съдии (в т.ч. един съдия  - 

Галина Нейчева, която е в отпуск по майчинство), или общо 12 бр. 

фактически работещи магистрати. 

     

2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Щатната численост на съдебната администрация при Окръжен съд – 

Сливен през 2013 г. включва 30 бр. съдебни служители, от които трима, 

изпълняващи ръководни функции: съдебен администратор; 

административен секретар и главен счетоводител и двадесет и седем броя 

служители с длъжностни наименования, включени в раздел „Б – експертни 

и технически длъжности” на действащия Класификатор на длъжностите в 

администрацията на органите на съдебната власт, утвърден с Решение на 

ВСС по Протокол № 7/16.02.2012 г. 

От последните, шест броя са служителите, изпълняващи общо-

функционални задължения, а именно:  

 главен специалист-счетоводител, той и касиер; 
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 системен администратор;  

 домакин;  

 шофьор;  

 чистач (хигиенист) – 2 бр.,  

и двадесет и един са съдебните служители със специализирани функции по 

обработването и придвижването на съдебните дела, от които:  

 деловодител - регистратор;  

 съдебен архивар; 

 съдебен деловодител – компютърна обработка данни; 

 съдебни деловодители – 8 бр.;  

 съдебни секретари – 7 бр.; 

 призовкари – 3 бр.  

Видно от гореизложеното, пряко ангажирани с функции по 

обработването на съдебните дела от момента на тяхното образуване до 

предаването им в съдебния архив, са две трети от служителите на съда.  

  

 

ІІ. ПЪРВОИНСТАНЦИОННО  СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

През 2013 г. са постъпили за разглеждане 100 НОХД, а 

несвършените дела от предходен период са 16, или всичко дела за 

разглеждане - 116 броя. За 2012 г. общия брой на разглежданите дела е бил 

131; за 2011 г. – 118 бр. дела; за 2010 г. – 109 бр. дела. 
                                                                                                                                                          

   Таблица 1 

 

година висящи към 01.01. Постъпили през 

годината 

Всичко за 

разглеждане 

2010 г. 12 97 109 

2011 г. 19 99 118 

2012 г. 22 109 131 

2013 г.  16 100 116 

 

 Изложените цифри сочат на устойчивост на делата за разглеждане на 

делата за 2013 г. спрямо предходните 2012, 2011 и 2010 г. 

 От общия брой дела за разглеждане са приключени 97 бр. НОХД, от 

които с присъда 48 бр. дела, а със споразумение за прекратяване на 

наказателното производство 36 бр. НОХД, като в тримесечен срок са 

приключили 89% от общия брой дела за разглеждане. 
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                                                                                                                                             Диаграма 1 

ПРИКЛЮЧИЛИ НОХД                                                                   

(сравнение за 2010 г.; 2011 г.; 2012 г. и 2013 г.)
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През 2012 г. са свършени 115 бр. НОХД, от които с присъда 55 бр. 

НОХД и със споразумение за прекратяване на наказателното производство 

47 бр. НОХД. 

 През 2011 г. са свършени 96 бр. НОХД, от с присъда 34 бр. НОХД и 

49 бр. със споразумение за прекратяване на наказателното производство. 

 През 2010 г. са свършени 90 бр. НОХД, от които с присъда 36 бр. и  

42 бр. със споразумение за прекратяване на наказателното производство 

НОХД. 

 Налице е устойчивост на свършените НОХД през 2013 г. спрямо 

предходната 2012 г., както и спрямо свършените дела 2011 г. и 2010 г.  

Следва да се отбележи, че е налице устойчивост на свършените дела със 

споразумение спрямо предходните  години. 

 

 СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 

                                                                                                                                           Диаграма 2 

            

Структура на наказателната престъпност по 

глави от НК през 2013 г.
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През 2013 г. са разгледани по същество 8 бр. дела относно 

довършени престъпления по чл.115 и чл.118 от НК, като 6 бр. от делата са 

приключени с присъда, прекратени са 2 броя, няма останали несвършени 

към края на отчетния период. Осъдени са общо осем лица, съответно на 

лишаване от свобода от 10 до 30 г. 7 бр. лица и от 3 до 10 г. – 1 бр. 

 Разгледани са 2 бр. дела по чл.142 от НК, от които с присъда 1 бр., 1 

бр. дело е останало несвършено към края на отчетния период. Осъдени са 2 

бр. лица, от които с лишаване от свобода до 3 години – 2 лица, от които 2 

лица условно. 

 През 2013 г. няма разгледани дела по чл.152, ал.4 от НК.  

 През отчетния период са разгледани 13 бр. дела за грабеж по чл.199 

от НК, като от тях са приключени общо 12 бр. НОХД, от които с присъди  

5 бр. НОХД, със споразумение 7 бр. дела, осъдени са 23 лица, от които 

едно лице е оправдано, 13 лица са осъдени до 3 години лишаване от 

свобода, като от тях условно – 5 лица; от 3 до 10 години са осъдени 7 лица, 

от 10 до 30 години – едно лице. 

 През 2013 г. са разгледани 16 бр. НОХД по чл.255-257 от НК, като с 

присъда са приключили 4 бр. дела, прекратени са 5 бр. НОХД, със 

споразумение да прекратяване е приключило 1 бр. НОХД, останали са 

несвършени – 6 бр. дела към края на отчетния период, осъдени са 5 лица, 

от които на лишаване от свобода до 3 години – 5 лица – условно, 1 лице е 

оправдано. 

 През отчетния период е постъпило за разглеждане 1 бр. НОХД по 

чл.321 от НК, като същото е било прекратено и изпратено по 

компетентност на Специализирания наказателен съд гр. София.  

   
                          Диаграма 3 

ГЛ.ІІ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

до 3 год. 
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Най-голям брой НОХД са внесени за разглеждане по глава ХІ – 

Общо опасни престъпления, а именно 31 бр. НОХД; останали са 

несвършени от минал отчетен период 1 бр. дела, или общо дела за 

разглеждане 32 броя. Приключени са с присъда 10 бр. НОХД, 17 бр. дела 

са приключени със споразумение за прекратяване на наказателното 
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производство, прекратено е 1 бр. НОХД, останали несвършени 4 бр. 

НОХД. Наказани са 37 бр. лица, от които с наказание до 3 години 

лишаване от свобода 34 бр. лица, от които условно са наказани 22 бр. лица 

и 2 лица са наказани с наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години. 

 
                            Диаграма 4 

ГЛ.ХІ. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

до 3 год. 
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От общоопасните престъпления по чл.343 от НК са били разгледани 

9 бр. НОХД, от които с присъда са приключили 7 бр. дела, няма 

приключили със споразумение за прекратяване на наказателното 

производство. Осъдени са 7 лица, от които на лишаване от свобода до 3 

години – 6 лица. От тях условно 4 лица, с наказание лишаване от свобода 

от 3 до 10 години – 1 лице. 

През 2013 г. са разгледани 23 бр. НОХД по чл.354а от НК. 

Приключени са 21 бр. НОХД, от които с присъда 3 бр. НОХД и със 

споразумение за прекратяване на наказателното производство 17 бр. 

НОХД,  1 бр. НОХД е прекратено. Към края на отчетния период са 

останали несвършени 2 бр. дела. Осъдени са 30 броя лица, от които на 

лишаване от свобода до 3 години  - 22 бр. лица, от които 18 лица условно и 

1 лице е наказано с наказание от 3 до 10 г. лишаване от свобода.  

 

От изложените по-горе данни може да се направи следния извод: 

 

От общо приключените 97 бр. НОХД, 48 бр. НОХД са приключени с 

присъда, а 36 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 18 бр. споразумения, за извършени 

деяния по чл.354а от НК – 18 бр. НОХД са приключени със споразумения. 

По глава VІ – Престъпления против стопанството са приключени със 

споразумения за прекратяване на наказателното производство 9 бр. НОХД. 
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По глава V – Престъпления против собствеността са приключени със 

споразумения за прекратяване на наказателното производство 7 бр. НОХД. 

 
                                                  Диаграма 5                                                                    Диаграма 6 

ГЛ. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П/В СОБСТВЕНОСТТА

от 10 до 30 

год. 

"Лишаване 

от 

свобода"; 

1; 6%

от 3 до 10 

год. 

"Лишаване 

от 

свобода"; 

10; 63%

до 3 год. 

"Лишаване 

от 

свобода"; 

5; 31%

ГЛ.VІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П/В ФИН.; ДАНЪЧ. И 

ОСИГ. С-МИ

до 3 год. 

"Лишаване 

от 

свобода"; 

7; 87%

от 3 до 10 

год. 

"Лишаване 

от 

свобода"; 

1; 13%

 
 

През 2013 г. в Окръжен съд – Сливен са приключени 27 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.343 – 5 бр. НОХД; по чл. 242-253 от НК – 5 бр. НОХД, по 

чл. по чл.304а във вр. с чл.304 ал.1 от НК – 5 бр. дела; по чл.116 и чл.115 от 

НК – 4 бр. дела. Осъдени са 30 лица, от които 22 лица – до 3 години 

лишаване от свобода, като от тях условно 18 бр. лица; от 3 до 10 години са 

осъдени 5 лица, а от 10 до 30 години – 2 лица. 

 

 ВЪРНАТИ ДЕЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ  

 

През 2013 г. Сливенският окръжен съд е върнал за допълнително 

разследване 11 бр. НОХД. В осем от случаите връщането на делата за 

допълнително разследване на прокуратурата е извършено от съдията-

докладчик по реда на чл. 249 ал.1 и 2, вр. с чл. 248, ал.2, т. 3 от НПК. В три 

от случаите 3 бр. НОХД са върнати за допълнително разследване от стадия 

на съдебното заседание – чл. 288 от НПК.  

Конкретните причини за връщане на делата за допълнително 

разследване са допуснати съществени процесуални нарушения при 1 бр. от 

делата, а в останалите случаи делата са върнати поради факта, че 

обвинителния акт не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК.   

Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на 

прокуратурата спрямо общия брой дела за разглеждане, е 9,4 %, а спрямо 

общия брой на решените дела – 11,3 %.  В четири от случите делата са 

обжалвани и потвърдени от Бургаския апелативен съд. В шест случая 

разпореждането за връщане на допълнително разследване не са обжалвани, 

а в един случай разпореждането за прекратяване и връщане  за 
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допълнително разследване е обжалвано, отменено и  върнато за 

продължаване разглеждането на делото. 

От посочените по-горе цифри може да се направи извода, че е налице 

увеличение на върнатите за доразследване  дела спрямо предходната 2012 

г. В тази връзка и в изпълнение и на указанията на ВСС на Република 

България и в Бургаския апелативен съд, през 2014 г. ще бъде насрочена 

дата за съвместно съвещание между Окръжна прокуратура – гр. Сливен и 

Окръжен съд – гр. Сливен на тема върнати дела за допълнително 

разследване.  

 

 ПОСТАНОВЕНИ ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

 

През отчетния период от общо решени 98 бр. НОХД, по 4  бр. НОХД 

са били постановени оправдателни присъди, което в процент е 4,1%.  

По НОХД № 212/2013 г. е постановена оправдателна присъда само 

по отношение на единия от подсъдимите по чл. 198 ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от 

НК. Присъдата е от 27.09.2013 г. е не е обжалвана. По НОХД № 427/2012 г. 

– присъда от 15.03.2013 г. и НАХД № 449/2013 г. – решение от 29.11.2013 

г. са постановени оправдателни присъди по чл. 248а, ал.2 и чл. 248а, ал.1 от 

НК. Присъдата е протестирана и потвърдена от Бургаския апелативен съд. 

Решението е протестирано, като делото е висящо пред Бургаския 

апелативен съд. 

По НОХД № 25/2012 г. само по отношение на единият от двамата 

подсъдими е постановена оправдателна присъда за извършено деяние по 

чл. 255, ал.1 от НК. Същата не е протестирана и е влязла в законна сила.  

 

 ПРОИЗВОДСТВО ПО ЕВРОПЕЙСКИ ЗАПОВЕДИ ЗА АРЕСТ 

 

През 2013 г. в Сливенският окръжен съд са били образувани и 

приключени 6 бр. наказателни производства, свързани с Европейски 

заповеди за арест. За сравнение през 2012 г. са разгледани 11 бр. такива 

производства, през 2011 са разгледани 7 бр. такива производства; през 

2010 г. са разгледани 5 бр. такива производства. 

 От образуваните и приключени 6 бр. производства, свързани с 

европейска заповед за арест, в два случая производствата са били за 

предаване на исканите лица за започване спрямо тях на наказателно 

производство. В четири случая исканото лице е било свързано с влязла в 

сила осъдителна присъда на чуждестранен съд. В два случая са предадени 

с цел наказателно производство, свързани с ЕЗА.  

 През отчетния период са постъпили 3 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. В два случая исканията са били уважени, а в един 

случай искането е било отказано.  
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 НАХД и І-ВА ИНСТАНЦИЯ - ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ 

ДЕЛА 

 

През 2013 г. са постъпили за разглеждане 7 бр. НАХД, като два броя 

НАХД са останали несвършени в началото на отчетния период. Решени по 

същество са 5 бр. НАХД. За сравнение през 2012 г. са били поставени за 

разглеждане 15 бр. НАХД; през 2011 г. – 43 бр. НАХД, през 2010 г. – 45 бр. 

НАХД. 

Изложените цифри сочат за значително намаление броя на 

разглежданите НАХД през 2013 г. спрямо предходните години и преди 

всичко на намаления брой НАХД, внесени с обвинение по чл. 248а, ал.2 от 

НК.  

През отчетния период са били разгледани 256 бр. частни наказателни 

дела първа инстанция, като от тях 50 бр. дела са свързани с извършени 

разпити. През 2012 г. са били разгледани 270 бр. частни наказателни дела 

първа инстанция, от които 23 бр. дела са били свързани с разпити; през 

2011 г. са разгледани 212 бр. частни наказателни дела, от които свързани с 

разпити 43 бр.; през 2010 г. са били разгледани 313 бр. частни наказателни 

дела, от които свързани с разпити 77 бр. 

От изложеното е видно, че е налице устойчивост на частните 

наказателни дела първа инстанция спрямо предходната 2012 г.  

 

ИСКАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

 

 През 2013 г. са дадени 154 бр. разрешения за използване на СРС 

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%. За сравнение през 2012 г.  

са дадени 233 броя разрешения за ползване на специални разузнавателни 

средства спрямо 198 лица. Постъпили са 66 бр. изготвени веществени 

доказателствени средства, което в процент спрямо дадените разрешения е 

28.33 %, а спрямо общия брой на лицата – 33.33 %. За сравнение през 2011 

г. са дадени 224 бр. разрешения спрямо 182 лица, постъпили са 34 бр. ВДС, 

което в процент спрямо дадените разрешения е 15.18%, а спрямо лицата – 

18.68 %. През 2010 г. са дадени 177 бр. разрешения спрямо 140 лица, 

постъпили са 29 бр. ВДС, което в % спрямо дадени разрешения е 16.39, а 

спрямо лицата – 20,72%.  

 

2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ 

 

2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

В началото на 2013 г. неприключилите граждански дела – първа 

инстанция са били 58 бр., като през годината са постъпили 128 бр. и 3 бр. 
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дела са  върнати  за ново разглеждане или продължаване на 

производството,  или общо за разглеждане през годината - 186 бр. 

граждански дела първа инстанция.  

За сравнение през  2012 г. са били разгледани 296 бр. граждански 

дела, от които новопостъпили – 237 бр.; през 2011 г. са били разгледани 

187 бр. дела, от които новопостъпили 122, през 2010 г. са били разгледани 

188 бр. дела.  Налице е намаление на гражданските дела в сравнение с 

предходната 2012 г. (с 37%)  и запазване на същият брой дела в сравнение 

с 2011 г. и 2010 г.   

В началото на периода не е имало неприключили  частни граждански 

дела като първа инстанция и са постъпили 34 бр. за разглеждане. Всички те 

са приключили към края на отчетния период, като 100 % от тях са в 

едномесечния срок. За сравнение  през 2012 г. са постъпили 17 бр.; през 

2011 г. са постъпили 31 бр. за разглеждане; през 2010 г. са постъпили 41 

бр. дела от този вид. Тенденцията по този вид дела е на увеличение в 

сравнение с предходната година (с 50%) и запазване на броя им в 

сравнение с 2011 г. и 2010 г. 

По видове първоинстанционните граждански дела през 2013 г. се 

разпределят, както следва: искове по СК – 61 бр. за разглеждане, от които 

новообразувани – 49 бр.; облигационни искове – 167 бр., от които 

новообразувани 68 бр.; вещни 1 бр.; искове по КТ – 4 бр.; други дела – 76 

бр., от които новообразувани 53 бр. 
 

Диаграма 7 

 

СТРУКТУРА НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

ПО ВИДОВЕ ИСКОВЕ, 2013 г.

Фирмени дела 

(от охранително 

произв.); 38; 9%

Дела от 

административ

ен характер; 1; 

0%

Други дела; 

76; 18%

Несъстоятелно

ст; 35; 8%

Искове по ТЗ; 

42; 10%

Вещни искове; 

1; 0%

Облигационни 

искове; 167; 

41%

Искове по СК; 

61; 14%

 
 

 

Свършените първоинстанционни дела за отчетния период са 134 бр., 

като 85 от тях или 63 % са приключили в 3-месечен срок. Останалите 

несвършени дела в края на отчетния период са 52 бр.  

За сравнение  през 2012 г. са свършени 238 бр., като 195 от тях или 

82 % са приключили в 3-месечен срок;  през 2011 г. свършените дела са 
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129 бр., като 91 от тях или 71 % са приключили в 3-месечен срок; през 

2010 г. свършените дела са 120, като 84 от тях, или 70% са приключили в 

3-месечен срок. Налице е намаляване на приключилите дела в тримесечен 

срок в сравнение с предходната година. В сравнение с 2011 г. и 2010 г. е 

налице тенденция на запазване на показателя. Висящността е запазена 

спрямо предходната година. 

 

Съдебните актове по гражданските дела, разгледани като първа 

инстанция са постановени в законния месечен срок, с изключение на 7 бр. 

дела, като забавянето по тях е с не повече от 15 дни. 

 

Размяната на книжа по първоинстанционни граждански дела е траела 

както следва: до 1 месец – 32 бр. дела; до 2 месеца – 29 бр. дела; до 3 

месеца – 20 бр. дела и над 3 месеца – 14 бр. дела. В сравнение с 

предходната  година е налице тенденция към скъсяване на сроковете по 

съществената част от делата, 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 

 

2.2.  ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

 

През изминалата година са  разгледани 166 бр. търговски дела, като 

61 от тях са останали от предходни периоди, а 105 бр. са образувани през 

годината. 3 броя са върнати за ново разглеждане или за продължаване на 

производството. За сравнение, през 2012г. е имало за разглеждане 161 бр. 

търговски дела, като 120 бр. са новообразувани; през 2011 г. търговските 

дела за разглеждане са били 131 бр., от които новообразувани 87 бр.; през 

2010г търговските дела за разглеждане са били 130.  Налице е тенденция на 

минимално намаляване на постъпленията от търговски дела с 12% в 

сравнение с предходната година и увеличение спрямо 2011 г. и 2010 г. 

От посочените търговски дела за разглеждане 63 бр. са 

облигационни;  35 бр. несъстоятелност; искове по чл.70, 74 и 155 от ТЗ – 4 

бр.  

Година 
Висящи 

01.01 

Постъпили 

през годината 

Всичко за 

разглеждане 

2010 61 127 188 

2011 65 122 187 

2012 58 238 296 

2013 58 128 186 
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Свършените търговски дела през миналата година са 127 бр., като от 

тях 82 бр. или 65% са приключени в тримесечен срок. През 2012 г. са 

свършени 100 бр. търговски дела, от които 71 % в тримесечен срок; през 

2011 г. са свършени 90 бр. дела, от които 78% в тримесечен срок; през 2010 

г. са свършени 83 бр., като от тях 46 са приключили в тримесечен срок или 

55% от общия брой свършени дела. Налице е незначителен спад на делата 

приключили в тримесечния срок. Делата, приключени извън този срок са 

разглеждани по-продължително време поради исканията за допълнителни 

доказателства, когато се касае за усложнени търговски отношения. 

Съдебните актове, постановени по търговските дела са постановени в 

законния месечен срок, с изключение на 5 бр. дела, като забавянето по тях 

е с не повече от месец. 

Размяната на книжа по първоинстанционни търговски дела е траела 

както следва: до 1 месец – 6 бр. дела; до 2 месеца – 12 бр. дела; до 3 месеца 

–6 бр. дела и над 3 месеца –5 бр. дела.  

 
Таблица 3 

 

 

 През 2013 г. са образувани 38 бр. нови дела за регистрация на 

сдружения с нестопанска цел и фондации по ЗЮЛНЦ, които са свършени 

през периода. Произнасянето по тях е изцяло в едномесечен срок. 

Постановени са и актове по 104 бр. висящи фирмени производства. 

 За отчетния период са образувани  1 бр. производства по Регламент 

(ЕО) 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета, за издаване на 

Европейска заповед за плащане, които са от компетентността на Окръжен 

съд и 2 бр. са останали несвършени, като по два броя молбата е била 

уважена, а по 1 бр. молбата е била отхвърлена. Образувано е 1 бр. дело по 

Регламент (ЕО) 44/2001, по което молбата е уважена.  

 

 ДЕЛА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 
 

За периода са образувани нови производства по несъстоятелност по 

24 бр. молби. От предходния период има останали 10 бр. висящи 

производства. За сравнение през 2012 г. са постъпили 17 молби за 

откриване на производство по несъстоятелност; през 2011 г. – 12 бр. и през 

2010 г. – 11 бр. Налице е тенденция на увеличаване на производствата от 

Година 
Висящи 

01.01 

Постъпили 

през годината 

Всичко за 

разглеждане 

2010 45 85 130 

2011 44 90 131 

2012 41 120 161 

2013 61 105 166 
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този вид с 41%. Тази тенденция е отражение на икономическата ситуация в 

страната, като увеличението е постъпателно през последните години. 

От новопостъпилите молби 13 бр. са подадени от кредитори, а 

останалите 11 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 

по чл.632, ал.2 от ТЗ – 4 бр. 

Образувано е   едно производство по  молба, подадени от Комисия за 

отнемане на незаконно придобита имущество (КОНПИ), за допускане на 

обезпечение.  

 

ІІІ. ВЪЗЗИВНИ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

През 2013 г. в Окръжен съд – Сливен са постъпили за разглеждане 

185 бр. въззивни наказателни дела. Останали са несвършени към 

01.01.2013 г. 23 бр. въззивни наказателни дела или общо въззивни 

наказателни дела за разглеждане през 2013 г. – 208 бр. ВНОХД. 

За сравнение през 2012 г. броят на въззивните дела за разглеждане е 

бил 174 бр.; през 2011 г. – 206 бр., през 2010 г.- 232 бр. дела. 

През 2013 г. са приключени общо 174 бр. въззивни наказателни дела. 

За сравнение през 2012 г. са приключени 151 бр. въззивни наказателни 

дела; през 2011 г. са приключени 207 бр. дела, през 2010 г. – 207 бр. 

въззивни наказателни дела.  

От изложените цифри може да се направи извод, че е налице 

известно увеличение на въззивните наказателни дела спрямо разгледаните 

такива през 2012 г. и устойчивост спрямо 2011 и 2010 г., въпреки 

широкото приложение на института на съкратеното съдебно следствие и 

института на споразумението от първоинстанционните районни съдилища.  

 
                       Таблица 4 

 

ГОДИНА Висящи към 

01.01. 

Постъпили през 

годината 

Всичко за 

разглеждане 

2010 г. 30 202 232 

2011 г. 25 206 231 

2012 г. 24 150 174 

2013 г. 23 185 208 

 

 Постъпленията на въззивни наказателни дела от районните съдилища 

в съдебния окръг са следните: 
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 През 2013 г. от Районен съд – гр. Котел са постъпили за разглеждане 

8 бр. въззивни наказателни дела, няма останали са несвършени към 01.01. 

Или общо въззивни наказателни дела за разглеждане 8 бр. Свършени са 8 

бр. въззивни наказателни дела. Присъдата е била потвърдена по 5 бр. дела; 

2 бр. дела са с промяна на наказателната част на присъдата (извън 

наказанието), при 1 бр. дело присъдата е отменена изцяло и делото върнато 

за ново разглеждане.  

 През 2013 г. от Районен съд – гр. Нова Загора са постъпили за 

разглеждане 31 бр. въззивни наказателни дела; останали са несвършени 

към 01.01. са 4 бр. въззивни наказателни дела, или общо за разглеждане 35 

бр. въззивни наказателни дела. Свършени са 27 бр. въззивни наказателни 

дела. По 11 бр. въззивни наказателни дела присъдата е потвърдена. По 2 

бр. въззивни наказателни дела присъдата е променена в наказателната част 

(без промяна в наказанието); по 10 бр. въззивни наказателни дела 

присъдата е отменена изцяло и делото върнато за ново разглеждане; по 2 

бр. въззивни наказателни дела присъдата е отменена и е постановена нова 

присъда; в един случай делото е прекратено. 

 През 2013 г. от Районен съд – гр.Сливен са постъпили за разглеждане 

141 бр. въззивни наказателни дела; останали са несвършени към 01.01. 19 

бр. въззивни наказателни дела, или общо за разглеждане 160 бр. въззивни 

наказателни дела. Приключени са 136 бр. дела, като при 76 бр. дела 

присъдата е потвърдена; по 7 бр. въззивни наказателни дела наказанието е 

намалено; по 3 бр. дела наказанието е увеличено; по 14 бр. дела присъдата 

е изменена в наказателната част (без промяна в наказанието); по 8 бр. дела 

присъдата е изменена в гражданската й част; по 16 бр. дела присъдата е 

отменена и делото върнато за ново разглеждане; по 1 бр. дела присъдата е 

отменена отчасти и върната за ново разглеждане; в 2 случай присъдата е 

отменена с произнасяне на нова присъда; в седем случая делото е 

прекратено.  

 През 2013 г. са разгледани по частни жалби и протести 80 бр. дела. С 

решение са приключени 76 бр. частни наказателни въззивни дела. 

Останали са несвършени в края на отчетния период 4 бр. частни 

наказателни въззивни дела. 

 

2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

През 2013 г. са  разгледани общо 462 въззивни граждански дела,  

като останалите от предходни периоди са 37 и са постъпили през годината 

425 бр. въззивни жалби. През 2012г. са били разгледани общо 429 броя 

въззивни граждански дела, от които 375 бр. са новопостъпили. През 2011 г. 

са били разгледани общо 373 въззивни граждански дела,  постъпили през 

годината 321 бр. въззивни жалби.  През 2010 г. са разгледани всичко 369 

бр. въззивни дела, от които новообразувани 308 бр. Налице е тенденция на 

увеличаване на въззивните граждански дела, която е трайна през годините. 

Спрямо предходната година увеличението е с 13%.   
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Свършените въззивни граждански дела през годината са  400 бр., 

като от тях 379 бр., или 95% са свършени в срок до три месеца. Тези 

показатели за 2012 г. са били както следва – общо свършени са  392 бр., 

като от тях 372 бр., или 95% са свършени в срок до три месеца; за 2011 г. – 

свършени - 319 бр., като от тях 240 бр., или 75% са свършени в срок до три 

месеца; през 2010г.- свършени 317 бр.,  като 248 от тях, или 78 %  са в срок 

до 3 месеца.   

Съдебните актове по въззивните производства са постановени в 

законните срокове, като този срок не е спазен само по 5 бр. дела, като 

забавянето е с не повече от двадесет дни.  

Запазена е изключително положителната тенденция от предходната 

година 95% от въззивните дела да бъдат приключени в тримесечен срок. 

Тези отлични показатели са постигнати въпреки увеличения брой дела и 

факта, че на практика през 2013 г. в  СлОС е работил един въззивен състав 

с четирима членове.  Към настоящия момент липсва кадрова обезпеченост 

за работа в два въззивни състава, което затруднява разглеждането на 

въззивни дела.  Приключването на голяма част от делата в тримесечен срок 

се дължи на задълбоченото проучване на същите от докладчиците и 

предварителното произнасяне в подготвително заседание по 

доказателствените искания при съобразяване на процесуалния закон. 

Намалена е висящността от предходни години.  
 

Таблица 5 

 

 

 

 

 

 

 

През 2013 г. са  разгледани 46 бр. дела, които са решени като първа 

инстанция от Новозагорския районен съд. Приключили са 29 бр. въззивни 

производства, като по 20 бр. от тях решението е оставено в сила, по 2 бр. 

решението е изменено отчасти и по 4 бр. решението е отменено изцяло и е  

постановено ново решение и по 3 бр. производството е прекратено. 

През изминалата година са разглеждани 30 въззивни граждански 

дела, които са решени като първа инстанция от Районен съд – Котел. 

Приключили са 27, от които по 14 решението е оставено в сила, по 3 бр. 

решението е отменено отчасти; по 6 бр. решението е изменено изцяло и е 

постановено ново решение. Едно въззивно производство е  прекратено, а 

по 3 дела решението е  обезсилено.  

През 2013 г. са разглеждани 366 въззивни граждански дела, които са  

решени като първа инстанция от Сливенския районен съд. Приключили са 

326, като по 215 решението е  оставено в сила. По 37 решението е  

Година 
Висящи към 

01.01.2012 г. 

Постъпили 

през годината 

Всичко за 

разглеждане 

2010 61 308 369 

2011 52 328 373 

2012 54 375 429 

2013 37 425 462 
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изменено отчасти, а по 52 решението е изменено изцяло и е  постановено 

ново решение. 19 въззивни производства са  прекратени, а по 3 решението 

е  обезсилено. 

От общия брой въззивни дела, 20 бр. са образувани по жалби  против 

действията на съдебния изпълнител. По 8 бр. действията са потвърдени; по 

2 бр. отменени отчасти и по 4 бр. действията на съдебния изпълнител са 

отменени. По 4 бр. жалбите са били недопустими и оставени без 

разглеждане и производството е прекратено.  

През изминалата година са  разгледани и 148 бр. частни граждански 

дела – втора инстанция, от които 6 бр. са останали висящи в началото на 

периода и 142 бр. са  новопостъпили. Свършени са 137 бр. като  100 % от 

тях са приключили в едномесечен срок. За сравнение през 2012 г. са 

разгледани 186 бр. частни граждански дела – втора инстанция, от които 11 

са останали висящи в началото на периода и 181 бр. са  новопостъпили; 

през  2011 г. са разгледани 167 бр. частни граждански дела (новопостъпили 

158 бр.), от които са свършени 154 бр.; за 2010 г. - 177 бр. частни 

граждански дела, въззивна инстанция, от които са свършени 168 бр. 

Налице е намаляване на броя на постъпилите частни въззивни жалби в  

сравнение с предходната година с 22%. Всички актове по тях са 

постановени в законния срок. 

От разгледаните частни жалби - 17 бр. са срещу разпореждания и 

определения на Районен съд - Котел; 18 бр. срещу актове на РС – Нова 

Загора и 101 бр. срещу разпореждания и определения на Районен съд – 

Сливен. Постъпила е и една жалба срещу определение на Районен съд -

Несебър. 

През периода са постъпили пет молби за определяне на срок при 

бавност по реда на чл.255 и сл. от ГПК. Две от  молбите са уважени и е 

определен срок на Районен съд за извършаване на определено действие. По 

2 бр. молбата е намерена за неоснователна и оставена без уважение и по 1 

бр. производството е прекратено, като недопустимо.  

През отчетния период няма образувани и разгледани касационни 

производства 

Висящо е 1 бр. административно дело, върнато за ново разглеждане, 

което не е приключило в края на периода. 
 

 ОБЩИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ И 

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА, КАТО ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ВЪЗЗИВНИ 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
 

През отчетния период, 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 

първоинстанционните дела в тримесечни срокове, които се дължат 

предимно на факта че при усложнени граждански и търговски отношения 
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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.  

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. За това свидетелства факта, че ходът по същество е отменен 

само за три броя въззивни производства, 2 бр. търговски дела и 1 бр. 

гражданско дело.  

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, въпреки че се провежда 

съответната подготовка по чл.140 от ГПК за първоинстнационните 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. 

С приемането на тълкувателно решение № 1/09.12.2013г. по някои 

въпроси на въззивно производство ще бъде уеднаквена практиката по 

спорните въпроси. 

При първоинстанционните дела следва да се съобрази и 

обстоятелството, че на този етап от процеса е необходимо изясняването на 

спора от фактическа страна и постановяване на правилен краен съдебен 

акт. Една част от делата са и с усложнена фактическа обстановка – делата 

по отмененият Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна 

дейност, а сега Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно 

придобито имущество (ЗОПДНПИ), по вещните искове, по исковете за 

произход /извършването на ДНК-експертизи и при откази на страните да 

съдействат/. 

Другата основна причина за отлагането на делата е поради 

назначаването на експертиза или нуждата от допълнителното депозиране 

на заключение на съдебна експертиза /най-вече техническа и оценителна 

по  исковете по ЗОПДНПИ/.  
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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 Апелативен 

съд –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 обжалвани 117 бр. решения са потвърдени изцяло  90% и отчасти 9 

бр., а са отменени изцяло 18 бр., т.е. 15%.  

Предизвикателство за съдиите от Сливенски окръжен съд, е 

прилагането на нормите на Правото на Общността, касаещо както 

процедурите по признаване и допускане на изпълнението на съдебни 

решения и актове при действието на правото на ЕС, така й прилагането на 

нормите за връчване на книжа и събиране на доказателства в Държавите – 

членки на ЕС. Зачестяват гражданските и търговски дела, по които страни 

са юридически и физически лица от Държави-членски на ЕС, което налага 

по-детайлно запознаване с нормите на Общностното право и създаване на 

съдебна практика по приложението им. 
 

 

ІІІ. НАТОВАРЕНОСТ НА МАГИСТРАТИТЕ 
 

 

 Средномесечната щатната натовареност на магистратите (15 бр.) към 

31.12.2013 г., изчислена на база 12 месеца спрямо общия брой дела за 

разглеждане през годината (1 717 бр. дела) е: 9,54 бр. дела на един съдия. 

Същият показател, но по отношение на свършените през 2013 г.  е 8,27 бр. 

дела на един съдия. 

 Средномесечната щатна натовареност на съдиите при Гражданското 

отделение на съда (9 бр. магистрати) на база 12 месеца и общия брой 

граждански дела за разглеждане през 2013 г. (1 040 бр. дела) е: 9,63 бр. 

дела на един съдия. По отношение на свършените към 31.12.2013 г. дела, 

този показател е: 8,09 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 2013 г. (677 бр. дела) е: 9,40 бр. дела 

на един съдия. По отношение на свършените през 2013 г. дела, същият 

показател показва 8,53 бр. дела на един съдия. 

 Средната действителната натовареност на съдиите на база 

отработени човекомесеци (149 човекомесеца) и общия брой дела за 
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разглеждане през 2013 г. (1 717 бр. дела) е: 11,52 бр. дела на един съдия за 

един месец, а действителната средна натовареност на съдиите по 

отношение на свършените към 31.12.2013 г. дела е 9,99 бр. дела на един 

съдия за един месец. 

 
                                                                                                                                                          Диаграма 8 
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През 2013 г. Председателят на Окръжен съд – Сливен Къню Жеков е 

имал за разглеждане общо 137 бр. дела, от които 21 бр. НОХД, 33 бр. 

въззивни наказателни дела, 5 бр. ВАНХ дела, 52 бр. частни наказателни 

дела, 19 бр. въззивни частни наказателни дела, 2 бр. административни 

наказателни дела, 2 бр. първоинстанционни граждански дела, едно 

въззивно гражданско дело и 2 бр. търговски дела. За отчетния период е 

свършил общо 125 бр. дела, от които 19 бр. НОХД, 28 бр. въззивни 

наказателни дела, 3 бр. ВАНХ дела, 51 бр. частни наказателни дела, 18 бр. 

въззивни частни наказателни дела, едно административно-наказателно 

дело, и 5 бр. граждански дела, от които: две първоинстанционни 

граждански дела, едно въззивно гражданско дело и две дела, образувани по 

частни жалби. В края на периода са останали несвършени 12 бр. дела, от 

които: две НОХД, 5 бр. въззивни наказателни дела, 2 бр. ВАНД, едно ЧНД, 

едно въззивно частно наказателно дело и едно административно-

наказателно дело.   През отчетния период са обжалвани общо 2 бр. 

присъди, постановени от съдия Жеков, които са отменени и върнати за 

ново разглеждане и 8 бр. определения, от които 7 бр. са изцяло потвърдени 

и едно е отменено от въззивната инстанция.  

 Зам.председателят на Окръжен съд – Сливен и ръководител на 

Наказателното отделение - съдия Мартин Данчев е имал общо за 

разглеждане 115 бр. дела, от които 22 бр.  НОХД, 34 бр.  въззивни 

наказателни дела, 3 бр. ВАНХ дела, 40 бр. ЧНД, 15 бр. въззивни частни 

наказателни дела и  едно административно-наказателно дело. Съдия 

Данчев е приключил общо 105 бр.  дела, от които 19 бр.  НОХД, 30 бр.  

въззивни наказателни дела, 2 бр. ВАНХ дела, 38 бр.  частни наказателни 
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дела, 15 бр. въззивни частни наказателни дела и едно административно-

наказателно дело. Останалите несвършени дела в края на периода са общо 

10 бр., от които 3 бр.  НОХД, 4 бр.  въззивни наказателни дела, едно ВАНХ 

дело и 2 бр. ЧНД.  За периода са обжалвани 4 бр. присъди, постановени от 

съдия Данчев, от които 2 бр. са потвърдени,  една присъда е отменена и 

върната на прокуратурата и една е изменена в наказателната им част. 

Атакувани са и три определения по ЧНД,  като двете са потвърдени, а 

едното е изменено.  

Съдия Радка Дражева е разглеждала през 2013 г. общо 120 бр. 

наказателни дела, от които 21 бр. НОХД, 32 бр. въззивни наказателни дела, 

3 бр. ВАНХ дела, 44 бр. ЧНД, 18 бр. въззивни частни наказателни дела и 2 

бр. административно-наказателни дела. От общо 106 бр. приключени 

наказателни дела, 15 бр. са НОХД, 26 бр. – въззивни наказателни дела, 2 

бр. ВАНХ дела, 44 бр. ЧНД, 18 бр. въззивни частни наказателни дела и 

едно административно-наказателно дело. Останали несвършени към края 

на периода са общо 14 бр. наказателни дела, от които 6 бр. НОХД, 6 бр. 

въззивни наказателни дела, едно ВАНХД и едно административно-

наказателно дело. Атакувани са 7 бр. присъди и три определения. Четири 

от присъдите са потвърдени, една е отменена и делото е върнато за ново 

разглеждане, една присъда е изцяло отменена и една е изменена в 

наказателната й част. И трите обжалвани определения са изцяло 

потвърдени от въззивната инстанция. 

 От началото на 2013 г. до излизането си в отпуск, поради бременност 

и раждане през м.Юни на отчетната година, съдия Галина Нейчева е  имала 

за разглеждане общо 49 бр. наказателни дела, от които 10 бр. НОХД, 15 бр. 

въззивни наказателни, 16 бр.частни наказателни дела и 8 бр. въззивни 

частни наказателни дела. Всички разпределени й дела са приключени и 

към края на отчетния период няма несвършени дела. Обжалвани са 7 бр. 

присъди и 8 бр. определения. Две от присъдите са изцяло потвърдени, две 

са отменени и върнати за ново разглеждане, други две присъди са 

изменени в наказателната им част и една е отменена и върната на 

прокурора. Седем от обжалваните определения са потвърдени, а едно е 

отменено и върнато за ново разглеждане.   

Съдия Ваня Ангелова Маркова е имала за разглеждане общо 128 бр. 

дела, от които 21 бр. НОХД, 33 бр. въззивни наказателни дела, 4 бр. ВАНХ 

дела, 50 бр. ЧНД, 19 бр. въззивни частни наказателни дела и едно 

административно-наказателно дело. Към края на отчетния период съдия 

Маркова е приключила 118 бр.дела, от които: 18 бр.НОХД, 28 бр. въззивни 

наказателни дела, 3 бр. въззивни административно-наказателен характер 

дела, 50 бр. ЧНД, 18 бр. ВЧНД и едно административно-наказателно дело. 

Останали несвършени в края на отчетния период са общо 10 бр. дела, от 

които: 3 бр. НОХД, 5 бр. въззивни наказателни дела, едно ВАНХ дело и 

едно въззивно частно наказателно дело.  През периода са обжалвани 6 бр. 

присъди и осем определения. Четири от присъдите са изцяло потвърдени, 

по едно от делата присъдата е отменена и делото е върнато за ново 
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разглеждане, една присъда е отменена и делото е върнато на 

прокуратурата. Всички обжалвани определения са потвърдени изцяло.  

Съдия Яница Ченалова е имала за разглеждане общо 128 бр. 

наказателни дела, от които: 20 бр. НОХД, 31 бр. въззивни наказателни 

дела, 4 бр. ВАНХ дела, 53 бр. ЧНД, 19 бр. въззивни частни наказателни 

дела и едно административно-наказателно дело. В края на 2013 г. са 

приключени общо 114 бр. дела, от които: 16 бр.НОХД, 25 бр. въззивни 

наказателни дела, три ВАНХ дела, 52 бр. ЧНД-та, 17 бр. ВЧНД и едно 

административно-наказателно дело. От останалите несвършени общо 14 

бр. дела, 4 бр. са НОХД, 6 бр. – въззивни наказателни дела, едно ВАНХ 

дело, едно частно наказателно дело и 2 бр. въззивни частни наказателни 

дела. През периода са обжалвани 6 бр. присъди и 8 бр. определения. 

Четири от обжалваните присъди са изцяло потвърдени, една е отменена и 

делото е върнато за ново разглеждане, а една присъда е изменена в 

наказателната й част. От обжалваните осем определения, 7 бр. са изцяло 

потвърдени и едно е отменено, като делото е върнато за ново разглеждане.  

Зам.председателят на Окръжен съд – Сливен и ръководител на 

Гражданското отделение - съдия Снежана Бакалова е имала за разглеждане 

общо 167 бр. граждански  дела, от които: 60 бр.  първоинстанционни 

граждански дела,  11 бр. въззивни граждански дела, 10 бр. частни 

граждански дела, 54 бр. търговски дела, 12 бр. фирмени дела и 20 бр. дела, 

образувани по частни жалби. Общо свършените дела от съдия Бакалова 

през 2013 г. са 130 бр., от които 37  първоинстанционни граждански дела, 

10 бр. въззивни граждански дела, 10 бр. частни граждански дела, 43 бр.  

търговски дела, 12 бр. фирмени дела и 18 бр.  дела по частни жалби. 

Останалите несвършени граждански дела в края на периода са 37 бр., от 

които 23 бр. първоинстанционни граждански дела, едно въззивно 

гражданско дело, 11 търговски дела и две дела, образувани по частни 

жалби. През периода са обжалвани 22 бр. решения и 18 бр. определения, 

постановени от съдия Бакалова. Седемнадесет от обжалваните решения и 

10 бр. от обжалваните определения са изцяло потвърдени. Едно от 

обжалваните решения и 7 бр. от определенията са отменени и върнати за 

ново разглеждане. Едно от обжалваните решения е изцяло отменено, 

поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, 

които са обусловили отмяната, а 4 бр. от решенията и едно определение са 

потвърдени в едната част. През отчетния период съдия Бакалова е имала за 

разглеждане и едно НОХД, което към края на периода е висящо.  

Съдия Надежда Янакиева е имала за разглеждане общо 130 бр.  

граждански дела, от които 107 бр.  въззивни граждански дела, 2 бр. 

фирмени дела и 21 бр. дела по частни жалби. Приключила е общо 122 бр. 

граждански дела, от които 99 бр.  въззивни граждански дела, 2 бр. фирмени 

дела и 21 бр. дела по частни жалби. В края на периода са останали 

несвършени 8 бр. въззивни граждански дела. Обжалвани са 12 бр. решения, 

постановени от съдия Янакиева, десет от които са оставени изцяло в сила, 

а 2 бр. са отменени.  Обжалваните 7 бр. определения са изцяло потвърдени 
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от въззивната инстанция. През 2013 г., съдия Янакиева е имала за 

разглеждане едно въззивно наказателно дело, което към края на отчетния 

период е висящо.   

Съдия Мартин Сандулов е имал за разглеждане общо 133 бр. 

граждански  дела, от които 104 бр. въззивни граждански дела, едно 

административно дело, 3 бр. фирмени дела и 25 бр. дела по частни жалби.  

От общо свършените 119 бр. граждански дела, 94 бр. са въззивни 

граждански дела, 3 бр. фирмени дела и 22 бр. дела по частни жалби. 

Останалите несвършени дела в края на периода са 14 бр.,  10 бр. от които 

са  въззивни граждански дела, едно административно дело и 3 бр. дела, 

образувани по частни жалби. През 2013 г. съдия Сандулов е имал за 

разглеждане и по едно въззивно наказателно дело и  ВАНХ дело, като в 

края на периода първото е останало несвършено. Обжалвани са общо 12 

бр. решения и едно определение. Девет от атакуваните решения и 

определението са изцяло потвърдени от по-горната инстанция. Две от 

обжалваните решения са отменени и едно е потвърдено в едната част.  

Съдия Христина Марева е имала за разглеждане общо 159 бр. 

граждански дела, от които 54 първоинстанционни граждански дела, 7 бр. 

въззивни граждански дела, 10 бр. частни граждански дела, 55 бр. търговски 

дела, 13 бр. фирмени дела и 20 бр. дела по частни жалби. От свършените 

общо 131 бр. дела, 43 бр. са граждански дела – първа инстанция,  7 бр. 

въззивни граждански дела, 10 бр. частни граждански дела, 40 бр. търговски 

дела, 13 бр. фирмени дела и 18 бр. дела по частни жалби. Останалите 

несвършени дела в края на периода са общо 28 бр., от които 11 бр. 

първоинстанционни граждански дела, 15 бр. търговски дела и 2 бр.  дела 

по частни жалби. Обжалвани са четиринадесет от постановените решения,  

от които 12 бр. са изцяло потвърдени, едно е отменено, поради 

представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция и едно е 

потвърдено в едната му част. Атакувани са и десет определения, като осем 

от тях са потвърдени, едно е отменено и едно е потвърдено в едната му 

част.   

Съдия Светослава Костова е имала за разглеждане 175 бр. дела, от 

които 70 бр. граждански дела – първа инстанция, 8 бр. въззивни 

граждански дела, 14 бр. частни граждански дела, 55 бр. търговски дела, 6 

бр. фирмени дела и 22 бр. дела по частни жалби. През годината е 

приключила общо 140 бр. дела, от които 52 бр. първоинстанционни 

граждански дела, 6 бр. въззивни граждански дела, 13 бр. частни 

граждански дела, 42 бр. търговски дела, 6 бр. фирмени дела и 21 бр. дела 

по частни жалби. Останалите несвършени  дела към 31.12.2012 г. са общо 

35 бр., от които 18 бр. граждански дела – първа инстанция, 2 бр. въззивни 

граждански дела,  едно частно гражданско дело, 13 бр. търговски дела и 

едно дело, образувано по частна жалба. Обжалвани са 8 бр. решения и 10 

бр. определения. Седем от атакуваните решения и 8 бр. определения са 

оставени изцяло в сила. Едно решение и две определения са отменени от 

по-горната инстанция и делата са върнати за ново разглеждане.  
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Съдия Мария Блецова е имала за разглеждане общо 122 бр. 

граждански дела, от които 99 бр. въззивни гр.дела, 2 бр. фирмени дела и 20 

бр. дела по частни жалби. От общо приключените 97 бр. дела, 76 бр. са 

въззивни граждански дела, 2 бр. са фирмените и 19 бр. са делата, 

образувани по частни жалби. През периода, съдия Блецова е разгледала и 

приключила и едно въззивно наказателно дело. Останали несвършени към 

края на годината са 24 бр. дела, от които 23 бр. въззивни граждански дела 

и едно дело по частна жалба. Обжалвани са 11 бр. решение и 2 бр. 

определения, постановени по граждански дела. Седем от решенията и 

двете определения са изцяло потвърдени от по-горната инстанция, а две от 

решенията са отменени.  

След завръщането си от отпуск за отглеждане на малко дете през 

м.Ноември и до края на отчетния период, съдия Стефка Михайлова е имала 

за разглеждане 31 бр. граждански дела, от които 29 бр. въззивни 

граждански дела и 2 бр. дела по частни жалби. Приключила е  общо 12 бр. 

въззивни граждански дела. Останали несвършени към 31.12.2013 г. са 17 

бр. въззивни граждански дела и 2 бр. дела, образувани по частни жалби.  

Обжалвани са три решения и едно определение, като всички са изцяло 

потвърдени от по-горната съдебна инстанция.  

Младши съдия Красимира Кондова е имала за разглеждане общо 84 

бр.  граждански дела, от които 70 бр. въззивни граждански дела и 14 бр. 

дела по частни жалби. Всички разпределени й за разглеждане дела са 

приключени към датата на преназначаването й на длъжност „Съдия” в 

Районен съд - Сливен.  През периода са обжалвани 9 бр. решения и 8 бр. 

определения. Осем от решенията и седем от определенията са изцяло 

потвърдени от по-горната инстанция. Едно от постановените решения и 

едно от обжалваните определения са отменени.  

Младши съдия Силвия Хазърбасанова е имала за разглеждане общо 

35 бр. граждански дела, от които 26 бр. въззивни граждански дела и 9 бр. 

дела, образувани  по частни жалби. От свършените общо 34 бр. граждански 

дела, въззивните граждански дела са 25 бр. и делата по частни жалби. В 

края на периода е останало едно  неприключило въззивно гражданско дело. 

Обжалвани са общо 16 бр. решения и едно определение, като тринадесет 

от решенията са потвърдени и три решения са отменени, а определението е 

отменено в едната му част, поради представяне на нови доказателства пред 

по-горната съдебна инстанция.  

 

ІV. ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИТЕ И СЪДЕБНИТЕ 

СЛУЖИТЕЛИ 

 
1. ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИ 

 

Важен приоритет в работата на Окръжен съд – Сливен е развитието 

на кадровия потенциал и повишаването интегритета на магистратите и 

съдебните служители. Мерките по този приоритет имат за цел да 
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гарантират, че правораздаването се осъществява от подготвени кадри, с 

висок морал и адекватна мотивация. Постигането на висок 

професионализъм в работата, както и гарантирането на обективност, 

безпристрастност и независимост на магистратите в съда е отговор, както 

на личностната им мотивация, от една страна, така и в следствие на 

инициативата им за участие в семинари по актуални теми, предложени в 

годишните обучителни програми на Националния институт на 

правосъдието.  

През отчетната 2013 г., 11 бр. магистрати са взели участие в 

различни форми на текущо обучение и в съответствие с конкретната 

трудова специализация: 

 

магистрат длъжност обучение организатор 
1. Мартин Данчев Зам.администра-

тивен 

ръководител 

„Престъпления против 

паричната и кредитната 

система, касаещи 

подправката и 

неправомерното 

използване на банкови 

карти” 

 НИП и Окръжна 

прокуратура - 

Сливен 

2.Снежана 

Бакалова 

Зам.администра-

тивен 

ръководител 

„Признаване и изпълнение 

на съдебни решения по 

граждански дела” 

Париж, Франция 

„Съдебно сътрудничество 

по граждански дела” 

НИП и Окръжен 

съд - Сливен 

3.Мартин Сандулов Съдия  „Съдебно сътрудничество 

по граждански дела” 

НИП и Окръжен 

съд – Сливен 

4.Надежда 

Янакиева 

Съдия „Съдебно сътрудничество 

по граждански дела” 

НИП и Окръжен 

съд - Сливен 

5.Радка Дражева-

Първанова 

Съдия „Престъпления против 

паричната и кредитната 

система, касаещи 

подправката и 

неправомерното 

използване на банкови 

карти” 

НИП и Окръжна 

прокуратура - 

Сливен 

„Процесуални принципи 

по делата пред съда на 

Европейския съюз; 

Стратегии на съдебния 

процес.” 

НИП - 

Люксембург 

6.Христина Марева Съдия „Практически въпроси по 

прилагането на Закона за 

отнемане в полза на 

държавата на незаконно 

придобито имущество.” 

ВКС – 

с.Арбанаси 
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„Съдебно сътрудничество 

по граждански дела.” 

НИП и Окръжен 

съд - Сливен 

7.Светослава 

Костова 

Съдия „Подобряване на работата 

и засилване на ролята на 

неправителствените 

организации в сферата на 

правосъдието.” 

Българска 

съдийска 

асоциация – 

гр.Стара Загора 

„Отнемане и замразяване 

на имущество, свързано с 

престъпна дейност. 

Признаване, изпълнение и 

изпращане на решения за 

конфискация или отнемане 

и решения за налагане на 

финансови санкции.” 

ОПАК - Бургас 

„Основни принципи на 

европейското екологично 

право” 

НИП - 

Люксембург 

„Съдебно сътрудничество 

по граждански дела” 

НИП и Окръжен 

съд - Сливен 

„Европейско дружествено 

право. Европейско 

обединение по 

икономически интереси.” 

НИП - София 

8.Мария Блецова-

Калцова 

Съдия „Съдебно сътрудничество 

по граждански дела 

НИП и Окръжен 

съд - Сливен 

9.Галина Нейчева Съдия „Бежанско право” НИП - София 

„Престъпления против 

паричната и кредитната 

система, касаещи 

подправката и 

неправомерното 

използване на банкови 

карти” 

НИП и Окръжна 

прокуратура - 

Сливен 

10.Ваня Ангелова Съдия „Престъпления против 

паричната и кредитната 

система, касаещи 

подправката и 

неправомерното 

използване на банкови 

карти” 

НИП и Окръжна 

прокуратура – 

Сливен 

„Противодействие на 

престъпността, свързана с 

незаконна търговия, 

посегателство и трафик на 

културни ценности, част от 

културното наследство на 

Република България.” 

НИП - София 
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„Активен подкуп в 

публичния сектор. 

Търговия с влияние. 

Корупция в съдебната 

система.” 

ОПАК - София 

11.Яница Ченалова Съдия „Задължителна начална 

квалификация  - 

облигационно право” 

НИП - София 

„Задължителна начална 

квалификация – вещно 

право” 

НИП - София 

„Задължителна начална 

квалификация – 

наказателно право – обща 

част” 

НИП - София 

Задължителна начална 

квалификация – 

наказателно право – 

особена част” 

НИП - София 

„Престъпления против 

паричната и кредитната 

система, касаеща 

подправката и 

неправомерното 

използване на банкови 

карти” 

НИП и Окръжна 

прокуратура - 

Сливен 

„Задължителна начална 

квалификация по трудово 

право” 

НИП - София 

„Юриспруденция на 

Европейския съд по 

правата на човека в 

областта на наказателното 

право.” 

НИП – 

Страсбург, 

Франция 

„ Активен подкуп в 

публичния сектор. 

Търговия с влияние. 

Корупция в съдебната 

система.” 

ОПАК - София 

 

Наред с участието си в текущи обучения по актуални теми, 

зам.административните ръководители на съда са участвали и в 

Национални съвещания по въпроси, свързани с обсъждането на 

предстоящи задачи пред съдилищата за изпълнение на препоръките на 

Европейската комисия, а г-жа Бакалова, в качеството й на съдия-наставник 

при Окръжен съд – Сливен е посетила Кралство Испания, във връзка с 

организираното от НИП по Проект на ОПАК учебно мероприятие по 

организацията на работа на магистратите - наставници.   
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2. ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ 

 

В интервюто си за сп. „Правен свят”, съдебният администратор на 

Административен съд – гр.София споделя следното: „Едва ли някой би 

отрекъл, че съдебните служители са лицето на Темида. Ако работата на 

администрацията не е на ниво, то тогава обликът на цялата съдебна 

система няма да е положителен. Съдебните служители са първите, които 

гражданите срещат при влизането си в съда.”  

Ето защо, квалифицираната и работеща при високи професионални, 

етични и морални стандарти съдебна администрация е важен фактор в 

изпълнението на ежедневните й функции. 

През последните няколко години в Окръжен съд – Сливен се отчита 

липса на текучество на административния персонал, което е индикатор за 

установяването на привлекателна работна среда, гарантираща добри 

условия за труд и заплащане. Всички съдебни служители са преминали 

текущи обучения, предлагащи широк набор от инструменти, както за 

подобряване качеството на работата им, така и за осъществяването на 

много добра комуникация с гражданите и различните институции.  

През 2013 г. участието на служители от администрацията на съда в 

текущи обучения, предлагани от НИП беше редуцирано до една тема  

„Работа по търговски дела”, на която са присъствали две съдебни 

деловодителки от гражданското деловодство. 

  

V. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ 

ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС 

 
През 2013 г. бяха осъществени три проверки върху работата на 

Окръжен съд – Сливен. Две от тях бяха инициирани на основание чл.58 от 

ЗСВ и приетият от Инспектората към ВСС План за провеждане на 

комплексна планова проверка на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури. 

В обхвата на проверките и съгласно разпорежданията на 

Гл.инспектор при Инспектората на ВСС г-жа Анна Караиванова, 

съдържащи се в Заповеди №№ ПП-01-02/19.02.2013 г. и ПП-01-

14/19.03.2013 г., бяха включени образуването, движението и 

приключването на гражданските и наказателните дела за 2011 г. и 2012 г. 

Проверката по гражданските дела беше извършена в периода от 

25.02.2013 г. до 01.03.2013 г., а тази по наказателните дела – от 25.03.2013 

г. до 29.03.2013 г. 

В изводите и препоръките към Акта за резултатите от проверката по 

образуването, движението и приключването на гражданските и 

търговските дела, особено внимание беше обърнато на констатираният 

широк кръг оторизирани лица, които извършват технически функции при 

разпределението на съдебните дела на принципа на случайният избор, като 
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проверяващите са посочили, че установената до проверката практика е в 

противоречие с разпоредбата на чл.46, ал.2 от отменения вече Правилник 

за администрацията в районните, окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища. В изпълнение на дадената препоръка, 

със Заповед № РД-13-44/10.05.2013 г., административният ръководител на 

Окръжен съд – Сливен е отменил Заповед № РД-13-10/31.01.2012 г. в 

частта, относно длъжностните лица, осъществяващи функции на 

„разпределящ” при отсъствието на заместниците на административния 

ръководител и е възложил допълнителни функции на „разпределящ”, при 

същите условия, на един наказателен и на един граждански съдия. 

Освен това и в резултат на дадените в Акта препоръки, беше 

издадена Заповед № РД-13-51/05.06.2013 г., с която беше разпоредено 

разпечатката от протокол за избор на съдия-докладчик, да се прилага към 

вътрешната страна на заглавната корица на делото. Със същата заповед 

беше разпоредено в края на всеки работен ден, в деловодствата да бъдат 

разпечатвани дневни протоколи за случайния избор на съдия-докладчик по 

образуваните за деня съдебни дела, като същите се прилагат хронологично 

в папки-класьори, образувани за всяко от двете отделения. Последната 

разпоредба осигури едновременен архив на операциите по извършване на 

избора, както на трите независими електронни, технически носителя 

(електронен архив), така и на хартия.  

Всички изводи и препоръки, дадени в Акта за резултатите от 

проверката по образуването, движението и приключването на 

гражданските и търговските дела бяха обсъдени на Общо събрание на 

съдиите при Окръжен съд – Сливен, проведено на 05.06.2013 г., за което 

беше съставен протокол, екземпляр от който беше изпратен на Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС с Писмо, изх.№ КД-01-

1240/07.06.2013 г. 

В Акта за резултатите от извършената проверка по образуването, 

движението и приключването на наказателните дела, проверяващите са 

изложили констатации, които се основават на конкретни наблюдения 

върху представителна извадка наказателни дела, образувани в периода – 

обект на проверката. Дадени са препоръки, касаещи свикване на 

съвещания между наказателните съдии и прокурорите, на които да се 

обсъждат причините за връщането на делата за доразследване и за 

наличието на оправдателни присъди, на които срещи да бъде обърнато 

внимание на спорните въпроси, относно приложението на закона.  

Препоръчва се също:  

- при разглеждането на делата да се използват по-често запасни 

съдебни заседатели; 

- при постановяването на разпорежданията за предаване обвиняемия 

на съд да бъдат изрично посочвани обстоятелствата, относно това дали 

делото е подсъдно на съда и дали има основание за прекратяване, или 

спиране на наказателното производство; 
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- да бъдат материализирани в съдебен акт насрочването на делата, 

които са внесени със споразумение, както и да се следи спазването на 

разпоредбата на чл.381, ал.5, т.4 от НПК, която изисква в споразумението 

да се посочва изрично на кого да се възложи възпитателната работа, в 

случаите на условно осъждане. 

Всички магистрати при Окръжен съд – Сливен бяха запознати с 

резултатите от извършената проверка, като им беше обърнато специално 

внимание на задължителното и безусловно спазване на сроковете по 

чл.308, чл.340 и чл.345 от НПК. Копие от Акта с констатациите и 

препоръките беше изпратен за сведение на Окръжна прокуратура – 

Сливен. 

Третата извършена през годината проверка беше включена в 

Годишният план за одитните ангажименти на Дирекция „Вътрешен одит” 

във ВСС за 2013 г. и във функционалния обхват на проверката, съгласно 

съдържанието на уведомителното писмо, изпратено ни ведно със Заповед 

№ 95-00-309/25.10.2013 г. на Представляващия ВСС г-жа Соня Найденова, 

бяха включени следните процеси:  

- Бюджетно планиране, администриране и отчитане на бюджетните 

ресурси; 

- Стопанисване и управление на съдебното имущество; 

- Управление на човешките ресурси; 

- Процеси, осъществявани от съдебната администрация. 

Посочените цели на одитния ангажимент бяха: оценка адекватността 

и ефективността на вътрешния контрол по отношение управлението на 

риска; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната 

информация; опазването на активите и съответствието с нормативните 

изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при 

осъществяването на бюджетния процес и управлението на човешките 

ресурси. 

В най-общи линии, одиторското мнение, изложено в Доклада за 

извършеният одитен ангажимент, обхващащ периода от 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г., доказва, че: 

- Планирането и разпределението на средствата по бюджетната 

сметка на съда са в съответствие с разпоредбите на Закона за устройството 

на държавния бюджет, Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2012 г. и  указанията на ВСС; 

- Утвърдените параметри по бюджетната сметка на съда са спазени и 

е постигнато икономично и законосъобразно разходване на бюджетните 

средства; 

- Въведените от ръководството контролни процедури дават разумни 

гаранции, че дейността на съда се осъществява в съответствие със 

законодателството, вътрешните актове и договори; 

- Въведените контролни механизми са осигурили в достатъчна 

степен законосъобразност на процесите, свързани с активите и тяхното 

опазване; 
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- Политиките и процедурите по отношение на човешките ресурси са 

в съответствие с действащите нормативни и вътрешни актове и съдържат 

ясни критерии за подбор, оценка и повишаване на служителите, осигуряват 

назначаването на компетентни съдебни служители и насърчават тяхното 

последващо развитие. 

Извършените от одиторите преглед и оценка на състоянието на 

системите за финансово управление и вътрешен контрол в проверените 

процеси са довели до извода, че системите са изградени в съответствие със 

Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и 

методическите указания на Министерство на финансите, и са действали 

достатъчно ефективно през одитирания период. 

С цел подобряване контрола на представените по делата вносни 

документи за държавни такси и на действително постъпилите такива по 

транзитната сметка на съда, със Заповед № РД-13-91/13.11.2013 г., по 

време на одитния ангажимент се въведе контролна процедура и Регистър 

за постъпилите държавни такси, като допълнителна опция към въведената 

автоматизирана деловодна програма – САС „Съдебно деловодство”.  

По време на одита се въведе и контролна процедура, съгласно която 

бяха задължени съдебните секретари да удостоверяват с подписа си върху 

гърба на издадените РКО за изплащане възнаграждения на вещи лица и 

съдебни заседатели, датата на предаването на ордера в счетоводството на 

съда. Въведената процедура дава възможност и за осъществяването на 

предварителен контрол по отношение: отразяване на продължителността 

на съдебното заседание, с оглед определеното от съда възнаграждение на 

съдебните заседатели, както и контрол върху своевременното предаване на 

ордерите в счетоводството, с цел текущото начисляване на възникналите 

задължения към вещите лица, особените представители и съдебните 

заседатели.  

Проверяващите констатираха липса на утвърдена процедура, която 

да позволява проследяване на предприетите действия във връзка с 

изпълнението на препоръки на външни и вътрешни одитори, както и на 

предписания/указания на други контролни органи. В изпълнение на 

препоръката, направена по този въпрос беше издадена Заповед № РД-13-

102/11.12.2013 г., с която беше утвърден Регистър на дадените 

препоръки/указания от органите на Сметна палата, АДФИ, вътрешния одит 

и др., и беше определено длъжностно лице, което да осъществява воденето 

на Регистъра, контрола върху изпълнението на препоръките и 

своевременното докладване на ръководството за констатирани 

несъответствия. 

В края на отчетния период, със Заповед № РД-13-99/03.12.2013 г., 

издадена на основание чл.86, ал.1, т.6 от ЗСВ и в изпълнение на Решение 

на ВСС по Протокол № 47/28.11.2013 г., Председателят на Окръжен съд – 

Сливен е разпоредил извършването на проверки на районните съдилища в 

Сливенски съдебен окръг. В обхвата на проверките е включено 
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приключването на образуваните пред районните съдилища дела и 

преписки в разумни срокове.   

 

 

VІ. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. СГРАДЕН ФОНД 

 

Магистратите и служителите от администрацията на Сливенския 

окръжен съд осъществяват дейността си в административна сграда 

„Съдебна палата” – гр.Сливен. Сградата се намира в централната градска 

част, в непосредствена близост до пл. „Хаджи Димитър”. Същата се състои 

от четири надземни етажа и сутерен. На север граничи с ул.”Г.С.Раковски”, 

на юг – със сградата на Община – Сливен, на запад – с площад „Хаджи 

Димитър” и на изток – със зала „Георги Кирков”. С Решение № 

444/27.10.1992 г.  административната сграда (бивш Партиен дом) е 

предоставена безвъзмездно за управление и стопанисване на 

Министерство на правосъдието. Със Заповед № ЛС-04-396/22.04.2008 г. 

Министърът на правосъдието е възложил управлението и стопанисването 

на Съдебната палата на Административния ръководител на Окръжен съд – 

Сливен. 

Щатната численост на съда функционира върху площ от 1822 кв.м., 

която включва: 15 бр. магистратски 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.  

През 2013 г. успешно приключиха част от планираните ремонтни 

мероприятия по административната сграда. Изпълнени бяха направените 

от „Труд и здраве” ООД – гр.Сливен препоръки за възстановяване целостта 

на заземителната уредба на Съдебната палата. Чрез доставката и монтажът 

на мълниепримник, сградата беше приведена в съответствие с 

изискванията на Наредба № 4/2010 г. за мълниезащитата на сгради, 

външни съоръжения и открити пространства, като беше гарантирано 

отсъствието на риск от евентуален срив на многобройната компютърна 

техника, с която са оборудвани съдебните институции. 

След близо едногодишното отлагане, поради липса на финансови 

средства по бюджета на Окръжен съд – Сливен, през есента на 2013 г. 

приключиха неотложните ремонтни мероприятия по покрива и външната 

облицовка на северозападната и северната стена на Съдебната палата. В 

резултат на предварително изготвен обстоен количествен и стойностен 
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анализ на всички основни и съпътстващи мероприятия и благодарение на 

проявеното разбиране от страна на ВСС за неотложността на ремонта и 

неговото финансово обезпечаване, беше възстановена липсващата част от  

поцинкованата ламарина по борда на покрива и бяха укрепени 

облицовъчните плочи по най-горния ред на западната фасадна стена. 

Наред с това, беше възстановена мазилката на северната стена в 

помещението, предназначено за работа с класифицирана информация и 

беше извършена хидроизолация на прозоречната дограма на северната 

стена на сградата. 

Нерешен все още, обаче, остава проблемът със санирането на 

външно изградената връзка (открита тераса с площ от 77 кв.м. – 

собственост на Община – Сливен) между Съдебната палата и сградата на 

Общината. Назначената още през м.Март 2012 г. експертиза установи 

неотложната необходимост от извършване на нова хидроизолация върху 

външната част  на съоръжението, поради доказано пълно деформиране на 

плочите, положени върху терасата. Липсата на подходяща хидроизолация е 

довела до нарушаване целостта и здравината на бетонната плоча, а от там е 

и крайно влошено състоянието на тавана, прилежащ на входното, южно 

фоайе на сградата. Община – Сливен е уведомена за изложеният проблем, 

но към момента не сме получили уверение, че предстоят ремонтни работи 

в тази насока. 

Във всеки от последните няколко отчетни доклади, 

административното ръководство на Окръжен съд - Сливен излага 

причините и съображенията, които поставят вниманието ни пред един 

наистина сериозен и отдавна очакващ решението си проблем, който 

продължава латентното си съществуване и вероятно в съвсем обозримо 

бъдеще, ерозиралите участъци на абонатната станция окончателно ще 

възпрепятстват топлоподаването в сградата. През 2013 г. беше изпратено 

ново предложение до Комисия „Бюджет и финанси” на ВСС, с което е 

поискано преразглеждане на протоколното й Решение № 36/25.07.2012 г., с 

което ни беше отказано финансиране за ново съоръжение от подобен вид, 

но към края на отчетния период и до момента положителен отговор не е 

налице.   

Отдавна стои открит и въпросът с разширяването на полезната площ 

в Съдебната палата. Изграждането на архивохранилища върху налична, но 

неизползваема площ в размер на около 200 кв.м. и обезпечаване 

движението между етажите с асансьор са едва ли не вече утопия за едно 

бъдеще време, в което собственикът на сградата, в лицето на 

Министерство на правосъдието ще декларира финансова готовност за 

нейното реализиране.  

  

2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

   

Всички работни места в Окръжен съд – Сливен са оборудвани с 

персонални компютри, като тази част от тях, които имат по-ограничени 
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параметри, поради моралното си и физическо изхабяване работят под 

операционната система Windows XP Professional. Друга част от 

компютърната техника в съда работи под операционната система Windows 

7 Profesional , която обезпечава около 1/3 от наличните компютри. 

Изградената в съда локална мрежа обслужва общо 44 работни станции, 

като до всяко от тях е осигурен постоянен достъп до Интернет.  

Изградената през годините информационна система в Окръжен съд – 

Сливен включва следните програмни продукти:  

- Правно-информационна система – „Апис”, включваща модулите: 

право, процедури, съдебна практика, финанси, време, евро-право и евро-

финанси; 

- САС – Автоматизирана деловодна система на „Информационно 

обслужване АД – гр.Варна; 

- “Law choice” – автоматизиран софтуер за случайно разпределение 

на делата, разработен от Висшия съдебен съвет; 

- 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; 

- „Омекс 2000” , включващ административен модул „Личен състав”. 

Дейностите, свързани с актуализацията и поддръжката на 

съществуващия софтуер бяха насочени и към подновяване на 

антивирусната защита на всички работни станции и сървъри. През 

м.Април беше внедрен нов модул към деловодната програма САС. Целта 

на иновацията беше интегрирането на деловодната програма с ядрото на 

ЕИСПП, чийто експлоатационен старт ще се осъществи през м.Март 2014 

г.  

Бюджетната рамка на съда позволи закупуването през м.Юли 2013 г.  

на един персонален компютър, на един скенер (висок клас) и 16 бр. 

софтуер за сканиране, които бяха инсталирани във фирменото 

деловодство, с оглед цялостното електронно въвеждане в 

автоматизираната деловодна програма на регистрираните юридически 

лица с нестопанска цел от 1989 г. до момента.   

Чрез Интернет-страницата си www.court.sliven.com, съдът осигурява 

бърз достъп на гражданите до голям брой документи, формуляри и 

информация. Своевременно бяха публикувани всички съдебни актове по 

делата, ежедневно се поддържаше календарът за насрочените дела, както и 

стандартната текуща информация относно банковите сметки на съда, 

Тарифа № 1 за държавните такси и Тарифа за държавните такси, които се 

http://www.court.sliven.com/
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събират от съдилищата по ГПК и широк набор от електронни образци и 

формуляри на често използвани в съдебната практика документи.  

 

VІІ. УЧАСТИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН В 

ПРОЕКТ „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА. ВТОРА ФАЗА.” 

 

През 2013 г. успешно приключи партньорството на Окръжен съд – 

Сливен в Проект на Сдружение „Център на НПО в Разград” – „Правосъдие 

близо до хората. Втора фаза”, който стартира през м.Май 2012 г.  

Участието в този Проект беше стъпка в осъществяването на един от 

важните приоритети, залегнали в Стратегическия план за дейността на 

съда, а именно – „Постигането на ефективно и качествено управление на 

съда, което да гарантира ефикасно, бързо и достъпно правосъдие, 

прозрачен процес на работа, независимост и отчетност, устойчивост и по-

голямо обществено доверие.”  

Чрез сътрудничеството си в Проекта, съдът доказа, че институцията 

работи в съответствие с нормативните и утвърдените вътрешни 

административни актове.  

Това участие беше гаранция, че изпълнението на целите, включени в 

управленската политика на съдебния орган удовлетворяват не само 

очакванията на ръководството, но и дават увереност, че като съд със 

средностатистически показатели за натовареност, Сливенският окръжен 

съд осъществява функциите си по начин, който не противоречи на 

законоустановените изисквания и възприетите в обществото ни морално-

етични норми. 

 

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА 
 

І. РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН 

 

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

 

От началото до края на  отчетния период  щатната численост на 

персонала в Районен съд – гр. Сливен е била 71 бр. и  включва следните 

длъжности:  

Административен ръководител - Председател,  Заместник на  

административния ръководител, 14 районни съдии, Ръководител СИС и 3 -

ма държавни съдебни изпълнители, Ръководител служба по вписванията и 

2  - ма съдии по вписванията и 48 съдебни служители. 

От 01.01.2013 г. до 16.10.2013 г. в РС – Сливен реално са работили 

14 магистрати, тъй като две щатни бройки за съдия са били незаети. 

С решение на ВСС по протокол № 36/19.09.2013 г. младшите съдии 

от Окръжен съд – Сливен Красимира Делчева Кондова и Силвия 

Стефанова Хазърбасанова на основание чл. 160, във вр. с чл. 243 от ЗСВ са 

били назначени за съдии в Районен съд – Сливен, считано от 16.10.2013 г. 
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На 16.10.2013 г. Красимира Кондова е встъпила в длъжност „съдия” 

в Районен съд – Сливен, а Силвия Хазърбасанова към края на отчетния 

период не е встъпила в длъжност „съдия” в РС – Сливен, тъй като през 

този период е в отпуск поради бременност и раждане на дете. 

С оглед изнесеното за периода от 16.10.2013 г. до 31.12.2013 г. 

реално в РС – Сливен са работили 15 магистрати. 

Въз основа на Решение на ВСС по протокол № 48/05.11.2013 г. 

районен съдия Петя Манова е била повишена в ранг „Съдия в АС”, 

считано от датата на вземане на решението. 

На основание чл. 196, т.2 от ЗСВ е проведено периодично 

атестиране на шестима съдии в РС – Сливен, като на всички оценката при 

атестирането е „много добра”, а именно – районните съдии Живка 

Кирилова, Светлана Димова, Петя Светиева, Петя Манова, Светозар 

Светиев и председателя Ангел Гагашев. 

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 01.01.2013 г. до 

30.01.2013 г. са работили 7 състава, от 30.01.2013 г. до  20.03.2013 г. - 6 

състава, след този период до 16.10.2013 г. – 7 състава и от 16.10.2013 г. до 

края на отчетния период - 8 състава. 

В Наказателно отделение през целия отчетен период са работили 7 

състава. 

Съотношението между съдии, държавни съдебни изпълнители и 

съдебни служители е 2,40 %, като съдиите по вписванията не се включват, 

тъй като служителите, които са пряко свързани с тяхната работа са 

служители към Агенцията по вписванията. 

3. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Както през 2012г., така и през 2013г. в Районен съд гр.Сливен 

продължава да се наблюдава намаляване на постъплението на делата, като 

за сметка на това броя на свършените дела е по-голям от броя на 

постъпилите, тъй като приключват значителен брой на стари производства. 

Намаляването на броя на делата се дължи най-вече на образуваните през 

годината по-малък брой дела по заповедното производство. 

През 2013 год. общият брой на постъпилите дела е 7487 бр, от 

които 5261 бр. граждански дела и 2226 броя наказателни дела. 

Средномесечното постъпление на дела за един съдия в Районен съд 

– Сливен, на база 12 месеца, изчислено съобразно реално заетите щатни 

бройки /14/ за съдии по време на отчетния период, е 44,57 броя. 

За отчетния период, общият брой на свършените дела е 7617 бр., от 

които 5415 бр. граждански и 2202 бр. наказателни дела.  
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Средно месечно свършените дела от един съдия в Районен съд – 

Сливен, на база 12 месеца, изчислено съобразно заетите щатните бройки за 

съдии /14/ по време на отчетния период е 45,33 броя съдебни акта. 

Средната натовареност съобразно заетите щатни бройки за съдии 

/14/ по отношение на всички дела за разглеждане в Районен съд – гр. 

Сливен на база 12 месеца е 50,51 бр., а по отношение на свършените дела е 

45,33 бр. 

 Действителната натовареност на съдиите по отношение на всички 

дела за разглеждане в Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е 50,37 

бр. 

Средната продължителност на разглеждане на делата – от 

постъпване до постановяване на съдебен акт е както следва: от общо 

свършени 7617 бр. дела, от които 5415 бр. граждански и 2202 бр. 

наказателни дела, в срок до 3 месеца са свършени общо  6723 бр. дела, от 

които 4899 бр. граждански и 1824 бр. наказателни дела.    

Както и предходния отчетен период, така и през този като цяло в 

срок от три месеца приключват 88 % от всички постъпили дела в СлРС, 

което е добър показател относно организацията на работа на всеки съдия. 

 

2.1.  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Както през предходния отчетен период, така и през този е видно, че 

е постъплението на граждански дела е намаляло значително, но това се 

дължи най-вече на намалялото постъпление на дела по реда на заповедното 

производство. Постъплението на дела по общия ред се е запазило и 

същевременно с това се отчита ниска висящност в края на отчетния 

период. 

През 2013г. в Районен съд гр.Сливен са образувани общо 5261 бр. 

граждански дела, като несвършените от предходен период са 650 бр. или 

общо през отчетния период са разглеждани 5911 бр. граждански дела. От 

тях свършени дела са 5415 бр., като останалите несвършени дела в края на 

отчетния период са 496 бр.  От общо свършените граждански дела, 105 бр. 

са прекратени по спогодба, а 414 бр. са прекратени по други причини. Най-

голям дял имат прекратените дела поради неотстраняване на нередовности 

по исковите молби. Малък дял заемат делата прекратени, поради оттегляне 

на исковите молби и отказ от иск, както и прекратените поради изпращане 

по подсъдност на друг съд. Незначителен е и броят на делата, прекратени 

поради липса на състав за разглеждането им след отвод на всички съдии от 

съда и изпратени за определяне на друг съд за разглеждането им. 

 В срок от 3 месеца са приключили 4899 бр. дела   или 90 % от 

разгледаните през 2013г. т.е. налице е незначително намаление спрямо 

предходната година, когато този процент е бил 92 %. 

В Районен съд – гр.Сливен през 2013 г. са насрочени 1968 бр. 

заседания за разглеждане на граждански дела, като от тях са отложени 671 

бр. дела или 34,10%. Повечето от разглежданите граждански дела 

приключват в първото по делото съдебно заседание. Както и предходната 
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година, така и тази отлагането на същите се дължи най-вече на 

допълнителни искания по доказателствата, оспорване на експертизи и 

доказателства, неявяване на свидетели представяне на болнични листи от 

страните по делата. 

Обжалваните граждански дела през годината, приключили с 

решение и определение са 408 бр.  

След въззивна проверка за същия период са се върнали 290 бр. дела 

приключили с решение, от които с потвърден съдебен акт 210 бр. дела, 44 

бр. с изменен и 36 бр. дела с отменен съдебен акт.  

За отчетния период при обжалване на определения след въззивна 

проверка са се върнали 86 бр. дела,  които с потвърден съдебен акт 42 бр. 

дела, 3 бр. с изменен и 41 бр. дела с отменен съдебен акт. 

Средната натовареност на съдиите в гражданска колегия по 

отношение на всички граждански дела за разглеждане от тях, като се 

изключат делата разгледани по реда на заповедното производство от 

съдиите в наказателно отделение на Районен съд – гр. Сливен на база 12 

месеца е 70,37 бр., а по отношение на свършените дела е 64,08 бр. 

 

2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

През отчетния период в Районен съд гр.Сливен са били образувани 

общо 2226 бр. наказателни дела, като несвършените от предходен период 

са 350 бр., или общо през отчетния период са разглеждани  2576 бр.  

наказателни  дела. От тях свършени дела са 2202 бр., като останалите 

несвършени дела в края на отчетния период са 374 бр. наказателни дела. 

От всичко свършените дела в тримесечен срок са приключили 1824 бр. или 

83 %. . През 2012г. този процент е бил 78 %. 

През периода са били образувани общо 708 бр. дела от общ 

характер, като несвършените от предходен период са 109 бр. или общо 

през отчетния период са разглеждани 817 бр. дела от общ характер. От тях 

свършени дела са 698 бр., като останалите несвършени дела в края на 

отчетния период са 119 бр. от общ характер. Съдените лица по 

постъпилите и несвършени от предходен период дела от общ характер са 

били 1005 бр., като са оправдани 17 лица, а са осъдени 967 лица. В срок до 

3 месеца са приключили 589 бр. дела т.е 84% от свършените дела от общ 

характер. 

През 2013г. са постъпили и образувани 49 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 72 бр. От тях са свършени 46 бр. дела, като в края на 

периода са останали несвършени 26 бр. дела. Съдените лица по 

постъпилите и несвършени от предходен период наказателни дела от 

частен характер са били  53 бр, като са оправдани 11 лица, а са осъдени 10 

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 
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оправдани и осъдени. В срок до 3 месеца са приключили 17 бр. дела т.е. 

37% от свършените дела от частен характер.  

През отчетния период са постъпили и образувани 92 наказателни 

дела по чл. 78 А от НК, като несвършените от предходен период са били 8 

бр. Общо за разглеждане наказателни дела по чл. 78 А от НК през 2013 г. 

са били 100 бр. От тях са свършени 91 бр. дела, като в края на периода са 

останали несвършени 9 бр. дела. Съдените лица по постъпилите и 

несвършени от предходен период наказателни дела по чл. 78 А от НК са 

били 98 бр., като са оправдани 8 лица, а са осъдени 78 лица. В срок до 3 

месеца са приключили 87 бр. дела т.е. 96% от свършените дела по чл. 78 А 

от НК.  

През 2013г. са постъпили и образувани 13 наказателни дела по 

ЗБППМН, като няма несвършените от предходен период дела. Общо за 

разглеждане наказателни дела по ЗБППМН през 2013 г. са били 13 бр.. 

През отчетния период всички дела са приключили. Съдените лица по 

постъпилите и несвършени от предходен период наказателни дела от този 

вид са били 13 бр., като същите са осъдени. 

Внесените обвинителни актове и споразумения през отчетния 

период са 708 бр., като въз основа на тях са образувани  708  бр. дела от 

общ характер.  

Върнатите за доразследване дела през 2013 г. са 20 броя, като за 

сравнение през 2012 г. са били върнати 17 броя. 

Общо разглежданите през отчетния период дела по внесени 

обвинителни актове и споразумения са били 817 бр. , като от тях са 

свършени 698 бр. От свършените дела 301 бр. са приключили с присъда,  

363 бр. със споразумение и 34 бр. са прекратени. От приключилите с 

присъда дела през 2013 г., с осъдителна присъда са приключили 284 бр. 

дела, а с оправдателна 17 бр. 

От общо разгледаните от Районен съд – гр. Сливен през годината 

НОХД, образувани по внесен обвинителен акт и споразумение от РП – 

Сливен, по 664 бр. дела са постановени присъди и споразумения или по 

81% от тях. По отношение на свършените 698 бр. дела  95 % от тях  са 

приключили с присъди и споразумения и 5 % са прекратени. 

По постановените 17 бр. оправдателни присъди, постановени по 

НОХД -  16 бр. са били протестирани. От протестираните 16 бр. присъди – 

11 бр. са потвърдени и 3 бр. все още не са приключили в Окръжен съд – 

Сливен, 2 бр. отменени и върнати за ново разглеждане. 

През 2013 г. са насрочени 2937 заседания за разглеждане на 

наказателни дела, като са отложени 975 бр. – 33,19 %.  

Обжалваните наказателни дела от общ характер през годината, 

приключили с присъда са 129 бр. След въззивна проверка за същия период 

са се върнали 92 бр. дела, от които с потвърдена присъда 54 бр. дела, 25 бр. 

с изменена и 13 бр. дела с отменена присъда.  

Обжалваните наказателни дела от частен характер през годината, 

приключили с присъда са 24 бр. След въззивна проверка за същия период 
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са се върнали 17 бр. дела, от които с потвърден съдебен акт 10 бр. дела, 5 

бр. с изменен и 2 бр. с отменен съдебен акт.  

Обжалваните наказателни дела от административен характер през 

годината, приключили с решение са 321 бр. След въззивна проверка за 

същия период са се върнали 289 бр. дела, от които с потвърден съдебен акт 

237 бр. дела, 2 бр. с изменен съдебен акт  и 50 бр. дела с отменен съдебен 

акт. 

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 26,83 бр., а по отношение на 

свършените дела е 22,94 бр. 

Действителната натовареност на съдиите /7 бр./ в наказателно 

отделение по отношение на всички наказателни дела за разглеждане на 

база 12 месеца е 30,67 бр., а по отношение на свършените дела е 26,21 бр., 

като се прибавят и разгледаните от тях граждански дела по реда на 

заповедното производство, то по отношение на разгледаните от тях дела на 

база 12 месеца действителната натовареност е 31,05 бр., а по отношение на 

свършените дела е 26,60 бр. 

 

3. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Общия брой на постъпилите изпълнителни дела за 2013 год. е 1048 

бр. Средно месечното постъпление на един държавен съдебен изпълнител, 

изчислено на база 12 месеца, съобразно заетата щатна численост за 

държавни съдебни изпълнители при РС – Сливен по време на отчетния 

период е 21,83 бр. дела . 

Общия брой на свършените изпълнителни дела за 2013 год. е 604 

бр. Средно месечно свършените дела на един държавен съдебен 

изпълнител, изчислени на база 12 месеца, съобразно заетата щатна 

численост за държавни съдебни изпълнители при РС – Сливен по време на 

отчетния период е 12,50 бр. дела. Събрани суми по изпълнителни дела за 

2013 г. са 1938309 лв. 

През 2013 г. са постъпили 26 бр. жалби против действията на ДСИ, 

като 4 бр. от тях са уважени, 22 бр. са отхвърлени. 

   

4. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ  

През 2013 г. в Служба по вписвания са работили трима съдии по 

вписвания. Извършени са 10225 броя вписвания, издадени са 2806 бр. 

преписи, 2996 бр. удостоверения и са обявени 38 бр. завещания.    

 

5. 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 съда 

помещения е 29 канцеларии и кабинети, 6 съдебни зали и 2 броя санитарни 
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възли, стая за класифицирана информация, стая за веществени 

доказателства, 3 помещения за архив. 

През предходната година от Окръжен съд – Сливен е предоставено 

помещение, което е било обособено на служба «Архив» с прилежащо 

архивно помещение.  

Въпреки предоставеното помещение от Окръжен съд – Сливен и 

обособяването му в архивно такова, според ръководството на СлРС 

помещенията за архив са недостатъчни, като се намира за необходимо и 

предоставянето на допълнително помещение за съхраняване на архивните 

дела, както и допълнително помещение за съхранение на веществени 

доказателства.  

Всички кабинети и съдебни зали, ползвани от Районен съд – Сливен 

са оборудвани с необходимата техника.  

В деловодствата се работи с програмата „САС – Съдебно 

деловодство” на Информационно обслужване – гр. Варна, в която са 

въведени всички граждански и наказателни производства. 

Програмата за разпределението на случаен принцип на делата е 

внедрена още през 2006 г. 

 

ІІ. РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА 

 

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

През 2012г. щатната численост на съда е била следната: четирима 

районни съдии, двама  държавни съдебни изпълнители, един съдия по 

вписванията и 17 съдебни служители. На практика почти през цялата 

година съдът е работил в състав от само трима съдии, тъй като едва от 

02.10.1013 г. новоназначения съдия Димов е встъпил в длъжност и 

започнал работа. 

Броят на служителите е седемнадесет. От тях четиринадесет са 

специализирана и трима са обща администрация. Общата 

администрация се състои от административен секретар, главен 

счетоводител и системен администратор. В специализираната 

администрация работят четирима съдебни секретари, шест съдебни 

деловодители, от които един работи в съдебно изпълнителна служба, 

един деловодител обслужва Бюро ”Съдимост” и регистратура, четирима 

са в деловодството и един архивар. В Районен съд Нова Загора работят 

и двама призовкари и един чистач. 

 

2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

През годината са постъпили за разглеждане 961 граждански дела, 

съответно 1497 бр. през 2012 г. и 1470 бр. през 2011 г. т.е. наблюдава се 

значително намаление на броя на делата спрямо предходната година, 

което е изключително за сметка на делата по т.нар. ”заповедно 

производство” - чл.410 и чл.417 от ГПК.  
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Постъпили са 633 броя наказателни дела, съответно 641 бр. за 

2012г. и 673 бр. за 2011г. т.е. запазва  се броя на наказателните дела, който 

както се вижда, представлява константна величина през сравнявания 

период. 

Или общо през годината са постъпили 1594 броя дела, съответно 

2138 броя за 2012 г. и 2143 броя за 2011 г. т.е. за последните две години се 

наблюдава почти равен брой постъпили дела в НЗРС, а броя на делата за 

изтеклата година се връща към нивата от 2010 г. 

Всичко дела за разглеждане, заедно с останалите висящи от 

миналата година са 1795 броя, съответно 2341 броя за 2012 г. и 2325 броя 

за 2011 г. 

Значителното намаление на броя на делата /най-вече граждански/ 

не е довело до значително намаление на обема на работа поради липсата 

на един  съдия почти през цялата отчетна година и поради невисоката 

сложност на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

Всичко свършени дела за 2013 година са 965 граждански дела/при 

961 постъпили през годината/, съответно 1480 за 2012 г. и 1487 за 2011 г. 

Свършените наказателни дела са 651 при свършени 660 за 2012 г. и   635 

броя за 2011 г. т.е. също е налице стремеж у съдиите за бързо и срочно 

разглеждане и приключване на делата.  

Средномесечното постъпление по щат на един съдия е 37,40 дела. 

Тази цифра за 2012 г. е 48,77 дела,  а за 2011 e 48,44 дела т.е. налице е 

понижение, което се дължи на понижения брой упоменати по-горе дела по 

ГПК. 

Средномесечно свършените дела по щат на един съдия са 33.67, 

съответно за 2012 – 44.58, а за 2011 г. – 44.21 дела.  

Действителната натовареност спрямо решените дела за един съдия 

е 41.44, при 54.87 за 2012г. и 60.63 броя за 2011 г. 

 

2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Граждански дела по общия ред 

В началото на отчетния период са останали несвършени 86 бр. дела. 

През 2012 годна те са били 56 бр. дела,  а през 2011 – 86 бр.  

През годината са постъпили 180 дела, при 211 дела през 2012 г. и 

185 дела през 2011г. Наблюдава се сравнително стабилен и постоянен брой 

на постъпващите дела от този вид. Така 266 бр. граждански дела са били 

поставени за решаване през 2013 г. От тях в края на периода са останали 

неприключени 75 броя. За 2012 година този брой е бил 86, а за 2011 г. е 

бил 56.  

С акт по същество са приключени 142 дела. Тази цифра за 2012 

година е 132 бр. дела., а за 2011г. - 181. 

Прекратените по спогодба (споразумение) са 21 бр., съответно 12 

бр. за 2012 г. и 9 бр. за 2011г. Увеличения брой постигнати спогодби се 

дължи изключително на  уменията на съдиите, основаващи се на техния 



 44 

професионален опит да убеждават страните в предимствата на постигане 

на споразумения между тях, имащи сила на съдебни решения. 

Делата, които са прекратени на друго основание са 28 бр., 

съответно 37 бр. за 2012 г.,  а за 2011г. – 25 бр.  

Така свършените дела стават 191, като 63% от тях са в срок. 

Свършените за 2012 г. са били 181 броя,  а за 2011 г. - 215. 

Обжалвани са 31 бр., съответно 26 бр. дела за 2012 г. и 22 бр. за 

2011г. Потвърдени са 15, отменени 3, останалите не са върнати в съда. 

Производства по чл. 310 от ГПК 

През 2013 година са постъпили 42 броя от които 13 бр. по СК и 29 

бр. трудови спорове. През 2012 година са били 89 броя, а през 2011 година 

- 40 броя. 

Решени са 36 броя дела с акт по същество, прекратени 4, като 2 от 

тях са със споразумение. Обжалвани са 11 бр. – две са потвърдени, едно е 

изменено, а останалите все още не са върнати от въззивния съд. 

Административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ  

През 2013 г. е постъпило едно дело, което все още не е приключило.  

В предишните години броя на постъпилите дела е бил както следва: 

През 2012 г. не е имало дела, а през 2011 г. са постъпили две дела. 

Частни граждански дела 

От 2012 година не са останали несвършени дела.  

Новопостъпилите през 2013 г. са 95 броя, при 103 броя за 2012 г. и 

76 броя за 2011 година. Всички дела през годините са решавани на 

практика в едно заседание. Няма обжалвани дела. Свършени 95 бр. общо, 

от тях 94 по същество и едно прекратено, като всичките 95 бр. са решени в 

тримесечния срок. През 2012 година са решени 103 дела, от тях 95 бр. по 

същество, 8 бр. прекратени. През 2011са решени 76, от тях 74 по същество 

и 2 прекратени. 

Дела по чл. 410  и чл. 417 от ГПК 

През изминалата година са постъпили 597 дела, при 1014 дела през 

2012 г. и 1119 броя за 2011 г. Заедно с останалите висящи от предходната 

година общо за разглеждане са били 602 дела. 590 са решени в срок. 8 броя 

дела са прекратени. 3 дела са обжалвани, като от тях 1 е отменено.   

През отчетната година се наблюдава значително намаление на броя 

на делата от този вид, с около 40 %. Всички те са решени в срок.   

Дела от и срещу търговци 

Висящи – 1, постъпили 3, като 2 от тях са решени по същество, едно 

е  прекратено на друго основание и е останало 1 несвършено дело. 

Други граждански дела 

Останали – 9, Постъпили 43 бр., от които 38 бр. са решени по 

същество, 6 са прекратени. Останали несвършени – 8 бр. Обжалвани са 6 

бр. 

Общо граждански дела 

Висящи в началото на 2013г. са 108 броя, при 91 броя за 2012 г. и 

108 бр. за 2011 г.  
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Постъпилите са 961 дела, при 1497 дела за 2012 г. и 1470 дела за 

2011г.  

Всичко поставени за разглеждане са били 1069 дела. През 2012 г. са 

били разгледани 1588 дела, а през 2011 г. - 1578 дела.  

965 от тези дела са свършени, от които 866 в тримесечен срок, което 

представлява 90%. Със съдебен акт са приключили 896 дела. Прекратените 

са 69 – като 23 са прекратени по спогодба и 46 по други причини. За 

решаването им са проведени 1188 заседания. 

Висящи дела в края на отчетния период са 104, при 108 за 2012 г. и 

91 за 2011 г. 

 

2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Наказателни дела от общ характер 

Останали висящи от миналия отчетен период са 31 дела, при 45 

дела за 2012 г. и 46 дела за 2011 година т.е. налице е намаление в 

сравнение с предходните години с около 30 %.  

Новообразуваните дела са 252, при 250 за 2012 г. и 245 дела за 

2011 година т.е. наблюдава се едно относително постоянство в броя на 

делата  внесени в съда за последните години.  

Заедно с останалите несвършени, общо са били поставени за 

разглеждане през годината 283 броя, при 295 броя през 2012 година и 291 

броя дела през 2011 година.  

Всичко свършените дела са 261 броя. 228 от тях са решени в 

тримесечен срок, което представлява 87% от всички дела. 

Със съдебен акт по същество са приключили 125 дела.  

Прекратените са 136, от които 131 по споразумение и 5 по други 

причини.  

В края на отчетния период са останали висящи 22 броя дела. 

Обжалвани и протестирани са 21 присъди. От тях една е отменена 

и е постановена нова присъда от окръжния съд, две са отменени и са 

върнати за нова разглеждане от съда, четири са отменени и са върнати на 

прокуратурата, а останалите са потвърдени.  
Наказателни дела от частен характер 

Останали от миналия период висящи са 9 броя, при 17 броя за 2012 

г. и 4 броя дела за 2011 година. 

Новопостъпили са общо 10 броя, при 13 броя през 2012 г. и 25 дела 

за 2011 година. 

Или общо за разглеждане са били поставени 19 дела, при 30 дела 

за 2012 г. и 29 за 2011 г. 

Свършените дела са 13 броя от които 5 в тримесечен срок, което 

представлява 38% от всички свършени дела. 

По 6 от тях, съдът се е произнесъл с присъда, а 7 е прекратил по 

различни причини.  

В края на периода са останали 6 броя несвършени. 
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Обжалвани са 7 бр., от които са 3 броя са отменени и делата са 

върнати за ново разглеждане. 

Дела по чл.78а от НК 

Новопостъпилите дела са 32 броя, при 37 броя за 2012 и 26 броя за 

2011. Поставени общо за разглеждане са били 35 дела, при 44 дела за 2012 

г. и 27 за 2011.  

Свършени 34 бр. – 33 бр. в тримесечния срок. Останали 

несвършени дела в края  на отчетния период – 1 бр.  

Обжалвани са две дела, от които едно е потвърдено и едно е 

отменено и върнато на РП за допуснати процесуални нарушения 

Частни наказателни дела 

Останали несвършени през отминалия отчетен период са 13 дела. 12 

дела са били през 2012 г. и 10 през 2011 г. 

Новопостъпилите дела са 139, при 150 за 2012 г. и 182 за 2011 г.  

или броят им е незначително намален в сравнение с предходната година.  

Всичко за разглеждане са поставени 152 дела. 

Всичко свършените са 142 броя, всички в тримесечния срок. 

Проведени са 162 съдебни заседания. 

По 132 броя дела е постановен съдебен акт по същество, а 

прекратените са 10 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. 

8 броя са обжалвани. От тях 5 бр. са потвърдени, едно дело не е 

върнато от въззивния съд, 2 бр. са отменени. 

Частни наказателни дела разпити 

От предходния отчетен период няма останали висящи дела. 

Постъпили през годината са 52 броя, при 45 броя за 2012 г. и 30 броя за 

2011 г. Всички дела са решени в срок. 

Административно-наказателен характер дела 

Останали висящи през отминалия период са 37, при 31 за 2012 и 13 

за 2011. 

Новопостъпили са 148, съответно 146 през 2012 и 165 през 2011 г.  

Всичко за разглеждане са били поставени 185 дела, от които 149 са 

свършени през отчетния период. 

113 от тях са решени в тримесечния срок, което представлява 76%. 

145 от тях са решени с акт по същество, а 4 са прекратени. 36 броя са 

останали висящи. 

Обжалвани са 51 броя. Отменени са 12 броя дела 

През 2013 г. в НЗРС не са били образувани и съответно разгледани 

и свършени дела от висок обществен интерес 

 

3. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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През годината са постъпили 306 броя изпълнителни дела за 

събираема сума 1068629 лв. През 2012 г. са постъпили 220 броя 

изпълнителни дела за събираема сума 1781118 лева. През 2011 година са 

били 155 броя за събираема сума от 1322672 лева.  

Средномесечното постъпление  на един държавен съдебен 

изпълнител на база щат е 12,75 (при 9,17 дела за 2012 г. и 6,46 дела за 2011 

г.). Общо висящи за разглеждане са били 982 дела с общо за събиране сума 

12573990 лева. Общо свършените дела през отчетния период са 246 броя, 

средномесечно по 10 бр. на държавен съдебен изпълнител на база 

отработени човекомесеци. Събраната сума за отчетния период е била 

485262 (572366 лв. през 2012 и 406869 лева през 2011 г.). 

Останали несвършени към края на отчетния период са 736 дела при 

676 броя за 2012 и 705 броя за 2011 година. 

 

4. СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ 

През 2013 г. в Служба по вписвания е работил един съдия. 

Извършени са 4713 вписвания, издадени са 2005 бр. преписи и 

удостоверения, обявени са 18 бр. завещания (уведомления), откази – 2 бр., 

които са обжалвани и потвърдени. 

 

5. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

НЗРС осъществява своята дейност в сграда, собственост на 

“Напоителни системи” АД, което е  държавно дружество. Наем за 

ползването на сградата през 2013 г. е заплащан на основание договор 

сключен между собственика на сградата и Министерство на правосъдието, 

който е за срок от две години и следва да изтече през 2014г. /договор №Д-

04-08-340/28.11.2012 г./. 

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.  

Известно е, че преди близо десет години за нуждите на съда бе 

закупена сграда в центъра на града, която е неизползваема и до днес, 

поради необходимост от извършване на вътрешни преустройства. През 

2013 г. са били проведени множество срещи и разговори с представители 

на Министерство на правосъдието и ГД ”Охрана”. Предложен е бил 

проект за вътрешно преустройство, който не е бил приет в цялост и се 

наложило извършване на промени. Към настоящия момент НЗРС се е 

снабдил с всички разрешителни /от Община Нова Загора, ВиК, ЕВН/, 

които са предоставени на Министерството. Очаква се сключване на анекс 

между Министерство на правосъдието и архитекта на сградата за 
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продължаване и довършване на проекта за преустройство на сградата, 

който да бъде предложен за одобрение. 

Към настоящия момент съдът разполага с един сървър, предоставен 

от Агенция по вписванията, 23 бр. компютри, като  4 бр. са предоставени 

на магистрати, 2 бр. на държавни съдебни изпълнители, 15 бр. на 

служители и 2 броя компютри са инсталирани в съдебни зали, 7 бр. 

лазерни принтери, две мултифункционални устройства и една 

звукозаписна система за запис на съдебни заседания.. Всеки работен 

кабинет разполага с лазерен принтер 

И през отчетната 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 чрез използването на 

програмен продукт за случайно разпределение на делата „Law Choice”, 

предоставен от ВСС. 

 

ІІІ. РАЙОНЕН СЪД – КОТЕЛ 

 

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Към 31.12.2013г.  щатната численост на персонала в Районен съд – 

гр. Котел включва следните длъжности:  двама магистрати, в т. ч. 

Административен ръководител – председател и един съдия, една щатна 

бройка за държавен съдебен изпълнител и една щатна бройка за съдия по 

вписванията, както и следните съдебни служители - административен 

секретар, главен счетоводител, две бройки съдебни деловодители 

(гражданско и наказателно деловодство), две бройки съдебни секретари 

(граждански и наказателни дела), съдебен архивар, изпълняващ функциите 

и на завеждащ Бюро съдимост, съдебен секретар на СИС, призовкар, една 

чистач и поддръжка сгради – огняр. С решение на ВСС по протокол от 

23.05.2013 г. е дадено съгласие за увеличение на щатната численост на 

съда с половин длъжност за системен администратор ІІ-ра степен.  

С решение на ВСС, взето по протокол № 32 от 26.07.2013 г., на 

основание чл.196, т.2 от ЗСВ е проведено периодично атестиране на 

Председателя Йовка Бъчварова и на основание чл.206 от ЗСВ ù е 

определена оценка „много добра”. 

Съдия Иван Ченков е с юридически стаж по чл. 164 от ЗСВ 18 

години и 7 месеца. Съдия Ченков не е атестиран, не е повишаван в ранг и 

не е придобил статут на несменяемост.  

Щатна бройка за длъжността държавен съдебен изпълнител е заета 

от Радостина Кънева с юридически стаж 15 години и 4 месеца.  

Съдия по вписванията е Стефка Райнова с юридически стаж от 11 

години и 10 месеца. 
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В РС Котел работят по щат само двама съдии, което прави 

невъзможно обособяването на гражданско и наказателно отделение. И 

двамата съдии разглеждат и граждански, и наказателни дела при еднаква 

натовареност, които се разпределят на принципа на случайния подбор от 

програмата Law choice, разработена от ВСС. 

През 2013 г. съдия Бъчварова е разгледала 409 дела, от които 224 

граждански и 185 наказателни дела. Съдия Иван Ченков е разгледал общо 

521 дела, от които 367 граждански дела и 154 наказателни дела. Данните 

сочат, че натовареността на съдиите от РС Котел спрямо делата за 

разглеждане е 38.75 дела, а действителната натовареност, изчислена след 

приспадане на времето,  през което съдия Бъчварова е била в отпуск по 

болест, е 41.33 дела. 

 

2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

През 2013 година в Районен съд Котел са образувани общо 764 

дела, от които 509 са гражданските дела, а наказателните дела са 255 броя. 

За 2012 г. са били образувани общо 1112 дела, а през 2011 г. - 910 дела. 

От постъпилите 255 наказателни дела новообразувани са 245 броя, 

4 НОХД дела са били внесени повторно от РП Котел, след като са били 

върнати заради допуснати съществени нарушения на процесуалните 

правила и 1 НЧХД и 5 НАХД (образувани по жалба срещу НП) са били 

върнати за ново разглеждане от друг състав, след като постановените по 

тях съдебни актове са били отменени по реда на инстанционния контрол.  

През 2013 г. чувствително е намаляло постъплението на граждански 

дела, докато при наказателните дела е незначително. Образуваните 

граждански дела през отчетната година са с 39.62 % по-малко от 

гражданските дела, образувани през 2012 г. и с 24.03 % от тези, образувани 

през 2011 г. Намаляването на гражданските дела се дължи основно на 

намаляването на броя на заповедни производства, докато броят на 

исковите производства чувствително се е увеличил.  

Образуваните наказателни дела са с 5.20 % по-малко от тези, 

образувани през 2012 г. и с 5.88 % повече от образуваните през 2011 г.   

От постъпилите наказателни дела новообразувани са 260 броя, 3 

НОХД дела са били внесени повторно от РП Котел, след като са били 

върнати заради допуснати съществени нарушения на процесуалните 

правила и 6 НОХД са били върнати за ново разглеждане от друг състав, 

след като постановените по тях съдебни актове са били отменени по реда 

на инстанционния контрол. През 2012 г. не са били възобновявани 

производства по наказателни дела. 

През 2012 г. е увеличено постъплението и на наказателни, и на 

граждански дела. Образуваните граждански дела през отчетната година са 

с 20.52 % повече от гражданските дела, образувани през 2011 г. и с 44.56 % 

от тези, образувани през 2010 г. Ръстът на гражданските дела се дължи 

основно на увеличения обем на заповедни производства.  
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Образуваните наказателни дела са с 10.78 % повече от тези, 

образувани през 2011 г. и с 24.54 % повече от образуваните през 2010 г.  

През 2013 г. са били разгледани 930 дела, от които 591 граждански 

дела и 339 наказателни дела. В сравнителен план : през 2012 г. са били 

разгледани 1 250 дела, от които 926 граждански дела и 324 наказателни 

дела. През 2011 г. са били разгледани 1 024 дела, от които 733 граждански 

дела и 291 наказателни дела. Към 01.01.2013 г. останали висящи от 

предходния период са били 166 дела, от които 82 са граждански дела, а 

останалите 84 са наказателни. 

През 2013 г. разгледаните дела са със 17.85 % повече от 

образуваните, което се обяснява в голямата висящност в началото на 

отчетния период. Голямата висящност се дължи на отсъствието на съдия 

Бъчварова по болест през месеците ноември и декември 2012 г. През 2012 

г. съотношението между разгледаните дела и образувани дела е било 

11.04%.  

 През 2013 г. от общо разгледаните 930 дела приключени са били 

816 дела – 87.74 %. От общо свършените дела 516 са гражданските, а 300 

са наказателните. В сравнителен план : През 2012 г. от общо разгледаните 

1 250 дела приключени са били 1084 дела – 86.72 %. От общо свършените 

дела 844 са гражданските, а 240 са наказателните дела. През 2011 г. от 

общо разгледаните 1024 дела приключени са били 886 дела - 86.52 % в 

процентно съотношение. От общо свършените дела 650 са гражданските, а 

236 са наказателните дела.  

 През 2013 г. от всички свършени дела в тримесечен срок са 

свършени общо 649 дела – 79.53 %. В сравнителен план : През 2012 г. от 

всички свършени дела в тримесечен срок са свършени общо 953 дела – 

87.92 %. През 2011 г. от всички свършени дела в тримесечния срок са 

свършени общо 760 дела - 85.78 % от всички свършени дела. Влошаването 

на показателя за 2013г., както и за 2012 г., се дължи на продължителното 

отсъствието на съдия Бъчварова по болест през периода от ноември 2012 г. 

до февруари 2013 г. 

 

2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

От разгледаните през отчетната година 591 граждански дела 

свършени са 516 дела – 87.31 %. В сравнителен план : През 2012 г. от 

разгледаните 926 граждански дела свършени са 844 дела – 91.14 %. През 

2011 г. от разгледаните 733 граждански дела свършени са 650 дела - 88.68 

% в процентно съотношение. Останали несвършени граждански дела в 

края на отчетния период са общо 75 броя.  

Към 31.12.2013 г. са спрени общо тринадесет граждански дела до 

приключване на други производства, чието решаване е от съществено 

значение за изхода на спрените дела и по взаимно съгласие на страните. 

От свършените граждански дела решени в тримесечен срок са 467 

дела – 90.50 %. В сравнителен план : През 2012 г. свършените граждански 

дела решени в тримесечен срок са общо 780 дела – 92.42 % от всички 



 51 

свършени дела. През 2011 г. решени в тримесечен срок са били общо 600 

дела - 92.31 %.  

За отчетния период са били проведени 494 съдебни заседания по 

граждански дела, 134 от които са открити съдебни заседания и 360 закрити 

съдебни заседания. Общо 78 граждански дела, разглеждани в открито 

съдебно заседание, са били обявени за решаване в първото по делото 

заседание. 

Решените граждански дела по същество са 489 броя – 94,48 % от 

общо свършените граждански дела. Постановени са 148 съдебни решения. 

 

2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

От общо разгледаните за периода 339 наказателни дела са 

свършени 300 дела - 88.50 % в процентно съотношение. В сравнителен 

план :  През 2012 г. от общо разгледаните 324 наказателни дела свършени 

са били 240 дела – 74.07 %. През 2011 г. от общо разгледаните 291 

наказателни дела са били свършени 236 дела – 81.10 %.  

Останали несвършени наказателни дела към 31.12.2013 г. са 39 

броя, от които 22 броя НОХД, 3 броя НЧХД, 1 броя НАХД по реда на 

чл.78а от НК, 3 броя ЧНД и 10 броя НАХД по жалба срещу наказателни 

постановления.  

В тримесечен срок са били свършени общо 182 наказателни дела – 

60.07 % от общо свършените наказателни дела. В сравнителен план : През 

2012 г. са били свършени общо 173 дела – 72.08 % от всички свършени 

наказателни дела. През 2011 г. в тримесечен срок са били свършени общо 

160 наказателни дела – 67.80 % от всички свършени наказателни дела.  

За цялата 2013 г. са били проведени 486 заседания по наказателни 

дела, от които 176 са били насрочените заседанията по разглеждане на 

НОХД, а отложените заседания са 60 – 34.09 % от всички проведени по 

НОХД съдебни заседания. Насрочените заседания по НЧХД са били 18, а 

отложените са 13 – 72.22 %. Насрочени заседания по НАХД по чл.78а от 

НК са били 20, а 3 са отложени – 15.00 %. По ЧНД са били проведени 60 

заседания, а 6 са отложени - 10.00 %. По НАХД по жалба срещу НП са 

били проведени 97 заседания, като 33 са били отложени – 34,02 %.   

Решените наказателни дела по същество са 273 броя – 91.00 % от 

общо свършените наказателни дела. 

 Постановени са 36 присъди по НОХД и 3 присъда по НЧХД. По 

78 НОХД са одобрени споразумения по реда на чл.382 и чл.384 от НПК. 

По 17 броя НАХД по чл.78а от НК и по 67 НАХД по жалба срещу 

наказателни постановления са постановени съдебни решения. По 1 

НАХД, образувано по чл.1 от УБДХ,  е постановено решение. По 57 ЧНД 

са постановени съдебни актове по направени по делата искания. По 14 от 

ЧНД от общо образуваните ЧНД са проведени разпити на свидетели, 

респ. на обвиняеми, по реда на  чл.222 и чл.223 от НПК. 
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През 2013 г. в РС Котел не са били образувани и съответно 

разгледани и свършени дела от висок обществен интерес, изброени по 

конкретни текстове от НК в утвърдените от ВСС форми. 

По 4 НОХД съдебното производство е било прекратено на 

основание чл.249, ал. вр. чл.248, ал.2, т.3 от НПК (по три дела) и на 

основание чл.288, т.1 от НПК (по едно дело) и делата са били върнати на 

РП Котел, след като съдът е преценил, че са били допуснати съществени 

отстраними нарушения на процесуалните правила, които са ограничили 

правото на защита на обвиняемия, защитника му или на пострадалото 

лице.  

Върнатите дела, съотнесени към общия брой образувани НОХД, са 

4.12 %. В сравнителен план : През 2012 г. делът на върнатите дела НОХД 

спрямо всички образувани НОХД е бил 3.82 %, а през 2011 г. - 3.39%. 

На РП Котел е върнато едно НАХД, образувано по реда на чл.78а от 

НК, което съотнесено към общия брой образувани НАХД по чл.78а от НК, 

е 6.67 %. В сравнителен план : през 2012 г. процентното съотношение на 

върнатите НАХД по чл.78а от НПК спрямо всички образувани НАХД е 

било 0.00 %, а през 2011 г. - 9.52 %. 

По 36 от разгледаните НОХД са постановени присъди. 78 НОХД са 

приключили с одобряване на постигнато между страните споразумение, от 

които  21 НОХД са били образувани по реда на чл.382 от НПК, а по 57 

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 190, като 170 лица се отчитат в отчета като осъдени, т.е. спрямо 

тях наказателното производство пред РС Котел е приключило на някакво 

основание, вкл. 9 непълнолетни. От тези лица 98 са се признали за виновни 

и е било одобрено споразумение по реда на глава ХХІХ от НПК, а 72 лица 

са били осъдени с присъди – 19 от тях с частично оправдателна присъда. 

Няма изцяло оправдани лица. По отношение на 41 лица наказателното 

производство не е приключило към 31.12.2013 г. 

 

3. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

В СИС при РС Котел работи по щат един съдебен изпълнител. 

Постъпилите изпълнителни дела през отчетния период са 142. Несвършени 

към 01.01.2013 г. са били 540 броя или общо висящи през 2013 г. е имало 

682 изпълнителни дела.  Взискатели по 61 от новообразуваните дела са 

физически лица, а по останалите 81 дела – юридически лица. Всички 

новопостъпили дела са водени общо за сумата 479 260.00 лева, а сумата, за 

която са водени несвършените към началото на 2013 г. изпълнителни дела, 

е 420 988.00 лева, общо 900 248.00 лева. Устойчива е тенденцията броят на 

новообразуваните дела да е твърде нисък като абсолютна стойност, но се 

отбелязва почти двойно завишаване на броя на делата в сравнение с тези, 

образувани през предходни години. Образуваните през 2012 г. 

изпълнителни дела са били 80, а през 2011 г. дела са били 48. Общият брой 
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на свършените изпълнителни дела е 108, от които 64 поради реализиране 

на вземането, 38 по други причини, а 6 от тях поради изпращане на друг 

съдебен изпълнител. Събраната сума по свършените изпълнителни дела е 

122 082.00 лева. Събраните държавни такса са в размер на 6 727.00 лева. 

През 2013 г. срещу действията на Държавния съдебен изпълнител 

са били подадени две жалби, които са били оставени без уважение. 

 

4. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА  
По щат в РС Котел работи един съдия по вписванията, който е  

извършил общо 1866 вписвания. 

Съдията по вписванията е постановил три откази за вписване, които 

не са били обжалвани. 

 

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. 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 и  

секретарят на СИС разполагат със самостоятелни кабинети. Двамата 

съдебни протоколисти са разположени в един кабинет. Работните места на 

двамата компютърни оператори с деловодни функции и на архиваря 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 нормални 

условия за работа на всички служители. 

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 озвучение.  

За спазване на принципа на случайния избор на съдия – докладчик 

се използва програма „Law сhoice”, разработена от Висш съдебен съвет. 

Данните от програмата се разпечатват периодично и се съхраняват в 

специално създаден за целта регистър.  

 

 

 

* * * 

Така изложените статистически данни и аналитичното им 

представяне разкриват в детайли основните пунктове в работата на 
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съдилищата през изминалата година, и са мярка за количествените и 

качествени аспекти на правосъдието в Сливенски съдебен окръг. 

 В заключение, изразявам благодарността си към всички колеги за 

проявеният през годината професионализъм и спазването на предписаните 

в закона етични и морални норми. 

  

     
      АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ: 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС-СЛИВЕН: /п/ 

              /Къню Жеков/ 

 


