ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН
И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЛИВЕНСКИЯ
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г.

Настоящият отчетен доклад е изготвен в изпълнение разпоредбата на
чл.86, ал.1, т.3, б. „а“ от Закона за съдебната власт и цели да представи
основните тенденции и проблеми в работата на Окръжен съд – Сливен и
районните съдилища в съдебния окръг през 2015 г.
Основните акценти в доклада са поставени върху онези области от
структурата и дейността на съдилищата, които са съобразени с
изискванията на Комисията по правни въпроси към ВСС, приети с
Решение по Протокол № 2 от 12.01.2009 г., и касаещи:
кадровата обезпеченост (магистрати и служители от
администрацията на съдилищата);
правораздавателната работа, отчетена поотделно за Окръжен
съд – Сливен и за районните съдилища в градовете Сливен, Нова Загора и
Котел;
обща и персонална натовареност на магистратите в
съдилищата от окръга;
участието на магистратите и служителите от администрацията
в текущи обучения и такива, свързани с повишаване на професионалната
им квалификация;
кратък анализ на извършените от висшестоящите органи
комплексни и тематични проверки върху дейността на съдебните органи;
въпроси, свързани със сградния фонд и информационнотехническото осигуряване на съдилищата;
участие на съдилищата в различни проекти.
В структурно отношение докладът представя дейността на всеки съд
от окръга в следната последователност: Окръжен съд – Сливен, Районен
съд – Сливен, Районен съд – Нова Загора и Районен съд – Котел.
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І. ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.1. МАГИСТРАТИ

В началото на отчетния период щатната численост на магистратите
при Окръжен съд – Сливен беше 16 бр., от които: един административен
ръководител, двама зам.административни ръководители, единадесет съдии
и двама младши съдии. Последните две длъжности бяха вакантни до
24.06.2015 г., когато колегите Нина Коритарова и Сава Шишенков
встъпиха в длъжност след приключване на 9-месечното си обучение в
Националния институт на правосъдието.
През първото полугодие на 2015 г., действително заетите съдии бяха
14 бр., като считано от 22.05.2015 г. един въззивен граждански съдия
излезе в продължителен отпуск поради болест, чието отсъствие продължи
почти до края на 2015 г. До края на първото полугодие на отчетния период,
Окръжен съд – Сливен осъществяваше правораздавателните си функции с
действителна численост на съдийските кадри, наброяваща 13 души, от
които 6 бр. – в наказателното и 7 бр. в гражданското отделение на съда.
Новоназначените на 24.06.2015 г. двама младши съдии бяха
включени в състава на съдиите, разглеждащи въззивни граждански дела,
като беше запазен броят на съдиите, разглеждащи първоинстанционни
граждански и търговски дела. Така към края на отчетната година,
гражданското отделение функционираше с 10 бр. съдии, от които 4 бр.,
разглеждащи първоинстанционните граждански и търговски дела и 6 бр.
магистрати, в т.ч. и двамата мл.съдии, между които се разпределяха
въззивните граждански дела.
През 2015 г., първоинстанционните наказателни дела се
разпределяха между шестима наказателни съдии, които участваха и в
обособените два въззивни състава, функциониращи към наказателното
отделение.
С така описаното оптимално разпределение на съдийските кадри по
отделения и състави беше гарантирана равна натовареност в работата им
от една страна, а от друга – беше запазено достигнатото през годините
високо качество в работата и срочност в съдопроизводствените действия и
при постановяването на съдебните актове.
1.2.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

През 2015 г. щатната численост на администрацията при Окръжен
съд – Сливен беше запазена в структурно и във функционално отношение
и наброяваше 30 съдебни служители. В съответствие с длъжностните
наименования, включени в действащия към момента Класификатор на
длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт,
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служителите от администрацията на съда са организирани в три основни
звена:
Ръководни кадри – 3 бр., от които: съдебен администратор;
административен секретар и служител по сигурността на информацията;
главен счетоводител;
Персонал,
изпълняващ
специализирани
функции
по
обработването и придвижването на съдебните дела, наброяващ 21
служители, от които: един деловодител-регистратор; един съдебен
архивар; 9 бр. съдебни деловодители; 7 бр. съдебни секретари и 3 бр.
призовкари;
Персонал, изпълняващ общо-функционални задължения,
наброяващ 6 служители, от които: един главен специалист-счетоводител
група „Други сметки и дейности“, той и касиер; един системен
администратор; един домакин-снабдител; един шофьор-куриер и две
чистачки.
Деветимата съдебни деловодители в Окръжен съд – Сливен са
разпределени в обособените две отделения по следния начин:
3-ма съдебни деловодители обслужват движението по
първоинстанционните и въззивните наказателни дела, като на един от тях
са възложени допълнителни функции на „Деловодител н Регистратура за
класифицирана информация“;
3-ма съдебни деловодители обезпечават деловодната работа по
първоинстанционните граждански и търговски дела, делата по
несъстоятелност, и въззивните граждански дела, като на един от тях са
възложени допълнителни функции на „Зам.завеждащ Регистратура за
класифицирана информация“;
2-ма съдебни деловодители обслужват деловодния поток,
образуван по регистрацията на юридически лица с нестопанска цел,
сдружения, кооперации и др., както и фирмените дела, образувани по
охранителните производства.
на един съдебен деловодител са възложени функционални
длъжностни задължения за длъжността „Съдебен статистик“ от
Класификатор на длъжностите в администрацията на органите на
съдебната власт, както и функции по предварителна подготовка на делата
за присъединяването на съдебните актове в Централизирания уеб базиран
интерфейс за публикуване на съдебните актове (ЦУБИПСА) и интернетстраницата на съда. Същият служител осъществява и функции по
осъществяването на отдалечен достъп до Централизираната база данни на
служба „ГРАО” и Агенцията по вписванията, като при отсъствието на
системния администратор го замества в изпълнение на длъжностните му
задължения.
Съдебните секретари в Окръжен съд – Сливен обезпечават съдебния
процес по всички видове дела в откритите и закритите съдебни заседания,
като оказват и техническа помощ на магистратите при написването на
съдебните актове. На двама от съдебните секретари са възложени
3

допълнителни функции по обезличаването на данните, съгласно Закона за
защита на личните данни в подлежащите на публикуване в Интернетстраницата на съда и в ЦУБИПСА съдебни актове. На един от съдебните
секретари са възложени допълнителни функции на „Завеждащ
регистратура за класифицирана информация“ в организационната единица
на Окръжен съд – Сливен.
Съгласно утвърденото райониране на призовкарите към Окръжен и
Районен съд – Сливен, тримата призовкари обезпечават процеса по
призоваването и разнасянето на съдебните книжа по дела на двете
съдилища в гр.Сливен, както и призовките и книжата, постъпващи по
делегация от други съдилища в страната.
Изхождайки от така изложените данни за щатната численост на
персонала, който е пряко ангажиран с обработването на делата,
съотношението бр. съдебни служители/магистрати за Окръжен съд –
Сливен е: 1,31/1, или 1,31 бр. служители пряко подпомагат работата на 1
бр. магистрат (при общо 16 бр. по щат в Окръжен съд – Сливен, в т.ч. 2 бр.
мл.съдии).
В общата администрация на съда са ангажирани 9 бр.служители, от
които: съдебен администратор; административен секретар и служител по
сигурността на информацията; главен счетоводител; системен
администратор; гл.специалист-счетоводител група „Други сметки и
дейности”, той и касиер; домакин-снабдител; шофьор-куриер и 2 бр.
чистачи. Тази част от съдебната администрация осъществява дейности,
които имат специфичен за основната дейност на съда характер и
обезпечават с работата си редица области, свързани с администрирането,
предварителния, текущия и последващия контрол, наемане на
административен персонал, атестиране, отчитане и организиране работата
на щатния състав, бюджетния процес и неговото изпълнение, техническото
и софтуерно обезпечение на съда, поддръжката на материалнотехническата база, логистиката и хигиената на помещенията в сградата.
Съгласно възприетият от ВСС стандарт за определяне
съотношението на брой съдебни служители/магистрати, то изчислено на
база общ брой служители (обща и специализирана администрация) към
броя на магистратите съотношението в съда е: 1,87/1, или един магистрат
осъществява дейността си с помощта на 1,87 бр. съдебни служители.
В Окръжен съд – Сливен е създадена отлична организация на работа
и са установени високи професионални, етични и морални стандарти в
работната среда, което е важен показател за наличието на оптимален щат
както на магистрати, така и на административен персонал. Цялостното
функционално разпределение на щатните бройки покрива напълно всички
етапи в съдопроизводствената и административната дейност на
ведомството.
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2. ПЪРВОИНСТАНЦИОННО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

2.1.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ

През 2015 г. са постъпили за разглеждане 80 броя НОХД, а
несвършените дела от предходен период са 17, или всичко дела за
разглеждане - 97 броя. За 2014 г. общият брой на разглежданите дела е бил
94 броя; за 2013 г. – 116 бр.; за 2012 г. – 131 бр. дела.
Таблица 1

година

висящи към
01.01.2015 г.

Постъпили през
годината

Всичко за
разглеждане

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

22
16
19
17

109
100
75
80

131
116
94
97

Изложените цифри сочат незначително увеличение на делата за
разглеждане спрямо делата от предходната година и намаление спрямо
делата от 2013 г. и 2012 г.
От общия брой дела за разглеждане са приключени 87 бр. НОХД, от
които с присъда 33 бр. дела, а със споразумение за прекратяване на
наказателното производство 45 бр. НОХД, като в тримесечен срок са
приключили 75 от общия брой дела за разглеждане.
Диаграма 1

ПРИКЛЮЧИЛИ НОХД
(сравнение за 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г.)
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През 2014 г. са свършени 77 броя НОХД, от които с присъда 43 бр., а със
споразумение за прекратяване на наказателното производство 27 броя.
През 2013 г. са свършени 97 бр. НОХД, от които с присъда 48 бр.
НОХД и със споразумение за прекратяване на наказателното производство
36 бр. НОХД.
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.
От изложените данни може да се направи извод, че е налице
незначително увеличение на свършените НОХД през 2015г. спрямо
предходната 2014г. и известно намаление спрямо свършените дела 2013г. и
2012г. Следва да се отбележи, че е налице и незначително увеличение на
свършилите със споразумения за прекратяване на наказателното
производство дела спрямо предходната година.
Диаграма 2

Структура на наказателната престъпност по
глави от НК през 2015 г.
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През 2015 г. са разгледани по същество 3 бр. дела относно
довършени престъпления по чл.115 и чл.118 от НК, като две са
приключени с присъда. Няма останали несвършени дела към края на
отчетния период. Осъдени са общо 2 лица, съответно на лишаване от
свобода от 10 до 30 г.
Разгледани са 3 бр. дела по чл.142 от НК, от които с присъда 2 бр., 1
бр. дело е прекратено със сключено споразумение. Осъдени са двете лица
с наказание лишаване от свобода до 3 години – условно.
През 2015 г. са разгледани 4 бр. дела за извършени опити по чл. 115118 от НК, от които 1 бр. дело е приключено и 3 бр. останали несвършени
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към края на отчетния период. Има осъдени 2 лица с наказание от 10 до 30
години.
През 2015 г. няма разгледано дело по чл.152, ал.4 от НК.
През отчетния период са разгледани 10 бр. дела за грабеж по чл.199
от НК, като от тях са приключени общо 10 бр. НОХД, от които с присъди
2 бр. НОХД, със споразумение 8 бр. дела, осъдени са 14 лица, от които 9
лица са осъдени до 3 години лишаване от свобода, като от тях условно – 4
лица; от 3 до 10 години са осъдени 5 лица.
През 2015 г. са разгледани 8 бр. НОХД по чл.255-257 от НК, като с
присъда са приключили 5 бр. дела, със споразумение да прекратяване са
приключили 3 бр. НОХД, няма останали несвършени дела към края на
отчетния период; осъдени са 9 лица, от които на лишаване от свобода до 3
години – 6 лица, от които условно 5 лица, а 2 лица са наказани с лишаване
от свобода от 3 до 10 години и 1 лице с друг вид наказание.
Диаграма 3

ГЛ.ІІ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА
от 10 до 30 год.
"Лишаване от
свобода"; 2 бр.

от 3 до 10 год.
"Лишаване от
свобода"; 1 бр.

Други
наказания; 0

до 3 год.
"Лишаване от
свобода"; 4 бр.

Най-голям брой НОХД са внесени за разглеждане по глава ХІ – Общо
опасни престъпления, а именно 38 бр. НОХД; останали са несвършени от
минал отчетен период 4 бр. дела, или общо дела за разглеждане 42 броя.
Приключени са с присъда 10 бр. НОХД, 28 бр. дела са приключени със
споразумение за прекратяване на наказателното производство, няма
останали несвършени НОХД. Наказани са 40 бр. лица, от които с наказание
до 3 години лишаване от свобода 38 бр. лица, от които условно са наказани
29 бр. лица и 2 лица са наказани с наказание лишаване от свобода от 3 до
10 години.
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Диаграма 4

ГЛ.ХІ. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
от 3 до 10 год.
"Лишаване от
свобода"
2 бр.

до 3 год.
"Лишаване от
свобода"
38 бр.

От общоопасните престъпления по чл.343 от НК са били разгледани
7 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 – 7 лица, от тях условно 5 лица.
През 2015 г. са разгледани 28 бр. НОХД по чл.354а от НК.
Приключени са 28 бр. НОХД, от които с присъда 1 бр. НОХД и със
споразумение за прекратяване на наказателното производство 26 бр.
НОХД. Към края на отчетния период е останало несвършено 1 бр. дело.
Осъдени са 29 броя лица, от които на лишаване от свобода до 3 години 28 бр. лица, от които 19 лица условно, 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 87 бр. НОХД, 33 бр. НОХД са приключени с
присъда, а 45 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 28 бр. споразумения. За извършени
деяния по чл.354а от НК – 26 бр. НОХД са приключени със споразумения.
По глава VІ – Престъпления против стопанството са приключени със
споразумения за прекратяване на наказателното производство 3 бр. НОХД.
По глава V – Престъпления против собствеността са приключени със
споразумения за прекратяване на наказателното производство 8 бр. НОХД.
През 2015 г. в Окръжен съд – Сливен са приключени 20 бр. дела по
реда на съкратеното съдебно следствие - чл. 370 и сл. от НК. Най-голям е
броят на делата, приключили със съкратено съдебно следствие, свързани с
обвинение по чл. 354а от НК – 25 бр. НОХД; по чл. 199 – 8 бр. НОХД.
Осъдени са 23 лица, от които 16 лица – до 3 години лишаване от свобода,
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като от тях условно 14 бр. лица; от 3 до 10 години са осъдени 5 лица, а от
10 до 30 години – 2 лица.
2.1.1. ВЪРНАТИ ДЕЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ

През 2015 г. Сливенският окръжен съд е върнал за допълнително
разследване 8 бр. НОХД. В седем от случаите връщането на делата за
допълнително разследване на прокуратурата е извършено от съдиятадокладчик по реда на чл. 249 ал.1 и 2, вр. с чл. 248, ал.2, т. 3 от НПК. В
един случай 1 бр. НОХД е върнато 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 по всички
дела.
Процентът на върнатите за допълнително разследване дела на
прокуратурата спрямо общия брой дела за разглеждане, е 8,08 %, а спрямо
общия брой на решените дела – 9,2 %. Пет броя дела са обжалвани, като от
тях 3 бр. са потвърдени, а при 1 бр. дело определението е отменено и
делото върнато за продължаване на съдебното производство, 1 бр. дело е
висящо в БАС. 3 бр. НОХД не са обжалвани.
От посочените по-горе цифри може да се направи извода, че е налице
увеличение на върнатите за доразследване дела спрямо предходната 2014
година.
2.1.2. ПОСТАНОВЕНИ ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През отчетния период няма постановени оправдателни присъди.
2.1.3. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЕВРОПЕЙСКИ ЗАПОВЕДИ ЗА АРЕСТ

През 2015 г. в Сливенският окръжен съд са били образувани и
приключени 10 бр. наказателни производства, свързани с Европейски
заповеди за арест. За сравнение през 2014 г. са разгледани също 10 бр.
такива производства, през 2013 г. са 6 бр., а през 2012 г. са разгледани 11
бр. такива производства.
От образуваните и приключени 10 бр. производства, свързани с
европейска заповед за арест, при всички случаи производствата са били за
предаване на исканите лица за започване спрямо тях на наказателно
производство.
През отчетния период са постъпили 12 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 девет случая исканията са били уважени, а в два
случая производството е било прекратено, а един случай е останал
несвършен към края на отчетния период.
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2.1.4. НАХД и ЧАСТНИ
ИНСТАНЦИЯ

НАКАЗАТЕЛНИ

ДЕЛА

-

ПЪРВА

През 2015 г. са постъпили за разглеждане 13 бр. НАХД, като 1 брой
НАХД са останали несвършени в началото на отчетния период. Решени по
същество са 8 бр. НАХД, 4 бр. са прекратени. За сравнение през 2014 г. са
били поставени за разглеждане 4 бр. НАХД; през 2013 г. – 7 бр. НАХД,
през 2012 г. – 15 бр. НАХД.
Изложените цифри сочат за увеличение на броя на разглежданите
НАХД през 2015 г. спрямо предходните години.
През отчетния период са били разгледани 275 бр. частни наказателни
дела първа инстанция, като от тях 16 бр. дела са свързани с извършени
разпити. През 2014 г. са били разгледани 195 бр. частни наказателни дела
първа инстанция, от които 11 бр. дела са били свързани с разпити; през
2013 г. са били разгледани 256, от които 56 разпити, през 2012 г. са
разгледани 270 бр. частни наказателни дела, от които свързани с разпити
23 бр.
От изложеното е видно, че е налице увеличение на частните
наказателни дела първа инстанция спрямо предходната 2014 г.
2.1.5. ИСКАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

През 2015 г. са дадени 80 бр. разрешения за използване на СРС
спрямо 77 бр. лица. Постъпили са 7 бр. изготвени ВДС, което в процент
спрямо дадените разрешения е 8,75%, а спрямо общия брой лица 9.09%. За
сравнение през 2014 г. са дадени 137 бр. разрешения за използване на СРС
спрямо 94 лица. Постъпили са 16 бр. изготвени веществени
доказателствени средства, което в процент спрямо дадените разрешения е
11,67 %, а спрямо общия брой на лицата - 17.02%. За сравнение през 2013г.
са дадени 154 броя разрешения за ползване на специални разузнавателни
средства спрямо 139 лица. Постъпили са 14 бр. изготвени веществени
доказателствени средства, което в процент спрямо дадените разрешения е
9,09 %, а спрямо общия брой на лицата – 10.07 %. За сравнение през 2012
г. са дадени 233 бр. разрешения спрямо 198 лица, постъпили са 66 бр. ВДС,
което в процент спрямо дадените разрешения е 28.33%, а спрямо лицата –
33.3 %.
От посочените данни може да се направи извода, че е налице голямо
намаление на исканите СРС спрямо предходните години.

10

2.2.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ
2.2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

В началото на 2015 г. неприключилите граждански дела – първа
инстанция са били 43 бр., като през годината са постъпили 137 бр. , няма
върнати за ново разглеждане или продължаване на производството или
общо за разглеждане през годината - 180 бр. граждански дела първа
инстанция.
За сравнение през 2014г. са били разгледани – 189 бр. , от които
новопостъпили 137 бр.; през 2013 г. са били разгледани 186 бр.
граждански дела, от които новопостъпили – 128 бр.; през 2012 г. са били
разгледани 296 бр. граждански дела, от които новопостъпили – 237 бр.
Налице е същия брой постъпление по този вид дела. Броя на постъпващите
граждански дела – първа инстанция се запазва непроменен през годините,
с изключение на 2012 г.
По видове първоинстанционните граждански и търговски дела през
2015 г. се разпределят, както следва: искове по СК – 79 бр. за разглеждане,
от които новообразувани – 73 бр.; облигационни искове – 144 бр. за
разглеждане, от които новообразувани - 97 бр.; вещни - 2 бр., от които
новообразувано 1 бр..; други дела – 64 бр., от които новообразувани 55 бр.;
производства по несъстоятелност новообразувани 9 бр.; искове по
Търговския закон - 23 бр., от които новопостъпили – 21 бр. и 28 бр.
фирмени дела.
Диаграма 5

Свършените първоинстанционни граждански дела за отчетния
период са 148 бр. , като 120 бр. от тях или 81 % са приключили в 3-месечен
срок. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 32 бр. Със
съдебен акт по същество са приключили 119 бр. и 29 бр. са били
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прекратени по различни причини, вкл. и по споразумение. Обжалвани са
30 акта или 20%. По този вид дела са проведени общо 187 бр. открити с.з.
За сравнение през 2014 г. са свършени 146 бр. , като 97 от тях или 66
% са приключили в 3-месечен срок; през 2013 г. са свършени 134 бр., като
85 от тях или 63 % са приключили в 3-месечен срок ; през 2012 г. са
свършени 238 бр., като 195 от тях или 82 % са приключили в 3-месечен
срок. Налице е тенденция на значително увеличаване на приключилите
дела в тримесечен срок в сравнение с предходната година и при запазени
постъпления е намалена висящността с 11 бр., която в края на отчетния
период е 30 бр., което показва висока ефективност на разглеждането на
този вид дела. Анализа на приключването на делата сочи, че по-голямата
част от тях приключват в първото с.з., в което съдът събира допуснатите
доказателства.
Неприключили граждански дела първа инстанция от предходни
години са останали 3 бр. (233/12; 598/14 и 570/14). Първите две са били
спрени за продължителен период от време да приключване на
преюдициални производства и в момента са възобновени и се разглеждат.
Последното дело е спряно да приключване на друго гражданско дело.
Съдебните актове по гражданските дела, разгледани като първа
инстанция са постановени в законния месечен срок, с изключение на 3 бр.
дела, като забавянето по тях е с не повече от месец.
Размяната на книжа по първоинстанционни граждански дела е траела
както следва: до 1 месец – 50 бр. дела; до 2 месеца – 28 бр. дела; до 3
месеца – 24 бр. дела и над 3 месеца – 16 бр. дела. В сравнение с
предходната
година е запазена срочността по размяна,
като
времетраенето над три месеца се дължи на случаите, в които страната не е
намерена на посочения или известния адрес и се налагане назначаване на
особен представител, на който се връчват книжата и се дава срок за
отговор.
Таблица 2

Година
2012
2013
2014
2015

Висящи
01.01
58
58
52
43

Постъпили
през годината
238
128
137
137

Всичко за
разглеждане
296
186
189
180

В началото на периода
не е имало неприключили
частни
граждански дела, като първа инстанция и са постъпили 2 бр. за
разглеждане. Всички те са приключили към края на отчетния период, като
100 % от тях са в едномесечния срок. За сравнение през 2014 г. от този вид
дела са постъпили 35 бр.; през 2013 г. са постъпили 34 бр.; през 2012 г. са
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постъпили 17 бр.. Тенденцията по този вид дела е на значително
намаляване на броя им през годината.
2.2.2. ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

През изминалата година са разгледани 142 бр. търговски дела, като
25 бр. от тях са останали от предходни периоди, а 117 бр. са образувани
през годината. Няма върнати за ново разглеждане или за продължаване на
производството. За сравнение, през 2014 г. е имало за разглеждане 113 бр.
дела, като 75 бр. от тях са били новопостъпили; през 2013 г. е имало за
разглеждане 166 бр. търговски дела, като 105 бр. са новообразувани; през
2012 г. е имало за разглеждане 161 бр. търговски дела, като 120 бр. са
новообразувани. Спрямо предходната година увеличението по този вид
дела е с 55 %.
От посочените търговски дела за разглеждане 9 бр. са по
несъстоятелност; искове по чл.70, 74 и 155 от Търговския закон са 3 бр.;
обжалваните откази са 13бр.; частните търговски производства по
допускане на обезпечение – 25 бр. и 67 бр. са производства по искове с
предмет права или правоотношения породени или отнасящи се до
търговски сделки.
Свършените търговски дела през миналата година са 94 бр., като от
тях 70 бр. или 74 % са приключени в тримесечен срок. През 2014 г. са
свършени общо 88 бр., като 54 от тях или 61% са в тримесечен срок, през
2013 г. са свършени общо 127 бр., от които 65% в тримесечен срок; през
2012 г. са свършени 100 бр. търговски дела, от които 71 % в тримесечен
срок. Налице е повишаване с 13% на приключилите в тримесечен срок
дела.
Делата, приключени извън този срок са разглеждани попродължително време поради исканията за допълнителни доказателства,
когато се касае за усложнени търговски отношения. В голямата си част по
този вид дела страните искат и съда да допуска назначаването на
експертизи – технически, икономически, съдебно-счетоводни. Изготвянето
на експертизите и изслушването на вещите лица забавя значително
производството, тъй като в една част е трудно намирането на вещи лица
със съответната специалност и квалификация, поради липса на такива от
Списъка на вещите лица при Окръжен съд - Сливен. За изготвянето на
други експертизи, вещите лица са натоварени и не успяват да представят
заключението си в срок.
Към края на отчетния период е налице висящност от 26 бр. дела при
25 бр. за предходния период.
Останали са висящи 6 бр. дела от предходни години (образувани
през 2013 г. и 2014 г.), които не са приключили, тъй като производството
по тях е спряно до приключването на други граждански дела.
Проведени са 104 открити съдебни заседания. От постановените
актове са обжалвани 26 бр. или 27 %.
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Съдебните актове, постановени по търговските дела са постановени в
законния месечен срок, с изключение на 7 бр. дела, като забавянето по
шест от тях е в рамките на тримесечния срок и едно е с акт, постановен в
срок от три месеца и 11 дни.
Размяната на книжа по първоинстанционни търговски дела е траела,
както следва: до 1 месец – 4 бр. дела; до 2 месеца – 5 бр. дела; до 3 месеца
– 11 бр. дела и над 3 месеца – 24 бр. дела. Двойната размяна на книжа
предполага по-продължителното развитие на процедурата във времето,
особено когато страната е с адрес или седалище в гр. София, където се
забавя връчването. По част от търговските дела, макар и страните да са със
седалище и адрес на управление в гр. Сливен, те посочват адрес за
призоваване чрез пълномощниците си, осъществяващи дейността си в
други градове, най-вече в гр. София, което допълнително забавя
призоваването.
Таблица 3

Година
2012
2013
2014
2015

Висящи
към 01.01.
41
61
38
25

Постъпили
през годината
120
105
75
117

Всичко за
разглеждане
161
166
113
142

2.2.3. ДЕЛА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
За периода са образувани нови производства по несъстоятелност по 9
бр. молби. От предходния период има останали 24 бр. висящи
производства. За сравнение през 2014 г. са постъпили 11 бр. молби; през
2013 г. са постъпили 24 бр. молби; през 2012 г. са постъпили 17 бр. молби
за откриване на производство по несъстоятелност. Спрямо предходната
година този вид е намалял незначително - с 2 бр.
От новопостъпилите молби 3 бр. са подадени от кредитори, а
останалите 6 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.
Постановени са 10 бр. решения по чл.632 от ТЗ; 2 бр. решения по чл.630
от ТЗ; 5 бр. - по чл.710 от ТЗ.
И през отчетната година продължи работата по делата по
несъстоятелност със синдици, вписани в други съдебни райони, поради
липса на такива в нашия съдебен район.
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През 2015 г. са образувани 28 бр. нови дела за регистрация на
сдружения с нестопанска цел и фондации по ЗЮЛНЦ, които са свършени
към края на периода. Произнасянето по тях е изцяло в едномесечен срок.
Постановени са и актове по 64 бр. висящи фирмени производства.
3. ВЪЗЗИВНИ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА
3.1.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През 2015 г. в ОС – Сливен са постъпили за разглеждане 116 бр.
дела. Останали са несвършени към 01.01.2014 г. 17 бр. въззивни
наказателни дела, или общо въззивни наказателни дела за 2015 г. 133 броя.
За сравнение през 2014 г. броя на въззивните дела за разглеждане е бил 175
бр.; през 2013 г. – 208 бр., през 2012 г. – 174 броя.
През 2015 г. са приключени общо 117 бр. въззивни наказателни дела.
За сравнение през 2014 г. са приключени 158 броя; през 2013 г. – 174 бр.,
през 2012 г. – 151 броя.
От изложените цифри може да се направи извод, че е налице
намаление на въззивните наказателни дела спрямо предходните години
Таблица 4

ГОДИНА
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Висящи към
01.01.2015 г.
24
23
34
17

Постъпили през
годината
150
185
141
116

Всичко за
разглеждане
174
208
175
133

Постъпленията на въззивни наказателни дела от районните съдилища
в съдебния окръг са следните:
През 2015 г. от Районен съд – гр. Котел са постъпили за разглеждане
8 бр. въззивни наказателни дела1 бр. останали са несвършени към 01.01.
Или общо въззивни наказателни дела за разглеждане 9 бр. Свършени са 9
бр. въззивни наказателни дела. Присъдата е била потвърдена по 3 бр. дела;
1 бр. дело е с промяна на наказателната част на присъдата (извън
наказанието), 1 бр. е с промяна в гражданската част. Присъдата е отменена
изцяло по 3 бр. дела и същите върнати за ново разглеждане, а по 1 бр.
делото присъдата е отменена изцяло с произнасяне на нова присъда.
През 2015 г. от Районен съд – гр. Нова Загора са постъпили за
разглеждане 25 бр. въззивни наказателни дела; останали са несвършени
към 01.01. са 2 бр. въззивни наказателни дела, или общо за разглеждане 27
бр. въззивни наказателни дела. Свършени са 25 бр. въззивни наказателни
дела. По 11 бр. въззивни наказателни дела присъдата е потвърдена. По 1
брой въззивно наказателно дело наказанието е намалено, а по 1 бр.
увеличено. В 6 случай присъдата е отменена изцяло, като в 1 бр. случай е
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постановена нова присъда, а в 5 случая делата са върнати за ново
разглеждане. В 6 случая делото е прекратено.
През 2015 г. от Районен съд – гр.Сливен са постъпили за разглеждане
80 бр. въззивни наказателни дела; останали са несвършени към 01.01. - 14
бр. въззивни наказателни дела, или общо за разглеждане 94 бр. въззивни
наказателни дела. Приключени са 82 бр. дела, като при 45 бр. дела
присъдата е потвърдена; по 6 бр. дела присъдата е изменена в
наказателната част (без промяна в наказанието); по 1 бр. дела присъдата е
изменена в гражданската й част; по 15 бр. дела присъдата е отменена и
делото върнато за ново разглеждане; в 2 случаи присъдата е отменена с
произнасяне на нова присъда; в 12 случаи делото е прекратено.
През 2015 г. са разгледани по частни жалби и протести 65 бр. дела. С
решение са приключени 65 бр. частни наказателни въззивни дела.
3.2.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През 2015 г. са разгледани общо 358 въззивни граждански дела
(включително и обжалване действията на съдебния изпълнител), като
останалите от предходни периоди са 34 и са постъпили през годината 324
бр. въззивни жалби. Няма върнати за ново разглеждане или продължаване
на производството. През 2014 г. са били разгледани общо 424 бр. дела, от
които новообразувани – 362 бр., през 2013 г. са били разгледани общо 462
бр. въззивни дела, от които 425 бр. са били новообразувани; през 2012 г.
са били разгледани общо 429 бр. въззивни граждански дела, от които 375
бр. са новопостъпили. Налице е минимално намаляване на постъпленията
от въззивните граждански дела спрямо предходната година с 10 %.
Свършените въззивни граждански дела през годината са 344 бр.,
като от тях 338 бр. или 98 % са свършени в срок до три месеца. Тези
показатели за 2014 г. са били както следва: общо свършени 390 бр. От тях
в тримесечен срок са приключили 92 %. За 2013 г. – общо свършени са
400 бр., от които 9 5% в тримесечен срок; за 2012 г. - общо свършени са
392 бр., като от тях 372 бр. или 95 % са свършени в срок до три месеца.
Съдебните актове по въззивните производства са изцяло постановени
в законните срокове.
Подобрена е срочността при приключване на делата в тримесечен
срок с 6 %. Проведени са 293 бр. открити съдебни заседания. Почти не се
допуска отлагане на въззивните дела след първото съдебно заседание.
Доказателствените искания се преценяват прецизно в закрито съдебно
заседание и допуснатите доказателства се събират в открито съдебно
заседание.
Прекратено е производството по 16 бр. въззивни дела. В края на
отчетния период са останали 14 бр. висящи производства. Висящността по
този вид дела е намалена с 20 бр, което е показател за ефективността на
разглеждането на делата.
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От общо постановените актове са обжалвани 48 бр. или 13 % от
всички приключили въззивни дела.
Таблица 5

Година

Висящи 01.01

2012
2013
2014
2015

54
37
62
34

Постъпили
през
годината
375
425
362
324

Всичко за
разглеждане
429
462
424
358

През 2015 г. са разгледани 42 бр. дела, които са решени като първа
инстанция от Новозагорския районен съд. Приключили са 41 бр. въззивни
производства, като по 27 бр. от тях решението е оставено в сила, по 3 бр.
решението е изменено отчасти и по 8 бр. решението е отменено изцяло и е
постановено ново решение, по 2 бр. решението е обезсилено и по 1 бр.
производството е прекратено.
През изминалата година са разглеждани 20 въззивни граждански
дела, които са решени като първа инстанция от Районен съд – Котел.
Приключили са 20 бр., от които по 10 бр. дела решението е оставено в
сила, по 4 бр. решението е отменено отчасти, по 3 бр. решението е
отменено изцяло, по 1 бр. решението е обезсилено и по 2 бр. е прекратено
производството.
През 2015 г. са разглеждани 244 въззивни граждански дела, които са
решени като първа инстанция от Сливенския районен съд. Приключили са
232 бр., като по 165 от тях решението е оставено в сила. По 31 бр. дела
решението е изменено отчасти, а по 29 бр. решението е изменено изцяло и
е постановено ново решение. Шест въззивни производства са прекратени,
а по едно дело решението е обезсилено.
Разгледано е едно въззивно дело, решено от първоинстанционен съд
- Районен съд – Ямбол.
От общия брой въззивни дела 51 бр. са образувани по жалби против
действията на съдебния изпълнител. По 27 бр. действията са потвърдени и
по 16 бр. действията на съдебния изпълнител са отменени. По 7 бр.
жалбите са били недопустими и оставени без разглеждане и
производството е прекратено.
3.2.1.
ОБЩИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА
ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА, КАТО ПЪРВА
ИНСТАНЦИЯ И ВЪЗЗИВНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През отчетния период 2015 г. при разглеждането на граждански и
търговски дела, като първа инстанция не бяха отбелязани особени
проблеми от правно естество.
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Налице се известни затруднения за приключване на делата,
разглеждани като първа инстанция в тримесечни срокове, които се дължат
предимно на факта, че при усложнени граждански и търговски отношения
страните посочват и събират доказателства чрез множество експертизи,
оспорват назначените такива, искат назначаването на нови или тройни
експертизи и това забавя разглеждането на делото. Налице е също така и
тенденция страните да искат да изчерпат отношенията по между си в едно
и също производство, като предявяват насрещни искове и инцидентни
такива, привличат трети лица и предявяват срещу тях обратни искове. Тези
процесуални усложнения водят до забавяне на производството по делото,
както във фазата по размяна на книжата, така и във фазата по събиране на
доказателства и изясняване на спорните правоотношения.
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 през отчетния периода не са
постановявани определения, с които да е отменян хода по същество.
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 провеждат
съответната подготовка по чл.140 от ГПК за първоинстанционните дела,
респ. разпоредителни заседания по всяко едно въззивно производство, по
което с въззивната жалба или възражението е направено искане за
допускане на доказателства. Доказателствените искания се преценяват
стриктно от съставите и не се допуска необосновано отлагане на делата.
При отлагане на делото, то се насрочва в срок не по-късно от един
месец, в случай че не е необходим по-дълъг срок, поискан от вещото лице
за изготвяне на експертизата.
Другата основна причина за отлагането на делата е поради
назначаването на експертиза и липсата на вещи лица с подходяща
квалификация за изготвянето й от съдебния район или техния отказ да
изготвят същата. Не винаги заключенията се представят в законовия срок
преди съдебното заседание. В тази връзка следва да бъде прилагана и
разпоредбата на чл.86 от ГПК, ако са налице условията за това.
Следва да се засили приложението на разпоредбата на чл.92а от ГПК,
при наличието на предпоставки за това, с оглед дисциплинирането на
страните да сочат и представят доказателствата си в установените срокове.
За периода, ВКС прие редица Тълкувателни решения, с които се
преодолява противоречивата практика и които ще помогнат за бързото и
еднозначно решаване на делата. Това е целта и на проведените обучения на
регионално ниво и от извършеното обобщаване на практиката по
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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 разгледани жалби срещу 84 бр. съдебни актове, потвърдени изцяло
са 55 бр. или 65%; не е допуснато касационно обжалване по 11 бр.
въззивни жалби; отменени са отчасти - 12 бр. съдебни актове или 14 %, а
отменени изцяло са 6 бр. или 7 %.
4. НАТОВАРЕНОСТ НА МАГИСТРАТИТЕ

Средномесечната щатната натовареност на магистратите (16 бр.) към
31.12.2015 г., изчислена на база 12 месеца спрямо общия брой дела за
разглеждане през годината (1 460 бр. дела) е: 7,60 бр. дела на един съдия.
Същият показател, но по отношение на свършените през 2015 г. е 6,93 бр.
дела на един съдия.
Средномесечната щатна натовареност на съдиите при Гражданското
отделение на съда (10 бр. магистрати към 31.12.2015 г.) на база 12 месеца и
общия брой граждански дела за разглеждане през 2015 г. (840 бр. дела) е:
7,00 бр. дела на един съдия. По отношение на свършените към 31.12.2015
г. дела, този показател е: 6,18 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 2015 г. (620 бр. дела) е: 8,61 бр. дела
на един съдия. По отношение на свършените през 2015 г. дела, същият
показател показва 8,17 бр. дела на един съдия.
Средната действителната натовареност на съдиите на база
отработени човекомесеци (173 човекомесеца) и общия брой дела за
разглеждане през 2015 г. (1 460 бр. дела) е: 8,44 бр. дела на един съдия за
един месец, а действителната средна натовареност на съдиите по
отношение на свършените към 31.12.2015 г. дела е 7,69 бр. дела на един
съдия за един месец.
Диаграма 5
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Конкретната, индивидуална натовареност на съдиите през отчетната
2015 г. е изразена в данните, приложени поотделно за двете отделения.
Таблиците са изготвени в съответствие със статистическите данни,
съдържащи се в годишните статистически отчети за дейността на съда и
детайлно представят количествените и качествените показатели,
приложими за оценяване дейността на съдилищата към настоящия момент.
4.1. Справка за дейността на съдиите, разглеждали наказателни
дела през 2015 г.
4.1.1. БРОЙ И ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Въззивни административнонаказателни дела

Въззивни частни наказателни
дела

Административнонаказателни дела

137
121
81
98
92
88
2

15
20
22
16
12
14

22
19
20
20
15
23
1

1
2
3
1
1
4
0

84
66
24
40
45
32
0

9
2
5
13
7
7
0

1
2
0
4
4
2
1

5
10
7
4
8
6
0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

Частни жалби

Наказателни
инстанция

132
110
72
90
91
82
2

І-ва

–

–

дела

дела

Частни наказателни дела

Наказателни
инстан.ция

5
11
9
8
1
6
0

ІІ-ра

Общо дела за разглеждане през
отчетния период (бр.)

8.

Къню Жеков
Мартин Данчев
Радка Дражева
Галина Нейчева
Мая Йорданова
Яница Ченалова
Стефка
Михайлова
Христина
Марева

в т.ч. по видове дела (бр.)

дела
Разпределени
отчетния период (бр.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Останали несвършени дела в
началото на периода (бр.)

№

Име и презиме
на съдиятадокладчик

през

Таблица 5

4.1.2. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ
Таблица 6

9
2
5

2
3
4

1

2
1
20

Частни
жалби

НАХД

ВЧНД

8
5
14

ЧНД

10
11
20

ВНАХД

5
9
7

Нак.дела ІІ

НАХД

1
2

Нак.дела - І

84
64
23

Общо

1
1
2

ВЧНД

18
12
14

ЧНД

6
10
6

ВНАХД

124
100
57

Частни
жалби

1. Къню Жеков
2. Мартин Данчев
3. Радка Дражева

Нак.дела ІІ

Име и презиме на
съдиятадокладчик

Нак.дела - І

№

Общо

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

Галина Нейчева
Мая Йорданова
Яница Ченалова
Стефка
Михайлова
8. Христина
Марева
4.
5.
6.
7.

69
76
66

3
3
5

15
14
17

1

1

1

1

1
2

34
43
29

10
6
7

3
1
1

4
8
5

24
14
15

11
9
7

3

1

3

1

5
2
2

3
1

1
2
1

1

4.1.3 ОБЩ БРОЙ СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА И ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ
ДЕЛА КЪМ 31.12.2015 г.
Таблица 7

1

1

1

1

1
2
4
3
2

1
5
2
2
2

2
4
2
2
1
3

1
1
1
1

1
1

1

Всички свършени през отчетния период наказателни дела са
приключили в 3-месечния срок.
4.1.4. Обжалвани съдебни актове, постановени по наказателни
дела.
През 2015 г. са обжалвани общо шест присъди, постановени от съдия
Къню Жеков, като трите са потвърдена изцяло от горната инстанция, две
от присъдите са отменени и делото е върнато за ново разглеждане на
Окръжна прокуратура – Сливен и едната присъда е изменена. През
периода са обжалвани и три определения, постановени от съдия Жеков.
Обжалвани са 5 бр. присъди, постановена от съдия Мартин Данчев.
По една от обжалваните присъди, Апелативен съд – Бургас прекратява
производството и връща делото за спазване на процедурата по чл.320, ал.1
от НПК. По една от присъдите, въззивният съд изменя присъдата за
единия от подсъдимите, като намалява наложеното наказание от 3 г. на 2 г.
лишаване от свобода и изпитателния срок от 5 г. на 4 г., на основание чл.66
от НК. В останалата й част присъдата е потвърдена. Две от постановените
присъди са върнати за администриране и едната е изменена. От
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Частни
жалби

НАХД

ВЧНД

ЧНД

ВНАХД

3
10
4
5
2
7

Нак.дела ІІ

5
10
7
4
8
6

Нак.дела - І

9
2
5
13
7
7

Общо

84
66
24
39
45
31

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

Частни
жалби

1
1
3
1
1
3

НАХД

20
15
18
18
14
20

ВЧНД

14
15
20
14
12
12

ВНАХД

134
111
77
93
90
81

ЧНД

Къню Жеков
Мартин Данчев
Радка Дражева
Галина Нейчева
Мая Йорданова
Яница Ченалова
Стефка
Михайлова
8. Христина
Марева
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нак.дела ІІ

Име и презиме на
съдиятадокладчик

Нак.дела - І

№

Общо

Общ бр. свършени наказателни дела, в т.ч.
по видове дела

обжалваните общо 7 бр. определения, постановени от съдия Данчев, едно
от тях е изцяло потвърдено от въззивната инстанция. Едно от
определенията е отменено и делото е върнато за ново разглеждане.
От постановените през годината съдебни актове от съдия Радка
Дражева са обжалвани 5 бр. присъди, 9 бр. определения и 2 бр.
разпореждания. Три от присъдите са потвърдени от по-горната инстанция,
а две от тях са изменени, като наложените наказания са намалени от повисшата инстанция.
През годината е обжалвана една присъда, постановена от съдия
Галина Нейчева, която е потвърдена от въззивната инстанция и едно
решение. Решението е отменено от Апелативен съд – Бургас и
наказателното производство е прекратено. Обжалвани са и 10 бр.
определения.
Две от постановените от съдия Мая Йорданова са обжалвани, като
едната от тях е потвърдена от по-горните инстанции, а другата е изменена,
като наложеното на подсъдимия наказание „Лишаване от свобода“ е
намалено от 2 г. на 1 г. и 4 м. и е намален изпитателния срок от 5 г. на 3 г.
В останалата част присъдата е потвърдена. Обжалвани са и 6 бр.
определения, постановени от съдия Йорданова. Две от определенията са
потвърдени, а за останалите 4 бр., към края на отчетния период, липсва
резултат от по-горната инстанция.
През отчетния период са обжалвани 5 бр. присъди, постановени от
съдия Яница Ченалова, както и две решения. Три от присъдите са
потвърдени от висшестоящата съдебна инстанция, една от тях е отменена и
една е изменена. Обжалвани са и 3 бр. определения.
4.2. Справка за дейността на съдиите, разглеждали граждански
и търговски дела през 2015 г.:
4.2.1.

БРОЙ И ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Частни жалби

Фирмени дела

Търговски дела

1

Частни граждански дела

–
дела
Граждански
инстанция

1

Административни дела

ІІ-ра

І-ва
–
дела

4

през
4

в т.ч. по видове дела (бр.)

Граждански
инстан.ция

Къню Жеков

Общо дела за разглеждане през
отчетния период (бр.)

1.

дела
Разпределени
отчетния период (бр.)

№

Име и презиме
на съдиятадокладчик

Останали несвършени дела в
началото на периода (бр.)

Таблица 8

2
22

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

18

93

111

50

10

33

4

14

12

86

98

79

3

16

5

89

94

77

3

14

27

92

119

45

12

1

43

3

15

4
25

33
95

37
120

48

31
12

1

36

1
5

5
18

11

86

97

6

15

5

95
29

100
29

3

16
6

31

31

76
36

15
23

30

22

9

БРОЙ СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ

4.2.2.

Таблица 9

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

72

32

91

73

29

32

10

26

10

1

11

26

13

19

4

1

1

8

1

4

12

15

3

15

4

4

3

13

2

1

3

13

21

1

5

1

5

16

19

6

14

2

3

16

5

26

20

6

27

19

8

3

10

Частни
жалби

Частни гр.
дела
Търговски
дела
Фирмени
дела

Адм.дела

Гр.дела - ІІ

Гр.дела - І

Общо

Частни
жалби

Адм.дела

Частни гр.
дела
Търговски
дела
Фирмени
дела

1

72

92
77

15

30

36
75

9

72

88
82

Гр.дела - ІІ

Име и презиме на
съдиятадокладчик

Гр.дела - І

№

Общо

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

2
5

1

1

2

9

1
9

2

6

1
1

2
1

1

3

2

1
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4.2.3.

ОБЩ БРОЙ СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И ОСТАНАЛИ
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА КЪМ 31.12.2015 г.
Таблица 10

77

3

15

3

2

73

3

14

4

4

3

13

16

6

8

1

5

5

18

26

7

19

6

15

3

3

16

18

20

6

3

3

21

9

1

1

12

2
20

1

35

31
12

Частни
жалби

Частни гр.
дела
Търговски
дела
Фирмени
дела

10

10

1

17

73
27

Адм.дела

24

40

41

Гр.дела - ІІ

13

1

Частни
жалби

Гр.дела - І

Частни гр.
дела
Търговски
дела
Фирмени
дела

Адм.дела

4

1

39

Останали несвършени граждански дела,
в т.ч. по видове
Общо

Къню Жеков
4
Снежана
87
Бакалова
3. Надежда
95
Янакиева
4. Мартин
90
Сандулов
5. Христина
103
Марева
6. Мария Блецова
37
7. Светослава
94
Костова
8. Стефка
94
Михайлова
9. Ваня Маркова
82
10. Нина
26
Коритарова
11. Сава Шишенков 30
1.
2.

Гр.дела - ІІ

Име и презиме на
съдиятадокладчик

Гр.дела - І

№

Общо

Общ бр. свършени граждански дела, в т.ч.
по видове дела

14

4.2.4. Обжалвани съдебни
граждански и търговски дела.

22

актове,

13

1

3
9

1

постановени

1

8

по

През 2015 г. са обжалвани 14 бр. решения и 12 бр. определения,
постановени от съдия Снежана Бакалова. Осем от обжалваните решения и
три определения са изцяло потвърдени от по-горната инстанция. Две от
решенията и шест от определенията са отменени, като едното от тях
поради откал или оттегляне пред въззивната инстанция, а три от решенията
са потвърдени в едната им част.
Шест броя от постановените от съдия Надежда Янакиева решения са
обжалвани, като и шестте са изцяло потвърдени от по-горната инстанция.
От обжалваните 8 бр. определения, 6 бр. са изцяло потвърдени, едно от тях
е отменено и едно е потвърдено в едната му част.
През периода са обжалвани 9 бр. решения и 6 бр. определения,
постановени от съдия Мартин Сандулов. Пет от решенията са изцяло
потвърдени, 4 бр. решения не са допуснати до касационно обжалване, пет
от постановените определения са потвърдени изцяло, а едно от тях е
отменено.
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2

От постановените през годината съдебни актове на съдия Христина
Марева са обжалвани 13 бр. решения и 3 бр. определения. Единадесет от
решенията и трите определения са изцяло потвърдени от по-горната
инстанция, а две от обжалваните решения са отменени в едната им част.
Тринадесет от постановените от съдия Мария Блецова решения са
обжалвани през отчетния период, като 9 бр. са изцяло потвърдени, две от
тях не са допуснати до касационно обжалване, едното е изцяло отменено и
едно е потвърдено в едната му част. Обжалвани са и 2 бр. определения,
като едното е изцяло потвърдено, а второто е отменено.
От постановените през периода съдебни актове от съдия Светослава
Костова са обжалвани 16 бр. решения и 7 бр. определения. Осем от
решенията и шест определения са изцяло потвърдени, 2 бр. решения не са
допуснати до касационно обжалване, едното решение е изцяло отменено
поради отказ или оттегляне пред въззивната инстанция на исковата молба,
а 4 бр. от обжалваните решения са отменени в едната им част от по-горната
инстанция. Изцяло отменено е и едно от обжалваните определения.
От обжалваните 12 бр. решения, постановени от съдия Стефка
Михайлова, 7 бр. са изцяло потвърдени, едно е изцяло отменено, едно е
отменено в едната му част и 3 бр. не са допуснати до касационно
обжалване от по-горната инстанция. Обжалвани са и 8 бр. определения,
като пет от тях са изцяло потвърдени, две са изцяло отменени и едното е
отменено, поради представяне на нови доказателства пред въззивната
инстанция.
Четири броя от постановените от съдия Ваня Ангелова определения
са обжалвани, като три от тях са изцяло потвърдени от висшестоящата
инстанция, а едното е изцяло отменено. Обжалвано е и едно решение,
което е изцяло потвърдено.
Едно от определенията, постановени от мл.съдия Сава Шишенков е
обжалвано, като по-горната инстанция изцяло го е отменила.
5. ОБУЧЕНИЕ
СЛУЖИТЕЛИ
5.1.

НА

МАГИСТРАТИТЕ

И

СЪДЕБНИТЕ

ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТРАТИ

Участието на магистратите, специализирани в разглеждането на
граждански и наказателни дела в текущи обучения през 2015 г. беше израз
на продължаващата през годините една добра традиция, водеща началото
си от създаването на Националния институт на правосъдието.
Благодарение на сериозната си репутация като реномиран
образователен център с достатъчно богат опит в реализацията на различни
форми на обучение и през изминалата година Националния институт на
правосъдието изигра водеща роля в поддържането и повишаването на
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текущата квалификация на магистратите и съдебните служители при
Окръжен съд – Сливен.
В приложената по-долу таблица поименно са изброени участниците
– магистрати, както и темите на обученията, реализирани от НИП по
различни програми.
Таблица 11

магистрат

1. Снежана
Бакалова

длъжност

Зам.административен
ръководител

2. Надежда
Янакиева

Съдия

3. Мартин
Сандулов

Съдия

4. Радка
Дражева

обучение

организатор

„Търговски сделки – общи
положения.
Оперативен
лизинг. Финансов лизинг.
Договор
за
цесия.
Производство по търговски
спорове.“

ОПАК –
гр.София

„Съдебни експертизи по
трудови дела.“

ОПАК –
гр.Сливен

„Системното място ЕКПЧ
в Българската правна
рамка. Задължение за
предоставяне на вътрешноправни средства за защита.
Прилагане на съдебната
практика на националните
съдилища в гражданското
и в административното
производство.“
„Работно посещение на
Европейския съд по
човешките права.“

НИП и ЕСПЧ –
гр.Страсбург,
Франция

„Съдебни експертизи по
трудови дела.“

ОПАК –
гр.Сливен

„Съдебни експертизи по
трудови дела.“

ОПАК –
гр.Сливен

„Специализирано обучение
по
административнонаказателно право.”

ОПАК –
гр.Велинград

Съдия
„Съдебни експертизи по
трудови дела.“

5. Христина
Марева

НФМ – к.к.
„Албена“

Съдия

„Специализирано обучение
по облигационно и
международно право.“

ОПАК –
гр.Сливен

ОПАК –
гр.Велинград
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„Съдебни експертизи по
трудови дела.“

6. Светослава
Костова

7. Мария
Блецова

8. Мая Йорданова

Съдия

Съдия

Съдия

„Правосъдие на
трансгранични
гражданско-правни
спорове.“
„Специализирано обучение
за съдии, прокурори и
следователи – членове на
комисиите
по
професионална етика за
повишаване на капацитета
на
комисиите
по
професионална етика в
органите на съдебната
власт.“
„Повишаване капацитета
на съдебната система и
обучение по Европейската
конвенция
за
защита
правата на човека и
основните свободи“.
„Материално-правни
и
процесуално-правни
аспекти на производството
по несъстоятелност по ТЗ.“
„Специализирано обуцение
по производства пред съда,
при настаняване на дете
извън
семейството
по
Закона за закрила на
детето. Прекратяване на
настаняването.
Противоречива
съдебна
практика“. – ОПАК
„Атестиране
на
магистрати“.
„Съдебни експертизи по
трудови дела.“
„Съдебно-медицински и
съдебно-психиатрични
експертизи.”
„Превенция и
противодействие на
престъплеанията с
културни ценности в
България“.
„Специализирано обучение
за съдии, прокурори и

ОПАК –
гр.Сливен

НИП – гр.София

ОПАК –
гр.Сливен

НИП – гр.София

ОПАК –
гр.Созопол

ОПАК –
гр.Сливен

ОПАК –
гр.Банско
ОПАК –
гр.Сливен
НИП –гр.София

НИП –гр.София
ОПАК –
гр.Сливен
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9. Галина
Нейчева

Съдия

10. Стефка
Михайлова
11. Яница
Ченалова

Съдия

12. Сава
Шишенков

Мл. съдия

5.2.

Съдия

следователи – членове на
комисиите по
професионална етика за
повишаване на капацитета
на комисиите по
професионална етика в
органите на съдебната
власт.“
„Атестиране на
магистрати“.
„Специализирано обучение
за съдии, прокурори и
следователи – членове на
комисиите
по
професионална етика за
повишаване на капацитета
на
комисиите
по
професионална етика в
органите на съдебната
власт.“
„Специализирано обучение
за съдии, прокурори и
следователи – членове на
комисиите
по
професионална етика за
повишаване на капацитета
на
комисиите
по
професионална етика в
органите на съдебната
власт.“
„Защита на финансовите
интереси на ЕС. Престъпни
състави.
Функции
на
ОЛАФ.“
„Съдебни експертизи по
трудови дела.“
„Съдебно-медицински
и
съдебно-психиатрични
експертизи.“
„Обучение с цел
запознаване с проблемите
и предизвикателствата
пред местните
магистратури и споделяне
на опит.“

ОПАК –
гр.Банско

ОПАК –
гр.Сливен

ОПАК –
гр.Сливен

НИП – гр.София
ОПАК –
гр.Сливен
НИП – гр.София
Европейска
мрежа за
съдебно
сътрудничество;
НИП –
гр.Лисабон,
Португалия

ОБУЧЕНИЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

Участието на служители от администрацията на Окръжен съд –
Сливен в текущи обучения беше ограничено в рамките на темите,
28

предложени от Националния институт на правосъдието за 2015 г. Освен
това, през отчетната година, на организирани от Висшия съдебен съвет
текущи обучения бяха изпратени съответните длъжностни лица, чиито
функционални задължения кореспондират с предложените от съвета теми.
Системният администратор на съда е участвал в обучение на
системните администратори от съдилищата за работа с разработения
единен портал на електронно правосъдие, организирано от Висш съдебен
съвет – гр.София.
През 2015 г., един съдебен деловодител от наказателното отделение
на съда е участвала в обучение на тема: „Съдебно сътрудничество по
наказателни дела“, организирано от НИП – гр.София.
Две съдебни деловодителки от гражданското отделение на съда са
участвали в обучение на тема: „Съдебно сътрудничество по граждански
дела.“, организирано от Националния институт на правосъдието –
гр.София. Едната от тях е посетила и специализирано обучение на
съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистическа
дейност, организирано от Висшия съдебен съвет.
През м.Май 2015 г. две съдебни секретарки са взели участие в
обучение на тема: „Протоколиране и граматика.“, организирано от
Националния институт на правосъдието в гр.София.
6. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА
ОКРЪЖЕН СЪД - СЛИВЕН
През 2015 г. Окръжен съд – Сливен беше обект на две планови
проверки, осъществени от Министерство на правосъдието и от Апелативен
съд – Бургас.
В обхвата на едната от проверките беше изпълнението на
договорната дисциплина при отдаване под наем на имоти, собственост на
министерство на правосъдието и стопанисването на съдебната сграда,
извършена на основание Заповед № ЛС-04-1666/20.11.2015 г. на
Министъра на правосъдието, издадена на основание чл.15, ал.6 от
Устройствения правилник на Министерство на правосъдието, във връзка с
чл.46, ал.4 от Закона за администрацията.
В резултатите от Доклада на главния инспектор към Инспектората
по чл.46 от Закона за администрацията към Министерство на правосъдието
са констатирани две нарушения, касаещи изискванията за конкурсното
начало, съгласно Закона за държавната собственост и Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост, изразяващи се в
продължаващо действие на два наемни договора след изтичане на
уговорените в тях срокове. Касае се за сключените два наемни договора
през 2009 г., единият от които с бившия наемател на обект „Кафе-барче“ –
„АНЕКСИ“ ООД – гр.Сливен, а другият – с ТБ „Инвестбанк“ АД – клон
Сливен. Констатациите в доклада сочат, че въпреки изтеклите срокове на
наемните договори, отдадените площи са били ползвани по
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предназначението, обявено в тръжните процедури и наемателите са
заплащали на Министерство на правосъдието дължимите наемни вноски.
Тези констатации доказват на практика липсата на координираност в
действията и текущ контрол от страна на Министерство на правосъдието,
в качеството му на собственик на сградата върху изпълнението на
наемните договори. В подкрепа на това твърдение, Административният
ръководител на Окръжен съд – Сливен е изпратил до Министъра на
правосъдието, с копие до Комисията по правни въпроси към ВСС писмо с
изх.№ РД-10-2501 от 20.11.2013 г. В писмото хронологично са описани
всички навременни действия, които Сливенският окръжен съд е предприел
по отношение прекратяването на наемните договори, поради изтичане на
уговорените срокове, както и последвалите вътрешни административни
актове на Министерство на правосъдието, довели до невъзможност да
бъдат упражнени пълномощията по управление и стопанисване на
съдебната сграда.
Втората проверка беше извършена на основание Заповед № АД-06169/29.10.2015 г.на Административния ръководител на Апелативен съд –
Бургас. В обхвата на комплексната проверката беше включена цялостната
дейност на Окръжен съд – Сливен за периода от 01.01.2015 г. до 01.11.2015
г.
Изводите на проверяващите показват, че през проверявания период
съдът е осъществявал правораздавателните си функции на едно многодобро ниво, както по отношение срочността при образуването и
приключването на всички видове дела, така и по отношение качеството на
постановените съдебни актове. Констатациите сочат, че е постигната
отлична организация в работата на двете отделения, което обстоятелство е
довело до постигането на оптимална натовареност на отделните съдии и до
недопускане забавяне при образуването, движението и приключването на
делата в Окръжен съд – Сливен.
В резултатите от извършената проверка са направени няколко
основни препоръки, изразяващи се в следното:
да бъде утвърдена практиката издадените изпълнителни листи
за дължимите суми от деловодни разноски, държавни такси и други в
полза на бюджета на съдебната власт, да се възлагат на частни съдебни
изпълнители, на основание сключеното споразумение между ВСС и
Камарата на частните съдебни изпълнители, вместо на Националната
агенция по приходите, с оглед по-голямата ефективност на този вид
принудително изпълнение;
към наказателното и гражданското отделения на съда да бъдат
въведени регистри за нередовни и/или недопустими жалби и протести,
върнати от Апелативен съд – Бургас, в които да се вписват
разпорежданията на съдията-докладчик от въззивния съд, както и
определенията на въззивния състав, върнали нередовната/недопустимата
въззивна жалба или протест, като в регистъра се посочва и името на
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съдията-докладчик от Окръжен съд – Сливен, администрирал
нередовната/недопустимата жалба или протест;
да не допускат отводи и самоотводи на съдии по дела, които не
са съобразени с приетия с Решение по Протокол № 42/23.07.2015 г. от
Висшия съдебен съвет Анализ на отводите, както и указанията на
Председателя на ВКС;
във всички случаи на констатирана противоречива или
неправилна съдебна практика, да бъде уведомявано ръководството на
Апелативен съд – Бургас, както и да бъдат предприемани действия за
уведомяване Председателя на ВКС за иницииране на тълкувателна
дейност.
Със Заповед № РД-13-101/12.10.2015 г., Административният
ръководител на Окръжен съд – Сливен е определил комисии и е
разпоредил извършването на проверки върху организацията на работата и
цялостната дейност на съдиите при районните съдилища в Сливенския
съдебен окръг. Проверката е обхванала дейностите по образуването и
насрочването на делата, изготвянето на съдебните актове в
законоустановените срокове и организацията на съдебното изпълнение и
службите по вписванията, за периода от 01.11.2014 г. до 31.10.2015 г.
7. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
7.1. СГРАДЕН ФОНД

Съдебната палата е разположена в централната част на гр.Сливен и
се намира в непосредствена близост до сградата на Общината и пл. „Хаджи
Димитър“.
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.
Последното разпределение на всички помещения, намиращи се в
Съдебната палата между съдебните институции, настанени в нея е
утвърдено със Заповед № ЛС-04-1622/13.11.2015 г. на Министъра на
правосъдието, издадена на основание чл.130а, т.2 от Конституцията на
Република Българи и чл.387, чл.388, ал.1 от ЗСВ, чл.14 от Закона за
държавната собственост, чл.8, ал.2, т.9 от Правилника за устройството и
дейността на ГД „Охрана“, както и чл.3, ал.2 и чл.5, т.4 от Устройствения
правилник на Министерство на правосъдието.
Щатният персонал на Окръжен съд – Сливен осъществява дейността
си в Съдебната палата, върху площ от 1 822 кв.м., включваща 15 бр.
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съдийски кабинета; 14 бр. канцеларии; 3 бр. съдебни зали; една стая за
класифицирана информация; три архивни помещения; сервизни
помещения и общи части - фоайета и коридори.
През м.Януари 2015 г., беше открита процедура за отдаване под наем
на два обекта, находящи се в Съдебната палата, единият от които с
предназначение „Кафе-барче“, а другият - „Банков офис“. Обекти с такова
предназначение съществуват от години в сградата и ръководителите на
всички институции, настанени в нея, предварително изразиха
положителното си становище за тяхното функциониране и в бъдеще. От
особено значение за работещите в сградата около150 човека е наличието
на обекта „Кафе-барче“, който обезпечава социално-битовите им
потребности.
По отношение на материално-техническите условия в сградата и
тяхното подобряване, отчетната година не беше по-различна от
предходните. Обещаните от Министерство на правосъдието през м.Март
2014 г. капиталови средства за финансиране подмяната на топлоразпределителната абонатна станция не бяха осигурени. Това, както и
други обстоятелства, свързани с неефективната комуникация, водена с
министерството,
на
този
етап
допълнително
обезсърчава
административното ръководство на съда. Представянето на едни и същи
мотиви, касаещи основните проблемни, свързани с оптималното
преструктуриране и функциониране на вътрешното архитектурно
пространство са излагани многократно през годините в доклади и писма.
Последното изпратено в тази връзка писмо до Министерство на
правосъдието е с изх.№ РД-10-373/20.02.2015 г. и в съдържанието си
представлява отговор на запитване, относно необходимостта от
извършването на основен ремонт на сградите, предоставени за
стопанисване и ползване от органите на съдебната власт.
7.2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Информационно-техническото осигуряване на дейностите в съда е на
много добро ниво. Изградената в съда локална мрежа обслужва общо 44
работни станции, като до всяка от тях е осигурен постоянен достъп до
Интернет. Всички работни места са оборудвани с персонални компютри,
които до края на 2015 г. работиха под операционните системи Windows
XP Professional и Windows 7 Profesional, в зависимост от индивидуалните
параметри на наличните PC-та.
През м.Декмеври 2015 г. три от
персоналните компютри, предоставени за ползване на съдебния
администратор, административния секретар и един съдебен секретар бяха
подменени, като и на трите беше инсталирана операционната система
Windows 7 Profesional.
Изградената през годините информационна система в Окръжен съд –
Сливен обхваща следните софтуерни продукти:
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- Правно-информационна система – „Апис”, включваща модулите:
право, евро-право, практика и финанси;
- САС – Автоматизирана деловодна система на „Информационно
обслужване АД – гр.Варна;
- “Law Сhoice” – автоматизиран софтуер за случайно разпределение
на делата, разработен от Висшия съдебен съвет. Този софтуер беше
използван до края на м.Септември 2015 г. В изпълнение на Решение по
Протокол № 37 от заседание на Комисия по професионална квалификация,
информационни технологии и статистика при ВСС, проведено на
29.09.2015 г., считано от 01.10.2015 г., в Окръжен съд – Сливен беше
внедрена и започна използването на Централизираната уеб-базирана
система за разпределение на делата;
- 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”.
През отчетната година Сливенският окръжен съд продължи да
обменя информация чрез Единната информационна система за
противодействие с престъпността и да осъществява безхартиен обмен на
съдебни актове между съдилищата, които използват автоматизираната
деловодна програма САС – продукт на „Информационно обслужване“ АД
– гр.Варна.
В изпълнение на една от поставените в Оперативния план за
дейността си, през м.Декември 2015 г., Окръжен съд – Сливен предостави
отдалечен достъп до информацията за движението на съдебните дела, чрез
включването си към централната страница (портал) на съдилищата в
съдебния окръг.
Окръжен съд – Сливен публикува информация за дейността си на
Интернет-страницата си: www.court.sliven.com, където се поддържа
календар за насрочените дела, публикуват се постановените съдебни
актове по делата, осигурена е текуща информация, относно дължимите
държавни такси, както и такава, касаеща банковите сметки на съда,
вътрешни правилници и инструкции за дейността на ведомството и
стандартни образци и формуляри.
На Интернет-страницата си, съдът е публикувал анкетна форма, чрез
която гражданите могат да изразяват мнение, относно качеството на
административното обслужване и да правят предложения, относно
подобряване работната среда в съдебната институция, с цел повишаване
качеството и бързината на обслужването.
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8. УЧАСТИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН В
ПРОЕКТИ
През 2015 г. Окръжен съд – Сливен продължи изпълнението на
Пилотната образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата се
провежда сред ученици от 10-ти клас от три гимназиални училища в
гр.Сливен – Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“; ПМГ „Добри
Чинтулов“ и ПГИ „Д-р Димитър Табаков“ и се реализира като резултат от
Споразумението за сътрудничество между ВСС и Министерство на
образованието и науката. Основен наставник и координатор по програмата
е г-жа Христина Марева - Съдия в Окръжен съд – Сливен.
В започналата през есента на 2014 г. Програма, учениците проявиха
подчертан интерес към провеждане на лекциите под формата на изнесени
уроци в залите на Съдебната палата. Анализът, направен след
приключването на образователната програма през учебната 2014/2015 г.
показа също така засилен интерес от страна на учениците към теми,
представящи професиите съдия, прокурор, следовател, дознател, адвокат и
тяхното значение като гаранция за справедлив процес.
В периода от 10-ти до 24-ти март 2015 г., Окръжен съд – Сливен
беше домакин на съвместно мероприятие между Регионален исторически
музей – Сливен, Окръжен съд – Сливен, Окръжна прокуратура – Сливен,
ДАНС и МВР – Сливен, организирано като част от инициативата „Музеят
идва при вас”. Във фоайето на втория етаж в сградата бяха изложени
спасените реликви – обект на мобилната изложба, конфискувани от
осъдени иманяри и върнати в полза на държавата с присъда по наказателно
общ характер дело, по описа на Окръжен съд – Сливен за 2014 г. Касае се
за реликви от Елинистическата и от Римската епоха, от Византия и
Средновековна България, сред които: златни пръстени и обеци, сребърни и
бронзови накити, лъвска лапа, глинен съд с изображение на бог Хермес и
др., както и златни, сребърни и бронзови монети, създадени във времето
преди Христа до ХІХ век.
В Деня на отворените врати, който се проведе в Окръжен съд –
Сливен на 17.04.2015 г., беше осъществен още един проект, възникнал в
резултат на проявен интерес от страна на ученици от 10-ти и 11-ти клас на
Хуманитарната гимназия „Дамян Дамянов” – гр.Сливен и Гимназията с
преподаване на западни езици „Захари Стоянов” – гр.Сливен. Отново по
инициатива на Центъра за кариерно развитие – гр.Сливен, завършващите
средното си образование ученици бяха запознати с основните функции на
съдебната институция и в частност с професията „съдия”. Срещата беше
ръководена от зам.административния ръководител на Окръжен съд –
Сливен – г-н Мартин Данчев.
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І. РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През отчетната 2015 г., от началото до м. май щатната численост е
била 71 бр., от м. май до м. юли е била 72 бр., а от м. юли до края на
отчетния период, щатната численост на персонала в Районен съд – гр.
Сливен е 73 бр. и включва следните длъжности:
Административен ръководител - Председател,
Заместник на
административния ръководител, 15 районни съдии, Ръководител СИС и
трима държавни съдебни изпълнители, Ръководител служба по
вписванията и двама съдии по вписванията, както и 49 съдебни служители.
От 01.01.2015 г. до 16.04.2015 г. в РС – Сливен реално са работили
14 магистрати, тъй като районен съдия Силвия Хазърбасанова е встъпила
в длъжност на 20.01.2014 г. , като е продължила да ползва платен отпуск за
отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст. С решение на
ВСС по протокол № 11/11.03.2015 г. същата е преместена на основание
чл.160, във вр. с чл.193, ал.2 от ЗСВ в длъжност „Съдия” в Районен съд –
Радомир, считано от 16.04.2015 г.
За периода от 27.04.2015 г. до 18.05.2015 г. реално са работили 15
магистрати, тъй като с решение на ВСС по протокол № 11/11.03.2015 г. р.с.
Мария Дучева е преместена на основание чл.160, във вр. с чл.193, ал.2 от
ЗСВ в длъжност „Съдия” в Районен съд – Сливен, считано от 27.04.2015 г.
С решение на ВСС по протокол № 23/07.05.2015 г. същата
придобива статут на несменяемост, на основание чл.207, ал.1 от ЗСВ, като
в последствие с решение на ВСС по протокол № 24/13.05.2015 г. г-жа
Дучева е назначена на длъжност „административен ръководител –
председател” на Районен съд - Айтос, считано от 18.05.2015 г.
С решение на ВСС по протокол № 23/07.05.2015 г. на основание
чл.175, ал.7, изр.1 от ЗСВ Никола Маринов е освободен от длъжността
„заместник на административния ръководител – заместник-председател”
на Районен съд – Сливен, считано от същата дата.
Със същото решение, считано от 07.05.2015 г. на основание чл.30,
ал.1, т.5 от ЗСВ е съкратена длъжността „заместник на административния
ръководител – заместник –председател” на Районен съд – Сливен, като на
основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ е разкрита една длъжност „съдия” в
Районен съд – Сливен.
С решение на ВСС по протокол № 26/20.05.2015 г. на основание чл.
194б, ал. 1 от ЗСВ на длъжност „административен ръководител –
председател” на Районен съд – Сливен е назначена Живка Кирилова, която
е встъпила в длъжност на 25.05.2015 г.
Считано от 21.07.2015 г. до края на отчетния период реално по щат
са работили 13 магистрата, тъй като административния-ръководител –
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председател на РС – Сливен, считано от 21.07.2015 г. е в платен отпуск
поради бременност и раждане на дете.
Съгласно Заповед № РД-13-131/17.07.2015 г. , на основание чл. 168,
ал.7 от ЗСВ функциите на административен ръководител – председател на
Районен съд – Сливен са възложени на районен съдия Иван Манчев.
С решение на ВСС по протокол № 42/23.06.2015 г. на основание
чл.30, ал.1, т.5 от ЗСВ в Районен съд – Сливен е разкрита една длъжност
„заместник на административния ръководител – заместник –председател”,
считано от датата на вземане на решението.
Въз основа на Решение на ВСС по протокол № 9/26.02.2015 г. на
районен съдия Красимира Кондова е проведено периодично атестиране на
основание чл.196, т.2 от ЗСВ, като е приета комплексна оценка от
атестирането „много добра”.
С решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г. на основание
чл.234 от ЗСВ р.с. Мария Каранашева е повишена на място в по-горен ранг
„съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
С решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г. на основание
чл.234 от ЗСВ р.с. Цанка Неделчева е повишена на място в по-горен ранг
„съдия в АС”, считано от същата дата.
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 01.01.2015 г. до
21.07.2015 г. са работили 7 /седем/ състава, след тази дата до края на
отчетния период са работили реално 6 /шест/ състава.
В Наказателно отделение през целия отчетен период са работили
също 7 състава.
От 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. в Районен съд – Сливен са
работили един ръководител служба „Съдебно изпълнение” и трима
държавни съдебни изпълнители и са били заети всички щатни бройки за
ДСИ.
От 01.01.2015 г. до 01.04.2015 г. в Районен съд – Сливен са
работили един р-л служба по вписванията и един съдия по вписванията,
поради преместване на съдия по вписванията Галина Златева в Районен
съд – Нова Загора, съгласно допълнително споразумение на Министъра на
правосъдието № ЛС-И-886/18.07.2014 г.
Считано от 01.04.2015 г. до края на отчетния период са работили
един ръководител служба по вписванията и двама съдии по вписванията,
тъй като от тази дата, съгласно допълнително споразумение № СД-0127/05.03.2015 г. на Министъра на правосъдието съдия по вписванията в
Районен съд –Елхово – Владимир Атанасов е преместен като съдия по
вписванията в Районен съд – Сливен.
По предложение на Адм. ръководител – Председателя на Окръжен
съд – Сливен е образувано дисциплинарно производство № 8/2015 г. по
описа на ВСС против районен съдия Ангел Гагашев за налагане на
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дисциплинарно наказание "забележка" за извършени нарушения по чл.307,
ал.4, т.1 и т. 2 от ЗСВ, което е висящо.
Съгласно Заповед № РД-13-109/23.06.2015 г. на Адм. ръководител –
Председател на Районен съд – Сливен въз основа на предложение от
20.05.2015 г., след извършена проверка от Инспектората на Висш съдебен
съвет, на основание чл.327 от ЗСВ на районен съдия Минчо Минев е
„обърнато внимание” за подобряване организацията на работата си като
насрочва и разглежда разпределените му дела при спазване изискванията
на чл.13 от ГПК.
Съдебната администрация в Районен съд – гр. Сливен е
разпределена в обща и специализирана администрация, като по щат до
01.05.2015 г. е била 48 бр.
Съгласно решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г. щата на
съдебната администрация е увеличен с една щатна бройка за длъжността
„Главен специалист – счетоводител”, като до края на отчетния период
щатната численост на съдебната администрация е 49 бр.
Общата администрация в Районен съд – гр. Сливен включва:
съдебен администратор, административен секретар, главен счетоводител,
главен специалист – счетоводител, младши специалист, системен
администратор и технически длъжности : 1 шофьор – домакин и
технически изпълнител и 2 - ма прислужник-чистачи.
Специализирана администрация в Районен съд – гр. Сливен
включва: 1 ръководител служба „Съдебни секретари” и 15 съдебни
секретари; 1 ръководител служба „Деловодство” и 9 съдебни
деловодители; 1 ръководител служба „Връчване на призовки и съдебни
книжа” и 4-ма призовкари; 2-ма деловодители „Регистратура”, 2-ма
архивари, 2 – ма деловодители в Бюро “Съдимост”, 2-ма деловодители в
СИС и 1 секретар в СИС.
Съотношението по щат между съдии, държавни съдебни
изпълнители и съдебни служители е 2,33 %, като съдиите по вписванията
не се включват, тъй като служителите, които са пряко свързани с тяхната
работа са служители към Агенцията по вписванията.
2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
За разлика от предходните три години, през 2015 г. вече се
наблюдава увеличаване на постъплението на делата, и отново броя на
свършените дела е по-голям от броя на постъпилите, тъй като приключват
и образувани през предходни години производства.
През 2015 год. общият брой на постъпилите дела е 7352 бр., от
които 5447 бр. граждански дела и 1905 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 49,17 броя.
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За отчетния период, общият брой на свършените дела е 7363 бр., от
които 5460 бр. граждански и 1903 бр. наказателни дела.
Средната натовареност съобразно щатните бройки за съдии /17/ по
отношение на всички дела за разглеждане в Районен съд – гр. Сливен на
база 12 месеца е 39,28 бр., а по отношение на свършените дела е 36,09 бр.
Действителната натовареност на съдиите по отношение на всички
дела за разглеждане в Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е 49,17
бр., а по отношение на свършените дела на база 12 месеца е 45,17 бр.
Действителната натовареност на съдиите /7 бр./ в наказателно
отделение по отношение на всички наказателни дела за разглеждане в
Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е 25,74 бр., а по отношение на
свършените дела е 22,68 бр., като прибавим и разгледаните от тях
граждански дела по реда за разкриване на банкова тайна, то по отношение
на разгледаните от тях дела на база 12 месеца действителната натовареност
е 26,27 бр., а по отношение на свършените дела е 23,21 бр.
Действителната натовареност на съдиите в гражданско отделение
по отношение на всички граждански дела за разглеждане от тях, като
изключим делата за разкриване на банкова тайна, разпределяни на съдиите
в наказателно отделение на Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е
73,50 бр., а по отношение на свършените дела е 68,54 бр.
Средната продължителност на разглеждане на делата – от
постъпване до постановяване на съдебен акт е както следва: от общо
свършени 7363
бр. дела, от които 5460 бр. граждански и 1903 бр.
наказателни дела, в срок до 3 месеца са свършени общо 6750 бр. дела, от
които 5151 бр. граждански и 1599 бр. наказателни дела.
В предходния отчетен период в срок от три месеца са приключвали
90 % от делата, а през отчетения период в срок от три месеца приключват
92 % от всички постъпили дела в СлРС.
2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През отчетния период са образувани общо 5447 бр. граждански
дела, като несвършените от предходен период са 405 бр. или общо през
отчетния период са разглеждани 5852 бр. граждански дела. От тях
свършени дела са 5460 бр., като останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 392 бр.
От общо свършените граждански дела, 107 бр. са прекратени по
спогодба, а 344 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.
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В срок от 3 месеца са приключили 5151 бр. дела или 94 % от
разгледаните през 2015 г.
В Районен съд – гр.Сливен през 2015 г. са насрочени 1567 бр.
заседания за разглеждане на граждански дела, като от тях са отложени 511
бр. дела или 32,6 %. Повечето от разглежданите граждански дела
приключват в първото по делото съдебно заседание. Както и предходната
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 272 бр.
След въззивна проверка за същия период са се върнали 91 бр. дела
приключили с решение, от които с потвърден съдебен акт 68 бр. дела, 9 бр.
с изменен и 14 бр. дела с отменен съдебен акт.
За отчетния период при обжалване на определения след въззивна
проверка са се върнали 29 бр. дела, които с потвърден съдебен акт 19 бр.
дела и 10 бр. дела с отменен съдебен акт.
Действителната натовареност на съдиите в Гражданска колегия по
отношение на всички граждански дела за разглеждане от тях, като се
изключат делата за разкриване на банкова тайна, разпределяни на съдиите
в наказателно отделение на Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е
73,50 бр., а по отношение на свършените дела е 68,54 бр.
2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През отчетния период са били образувани общо 1905 бр.
наказателни дела, като несвършените от предходен период са 257 бр., или
общо през отчетния период са разглеждани 2162 бр. наказателни дела. От
тях свършени дела са 1903 бр., като останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 259 бр. наказателни дела. От всичко свършените дела в
тримесечен срок са приключили 1599 бр. или 84 % .
Както и предходния отчетен период, така и през този е налице
намаляване на постъплението на наказателните дела през 2015 г., но се е
запазила тенденцията за по – ниска висящност в края на периода.
Наблюдава увеличение на постъплението само по отношение на дела от
частен характер и ЧНД, а в сравнение с предходния отчетен период е
налице намаляване постъплението на наказателни дела от общ характер, по
чл. 78 А от НК, административно-наказателни дела и разпити.
През отчетния период са били образувани общо 563 бр. дела от общ
характер, като несвършените от предходен период са 83 бр. или общо през
отчетния период са разглеждани 646 бр. дела от общ характер. От тях
свършени дела са 573 бр., като останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 73 бр. от общ характер. Съдените лица по постъпилите
и несвършени от предходен период дела от общ характер са били 742 бр.,
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като са оправдани 19 лица, а са осъдени 712 лица. В срок до 3 месеца са
приключили 483 бр. дела / 84%/ от свършените дела от общ характер.
През 2015 г. са постъпили и образувани 65 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 88 бр. От тях са свършени 62 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 84 бр, като са оправдани 15 лица, а са осъдени 11
лица. По-голямата част от тези дела са прекратени поради оттегляне на
тъжбата или поради постигане на съдебна или извънсъдебна спогодба и
поради тази причина подсъдимите по тези дела не се отчитат като
оправдани и осъдени. В срок до 3 месеца са приключили 20 бр. дела / 32%/
от свършените дела от частен характер. Анализът показва, че ниският
процент на свършените в три месечен срок дела от частен характер се
дължи на няколко причини. От една страна, същите се отлагат
многократно по искане на тъжителя или на подсъдимия за постигане на
извънсъдебно споразумение и оттегляне на тъжбата. От друга страна,
поради липсата на досъдебно разследване в тези производства, страните
трудно организират събирането на доказателства, което води до отлагане
на заседанията за разпити на свидетели или за назначаване на експертизи.
През отчетния период са постъпили и образувани 96 наказателни
дела по чл. 78 А от НК, като несвършените от предходен период са били 15
бр. Общо за разглеждане наказателни дела по чл. 78 А от НК през 2015 г.
са били 111 бр. От тях са свършени 102 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 105 бр., като са оправдани 3 лица, а са осъдени 95 лица. В срок до 3
месеца са приключили 92 бр. дела / 90%/ от свършените дела по чл. 78 А от
НК. Анализът на тези дела показва, че през тази година са приключили в
три месечен срок по-малък брой от този вид дела, но въпреки това следва
да се отбележи, че забавянето на приключването им се дължи на
провеждане на съдебно следствие по някои от делата чрез разпит на
свидетели, респ. на вещи лица, включително и назначаване на
допълнителни експертизи.
През 2015 г. са постъпили и образувани 7 наказателни дела по
ЗБППМН, като няма несвършените от предходен период дела. Общо за
разглеждане наказателни дела по ЗБППМН през 2015 г. са били 7 бр. През
отчетния период всички дела са приключили. Съдените лица по
постъпилите наказателни дела от този вид са били 8 бр., като 5 лица са
осъдени, а 3 бр. дела са прекратени.
Внесените обвинителни актове и споразумения през отчетния
период са 563 бр., като въз основа на тях са образувани 563 бр. дела от
общ характер.
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Върнатите за доразследване дела през 2015 г. са 15 броя, като за
сравнение през 2014 г. са били върнати 19 броя.
Общо разглежданите през отчетния период дела по внесени
обвинителни актове и споразумения са били 646 бр. , като от тях са
свършени 573 бр. От свършените дела 205 бр. са приключили с присъда,
346 бр. със споразумение и 7 бр. са прекратени. От приключилите с
присъда дела през 2015 г., с осъдителна присъда са приключили 190 бр.
дела, а с оправдателна 15 бр.
От общо разгледаните от Районен съд – гр. Сливен през годината
НОХД, образувани по внесен обвинителен акт и споразумение от РП –
Сливен, по 551 бр. дела са постановени присъди и споразумения или по
85,2% от тях.
По отношение на свършените 573 бр. дела 96,1 % от тях са
приключили с присъди и споразумения и 3,9 % са прекратени.
Като се има в предвид, че присъди и споразумения са постановени
по 551 бр. дела и след като се приспаднат постановените оправдателни
присъди през отчетния период – 15 бр., то осъдителните присъди по
внесените обвинителни актове и споразумения, свършили през годината
представляват 94 % от общо свършилите дела от общ характер.
Респективно постановените 15 бр. оправдателни присъди
представляват 2,7 % от общо свършените дела от общ характер.
По постановените 15 бр. оправдателни присъди постановени по
НОХД - 15 бр. са били протестирани. От протестираните 15 бр. присъди –
7 бр. са потвърдени, за 2бр. все още няма произнасяне от Окръжен съд –
Сливен, 2 бр. присъди са отменени като делата са върнати за ново
разглеждане, 2 бр. присъди са отменени и е постановена нова присъда, 2
бр. дела са прекратени, като в единия случай протеста е оттеглен, а в
другия случай протеста е върнат.
По дела с висок обществен интерес – няма влезли в сила присъди
през 2015 г.
През 2015 г. са насрочени 2433 заседания за разглеждане на
наказателни дела, като са отложени 916 бр. – 37,65 %, най - често след
представяне на болничен лист от подсъдим или доказателства за служебен
ангажимент по друго дело на защитника и др.
Обжалваните наказателни дела от общ характер през годината,
приключили с присъда са 71 бр. След въззивна проверка за същия период
са се върнали 56 бр. дела, от които с потвърдена присъда 38 бр. дела, 4 бр.
с изменена и 14 бр. дела с отменена присъда.
Общият брой на делата от общ характер с влязъл в сила съдебен акт
през отчетния период е 557 бр.
Обжалваните наказателни дела от частен характер през годината,
приключили с присъда са 17 бр. След въззивна проверка за същия период
са се върнали 17 бр. дела, от които с потвърден съдебен акт 10 бр. дела, 1
бр. с изменен и 6 бр. с отменен съдебен акт.
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От общият брой на делата от частен характер няма с влязъл в сила
съдебен акт през отчетния период с ефективна присъда.
Обжалваните наказателни дела от административен характер през
годината, приключили с решение са 242 бр. След въззивна проверка за
същия период са се върнали 238 бр. дела, от които с потвърден съдебен акт
185 бр. дела, няма с изменен съдебен акт и 53 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 22,52бр., а по отношение на
свършените дела е 19,84 бр.
Действителната натовареност на съдиите /7 бр./ в наказателно
отделение по отношение на всички наказателни дела за разглеждане в
Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е 25,74 бр., а по отношение на
свършените дела е 22,68 бр., като се прибавят и разгледаните от тях
граждански дела по реда за разкриване на банкова тайна, то по отношение
на разгледаните от тях дела на база 12 месеца действителната натовареност
е 26,27 бр., а по отношение на свършените дела е 23,21 бр.
2.3. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

От 01.01.2015 год. до 31.12.2015 г. в РС – Сливен са работили един
ръководител служба „Съдебно изпълнение” и трима държавни съдебни
изпълнители , двама „съдебни деловодители” и един „съдебен секретар”.
Съгласно Заповед № ЛС-04-112/02.02.2015 г. на Министъра на
правосъдието ДСИ Иван Киряков е включен в работна група, която да
разработи и предложи промени в ГПК, в частта за изпълнителното
производство. Работата на работната група е приключила през м. май 2015
г.
Общия брой на постъпилите изпълнителни дела за 2015 год. е 1 165
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 24,27 бр. дела.
Общия брой на свършените изпълнителни дела за 2015 год. е 499
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 10,40 бр. дела.
За сравнение през 2013 г. са постъпили 1 048 бр. изпълнителни дела
и са свършени 604 бр., а през 2014 г. са постъпили 909 бр. дела и са
свършени 661 бр. дела.
Събраните суми по изпълнителни дела за 2015 г. са 1 326 879 лв., в
съпоставка с предходните години: през 2013 г. са 1 938 309 лв., а през 2014
г. са 1 514 697 лв.
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През 2015 г. са постъпили 31 жалби против действията на ДСИ,
като 8 бр. от тях са уважени, а 19 бр. от тях са отхвърлени и по 4 бр. все
още няма произнасяне. За сравнение - През 2013 г. са постъпили 26 бр.
жалби против действията на ДСИ, като 4 бр. от тях са уважени, 22 бр. са
отхвърлени, а през 2014 г. са постъпили 27 жалби против действията на
ДСИ, като 9 бр. от тях са уважение, а 18 бр. от тях са отхвърлени.
2.4. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ

От 01.01.2015 г. до 01.04.2015 г. в РС – Сливен са работили един р-л
служба по вписванията и един съдия по вписванията, поради преместване
на съдия по вписванията Галина Златева в Районен съд – Нова Загора,
съгласно допълнително споразумение на Министъра на правосъдието №
ЛС-И-886/18.07.2014 г.
Считано от 01.04.2015 г. до края на отчетния период са работили
един ръководител служба по вписванията и двама съдии по вписванията,
тъй като от тази дата, съгласно допълнително споразумение № СД-0127/05.03.2015 г. на Министъра на правосъдието съдия по вписванията в РС
–Елхово – Владимир Атанасов е преместен като съдия по вписванията в РС
– Сливен.
В служба по вписванията работят и четирима служители на
Агенцията по вписванията.
Извършени са 10 114 броя вписвания, издадени са 2 247 бр.
преписи, 2 692 бр. удостоверения и са обявени 8 бр. завещания.
3. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Сливенският районен съд, ползва част от сграда, находяща се в гр.
Сливен, пл. “Хаджи Димитър” № 2, като общия брой на ползваните от
Районен съд – Сливен помещения е 29 канцеларии и кабинети, 6 съдебни
зали и 2 броя санитарни възли, стая за класифицирана информация, стая за
веществени доказателства, 3 помещения за архив.
Всички кабинети и съдебни зали, ползвани от Районен съд – Сливен
са оборудвани с необходимата техника, въпреки, че част от същата вече е
остаряла и амортизирала и се нуждае от промяна.
В деловодствата се работи с програмата „САС – Съдебно
деловодство” на Информационно обслужване – гр. Варна, в която са
въведени всички граждански и наказателни производства.
Използваната програмата за разпределението на случаен принцип
на делата е внедрена на 01.10.2015 г., с оглед указанията на ВСС.
В използваната програма за издаване свидетелства за съдимост в
базата данни са въведени всички бюлетини за съдимост. Изпращане на
запитвания и получаване на отговори се осъществява по електронен път,
данните се обменят чрез електронна поща.
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Ползваните програми в Районен съд - Сливен притежават
необходимите защити за неоторизиран достъп. Всеки потребител ползва
лично потребителско име и парола за работа със системата.
Наличното техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни
продукти и сървъри в Сливенския районен съд е следното: Общият брой
на работещите компютри е 71 бр., като 16 бр. са предоставени на
магистрати, 4 бр. на държавни съдебни изпълнители, 3 бр. на съдии по
вписванията, 42 бр. на служители и 6 броя компютри са инсталирани в
съдебни зали.
В изпълнение на чл. 64 от ЗСВ в интернет страницата на Районен
съд – Сливен се публикуват съдебните актове по свършените дела, както и
влезлите в законна сила съдебни актове при спазване на Закона за защита
на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
Също така ежеседмично се публикува календар с насрочените дела за
седмицата, като информацията се актуализира периодично.
Разработена е програма „Справки по делата”, която е инсталирана в
сайта на Районен съд – Сливен, като по този начин всеки гражданин, след
извършване на съответната регистрация, може да следи движението по
делото чрез Интернет.
ІІІ. РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

През 2015 г. щатната численост на съда вече е била: четирима
районни съдии, двама държавни съдебни изпълнители, един съдия по
вписванията и 18 съдебни служители. Щатът на съдиите, държавните
съдебни изпълнители и на съдията по вписванията е бил запълнен през
цялата година.
Броят на служителите е осемнадесет. От тях четиринадесет са
специализирана и четирима са обща администрация. Общата
администрация се състои от административен секретар, главен
счетоводител,
старши
специалист-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.
Една служителка – съдебен деловодител е била в отпуск по
майчинство и на нейно място, след разрешение на ВСС е назначен
деловодител по чл.68 ал.1 т.3 от КТ.
2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
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През годината са постъпили за разглеждане 884 бр. граждански
дела, съответно 850 бр. през 2014 г., 961 бр. през 2013 г. и 1497 бр. през
2012 г. Наблюдава се повишение на броя на делата спрямо миналата
година с 34 бр., което е увеличение с около 4 %.
Постъпили са за разглеждане 558 бр. наказателни дела, съответно
597 бр. за 2014 г., 633 бр. за 2013 г. и 641 бр. за 2012 година. Налице е
спад на постъпленията с около 6 % спрямо броя на наказателните дела от
предишната година, като това намаление е незначителено.
Общо през годината са постъпили 1442 бр. дела, съответно 1447 бр.
за 2014 г., 1594 бр. за 2013 г. и 2138 бр. за 2012 г.
От предишната година са останали несвършени 159 бр. дела.
Всичко дела за разглеждане, заедно с останалите висящи от миналата
година са общо 1601 бр., съответно 1626 бр. за 2014 г., 1795 бр. за 2013 г.
и 2341 бр. дела за 2012 г.
Всичко свършени дела за 2015 г. са: 895 бр. граждански (при 884
бр. постъпили през годината), съответно 857 бр. за 2014 г., 965 бр. за 2013
г. и 1480 бр. за 2012 г. Следователно през 2015 г. се наблюдава леко,
незначително повишение на броя на общо свършените дела.
Свършените наказателни дела са 568 бр., при свършени 609 бр. за
2014 г., 651 бр. за 2013 г. и 660 бр. за 2012 г.
Средномесечното постъпление по щат на един съдия е 33,35 бр.
дела. Тази цифра за 2014 г. е 33,88 бр. дела, за 2013 e 37,40 бр. дела, а за
2012 г. е била 48,77 бр. дела. По този показател се наблюдава равенство с
предходната 2014 г.
Средномесечно свършените дела по щат на един съдия са 30,48 бр.,
съответно за 2014 г. – 30,54 бр., за 2013 г. – 33,67 бр. дела, и за 2012 г. –
44,58 бр. дела.
Действителната натовареност спрямо решените дела за един съдия
е 30,48 бр., при 30,54 бр. за 2014 г., 41,44 бр. за 2013 г. и 54,87 бр. за 2012
г.
2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
2.1.1. Граждански дела по общия ред
В началото на отчетния период са останали несвършени 81 бр. дела. През
2014 г. те са били 75 бр., през 2013 г. – 86 бр. и 56 бр. - през 2012 г.
През годината са постъпили 155 бр. дела, при 175 бр. дела през 2014 г., 180
бр. дела през 2013 г. и 211 бр. през 2012 г. През 2015 г. са поставени за решаване 235
бр. граждански дела. От тях в края на периода остават неприключени 68 бр. За 2014 г.
този брой е бил 82, за 2013 г. е бил 75 бр., а за 2012 г. – 86 бр..
С акт по същество са приключени 119 бр. дела. Тази цифра за 2014 г. е 123
бр. дела., за 2013 г. – 142 бр., а за 2012 г. е 132 бр.
Прекратените по спогодба (споразумение) са 22 бр., съответно 19 бр. за 2014
г., 21 бр. за 2013 г. и за 2012 г. - 12 бр.
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Делата, които са прекратени на друго основание са 26 бр., съответно 26 бр. за
2014 г., за 2013 г. – 28 бр. и за 2012 г. - 37 бр.
Свършените дела са 167 бр., като 72 % от тях са свършени в срок.
Свършените дела за 2014 г. са били 168 бр., за 2013 г. – 191 бр., а за 2012 г. – 181 бр.
Обжалвани са 30 бр., съответно 35 бр. дела за 2014 г., 31 бр. за 2013 г. и 26
бр. за 2012 г. Потвърдени са 21 бр., отменени - 8 бр., останалите дела не са върнати в
съда към края на отчетния период.
2.1.2. Производства по чл. 310 от ГПК
През 2015 г. са постъпили 18 бр. от които 10 бр. по СК и 8 бр.
трудови спорове. През 2014 г. са били 10 бр., през 2013 г. - 42 бр., а през
2012 г. - 89 бр. Има 9 бр. дела от предишната година.
Решени са 12 бр. с акт по същество, прекратени са четири дела по
споразумение и едно по други причини. Обжалвани са четири дела – три са
потвърдени и едно е изменено. Четири дела са висящи към настоящия
момент.
2.1.3. Административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ
От 2014 г. е останало едно висящо дело, което е приключило с
решение. През 2015 г. не са постъпили нови дела.
В предишните години броя на постъпилите дела е бил както следва:
През 2014 г. са постъпили две дела, през 2013 г. - едно дело, а през 2012 г.
не е имало дела.
Ниският, почти нищожен брой дела от този вид се дължи на
приключилия процес по възстановяване на собствеността върху
земеделските земи в страната и в частност в Новозагорска община.
2.1.4. Частни граждански дела
От 2014 година са останали несвършени две дела. Новопостъпилите
през 2015 г. са 113 бр., при 87 бр. за 2014 г., 95 бр. за 2013 г. и 103 бр. за
2012 г. Всички дела през четирите години са решавани близо 100 %, на
момента и в едно заседание. Обжалвани са четири дела. Свършени са
общо110 бр. дела, от тях 102 бр. - по същество и 8 бр. са прекратени, като
109 бр. са решени в тримесечния срок. Шест дела са висящи към
настоящия момент.
През 2014 г. са свършени общо 85 бр. дела, от тях - 81 бр. по
същество и 4 бр. са прекратени, като всичките 95 бр. са решени в
тримесечния срок. През 2013 г. са решени 95 бр. дела, от тях 94 бр. по
същество, 1 бр. прекратено. През 2012 г. са решени 103 бр., от тях 95 бр. по
същество и 8 бр. са прекратени.
2.1.5. Дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК
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През изминалата година са постъпили 566 бр. дела, при 532 бр. дела
през 2014 г., 597 бр. за 2013 г. и 1014 бр. за 2012 г. Петстотин шестдесет и
две дела са решени в срок. Шест броя дела са прекратени. Четири дела са
обжалвани. Две са потвърдени, а останалите не са върнати в съда.
Налице е леко увеличение на броя на делата от този вид, с около 6
% спрямо предходната година. Всички дела са решени в срок. В срок са
били решени и делата през предходните три години.
2.1.6. Дела от и срещу търговци
Висящи е имало 5 бр., постъпили са 4 бр., като 8 от тях са решени
по същество, а едно е останало несвършено.
2.1.7. Други граждански дела
Останали от предходната година – 4 бр. Постъпили през 2015 г. са
28 бр., от които 25 бр. са решени по същество, 5 бр. са прекратени.
Останали несвършени – 2 бр. Обжалвани са девет дела.
2.1.8. Общо граждански дела
Висящи в началото на 2015 г. са 96 бр., при 104 бр. за 2014 г., 108
бр. за 2013 г. и 91бр. дела за 2012 г.
Постъпилите са 884 бр.дела, при 850 бр. дела за 2014 г., 961 бр. дела
за 2013 г. и 1497 бр.дела за 2012 г.
Всичко поставени за разглеждане са били 980 бр. дела. През 2014 г.
са били разгледани 954 бр. дела. През 2013 г. – 1069 бр. дела, а през за
2012 г. – 1588 бр.
От тях 895 бр.са свършени, от които 836 бр. - в тримесечен срок,
което представлява 93 %. Със съдебен акт са приключили 823 бр. дела.
Прекратените са 72 бр., като 26 бр. са прекратени по спогодба и 46 бр. - по
други причини. За решаването им са проведени 1102 бр. съдебни
заседания.
Висящи дела в края на отчетния период са 85 бр., при 97 бр. за 2014
г., 104 бр. за 2013 г. и 108 бр. за 2012 г.
2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

2.2.1. Наказателни дела от общ характер
Останали висящи от миналия отчетен период са 24 бр. дела, при 22
бр. дела за 2014 г., 31 бр. за 2013 г. и 45 бр. за 2012 г. Наблюдава се
относително равен брой дела в това отношение спрямо предходната
година и намаление спрямо по предни години с около 30-50 %.
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Новообразуваните дела са 200 бр., при 246 бр. за 2014 г., 252 бр.
дела за 2013 г. и 250 бр. за 2012 г. Наблюдава се едно намаление от около
20 % спрямо предходната година .
Заедно с останалите несвършени, общо са били поставени за
разглеждане през годината 224 бр., при 268 бр. през 2014 г., 283 бр. дела
през 2013 г. и 295бр. за 2012 г.
Всичко свършените дела са 212 бр. От тях в 3-месечен срок са
решени 190 бр., което представлява 90 % от всички дела.
Със съдебен акт по същество са приключили 75 бр. дела.
Прекратените са 137 бр., от които 126 бр. по споразумение и 11 бр.
по други причини.
В края на отчетния период са останали висящи 12 бр. дела.
Обжалвани и протестирани са 17 присъди, от които една е
отменена, една е изменена, а останалите присъди са потвърдени от
въззивната инстанция.
2.2.2. Наказателни дела от частен характер
Останали от миналия период висящи са 10 бр., при 6 бр. за 2014 г.,
9 бр. за 2013 г. и 17 бр. през 2012 г.
Новопостъпили са общо 14 бр., при 13 бр. през 2014 г., 10 бр. дела
за 2013 г. и 13 бр. през 2012 г. Или общо за разглеждане са били
поставени 24 бр.дела, при 19 бр. за 2014 г., 19 бр. за 2013 г. и 30 бр. през
2012 г.
Свършените дела са 15 бр., от които 8 бр. в тримесечен срок,
което представлява 53 % от всички свършени дела. По 7 бр. от тях, съдът
се е произнесъл с присъда, а 8 бр. са прекратени по различни причини.
В края на периода са останали 9 бр. несвършени дела.
Обжалвани са 11 бр. дела, от които 6 бр. са отменени.
2.2.3. Дела по чл.78а от НК
При този вид дела се забелязва значително понижение на броя им
спрямо предходната година - с около 40 %.
Новопостъпилите дела са 28 бр., при 47 бр. за 2014 г., 32 бр. за
2013 г. и 37 бр. за 2012 г.
Поставени общо за разглеждане са били 29 бр. дела, при 48 бр.
дела за 2014 г., 35 бр. за 2013 г. и 44 бр. за 2012 г. Свършени са общо 25
бр. – всички в тримесечния срок.
Останали несвършени дела в края на отчетния период – 4 бр.
Едно дело е обжалвано.
2.2.4. Частни наказателни дела
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Останали несвършени през отминалия отчетен период са 9 бр. дела.
През 2014 г. несвършените дела са били 10 бр., 13 бр. са били през 2013 г.
и 12 бр. през 2012 г.
Новопостъпилите дела са 190 бр., при 154 бр. за 2014 г., 139 бр. за
2013 г. и 150 бр. за 2012 г., или броят им е относително равен в сравнение
с предходните години.
Всичко за разглеждане са поставени 199 бр. дела.
Всичко свършените са 194 бр., всички в тримесечния срок.
Проведени са 233 съдебни заседания.
По 183 бр. дела е постановен съдебен акт по същество, а
прекратените са 11 бр. 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 5 бр.
Десет броя са обжалвани, пет са потвърдени и четири са отменени.
2.2.5. Частни наказателни дела - разпити
От предходния отчетен период няма останали висящи дела.
Постъпили през годината са 36 бр., при 52 бр. за 2013 г., 45 бр. за 2012 г.
Броят на този вид дела е значително по-малък в сравнение с предните две
години.
2.2.6. Административно-наказателен характер дела
Останали висящи през отминалия период са 19 бр. АНХД, при 36
бр. за 2014 г., 37 бр. за 2013 г. и 31 бр. за 2012 г.
Новопостъпили са 96 бр., съответно 101 бр. през 2014 г., 148 бр.
през 2013 г. и 146 бр. през 2012 г.
Всичко за разглеждане са били поставени 115 бр. дела, от които 92
бр.са свършени през отчетния период. От тях 72 бр. са решени в
тримесечния срок, което представлява 78 %. С акт по същество са решени
88 бр. дела, а 6 бр. са прекратени. В края на годината са останали висящи
23 бр. дела.
Обжалвани са 26 бр. съдебни актове, постановени по този вид дела,
като 7 бр. от тях са отменени.
През 2015 г. в Районен съд – Нова Загора не са били образувани и
съответно разгледани и свършени дела от висок обществен интерес
2.3. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През годината са постъпили 231 бр. изпълнителни дела за
събираема сума в размер на 2 016 949 лв. През 2014 г. са постъпили 362
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бр. дела за сумата от 1 211 817 лв. През 2013 г. са постъпили 306 бр.
изпълнителни дела за събираемата сума от 1 068 629 лв. През 2012 г. тези
дела са били 220 бр. за събираемата сума от 1 781 118 лв.
Средномесечното постъпление
на един държавен съдебен
изпълнител на база щат е 9,63 бр. дела (при 15,08 бр. за 2014 г., 12,75 бр.
дела за 2013 г. и 9,17 дела за 2012 г.). Общо висящи за разглеждане са били
1 191 бр. дела с общо за събиране сума в размер на 13 829 215 лева.
Общо свършените дела през отчетния период са 247 бр.,
средномесечно по 10,29 бр. дела на един държавен съдебен изпълнител на
база отработени човекомесеци.
Събраната сума за отчетния период е била 495 432 лв. (424 818 лв.
през 2014 г., 485 262 лв. през 2013 г. и 572 366 лв. през 2012 г.) Останали
несвършени към края на отчетния период са 944 бр. дела при 960 бр. за
2014 г., 736 бр. за 2013 г. и 676 бр. за 2012 г.
Броят на образуваните и висящи дела се връща към нивата от 2012
г., но значително се е увеличил размера на сумите по същите и най-вече се
е увеличил размера на събраните от ДСИ суми в полза на взискателите в
сравнение с предходните години. Повишил се е и броя на свършените през
отчетната година дела.
2.4. СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ

През 2015 г. в Служба по вписвания е работил един съдия - Галина
Златева.
Извършени са 4 894 вписвания, издадени са 657 бр. удостоверения,
217 справки от държавни органи, 801 преписи, регистрирани са 14 бр.
завещания. Общ брой образувани нотариални дела – 2 797, откази – 18 бр.,
два са обжалвани, като и двата са потвърдени.
3.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Районен съд – Нова Загора осъществява своята дейност в сграда,
собственост на “Напоителни системи” АД, което е държавно дружество.
Както и в предишните доклади е констатирано, условията, при
които този съд осъществява дейността си са крайно неподходящи.
Сградата и съществуващите инсталации се нуждаят от основен ремонт,
има нужда от подмяна на дограма и изолация на сградата, но тъй като
съдът е само наемател на същата, ръководството на съда е преценило, че
не е целесъобразно да се извърши такъв ремонт и не следва да се харчат за
това средства.
Преди близо десет години за нуждите на съда бе закупена сграда в
центъра на града, която е неизползваема поради необходимост от
извършване на вътрешни преустройства. Едва през изминалата година е
постигнат значителен напредък по този изключително важен за съда
въпрос. Предложен е проект за вътрешно преустройство, който най-после
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бе приет в окончателен вариант от Министерство на правосъдието и
представители на ГД ”Охрана”.
Към настоящия момент е в ход обществена поръчка, по която
предстои да бъде определена фирма изпълнител. Последната съгласно
поръчката следва да осъществи проекта в срок от шест месеца.
Следователно има надежди до края на 2016 г. НЗРС да се премести в
новата сграда.
Районен съд - Нова Загора разполага с един сървър, предоставен от
Агенция по вписванията, 24 бр. компютри, като 4 бр. са предоставени на
магистрати, 2 бр. на държавни съдебни изпълнители, един на съдия по
вписванията, 16 бр. на служители и 2 броя компютри са инсталирани в
съдебни зали, 7 бр. лазерни принтери, две мултифункционални устройства
и една звукозаписна система за запис на съдебни заседания.
Разпределението на делата се извършва с нововъведеният уеб
базиран продукт за случайно разпределение на делата, разработен от
фирма „Смарт системс 2010” ЕООД.
През 2015 г. продължава работата в бюрото за съдимост по
внедрената програма АИС „Бюро съдимост”, разработена по ЛОТ 4 по
програма ФАР, реализирана чрез Министерство на правосъдието и
„Индекс България” ООД.
Във връзка с Наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население” и през отчетния период продължават да се извършват
справки чрез отдалечен достъп до национална база данни ”Население”
към Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване” при Министерство на регионалното развитие и
благоустройство по защитен канал с потребителски интерфейс в диалогов
режим на работа.
ІV. РАЙОНЕН СЪД – КОТЕЛ
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Към 31.12.2015 г. в Районен съд - Котел е налице следната щатна
численост: двама магистрати в т. ч. административен ръководител –
председател и един съдия, една държавен съдебен изпълнител и един съдия
по вписванията.
С решение на ВСС по протокол № 24 от 13.05.2015 г., т.2, за
Административен ръководител - председател на РС Котел е назначен съдия
Иван Ченков, който, считано 22.05.2015 г., встъпи в изпълнение на
длъжността си.
Съдия Иван Стоянов Ченков е с юридически стаж по чл.164 от ЗСВ
- 20 години и 6 месеца.
Съдия Йовка Бъчварова е с юридически стаж по чл.164 от ЗСВ - 15
години и 6 месеца, с ранг на съдия в апелативен съд.
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Щатна бройка за длъжността държавен съдебен изпълнител е заета
от Радостина Кънева с юридически стаж 16 години и 6 месеца.
Съдия по вписванията е Стефка Райнова с юридически стаж от 12
години и 6 месеца.
В Районен съд - Котел са утвърдени следните щатни бройки за
съдебни служители: един административен секретар, един главен
счетоводител, половин длъжност системен администратор ІІ-ра степен,
двама съдебни деловодители (гражданско и наказателно деловодство),
двама съдебни секретари (граждански и наказателни дела), един съдебен
архивар, изпълняващ функциите и на завеждащ Бюро съдимост, един
съдебен секретар на СИС, един призовкар, една чистач и един служител по
поддръжка сгради – огняр.
В РС Котел работят по щат само двама съдии, което прави
невъзможно обособяване на гражданско и наказателно отделение. И
двамата съдии разглеждат и граждански, и наказателни дела при еднаква
натовареност от 100 %, които до 30.09.2015 г. са разпределяни на
принципа на случайния подбор от програмата Law choice, разработена от
ВСС. От 01.10.2015 г. беше въведена в реална експлоатация новата
централизирана система за случайно разпределение на делата, разработена
от фирма „Смарт Системс 2010” ЕООД. Двамата съдии дежурят
последователно през седмица.
През 2015 г. съдия Иван Ченков е разгледал общо 427 дела, от които
233 граждански дела и 194 наказателни дела. Съдия Бъчварова е
разгледала 376 дела, от които 208 граждански и 168 наказателни дела.
Действителната натовареност спрямо разгледаните дела, е 33.46
дела на месец.
През 2015 г. Съдия Ченков е решил общо 392 дела, от които 213
граждански дела и 179 наказателни дела. Съдия Бъчварова е решила общо
345 дела, от които 186 граждански дела и 159 наказателни дела. При
посочените данни действителната натовареност на съдиите от РС Котел
спрямо приключените дела е 30.71 дела. За 2014 г. действителната
натовареност по този показател е била 22.83 дела на месеца, за 2013 г. –
36.27 дела.
2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

Пред 2015 г. в Районен съд Котел са образувани общо 712 дела, от
които 390 граждански дела и 322 наказателни дела. През 2014 година са
били образувани 504 дела, от които 298 граждански дела, а наказателните
дела са били 206 броя. През 2013 г. са образувани 764 дела, от които 509
са били гражданските дела и 255 броя наказателни дела.
От постъпилите 390 граждански дела новообразувани са 388 броя.
Две частни граждански дела са върнати от въззивната инстанция за
продължаване на съдопроизводствените действия.
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От постъпилите 322 наказателни дела новообразувани са 314 броя.
1 НОХД е било внесено повторно от РП Котел, след като е било върнато
заради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, 2
НОХД са върнати от въззивна инстанция за ново разглеждане от друг
състав на съда, 2 НОХД са били внесени повторно, след като са били
върнати от въззивна инстанция за ново разглеждане на РП Котел, 2 ЧНД
са прекратени и върнати на РП Котел за изпълнение на процедурата по
чл.243, ал.3 от НПК, след което са повторно са внесени, 1 ЧНД е върнато
от въззивна инстанция за ново разглеждане от друг състав на съда.
През 2015 г. не са били възобновявани производства по наказателни
дела.
През 2015 година е увеличено постъплението и по наказателните, и
на граждански дела спрямо предходната година. Образуваните граждански
дела през отчетната година са с 30.87 % повече от гражданските дела,
образувани през 2014 г. и с 30.51 % по-малко от тези, образувани през
2013 г. Ръстът на гражданските дела за 2015 г. се дължи основно на
увеличения обем на заповедни производства, който е нараснал с 36.61 % в
сравнение със заповедните производства, образувани през 2014 г.
Образуваните наказателни дела са с 56,30 % повече от тези,
образувани през 2014 г. и с 26.27 % повече от образуваните през 2013 г.
При наказателните дела увеличението се дължи основно на големия брой
дела, образувани по искане на прокуратурата по реда на чл.159а от НПК,
съобразно измененията на НПК, обн., ДВ, бр.24 от 2015 г.
През 2015 г. са разгледани 803 дела, от които 441 граждански дела и
362 наказателни дела.
В сравнителен план : През 2014 г. бяха разгледани 616 дела, от
които 371 граждански дела и 245 наказателни дела, а през 2013 г. са били
разгледани 930 дела, от които 591 граждански дела и 339 наказателни дела.
Към 01.01.2015 г. останали висящи от предходния период са били 91 дела,
от които 51 са граждански дела, а останалите 40 са наказателни.
Разгледаните граждански дела за отчетния период са 441 броя, като
останали от тях висящи от предходен период към 01.01.2015 г. са 51 дела, а
постъпилите през годината са 390 дела.
В сравнителен план за 2014 г. са били разгледани 371 броя, като
останали от тях висящи от предходен период към 01.01.2014 г. са 73 дела, а
новообразувани са 298 дела. За 2013 г. са били разгледани 591 броя
граждански дела, като останали от тях висящи от предходен период към
01.01.2013 г. са 82 дела, а новообразувани са 509 дела.
Разгледаните наказателни дела за периода са 362, от които висящи
от предходен период към 01.01.2015 г. са 40 дела, а постъпилите през
годината са 320 дела.
В сравнителен план през 2014 г. са разгледани 245 дела, от които
останали висящи от предходен период към 01.01.2014 г. са били 39 дела, а
постъпилите са били 206 дела. През 2013 г. са разгледани 339 наказателни
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дела, от които останали висящи от предходен период към 01.01.2013 г. са
били 84 дела, а постъпили са били 255 дела.
По 15 НОХД съдът е разгледал делата по особеното производство
по глава ХVІІ „Съкратено съдебно следствие”. По 11 НОХД
производството се е провело по правилата на гл.ХХІV от НПК „Бързо
производство”, като по две от тях наказателното производството не е
приключило към края на отчетния период. През 2015 г. не са се
разглеждали наказателни дела по реда на ХХV „Незабавно производство”.
През 2015 г. от общо разгледаните 803 дела, приключени са били
737 дела – 91.78%. От общо свършените дела 399 броя са граждански дела
и 338 броя са наказателните дела.
В сравнителен план: През 2014 г. от общо разгледаните 616 дела
приключени са били 525 дела – 85.23 %. През 2013 г. от общо
разгледаните 930 дела приключени са били 816 дела – 87.74 %.
През 2015 г. от всички свършени дела в тримесечен срок са
свършени общо 672 дела – 83.67 %.
В сравнителен план : През 2014 г. от всички свършени дела в
тримесечен срок са свършени общо 437 дела – 83.24 %. През 2013 г. от
всички свършени дела в тримесечен срок са свършени общо 649 дела –
79.53 %.
2.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

От разгледаните през отчетната година 441 граждански дела
свършени са 399 дела – 90.48%.
В сравнителен план : От разгледаните през 2014 година 371
граждански дела свършени са 320 дела – 86.25 %. От разгледаните през
2013 г. 591 граждански дела свършени са 516 дела – 87.31 %.
Останали несвършени граждански дела в края на отчетния период
са общо 42 броя.
Към 31.12.2015 г. са спрени 4 граждански дела – две до
приключване на друго производство, чието решаване е от съществено
значение за изхода на спрените дела, и две - по взаимно съгласие на
страните.
От свършените граждански дела решени в тримесечен срок са 365
дела – 91.48 %.
В сравнителен план: От свършените през 2014 г. граждански дела
решени в тримесечен срок са бири 279 дела – 87.19 %. От свършените през
2013 г. граждански дела решени в тримесечен срок са били 467 дела –
90.50 %.
За отчетния период са били проведени 453 съдебни заседания по
граждански дела, 162 от които са открити съдебни заседания и 291 закрити
съдебни заседания. Общо 36 граждански дела, разглеждани в открито
съдебно заседание, са били обявени за решаване в първото по делото
заседание.
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Решените граждански дела по същество са 351 броя – 87,97 % от
общо свършените граждански дела. Постановени са 89 съдебни решения, с
които са приключени 83 дела.
Прекратените граждански дела са общо 48 броя, от които 12 дела по
спогодба, 18 дела са прекратени поради неизпълнение на дадените от съда
указания по реда на чл.129 от ГПК, 1 дело е прекратено поради
недопустимост на предявения иск, 6 дела са били изпратени по подсъдност
на компетентния съд, 8 дела са прекратени поради оттегляне или отказ от
предявения иск, 3 дела са прекратени и изпратени на Окръжен съд Сливен за определяне на друг равен по степен съд, който да ги разгледа
след отвод на съдиите от Районен съд - Котел.
2.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

От общо разгледаните за периода 362 наказателни дела са
свършени 338 дела – 93.37% в процентно съотношение.
В сравнителен план: От общо разгледаните за 2014 г. 245
наказателни дела са били свършени 205 дела - 83.37 % в процентно
съотношение. От общо разгледаните за 2013 г. 339 наказателни дела са
били свършени 300 дела - 88.50 % в процентно съотношение.
Останали несвършени наказателни дела към 31.12.2015 г. са 24
броя, от които 11 броя НОХД, 5 броя НЧХД, 2 броя НАХД по реда на
чл.78а от НК, 1 броя ЧНД, 5 броя НАХД по жалба срещу наказателни
постановления.
В тримесечен срок са били свършени общо 307 наказателни дела –
90.83 % от общо свършените наказателни дела.
В сравнителен план през 2014 г. в тримесечен срок са били
свършени общо 158 наказателни дела – 77.07 % от общо свършените
наказателни дела. През 2013 г. в тримесечен срок са били свършени общо
182 наказателни дела – 60.07 % от общо свършените наказателни дела.
За цялата 2015 г. са били проведени 284 заседания по наказателни
дела, от които 132 са били насрочените заседанията по разглеждане на
НОХД, а отложените заседания са 50 – 37.88 % от всички проведени по
НОХД съдебни заседания. Насрочените заседания по НЧХД са били 17, а
отложените са 12 – 70.59 %. Насрочени заседания по НАХД по чл.78а от
НК са били 17, а 1 е отложено – 0.59 %. По ЧНД са били проведени 16
заседания без отлагане. По НАХД по жалба срещу НП са били проведени
37 заседания, като 2 са били отложени – 0.54%.
Решените наказателни дела по същество са 309 броя- 91.42 % от
общо свършените наказателни дела.
Постановени са 28 присъди по НОХД и 3 присъди по НЧХД. По 51
НОХД са одобрени споразумения по реда на чл.382 и чл.384 от НПК. По
16 броя НАХД по чл.78а от НК и по 19 НАХД по жалба срещу
наказателни постановления са постановени съдебни решения, по 3 НАХД,
образувано по чл.1 от УБДХ, са постановени решения. По 176 ЧНД са
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постановени съдебни актове по направени по делата искания. По 13 от
ЧНД от общо образуваните ЧНД са проведени разпити на свидетели,
респ. на обвиняеми, по реда на чл.222 и чл.223 от НПК.
През 2015 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.
Прекратени за отчетната година са общо 29 наказателни дела.
Две НОХД са прекратени и върнати на РП за отстраняване на
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. По тях
съдебното производство е било прекратено на основание чл.288, т.1 от
НПК и делото е било върнато 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 подсъдимите.
Делът на върнатите дела, съотнесени към общия брой образувани
НОХД, 1.02%.
В сравнителен план : Върнатите дела през 2014 г. съотнесени към
общия брой образувани НОХД, са били 1.06 %. През 2013 г., съотнесени
към общия брой образувани НОХД, са били 4.12 %.
През 2015 г. на РП Котел не са били връщани НАХД, образувани по
реда на чл.78а от НК.
В сравнителен план : През 2014 не са били връщани НАХД
образувани по реда на чл.78а от НК, а през 2013 г. процентът на върнати
спрямо образувани НАХД по чл.78а от НК е 6.67 %.
От свършените през периода 338 наказателни дела броят на
приключените НОХД е 84, на НЧХД е 5, на НАХД по реда на чл. 78а от
НК е 16.
По 28 от разгледаните НОХД са постановени присъди. 51 НОХД са
приключили с одобряване на постигнато между страните споразумение, от
които 15 НОХД са били образувани по реда на чл.382 от НПК, а по 36
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 100, като 86 лица се отчитат в отчета като осъдени, т.е. спрямо
тях наказателното производство пред РС Котел е приключило на някакво
основание, вкл. 6 непълнолетни. От тези лица 55 са се признали за
виновни и е било одобрено споразумение по реда на глава ХХІХ от НПК, а
31 лица са били осъдени с присъди – 5 от тях с частично оправдателна
присъда. По отношение на 13 лица наказателното производство не е
приключило към 31.12.2015 г. Единадесет лица са отчитат като съдени, но
не са били осъдени : Две НОХД, по който е било повдигнато обвинение
срещу две лица, са били прекратени и върнати на РП Котел; едно НОХД,
по което е било повдигнато обвинение срещу едно лице, е било прекратено
на основание чл.81, ал.3 вр. чл.80, ал.1, т.4 от НК; четири НОХД, по които
е било повдигнато обвинение срещу осем лица, са били прекратени пред
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РС Котел и делата са били изпратени на ВКС след отвод на съдиите от РС
Котел.
Общият брой на постановените осъдителни актове по НОХД е 76
бр., от които 25 присъди са постановени по общия ред, а 51 са
определенията, с които са одобрени постигнати между страните
споразумения.
Постановени са изцяло оправдателни присъди по три НОХД.
По част от повдигнатото обвинение са били оправдани общо 5 лица.

2.3. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

В Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд - Котел работи
по щат един съдебен изпълнител. Постъпилите изпълнителни дела през
отчетния период са 122. Несвършени към 01.01.2015 г. са били 778 броя
или общо висящи през 2015 г. е имало 900 изпълнителни дела. Взискатели
по 12 от новообразуваните дела са физически лица, а по останалите 110
дела – юридически лица. Всички новопостъпили дела са водени общо за
сумата 199 533.00 лева, а сумата, за която са водени несвършените към
началото на 2015 г. изпълнителни дела, е 4 672 088.00 лева, общо 4 871
621.00 лева.
Намалелият брой на изпълнителните дела е отражение на
намалелия брой на исковите производства в РС Котел, както и поради
обстоятелството, че взискателят има право на избор между държавните и
частните съдебни изпълнители. Резкият спад в събираемостта се дължи на
липсата на имущество у длъжниците и липсата на постоянни
секвестируеми доходи, които да бъдат запорирани.
Образуваните през 2014 г. изпълнителни дела са били 255, а през
2013 г. са били 142.
Общият брой на свършените изпълнителни дела е 85, от които 54
поради реализиране на вземането и 31 са били прекратени. През 2015 г.
образувани пред РС Котел изпълнителни дела не са били изпращани на
частен съдебен изпълнител по искане на взискател. Събраната сума по
изпълнителните дела е 103 527.00 лева. Събраните държавни такса са в
размер на 11 114.00 лева.
В сравнителен план : През 2014 г. са били образувани 255
изпълнителни дела за сумата общо в размер на 4 138 077.00 лева.
Свършените дела са били 51 броя, а събраните суми 182 995.00 лева. През
2013 г. са били образувани 142 изпълнителни дела за сумата общо в размер
на 479 260.00 лева. Свършените дела са били 108, събраните суми - 122
082.00 лева.
През 2015 г. срещу действията на Държавния съдебен изпълнител
не са били подавани жалби.
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2.4. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

По щат в РС Котел работи един съдия по вписванията, който е
извършил общо 1334 вписвания. През 2015 г. няма постановени от съдията
по вписванията откази за вписване.
За периода на заместване на нотариус Милен Височков от
01.05.2015 г. до 08.05.2015 г. и от 11.05.2015 г. до 15.05.2015 г. съдията по
вписванията е извършила 129 нотариални удостоверявания и е образувала
и разгледала 32 нотариални дела.
За периода на заместване на нотариус Милен Височков от
08.06.2015 г. до 29.06.2015 г. съдията по вписванията е извършила 197
нотариални удостоверявания и е образувала и разгледала 76 нотариални
дела.
За периода на заместване на нотариус Милен Височков от
30.06.2015 г. до 19.07.2015 г. съдията по вписванията е извършила 132
нотариални удостоверявания и е образувала и разгледала 29 нотариални
дела.
За периода от 20.07.2015 г. до 18.12.2015 г. съдията по вписванията
е с нотариални функции на основание чл.82, ал.1 от ЗННД и е извършила
1215 нотариални удостоверявания и е образувала и разгледала 213
нотариални дела.
За периода на заместване на нотариус Красимир Панайотов - от
21.12.2015 г. до 31.12.2015 г. съдията по вписванията е извършила 38
нотариални удостоверявания и е образувала и разгледала 5 нотариални
дела.
3. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Районен съд - 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 Районна прокуратура - 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.
Всички работни места в Районен съд - Котел са оборудвани с пълни
компютърни конфигурации, към всяка от които е свързан UPS. През 2015
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г. беше закупена пълна компютърна конфигурация за ползване от
председателя на Районен съд - Котел, един принтер, инсталиран в
заседателната зала за ползване в съдебни заседания и две
мултифункционални устройства – за
съдебното деловодство и за
административния секретар.
В Районен съд - Котел по ЛОТ-9 на програма ФАР е изградена
локална компютърна мрежа, която свързва всички работни места. Всички
работещи в Районен съд - Котел имат достъп до Интернет. В заседателната
зала са инсталирани две системи : звукозаписна техника, с помощта на
която се изготвя пълен запис на проведените съдебни заседания, като и
система за вътрешно и външно озвучаване.
На електронната страница на съда ежедневно се публикуват
графиците на насрочените дела и пълните текстове на всички постановени
съдебни актове така, както задължава чл.64, ал.1 от ЗСВ при спазване на
Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
През 2015 г. в Районен съд - Котел беше внедрено уеб приложение
„Съдебна информационна система” за осигуряване на интернет достъп до
информация за движението на делата в съда чрез включване към
централната страница (портал) на съдилищата от съдебния район на
Окръжен съд - Сливен. Достъп до портала могат да имат страните по
делата, както и техните адвокати, след получаване на потребителско име
и парола.
За управление на съдебните дела се ползва програма „Съдебно
административна система” (САС), разработена от „Информационно
обслужване” АД – Варна.
За спазване на принципа на случайния избор на съдия – докладчик
до 30.09.2015 г. се е използвала програма „Law сhoice”, разработена от
Висш съдебен съвет. В изпълнение на решение по протокол № 23 от
заседанието на ВСС, проведено на 07.05.2015 г., от 01.10.2015 г. беше
въведена в реална експлоатация нова Централизирана система за случайно
разпределение на делата, разработена от фирма „Смарт Системс 2010”
ЕООД, която е единствената система за случайно разпределение.
***
В заключение искам да изразя благодарност към всички колеги –
съдии и към служителите от администрациите на съдилищата в окръга за
високият професионализъм и компетентност, проявени в работата им през
2015 г., както и за отстояването на утвърдените етични и морални
принципи – неразделна част от визията на професиите „съдия“ и „съдебен
служител“.
АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОС-СЛИВЕН:___________
/Къню Жеков/
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