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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ОКРЪЖЕН СЪД ЯМБОЛ 

 
 
 
Към 31.12.2008 г. Ямболски окръжен съд работи със щат: един 

Председател, двама Зам. Председатели, дванадесет  член съдии и  
петима младши съдии. Една щатна бройка съдия се освободи през 
изтеклата година, поради пенсиониране на съдия от Ямболския окръжен 
съд. Свободни останаха и  две щатни бройки за мл. Съдии. Една от 
свободните щатни бройки за съдия в Окръжен съд бе заета от 
новоизбрания съдия Калина Пейчева, след спечелване на конкурс. 
Свободните щатни бройки  са обявени по реда на  ЗСВ, като по преценка 
на ВСС предстои провеждането на конкурс за заемането на само една 
свободна щатна бройка за мл. съдия. За попълване на съставите на съда 
и с оглед нормалното функциониране на съда са необходими поне 2 мл. 
съдии, което за 2009 г. ще се окаже невъзможно,поради 
обстоятелството, че през същата година  в Ямболския окръжен съд ще 
остане заета само една от петте щатни бройки за младши съдии, а 
предстои провеждането на конкурс само за едната свободна бройка мл. 
съдия. 

Като структура работата в Ямболски окръжен съд през отчетната 
година се осъществява от две  колегии: гражданска и наказателна. 
Съдиите от гражданската колегия са обособени в гражданско, търговско 
и фирмено отделения. Дейността на съдиите от тази колегия се 
осъществява в следните състави: четири състава, разглеждащи въззивни 
граждански дела, 7 еднолични състава, състава разглеждащи граждански 
и търговски дела. Съдиите от наказателната колегия осъществяват 
дейността  в следните състави: три състава, разглеждащи 
второинстанционни наказателни общ и частен характер дела, и 
наказателно административен характер дела, шест състава разглеждащи   
наказателни общ характер дела.  

През отчетната 2008 г. спрямо  съдии от Ямболския окръжен съд 
няма наложени дисциплинарни наказания и не текат дисциплинарни 
производства.  

Към 31.12.2008 г. в Окръжен съд гр.Ямбол работят по щат 35 броя 
служители. Същите са структурирани, съобразно Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административни, военни  и 
апелативни съдилища /влязъл в сила 29.01.2008 г./,  в следните 
длъжности: Съдебен администратор – 1бр., административен секретар- 1 
бр., Счетоводител- 1 бр., Съдебни секретари - 7 броя, Съдебни 
деловодители-10 броя, Съдебни архивари-2 броя, Управител на сграда - 
1 брой, Касиер - 1 брой, Призовкар - 2 броя, Призовкар и чистач-3 броя, 
Работник по подръжката- 1 брой, Огняр-1 брой, Мрежов системен 
администратор - 1 брой, Шофьор-снабдител- 1 брой.  
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Към 31.12.2008 г. има  незаети 5 щатни бройки на служители в 
Ямболски окръжен съд – съдебен секретар-протоколист - 1 бр.,съдебен 
деловодител -2 бр., системен администратор. В по голямата си част тези 
щатни бройки се овакантиха след преминаването на служители от 
Ямболския окръжен съд в състава на  новосформирания 
Административен съд- Ямбол.  

През 2008 г. след провеждане на конкурс от ВСС  в съда бе 
назначен съдебен администратор.  

В окръжният съд съдебната администрация е организирана в 
специализирана и обща администрация. В специализираната влизат 
следните служби: регистратура, деловодства наказателна и гражданска 
колегии, съдебни секретари, фирмено деловодство, архив и служба по 
връчване на призовки съдебни книжа. В общата администрация влизат 
следните служби: финансова дейност и снабдяване, управление и 
подържане на съдебната сграда, информационно обслужване и 
технологии. През 2008 г. в съда бе  обособена и заработи регистратура 
за съхраняване на квалифицирана информация. 

Съотношението между броя на служителите от съдебна 
администрация при Окръжен съд Ямбол спрямо броя на съдиите от 
същия съд е 1,7 : 1 . 

С оглед нуждите на съда, изхождайки от единния класификатор на 
длъжностите в съдебната администрация и структурирането на същите, 
съобразно Правилника за администрацията в районните, окръжните, 
административни, военни  и апелативни съдилища /влязъл в сила 
29.01.2008 г./,  щатът на съда следва да бъде увеличен с бройка : 
 Пресаташе. Изготвя информационната стратегия на съда и 
осъществява връзките с обществеността. 
 Служител по сигурността и Деловодител класифицирана 
информация. През отчетната 2008 г. тези длъжности се съвместяваха 
от служители при съда. 
 
 

 
ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 

 
 
 
Първоинстанционни производства 
 
 

    Брой на делата  за разглеждане   
 
   

През отчетната 2008 г. в  Окръжен съд Ямбол са постъпили за 
разглеждане общо граждански дела /вкл. търговски/ първа 
инстанция- 147 броя., от които 55 бр. са търговски дела. Останали 
несвършени от този вид към 1.01. 2008 г. са 42 броя. Процентното 
съотношение между несвършени в началото на отчетния период към 
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постъпилите през отчетния период граждански дела първа 
инстанция е 28,5% .          

 Общият брой  на разгледаните през отчетния период на 2008 г. 
първоинстанционни граждански дела от този вид е 189 броя. От тях 69 
бр. са търговски дела.   

При сравнителен анализ с 2006 г. и 2007 г. се отчита запазване на 
тенденцията за увеличение на броя на гражданските дела първа 
инстанция в сравнение с предходните години. През предходните две 
години постъпленията от тези дела са съответно - 134 броя за 2006 г. и 
148 броя за 2007 г. 

През отчетната 2008 г. са  постъпили  43 броя фирмени дела- 
регистрационно производство. Основно това дела за регистрация на 
кооперации и юридически лица с нестопанска цел и свързаните  с тях 
промени,подлежащи на вписване в съответните регистри.  

  Анализът на горните цифри за последните три години сочи, че 
през изтеклата година броя на постъпилите граждански и търговски дела 
като абсолютна бройка значително е намалял спрямо делата, постъпили 
в съда през 2007г. (общо 1720 бр.)  и през 2006 год.( общо 1948 дела),  и 
причината е в значителното намаление  в постъплението на фирмените 
дела, които от 1161 през 2006 год. са намалели на 1051 през 2007 год., а 
през 2008 год. са образувани само 43 дела.  Една от основните причини 
за намаляване на фирмените дела ( а оттам и на общия брой постъпили 
гр. дела през 2008 год.) е заработването на търговския регистър от 
1.І.2008 год., в резултат на което в окръжния съд останаха 
регистрациите само на ЮЛНЦ.  При  останалите видове граждански 
дела е налице сравнителна стабилност в постъпленията. 

 През отчетната 2008 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 
разглеждане НОХД първа инстанция- 47 броя. Останали несвършени към 
1.01.2008 г.- 10броя. Общо НОХД първа инстанция дела за 
разглеждане през отчетния период – 57 броя. Процентното 
съотношение между несвършени в началото на отчетния период към 
постъпилите през отчетния период НОХД първа инстанция е 13,5% .           

При съпоставяне на данните през отчетния период с тези през   
2007 г. и 2006 г. се забелязва тенденция  на незначително намаление  на 
постъпленията по този вид дела – с 5 броя, след  увеличението  на 
постъплението на НОХД първа инстанция през 2007 г.- 52 броя, при 40 
броя за 2006 г. 

От така  посочените дела  по глава ІІ от НК – престъпления 
против личността  общия  брой на  разглежданите  дела  през 
отчетния период е  11, от които 8 постъпили през отчетния период и 3 
останали несвършени в началото на  отчетния период. Две от делата са 
останали несвършени към края на отчетния период. 

Сравнено с предходните две години съответно през 2007 година  в 
ЯОС са разглеждани  от този вид дела   14 броя  и през 2006 година 9 
броя. 

 
По глава V от НК – престъпления против  собствеността 

общия брой на разглежданите дела през отчетния период е 6, от които  
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5 постъпили през отчетния период  и 1 останало несвършено  в началото 
на отчетния период. Сравнено с предходните  две години  съответно 
през 2007 година в ЯОС са разглеждани от този вид дела  7 броя  и през 
2006 година  4 броя. 

 
По  глава VІ – престъпления против стопанството  общия 

брой на разглежданите дела  през  отчетния период е  14, от които  13 
постъпили през отчетния период и  1 останало несвършено  в началото 
на отчетния период. Сравнено с предходните две години съответно  през 
2007 година в ЯОС са разгледани от този вид дела 7 броя и през 2006 
година  1 брой. 

 
 По глава VІІ – престъпления против финансовата , 

данъчна и осигурителни системи   през отчетния период в ЯОС дела  
не са разглеждани.  

Сравнено с предходните  две години през 2007 година  в ЯОС са 
разгледани от този вид дела  7 броя и през 2006 година  1 брой. 

 
По глава VІІІ – престъпления против дейността на 

държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи  
публични функции  общия брой на разглежданите дела през  отчетния 
период  е 3, едно от които  от предходен и две постъпили през отчетния 
период. Сравнено с предходните две години през 2007 година в  ЯОС са 
разгледани от този вид дела  2 броя и през 2006 година  3 броя. 

 
По  глава  ХІ – общоопасни престъпления  общия  брой на 

разгледаните дела през отчетния период е 23,  от които  19 постъпили 
през отчетния период и  4 останали несвършени  в началото на отчетния 
период. Три от делата са останали несвършени към края на отчетния 
период. 

Сравнено с предходните две години съответно през 2007 година  в 
ЯОС са разглеждани  от този вид дела   26 броя  и през 2006 година 23 
броя. 

През отчетния период на 2008 г. в Ямболския окръжен съд са 
постъпили за разглеждане  108 броя частни наказателни дела. 
Останали несвършени към 1.01.2008 г. - 2 броя.Общо частни 
наказателни дела за разглеждане през отчетния период – 110 броя. 
Процентното съотношение между несвършени в началото на отчетния 
период към постъпилите през отчетния период частни наказателни дела 
е 1.8 %.      

 При сравнителен анализ с 2006 и 2007 г. се наблюдава тенденция 
на увеличение на броя на частни наказателни първа инстанция в 
сравнение с предходните години. През предходните две години 
постъпленията от тези дела са съответно - 101 броя за 2007 г. и 81 броя 
за 2006 г. Това се дължи основно на постъпленията на дела с искане от 
страна на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение 
„задържане под стража” и на делата по реда на чл.451 НПК за замяна на 
наложеното наказание „пробация” с наказание „лишаване от свобода”. 
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    През отчетния период на 2007 г в Ямболския окръжен съд са 
постъпили за разглеждане  47 броя частни наказателни дела 
РАЗПИТИ. Няма останали несвършени дела от този вид към началото на 
отчетния период- 1.01.2008 г.  

 При сравнителен анализ с 2006 и 2007 г. се наблюдава тенденция 
на устойчивост на постъпленията на частни наказателни дела 
РАЗПИТИ през последните години. През предходните две години 
постъпленията от тези дела са съответно - 45 броя за 2007 г. и 60 броя 
за 2006 г.  

Общия извод е, че при  първоинстанционните наказателни дела се 
запазва тенденцията за намаляване на постъпленията. Налице е обаче  
друга положителна тенденция - значителното намаляване на броя на 
висящите в началото на отчетния период наказателните дела .  

 
 
Брой на свършените дела    
 
 
 През 2008 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол 

граждански дела първа инстанция /вкл. търговски/ е 151. В 
срок до 3 месеца са свършени 90  дела, което съставлява  59,6 % от 
свършените от този вид дела, при 70 % за 2007 г. и   71 % за 2006 г.  

От тях: 
- Търговски. Свършени  54 бр. В тримесечен срок 33 бр., което 

съставлява 61 % от свършените от този вид. В сравнение с предходните 
години- 75% за 2007 г. и 61 % за 2006 г. 

- Други граждански. Свършени 97 бр. От тях в тримесечен срок- 
57 бр., което съставлява 59 % от свършените от този вид. В сравнение с 
предходните години - 63% за 2007 г. и 75% за 2006 г.  

През 2008 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол фирмени 
дела е 42 броя. Всички са свършени в срок .  

Анализът на горните данни сочи, че макар да е занижен процента 
на свършените в 3-месечния срок гр. дела, също така е намален и броя 
на делата, останали висящи в края на годината. От прегледа на делата, 
решени извън тримесечния срок се установи, че по една  част от тях 
причина за това е  постъпването на  нередовни искови молби, което 
налага оставянето им  без движение; друга причина за неспазване на 
този срок е  нередовното призоваване на страните за І с.з.,  увеличение 
на исковата претенция след І–во с.з. и в отсъствие на другата страна; 
постъпването на и.м. в началото на съдебната ваканция, което налага 
насрочването на делото през м. септември, спиране на производството 
по взаимно съгласие или по друга  причина посочена в ГПК. По делата 
разгледани по реда на новия ГПК, основна причина за  неспазване на 
тримесечния срок е размяната на съдебните книжа,което не позволява 
делото да се разгледа в този срок.  Анализът на причините налага 
извод, че причините за неспазване на тримесечния срок са 
обективни, не зависят и не се дължат от и на неправилно 
процесуално  поведение на съдиите, а  напротив - всички  техни 



7 

действия  по движението  на  тези гр. дела са били насочени към 
изработването на делото съобразно изискването на 
процесуалния закон - право на защита на страната,попълване с 
доказателства, отстраняване нередовности в и.м., правилно 
конституиране на страни  и др.        

От всичко свършените през отчетния период граждански дела 
първа  инстанция със съдебен акт по същество са свършили 120 дела. 
От тях:  

търговски – 39 дела; 
          други – 81 дела. 

Прекратените граждански дела първа  инстанция през 
отчетния период са общо  31 броя. От тях: търговски 15 дела и други -16 
дела. 

По граждански и търговски дела І инстанция делата са прекратени 
поради неподсъдност на ЯОС,  недопустимост на предявеният иск, 
неотстранени в срок нередовности и съединяването им с други  висящи 
дела. 

През 2008 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол НОХД 
първа инстанция е 50 . В срок до 3 месеца са свършени 42  дела, което 
съставлява  84% от свършените от този вид дела, при 86 % за 2007 г. и 
69 % за 2006 г.   В  преобладаващата си част причините за несвършване 
на  част от първоинстанционните наказателни дела  в препоръчителния 
три месечен срок са свързани с:  

- неявяването на  подсъдими и защита в съдебно заседание с 
посочване на уважителна причина за това  , което обстоятелство и  
налага отлагането на съдебни заседания; 

- неявяване на  свидетели чийто показания са необходими за 
изясняване на  фактически обстоятелства по делото независимо от 
редовното им призоваване; 

- необходимост от събиране на доказателства от  съда  по 
искане на страните или  по инициатива на съда, несъбрани в хода на 
досъдебно производство; 

- назначаване на  нови  съдебни експертизи или  поставяне на 
допълнителни задачи на  експертите по назначени  такива. 

 Следва да се има предвид, че във всички случаи съда е 
санкционирал  нередовната страна или свидетел по чиято вина е 
отложено делото.  

От всичко свършените през отчетния период НОХД първа 
инстанция  със съдебен акт по същество са свършили 50  дела,от 
които с присъда- 26 дела и са прекратени 24 дела. 

От прекратените 24 дела 20 дела са завършилите  със 
споразумение, 3 дела са  прекратени и върнати за доразследване 
и едно дело е прекратено  по реда  на чл.369 ал.4 от НПК. 

От прекратените завършили със споразумение общо 20 дела  по 
реда на чл.381 от НПК са  15 дела и по реда на чл.384 от НПК – 5 дела. 
Всички дела внесени и приключили със споразумение по реда на чл.381 
от НПК са разгледани от съда в законоустановения 7 дневен срок по 
чл.382 ал.2 от НПК. При завършилите със споразумение по реда на 
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чл.384 от НПК  дела споразумението е одобрявано в първото по делото 
заседание при което всички дела  са приключили в максимално кратки 
срокове, във всички случаи в рамките на инструктивния три месечен 
срок. 

От прекратените дела 3 са  върнати на прокуратурата  за 
доразследване, след констатиране на допуснати отстраними 
съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното производство 
– такива по чл.248 ал.2 т.3 от НПК, изразяващи се  в нарушаване на 
правата на пострадали- неизпълнение на задължение по чл.227 ал.3 от 
НПК по две дела и  по едно от делата в такова  довело до ограничаване 
на процесуалните права на обвиняемите, свързано  с  предявяване на  
обвинението. По две от делата  съдебното производство е  прекратено с 
разпореждане на съда  по реда на чл.249 ал.2 вр. с чл.248 ал.2 т.3 НПК  
и по едно от делата с определение на съда по реда  на  чл.288 ал.1 от 
НПК. 

По едно от делата производството е прекратено  на осн. чл.369 
ал.4 от НПК. Следва да се има предвид, че  по внесен обвинителен акт  
по същото досъдебно производство  през отчетния период е налице 
прекратяване на съдебното производство и връщане на делото  по реда 
на чл.249 ал.2 от НПК. 

Сравнено с предходните две години  прекратените и  върнатите за 
доразследване  НОХД са съответно  1 дело за 2006 година и 6 за 2007 
година, като и в предходните  години са констатирани допуснати  
отстраними съществени процесуални нарушения идентични с тези  
констатирани и през 2008 година , а именно такива  по чл.277 ал.3 от 
НПК. 

През 2006 г. и 2007 г.  няма  прекратени производства по реда на  
чл.369 ал.4 от НПК. 

През 2008 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол частни 
наказателни дела първа инстанция  е 109. В срок до 3 месеца са 
свършени 108 дела, което съставлява  99% от свършените от този вид 
дела, при 90 % за 2007 г. и   97 % за 2006 г 

От всичко свършените през отчетния период частни наказателни 
дела  първа  инстанция със съдебен акт по същество са свършили 100 
дела. 

Прекратените частни наказателни дела  първа  инстанция през 
отчетния период са 9 броя. Основни причини за това са: недопустимост 
на предложенията за замяна на наказанието „пробация” с наказание 
„лишаване от свобода”, недопустимост на исканията за „комулация” или 
„реабилитация”, връщане на делата по реда на чл.323 НПК. 

 
 
 

Брой обжалвани и протестирани съдебни актове.Резултати 
от въззивна и касационна  проверка.  
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През отчетния период на 2008 г. са обжалвани  39 съдебни акта на 
Ямболския окръжен съд,постановени по граждански дела първа 
инстанция./вкл.търговски дела/. От тях: по търговски дела 2  са 
отменени, 2 са изменени и 107 са потвърдени. Спрямо свършените през 
отчетния период 151 броя дела процента на отменените съдебни актове 
е 1,3 %. а спрямо общия брой на делата за разглеждане през същия 
период 189 дела- 1,1 %.  

През отчетния период на 2008 година са обжалвани и 
протестирани  общо 23 присъди  по НОХД на  Ямболски окръжен съд, 
от тях 5 по протест и 18 по жалба на страните. От тях  2 присъди са 
отменени, 4 присъди са изменени и  6 присъди са потвърдени. По 
отношение на останалите обжалвани присъди няма резултат. Спрямо 
свършените през отчетния период  50 броя дела процента на отменените 
е  4%, а спрямо общия брой на делата за  разглеждане от този вид през 
същия период 57 дела – 3,5 %. 

Като причина за отмяна на присъдата и връщане на делото на 
прокурора  за ново разглеждане е  констатирана вина за осъществяване 
на деянието от  подсъдимия, както и необходимост от предявяване на 
ново обвинение. 

Сравнено с  резултатите от 2007 година  където  процента на 
отменените присъди спрямо свършените дела  е 6,1% , а този на  
отменените  спрямо разглеждани такива за периода е 5,1 % е налице 
подобрение  на качеството на  постановените от ЯОС съдебни актове. 

 
През отчетния период на  2008 година са обжалвани или 

протестирани  31 съдебни акта по  частни наказателни дела първа 
инстанция на Ямболски окръжен съд, като от тях  6 са протестирани и  
25 обжалвани от страните. От тях 4 са отменени, 2 са изменени и 24 са 
потвърдени. По отношение на останалите съдебни актове няма резултат. 
Спрямо свършените за отчетния период  109 броя дела  процента на  
отменените е 3,6 %, а спрямо общия брой на разглежданите през 
периода  110 дела е  също 3,6%. 
 

 
      

Структура на наказаната престъпност 
 

    През 2008 година структурата на наказаната престъпност по 
глави от  НК съгласно таблицата  за отчет на наказателните дела  е 
както следва: 

Най-голям  е броя на  разгледаните и свършени  дела  по 
глава .ХІ от НК- общоопасни престъпления, като  с присъди и 
определения за одобряване на споразумения по  глава 29 от НПК са 
приключени  общо 19 дела от които с присъди 13  и със споразумения 6  
дела, в най-големия си брой – 13 дела такива за престъпления по чл.343  
от НК и  6 дела по  чл.354 а от НК. 

От общо 24 подсъдими лица по тези дела  за виновни са 
признати и са осъдени  22 лица.На двама от подсъдимите са наложени 
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наказания пробация / по обвинения по чл.343 от НК/ и на 18 подсъдими  
наказание лишаване от свобода.На 10 от осъдените на различни срокове 
наказание лишаване от свобода  подсъдими изтърпяването на 
наказанието е отложено  на осн. чл.66 от НК. 

 Двама от подсъдимите по тези дела  са признати за невиновни 
/по обвинения по чл.343 от НК/. 

По тази глава от НК относителния дял  на постановените 
осъдителни  съдебни актове спрямо  внесените прокурорски такива е  
73,91 %, при постановени  две оправдателни присъди. 

Сравнено с предходните години  през 2007 година от този вид 
дела са разгледани и приключени с присъди и споразумения  21 дела и 
са осъдени –признати за виновни 21 подсъдими, а през 2006 г. са  
разгледани и приключени   20 дела с присъди и споразумения и са 
осъдени – признати за виновни 20 лица и  е оправдано 1 лице. 

 На следващо място по брой са делата по глава VІ от НК- 
престъпления против стопанството, като с присъди и определения 
за одобряване на споразумения по глава 29 от НПК са приключени общо 
13 дела от които с присъди 2 и със споразумения 11 дела, всички по 
раздел ІІІ-престъпления против митническия режим- по чл.242 ал.2, 3, и 
4 НК/ с предмет наркотични вещества/ – 6 дела и по  чл.242 ал.1 от НК 
седем дела. 

От общо 15 подсъдими лица по тези дела  за виновни са 
признати и са осъдени 15 лица, като няма признати за невиновни 
такива.На един от подсъдимите е наложено наказание пробация / по 
обвинения по чл.242 ал.1 б.Б от НК/с одобрено  споразумение и на 14 
подсъдими  наказание лишаване от свобода. На едно лице наложеното 
наказание лишаване от свобода е в размер  от 10 години  и на едно лице 
6 години, като на  всички останали подсъдими  наложените  наказания 
лишаване от свобода са  в размер до 3 години. На 12 от осъдените на 
различни срокове наказание лишаване от свобода  подсъдими 
изтърпяването на наказанието е отложено  на осн. чл.66 от НК. 

 По тази глава от НК относителния дял  на постановените 
осъдителни  съдебни актове спрямо  внесените прокурорски такива е  
100 %, като няма постановени оправдателни присъди. 

Сравнено с предходните години  през 2007 година от този вид 
дела са разгледани и приключени с присъди и споразумения  6 дела и са 
осъдени –признати за виновни  7 подсъдими , а през 2006 г.  е  
разгледано и приключено   1 дело  с присъда и е  осъдено – признато за 
виновно 1 лице . 

На следващо място по брой са делата  за престъпления по  
глава  ІІ  от НК – престъпления против личността, като по тази 
глава са  приключили  9 дела  от които 8 с присъди и 1 с одобрено от 
съда споразумение по гл.29 от НПК. Разгледани по текстове   делата за 
престъпления по  чл.115-118 от НК  са  четири,  по чл.123 - 126 от НК- 
три  и по чл.142-150 - две. 

 От общо 10 подсъдими лица по тези дела  за виновни са 
признати и са осъдени  9 лица и  признато за невиновно и оправдано е 
едно лице. На един от подсъдимите е наложено наказание пробация / по 
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обвинения по чл.123 от НК/с одобрено споразумение и на 8 подсъдими 
наказание лишаване от свобода. На три лица наложеното наказание 
лишаване от свобода е в размер от и над 10 години, на две лица над  5 
години и на три лица в размер  до 5 години. На 2 от осъдените на  
наказание лишаване от свобода  подсъдими изтърпяването на 
наказанието е отложено  на осн. чл.66 от НК. 

По тази глава от НК относителния дял на постановените 
осъдителни  съдебни актове спрямо  внесените прокурорски такива е 
72,72 %, като има постановена една оправдателна присъда. 

Сравнено с предходните години  през 2007 година от този вид 
дела са разгледани и приключени с присъди и споразумения  10 дела и 
са осъдени –признати за виновни 10 подсъдими, а през 2006 г. са 
разгледани и приключени   5 дела  с присъда и са  осъдени – признати за 
виновни 5 лица. 

На следващо място по брой са делата  за престъпления по 
глава  V от НК-престъпления против собствеността, като по тази 
глава са  приключили 4 дела  от които 3 с присъди и 1 с одобрено от 
съда споразумение по гл.29 от НПК. Разгледани по текстове всички  дела 
са за престъпления по  чл.199 от НК. 

 От общо 7 подсъдими лица по тези дела  за виновни са 
признати и са осъдени  7 лица, като няма признати за невиновни и 
оправдани  лица. На всички подсъдими са наложени наказания лишаване 
от свобода. На шест лица наложеното наказание лишаване от свобода е 
в размер  до 5 години и на едно лице над  5 години.  На 5 от осъдените 
на  наказание лишаване от свобода  подсъдими изтърпяването на 
наказанието е отложено  на осн. чл.66 от НК. 

 По тази глава от НК относителния дял  на постановените 
осъдителни  съдебни актове спрямо  внесените прокурорски такива е  
66,66 %, като няма постановени  оправдателни присъди. 

Сравнено с предходните години  през 2006 година от този вид 
дела са разгледани и приключени с присъди и споразумения 2  дела и са 
осъдени –признати за виновни  5 подсъдими, а през 2007 г.  са  
разгледани и приключени   6 дела  с присъди и одобрени споразумения и 
са  осъдени – признати за виновни 7 лица. 

През 2008 година в Ямболски окръжен съд са разгледани по 
реда на глава  27 от НПК  9 броя НОХД. По всички дела  разгледани  
по този ред решението на съда е взето по искане направено от 
подсъдимите. Производството по делата е приключило в кратки срокове – 
по седем от делата  в едномесечен, по 1 от делата в двумесечен и по едно 
от делата в тримесечен срок от постъпване  на делото с обвинителен акт 
в съда. По три от делата са постъпили жалби – по едно  от тях  от 
подсъдим, по едно от  граждански ищци и частни обвинители и по  едно 
от подсъдим и от граждански ищци и частни обвинители. По делата няма 
постъпили протести. По пет от делата присъдите са влезли в сила. 

В сравнителен план през предходните две години  са разгледани 
по този ред  съответно през 2007 г. 10 дела и през 2006 година по пет 
дела. 
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Осъдителни присъди и осъдени лица 
  
 
От общо разгледаните и приключили с присъди и одобрени  

споразумения от съда  през  2008 година 46  НОХД по отношение на  55 
подсъдими  по 44 от делата  са постановени осъдителни присъди по 
отношение на 53 подсъдими и 3 от делата са постановени оправдателни 
присъди по  отношение на 3 подсъдими. По вид наложените наказания 
съответно са  на 4 лица наказание пробация и на  48 лица  лишаване от 
свобода. По размер наложените наказания лишаване от свобода 
съответно на  четири лица  наказанието е над 10 години, на  три лица от 
5 до 10 години и на  51 лица до 5 години. По отношение на 30 лица 
изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода е 
отложено  за различни срокове от 3 до 5 години, а  по отношение на  18 
лица е определен режим за изтърпяване. 

През отчетния период ЯОС е постановил 40 влезли в сила съдебни 
актове по които са осъдени  42 лица. 

 
 

      Оправдателни присъди.Причини 
 

 
През отчетния период ЯОС е постановил 3 /три/  оправдателни 

присъди  по внесено обвинение  с обвинителни  актове  срещу три лица 
съответно   по обвинение по чл.116 ал.1 т.6 пр.2 вр. с  чл.115 от НК по 
отношение на едно лице  и по отношение на  две лица  по обвинение по 
чл.343 от НК, като причина за постановяване на оправдателните присъди 
е недоказаността на осъществяване на престъплението по внесеното 
обвинение от подсъдимите. В хода на съдебното производство  се 
установява  внасяне на обвиненията без да  са налице достатъчно 
доказателства установяващи осъществяване на деянието по внесеното 
обвинение от подсъдимите лица, както и събиране на доказателства 
сочещи на различна от посочената в обвинителния акт фактическа 
обстановка. Тези обстоятелства са наложили събиране на нови 
доказателства от съдебния състав, включително и назначаване на 
множество експертизи от  анализа на които съда  е направил извода за  
недоказаност  на авторството на деянието  по внесеното обвинение.  

Налага се извода за недостатъчно прецизна проверка от страна на 
представителите на обвинението при внасяне на обвинителните актове, 
а и неправилна преценка на част от доказателствата и достатъчността 
им за доказване на обвинението. 

 
 

 Дела със значим обществен интерес   
 

 
През  2008 година  в Ямболски окръжен съд са разгледани  

общо  9 НОХД  с предмет наркотични вещества .  



13 

По 3 от делата обвинението е  по чл.354 а ал.2 т.4 от НК , по 3 
от делата с обвинение по чл.354 а ал.1 от НК, по 2 от делата с 
обвинение по чл.242 ал.2 от НК и по 1 от делата по обвинение по чл.242 
ал.3 от НК. 

Всички  9 НОХД са приключили с присъди или споразумения, 
като 8 от тях са свършени в тримесечния инструктивен срок и едно над 
този срок. 

С присъди са приключили  4 дела и със споразумения 5 
дела , от които със споразумение по чл.381 от НПК четири  дела и  едно 
дело със споразумение по реда на чл.384 НПК. 

Осъдени са общо  12 лица, като няма оправдани лица. 
На всички 12 подсъдими са наложени наказания лишаване от 

свобода по размер както следва: на 10 подсъдими  до 5 години лишаване 
от свобода, на един подсъдим  от 5 до 10 години/ 6 г. ЛС/ и на 1 
подсъдим 10 години. На 3 от подсъдимите изтърпяването на наказанието 
лишаване от свобода е отложено с изпитателен срок на осн. чл.66 от НК. 
Наложените наказания глоба са в размер от 7 500 лв. до 100 000 лв. 

По 1 НОХД постановената присъда  срещу едно лице не е 
влязла в сила, като срещу същата са постъпили  жалба и протест. По 
всички останали  НОХД – 8 бр. съдебните актове са влезли в сила. 

По 7 от делата  с предмет наркотични вещества  се касае за  
хероин, по  1 от делата  за  марихуана и  
митилендиоксиметаамфетамин  и по 1 от делата  за  ефедрин 
хидрохлорид. 

По едно от НОХД по чл.242 ал.2 от НК се касае за 
високорисково наркотично вещество хероин в количество от  99,123 
килограма и по едно   НОХД  по чл.242 ал.3 от НК  за 40 000 бр. 
таблетки / 8 , 574 кг./ съдържащи ефедрин хидрохлорид / всяка  
таблетка съдържа ефедрин хидрохлорид  по 50 мг./ 

От изложеното е видно, всички дела с предмет наркотични 
вещества  са  разгледани и приключени, като същите са разглеждани в 
кратки срокове -  в тримесечния инструктивен срок са разгледани  8 дела  
представляващи  88,88% от общо разгледаните и свършени  дела от този 
вид. По същите няма оправдани лица, като съдебните актове по  8 дела  
срещу 11 лица са влезли в сила. 

 
 

 
Въззивни производства 
 

 
Брой на делата за разглеждане 
 

 
 През отчетната 2008 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 

разглеждане въззивни граждански дела– 315 броя. Останали 
несвършени към 1.01.2007 г.- 43 броя. Общо въззивни граждански 
дела за разглеждане през отчетния период – 358 броя. Процентното 
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съотношение между несвършени в началото на отчетния период към 
постъпилите през отчетния период въззивни граждански дела е 13,6 
%. 

 При сравнителен анализ с 2006 и 2007 г. се наблюдава тенденция 
на устойчивост при постъпленията от този вид дела. През предходните 
две години постъпленията от тези дела са съответно - 339 броя за 2007 
г. и 330 броя за 2006 г. 

През отчетния период на 2008 г. в Ямболския окръжен съд са 
постъпили за разглеждане 114 броя частни граждански дела втора  
инстанция. Останалите несвършени дела от този вид към началото на 
отчетния период са 6 броя. Или общо броя разгледаните през отчетния 
период на 2007 г. дела от този вид е 120 броя. Процентното съоношение 
между несвършени в началото на отчетния периеод към постъпилите 
през отчетния период  граждански дела първа интсанция е  5,2 % .    

При сравнителен анализ с 2006 и 2007 г. се наблюдава тенденция 
на  устойчивост на постъплението  от частни гражданските дела втора 
инстанция. Така през предходната 2006 г. броя на постъпилите  за 
разглеждане дела от този вид е 106 бр.,а през 2005 г -  132 броя. 

 През отчетната 2008г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 
разглеждане въззивни наказателни дела 114 броя. Останалите 
несвършени към 1.01.2008 г. от този вид дела са 18 броя. Общо 
въззивни наказателни дела за разглеждане през отчетния период – 
132  броя. Процентното съотношение между несвършени в началото на 
отчетния период спрямо постъпилите през отчетния период въззивни 
граждански дела е 15,7%. 

 При сравнителен анализ с 2006 и 2007 г. се наблюдава тенденция 
на намаление на  постъпленията от този вид дела. През предходните две 
години постъпленията от тези дела са съответно – 136 броя за 2007 г. и 
146 броя за 2006 г. 

    Този спад на въззивните наказателни дела  се дължи на   
значителния брой приключили   наказателни дела  в 
първоинстанционните съдилища  със споразумение, а и разглеждани 
такива по реда на  съкратеното съдебно следствие в производството 
пред първата инстанция и задължението на съда съобразно чл.373 ал.2 
от НПК за определяне на наказанието при условията на чл.55 от НК. 

  През отчетната 2008г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 
разглеждане частни наказателни дела   втора инстанция – 66 броя. 
Останалите несвършени към началото на отчетния период 1.01.2008 г. са 
2 бр.. Общо частни наказателни дела   втора инстанция за разглеждане 
през отчетния период пред Ямболския окръжен съд – 68   броя. 
Процентното съотношение между несвършени в началото на отчетния 
период към постъпилите през отчетния период частни наказателни дела   
втора инстанция е 3,0 %.    

 При сравнителен анализ с 2006 и 2007 г. се наблюдава тенденция 
на леко намаление на постъпленията от този вид дела. През предходните 
две години постъпленията от тези дела са съответно - 96 броя за 2006 г., 
и 71 броя за 2007 г. 

 



15 

 
Брой на свършените дела 
 
 

През отчетния период на 2008 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 
въззивни граждански дела   са 328 броя. В срок до 3 месеца са 
свършени 266 дела,което съставлява  81% от свършените от този вид 
дела, при 83 % за 2007 г. и   91 % за 2006 г.  

Причини за отлагане на  въззивните граждански дела в 
повечето случаи  касае  гр. дела, които по силата на   ЗИД ГПК д.в. 
бр.50/ 2008 год. се разгледаха по стария процесуален ред, по който 
събирането на доказателства пред въззивната инстанция не е 
преклудирано и при направени искания от страните, същите са били 
уважавани.  На следващо място това са дела за делби във втора фаза на 
процеса, по които са изслушвани експертизи, дела за разваляне на 
договори срещу задължение за издръжка и гледане, дела за 
прогласяване нищожност или унищожаемост на сделка установителни и 
осъдителни искове за собственост, при които задължително са 
изслушвани гласни доказателства и пред втората инстанция,  както и 
върнати такива от  ВКС за ново разглеждане  от друг състав при дадени 
задължителни указания за попълване на делото с доказателства. не на 
последно място следва да се отбележи и факта, че когато въззивната 
жалба постъпи в началото на съдебната ваканция, делото се насрочва за 
м. септември  и само при едно нередовно призоваване на страна, или 
искане за отлагане по уважителни причини, то вече се  движи извън 
тримесечния срок. 

 Изводи: разглеждането на делата извън тримесечния срок не е 
довело до накърняване интересите на страните, напротив действията на 
съдията – докладчик са били насочени към охраняване на  тези интереси 
и спазване на процесуалните им права. Наложителна е промяна в  този 
инструктивен срок като показател за отчитане дейността на съдилищата, 
съобразена с реалните потребности на съдебната власт. 

От всичко свършените 328 броя въззивни граждански дела през 
отчетния период със съдебен акт по същество са свършили 299 дела. 

Прекратените въззивни граждански дела са 29 броя. Причините 
за прекратяване на делата основно могат да се  групират по 
следния начин.  По жалбите срещу действия на СИ  след влизане в сила 
на новия ГПК една част от тях са прекратени поради липса на 
процесуална легитимация, с оглед липсата на процесуална възможност 
по новите процесуални правила всяка от страните в изп. процес да 
обжалва всички действия на СИ. Друга част са прекратени поради 
неправилно администриране на жалбите от страна на СИ – липса на 
данни за връчен препис от жалбата на отв. страна, липсващи документи 
от които може да се направи извод за срока на подаване на жалбата и 
т.н. Трета група са прекратени поради неостранени в срок нередовности 
по жалбите – СИ е  изпратил в ОС нередовна жалба, дадена е 
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възможност на страната да  я отстрани и  поради неизвършването на 
това, делата са прекратени.    

През отчетния период на 2008 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 
частни   граждански дела втора инстанция   са 116 броя. Всички са 
свършени в срок до 3 месеца, което съставлява  100% от свършените от 
този вид дела, при 100 % за 2007 г. и   98 % за 2006 г.  

От всичко свершените през отчетния период частни граждански 
дела втора  инстанция със съдебен акт по същество са свършили 116 
дела. 

Прекратените частни граждански дела втора инстанция няма .  
През отчетния период на 2008 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 

въззивни наказателни дела са 121. От тях в срок до 3 месеца са 
свършени 94 дела,което съставлява  78 % от свършените от този вид 
дела, при 75 % за 2007 г. и   79 % за 2006 г. Основна причина за забава 
на делата -поради направени искания в хода на съдебното следствие за 
попълване на делото с нови доказателства; неявяване на страни, поради 
нередовно призоваване или служебна ангажираност на защитата. 

От всичко свършените през отчетния период въззивни 
наказателни дела    със съдебен акт по същество са свършили 119 
дела. 

Прекратените въззивни наказателни дела през отчетния период 
са 2  броя.  

През отчетния период на 2008 г свършените в Окръжен съд Ямбол 
частни   наказателни дела втора инстанция  са  63 броя. От тях 
свършени в срок до 3 месеца са 63 ,което съставлява  100 % от 
свършените от този вид дела, при 100% за 2007 г. и   98 % за 2006 г.  

От всичко свършените през отчетния период частни наказателни 
дела втора  инстанция със съдебен акт по същество са свършили  62  
дела. Едно дело е прекратено. 
 

 
Брой върнати дела, причини    
 
 
През отчетния период ЯОС е  отменил  общо  11 присъди, като е 

върнал  делата за ново разглеждане от друг състав на 
първоинстанционния съд, съответно  5 на ЯРС, 4 на ЕРС и 2 на ТРС. 

Причина за отмяна на  постановените съдебни актове   с връщане 
на делата за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния 
съд са: допуснати във всички случаи   отстраними съществени  
процесуални нарушения в хода на първоинстанционното производство и 
неконстатирани такива от първоинстанционния съд допуснати в хода на 
досъдебното производство, а именно  неподписване от  председателя на 
съдебния състав  на протокола от съдебното заседание по същество 
представляващо липса на протокол,  неизпълнение на задължението на 
съда за излагане на съображения в мотивите на присъдите за приемане 
или не на доказателствения материал при противоречие на 
доказателствата, отсъствие на мотиви в гражданско осъдителната част, 
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нарушение на материалния закон с неналагане на  комулативно 
предвидено наказание, произнасяне по обвинителен акт  неотговарящ на 
изискванията на чл.246 ал.2 НПК поради неописване в 
обстоятелствената му част на  инкриминираното деяние,  в производство 
по реда на глава 27 от НПК след признаване на фактите изложени в 
обстоятелствената част на обвинителния акт последвало оспорване на 
конкретни факти  от същия подсъдим, нарушаване на правото  на защита 
на подсъдими  с неосигуряване на  реализиране на право за даване на 
обяснения по обвинението, защита на подсъдими с противоречиви 
интереси от един адвокат в процеса, произнасяне по различно от 
приетото  за разглеждане обвинение. 

 
 
Брой отменителни, изменителни и потвърдителни съдебни 

актове 
 
 
През отчетния период на 2008 г.  от общо свършените 328 броя 

въззивни граждански дела, с отмяна на решението на 
първоинстанционния съд и постановяване на ново решение по 
същество,са завършили 57 дела. С  частично изменение на решението на 
първоинстанционния съд са завършили 58 дела. Решението на 
първоинстанционния съд е оставено в сила по 183 дела. По 7 от делата 
решението на първоинстанционния съд е обезсилено.  

През отчетния период на 2008 г. от общо разгледаните 121 
въззивни наказателни дела по 66 дела присъдите са потвърдени, по 25 
дела присъдите са изменени, по 23 дела присъдите са отменени изцяло 
или отчасти. 

От отменените 23 присъди по въззивни наказателни дела по 11 
делата са върнати за ново разглеждане от друг състав на 
първоинстанционния съд ,а по 12 са постановени нови присъди от 
въззивния съд. От отменените с постановяване на нова присъда, по 7 от 
делата въззивният съд е отменил оправдателни присъди и е постановил 
осъдителни такива, а по 5 от делата е отменил осъдителни присъди и е 
постановил оправдателни такива. Причините за отмяна на присъди на 
първоинстанционния съд и постановяване на нови такива по същество от 
въззивния съд, се състоят основно в неправилната и непълна оценка на 
доказателствата, направена от първоинстанционния съд при 
разглеждане и решаване на делото, както и в промяна на установените 
фактически обстоятелства по делата в резултат на събрани в хода на 
въззивната проверка нови доказателства от въззивния съд, както и в 
неправилни правни изводи, направени от първоинстанционния съд на 
базата на правилно установени фактически обстоятелства. 

По 25 въззивни наказателни дела  присъдите са изменени, като по 3 
от делата  изменението  на присъдата е в гражданската им част, а по 22 
в наказателната такава. От изменените в наказателната част присъди по 
8  въззивни наказателни дела се касае за  изменение свързано с 
наложеното наказание по размер, като по 2 от тях  наложеното 
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наказание е увеличено с  въззивното решение, а по 6  е намалено по 
размер. В останалите 14 случаи при които е изменена  
първоинстанционната присъда в наказателната и част се касае за 
изменение  основно на правна квалификация. 

 
 
 
Брой оправдателни присъди  
 
 
 За отчетния период ЯОС е постановил 5 /пет/ оправдателни 

присъди  по въззивни наказателни дела. Причина за постановяване на  
оправдателните присъди е  недоказаност на осъществяване на 
престъпленията по внесените обвинения от  подсъдимите лица. В 
основната си част се касае за  внасяне на обвинението при 
недостатъчност на доказателствата, като и в хода на  съдебното 
производство не са събрани такива. 

 
 

 
 Касационна проверка. Брой обжалвани и 

протестирани съдебни актове по въззивни производства. 
Резултати от касационна проверка. 

 
 
 

  
През отчетния период на 2008 г. са обжалвани  89 съдебни акта на 

Ямболския окръжен съд,постановени по въззивни граждански дела. 
От тях 13 решения са отменени, 3 са отменени отчасти и 73 решения са 
потвърдени..Спрямо свършените през отчетния период 328 броя дела от 
този вид процента на отменените е 3,9 %, а спрямо общия брой на 
делата за разглеждане 358 дела- 3,6%. 

През отчетния период на 2008 г. са обжалвани  38  съдебни акта 
на Ямболския окръжен съд, постановени по частни граждански втора 
инстанция. От тях 3 решения са отменени, 6 са отменени отчасти и 29 
решения са потвърдени. Спрямо свършените през отчетния период 116 
броя дела от този вид процента на отменените е 2,5%, а спрямо общия 
брой на делата за разглеждане - 120 дела – 2,5 %. 

През отчетния перод на 2008 г. са обжалвани или протестирани 6  
съдебни акта на Ямболския окръжен съд, постановени по въззивни 
наказателни дела .  От тях 1 съдебен акт е отменен, 1 е изменен 
отчасти и 3 са потвърдени. По отношение на останалите обжалвани 
съдебни актове към момента на изготвяне на настоящия анализ няма 
резултат. Спрямо свършените през отчетния период 12 броя дела 
процента на отменените е 0,8%, а спрямо общия брой на делата за 
разглеждане – 132  дела – 0,6%. Сравнено с предходната 2007 година, 
когато процента на отменените дела спрямо свършените е 2,2%,а на 
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отменените спрямо общо разгледаните - 1,9%, е налице значително 
подобрение в работата на съда по този показател. 

През отчетния период на 2008 г. e  обжалван 1  съдебен акт на 
Ямболския окръжен съд, постановен по частно наказателно дело 
втора инстанция, по който все още няма резултат.  

 
 
Брой на постъпилите жалби за бавност 
 

 
През 2008 г. пред Председателя на Окръжен съд гр. Ямбол са 

постъпили за разглеждане 2 броя жалби за бавност /чл.217а от ГПК/, при 
4 броя за 2007 г. и  5  за 2006 г. Или запазва се тенденция към 
намаляване броя на жалбите за бавност, което е добър атестат за 
бързината, с която съдилищата от окръга разглеждат делата. И двете 
постъпилите  жалби за бавност не са уважени.    

 
 
 
Касационни производства 
 
 

    През отчетния период на 2008 г. в Ямболския окръжен съд не е 
образувано касационно дело по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. Няма останали 
несвършени дела от този вид към началото на отчетния период - 
1.01.2008 г. В сравнение с предходните години- през 2006 г. са 
постъпили за разглеждане 4 броя дела, и през 2007 г.- 4 броя дела от 
този вид.  
 

 
Средна натовареност на съдиите от Ямболския окръжен 

съд.Анализ на дейността на съда и съдиите. 
 
 
За отчетната 2008 г. в Ямболския окръжен съд са разгледани общо 

1126 дела. 
Средно месечно разгледани  дела от един съдия на база 12 месеца 

при  натовареност по щат е 5,8 дела, при 10,2 дела за 2006 г. и 9,1 дела 
за 2007 г., при действителна натовареност – 6,7 дела,при 11,3 дела за 
2006 г. и 9,5 дела за 2007 г. 

Спрямо свършените през 2008 г. от Ямболския окръжен съд- 1026 
дела, натовареността по щат е съответно 5,4 дела на съдия,при 11,1 
дела за 2006 г. и 9,5 дела за 2007 г., при действителната натовареност  
6,2 дела на съдия, при 12,1 дела за 2006 г. и 10,6 за 2007 г. 

Основната причина за намаляване на броя на делата, разгледани от 
един съдия от ЯОС през отчетния период на 2008 г., е поради 
преминаване на подсъдността на административните дела  към 
Административните съдилища по силата на АПК, дял III „Производство 
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пред съд”, влязъл в сила от 1.03. 2007 г. и намалението на фирмените 
дела с влизането в сила на  Закона за търговския регистър от м. март 
2008г. 

През отчетната 2008 г. разпределението на делата в Ямболския 
окръжен съд се е извършва на принципа на случайния избор, чрез 
използване на програмен продукт на ВСС, като програмата е съобразена 
със структурата и тежестта на отделните видове дела, постъпващи за 
разпределение 

През отчетната година съдът работи с намален състав. Поради 
преминаване на работа в Административен съд Ямбол на съдия от 
състава на Ямболския окръжен съд и поради пенсиониране на друг се 
освободиха 2 щатни бройки „съдия”. През годината останаха незаети и  3 
бройки   на  младши съдии, поради необявяване на конкурс за заемането 
им от ВСС. 

 
 
Средна натовареност за съдебния район и на съдиите по 

граждански дела. Оценка за дейността и съдиите, разглеждащи 
тези дела 

 
 

За отчетната 2008 г. в Ямболския окръжен съд при свършени общо 
639 броя  граждански дела при щат от 10 съдии, разглеждащи тези 
дела, средната месечна натовареност на един съдия на база 12 месеца, 
при  натовареност по щат е 5,3 броя ,а при действителна натовареност – 
6,7 броя. 

Спрямо общия брой на делата за разглеждане от този вид ,който е 
за отчетния период е 712 броя, средната натовареност по щат е 5,9  
броя,а действителната натовареност-7,5  броя . 

При цялостния анализ на работата по граждански дела, като се 
изхожда от основните критерии за оценка работата на съдиите - брой 
постановени и обжалвани решения, срочност и законосъобразност на 
решените дела, се налага извод за много добра оценка на работата на  
съдиите от гражданска колегия, както по отношение на срочност, така и 
на качество на  постановените съдебни актове и сроковете за тяхното 
изготвяне. 
 

 
Средна натовареност за съдебния район и на съдиите по 

наказателни дела. Оценка за дейността и съдиите, разглеждащи 
тези дела  

 
 
За отчетната 2008 г. в Ямболския окръжен съд при свършени общо 

390 наказателни дела, при щат от 6 съдии,разглеждащи тези дела, 
средно месечната натовареност на един съдия на база 12 месеца, при  
натовареност по щат е 5,4 броя,а при действителна натовареност – 5,4 
броя. 
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Спрямо общия брой на делата за разглеждане от този вид,който за 
отчетния период е 414  броя, средната натовареност по щат е -5,8 броя, 
а действителната натовареност- 5,8 броя.  
        При цялостния анализ на работата на съдиите по наказателни  
дела, се налага извода, че при разглеждане на делата съдиите от тази 
колегия спазват  стриктно сроковете за образуване , насрочване  и 
решаване  на делата , както и за изготвянето на съдебните актове. 
        От изложените по горе резултати  е видно, че  работата на съдиите 
разглеждащи наказателни дела е много добра, както по отношение на 
срочност на разглеждане на делата, така и по отношение качество на  
постановените съдебни актове. 
 
 

Взети  административни мерки за  подобряване на 
работата на съда 

 
 
За подобряване на работата на съдиите и уеднаквяване на 

практиката се извършват анализи на отделни видове дела, като през 
2008 година са анализирани: 

- делата приключили със споразумение; 
- делата  по които производството е проведено по реда на глава  

27 от НПК – съкратено съдебно следствие в производството  пред 
първата инстанция; 

-разглежданите по реда на чл.451 от НПК дела- замяна на 
наказанието пробация с наказание лишаване от свобода; 

-Върнатите за доразследване дела; 
-Практиката на ЯОС по  делата  по ЗЕЕЗА; 
- Приложението на новия ГПК и др. 
По разпореждане на председателя на съда се извършва 

ежемесечна проверка  на: 
- срочността на изготвените съдебни актове от всеки от съдиите 

разглеждащи наказателни дела; 
 - продължителността на разглеждане на делата, като се  

обсъждат причините за това  и мерките  които следва да се вземат за 
срочното им приключване. Със заповед на председателя на съда са 
определени съдии  от ЯОС, които при констатирани  отлагания на делата  
поради  злоупотреба с право  -  безпричинно неявяване на адвокати  да 
осъществява своевременно  контакт с АК – Ямбол. 
              Ежемесечно в ЯОС се провеждат  работни съвещания на 
съдиите разглеждащи наказателни дела , с участието и на председатели 
на районните съдилища за обсъждане на  върнатите за доразследване 
дела  през предходния месец  от ЯОС  и районните съдилища , 
основателността на връщането , дали това става с разпореждане на съда 
или определение от  съдебно заседание.На ежемесечните  работни 
съвещания се поставят и обсъждат и всички въпроси свързани с работата 
на съдиите разглеждащи наказателни дела . 
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 III. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

 
В Ямболски окръжен съд е изградена и работи локална 

компютърна мрежа, обхващаща четирите етажа на сградата. Мрежата 
включва 52 бр. работни станции работещи под Windows XP, сървър HP 
PRO Liant ML 370 с Windows 2000 SP4 и един сървър осигуряващ връзка с 
Интернет. По Проект по Програма Фар 2002 –BG 0203.01 “Изпълнение на 
стратегията за реформа на съдебната система в България” в мрежата 
работят и следните сървъри: 64 битов сървър HP с Windows Server 2003 
Enterprise Edition, обезпечен с UPS HP, 32 битов сървър Fujitsu-Siemens. 
Заедно с комуникационното оборудване те са инсталирани в специално 
пригодено за целта климатизирано помещение в приземната част на 
сградата. Помещенията за сървърите са с нужната климатизация и 
ограничен достъп съгласно изискванията, определени в решение на ВСС 
по протокол № 35/02.08.2006г. Обезпечени сме от нарушения в 
токозахранването чрез UPS MGE Comet 3000 3:1, 30 kVA, който по 
отделен токов кръг захранва цялата компютърна и комуникационна 
техника по четирите етажа на сградата, включително и новото крило. 

В трите съдебни зали са монтирани съвременни конферентни 
озвучителни системи с възможност на запис на заседанието с цел 
отстраняване на евентуални неточности в съдебния протокол. Пред две 
от залите са монтирани информационни дисплеи, показващи 
информация за заседанията по делата за деня. В регистратура, 
гражданско и наказателно деловодства се използват от 2000 г. 
многофункционални печатащи устройства Xerox WorkCentre M15i, които 
трябва да се подменят с нови поради амортизацията им. 

В мрежата работи следния приложен софтуер: 
- Miсrosoft Office, който се ползва  за подготовка на писма, 

документи, съдебни актове и таблици. 
-   Автоматизирана правно информационна система “АПИС”, до 

която имат достъп всички окръжни съдии. 
- Система за обслужване на базата данни на ЯОС “Съдебно 

деловодство”, внедрена от “Информационно обслужване” АД гр. Ямбол 
съгласно Договор от 01.04.1999 г., към която в момента са включени и 
работят деловодствата на “Наказателна” и “Гражданска” колегии ,  
Фирмено отделение и всички окръжни съдии. Системата осигурява 
гъвкавост на работа и пълно проследяване на движението на делата. В 
системата се съхраняват прикрепени към делата сканирани оригиналните 
документи. Всичко това осигурява възможността да се изготвят 
автоматично статистическите справки изисквани от Министерство на 
правосъдието и Висш съдебен съвет. Богатата информация съхранявана 
в системата се дава възможност за бързо и адекватно вземане на 
управленски решения и е в услуга на съдиите при решаването на делата. 

- Система “Бизнес навигатор”, която обслужва счетоводството; 
- Система за управление и архивиране на документи DocuWare, в 

която се съхраняват всички документи извън съдебните дела; 
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- Информационна система за поддържане на съдебните актове 
по производствата по несъстоятелност. 

- Софтуер Law Choice, разработка на ВСС,  за случайно 
разпределение на делата по докладчици. 

През 2008 г. в интернет страницата на ЯОС www.os-yambol.org, с 
цел максимална прозрачност и предоставяне на модерни услуги, и при 
спазване на чл. 64 от ЗСВ бе добавена информация за влезли в законна 
сила съдебни актове. Актовете са със заличени лични данни. 

Като цяло, техническата обезпеченост в ОС гр.Ямбол е много 
добра и позволява изпълнението на всички функции, изискващи се към 
нея. 

 
 

 
IV. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 

СЪДИЛИЩА В ЯМБОЛСКИ СЪДЕБЕН ОКРЪГ. 
 
 
В Ямболския съдебен окръг функционират три районни съдилища- 

Ямбол, Елхово и Тополовград.  
 
 
РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ 
 
  
І.  КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  
 
1. През изминалата 2008 год. в Районен съд – Ямбол работиха 15 

районни съдии като съдия Г. Казакова бе в платен отпуск за отглеждане 
на дете от началото на годината до 23.08.2008 год. Същата, след 
провеждане на конкурс е преназначена на работа в ОСлС – Ямбол като 
следовател, считано от 25.08.2008 год.  С решение на ВСС по протокол 
№ 52/17.12.2008 г. на тази щатна бройка е назначена младши съдия 
Валентина Петрова, считано от 01.02.2009 год.   

 В РС – Ямбол в началото на 2008 год. работиха четирима ДСИ. 
Считано от 07.05.2008 год. след провеждането на конкурс започна 
работа, като ДСИ при РС-Ямбол, г-жа П.Стоянова на мястото на ДСИ Г. 
Петрова, също напуснала поради спечелването на конкурс.  

В РС - Ямбол работят трима съдии по вписванията, като при тях 
щата е запълнен изцяло. Считано от 19.03.2008 год. съдия по 
вписванията Мариана Славова е в болнични, а от 09.07.2008 год. е в 
платен отпуск за отглеждане на дете. 

2. Броят на служителите в РС – Ямбол към 31.12.2008 год. е 42 
души, в т.ч. деловодители, съдебни секретари, адм.секретар, съдебен 
администратор, системен администратор, счетоводители и шофьор той и 
домакин, като всички щатове за служители са попълнени.  

Работата в районния съд като организация и структура е 
съобразена с броя на съдиите, които са разпределени в 10 наказателни и 



24 

5 граждански колегии за отчетния период на 2008 год. В гражданските и 
наказателните колегии делата се разпределят от 2006 год., чрез 
системата за автоматично разпределение на делата към деловодната 
програма ползвана от съда. Предвид възникналите проблем при 
разпределението на гражданските дела е разпоредено от председателя 
на съда, същото да се извършва чрез програмата за случайно 
разпределение на делата предоставена от ВСС считано от 01.01.2009 
год. Няма обособени колегии, нито граждански, нито наказателни по 
конкретни текстове или приложими закони. След назначаването на съдия 
В.Петрова на работа в РС-Ямбол, същата ще поеме разглеждането на 
граждански дела и колегиите съответно ще са 6 граждански и 9 
наказателни в РС-Ямбол, което ще  облекчи още повече работата на 
гражданските съдии и ще доведе до по-бързо и ефективно 
правораздаване в тази посока.  

 За работата на съдиите се изготвят и съответните графици за 
дежурства, както за гражданските, така и за наказателните съдии, като 
за наказателните същите са седмични, включващи почивните и 
празничните дни. Графиците се изработват за продължителен период от 
време, като по този начин се дава възможност на самите съдии да 
организират по-добре своята работа. 

   
 
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
1. Общия брой на делата за разглеждане през 2008 год. в РС-

Ямбол е бил 4901, от които 2465 граждански дела и 2436 наказателни 
такива. Намалението спрямо 2007 год. е с 118 дела. През 2007 год. 
делата за разглеждане са били 5019, а през 2006 год. - 4565 дела. От 
делата за разглеждане през 2008 год. новообразувани са 4214, от които 
2016 граждански и 2198 наказателни дела. Съответно през 2007 год. 
този брой е бил 4175, а през 2006 год.- 4362 дела. Съпоставяйки и 
предходни години явно тенденцията за броя на новообразуваните дела 
се колебае в разликата от 100 до 200 дела повече или по-малко, което 
не е от съществено значение спрямо общия брой такива. 

Заварените дела от 2007 год. към 01.01.2008 година са общо 687, 
от които 449  граждански и 238 наказателни дела или 14.2 % от общия 
брой за разглеждане. През 2007 год. този брой е бил 844 дела, а през 
2006 год. - 839 дела. От общия брой дела за решаване през 2008 год. 
останали нерешени към 31.12.2008 год. са 644 дела, от които 223 
наказателни и 421 граждански дела или 13.1 % от всички дела. 

 При гражданските дела е налице намаляване на броя на 
останалите несвършени с 28 дела. 

При наказателните такива е налице минимално намаление от 15 
дела.  

Постоянното намаление на останалите несвършени дела през 
предходните години явно е и в следствие на по-добрата работа на 
съдиите в РС-Ямбол, като има значение и намалелия общ брой на 
постъпилите такива.  
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2. Броят на свършените дела през отчетната година е 4257, от 

тях 2044 граждански и 2213 наказателни. През 2007 год. те са били 4332, 
а през 2006 год. броят им е 3721 дела. Видно от това е налице 
намаление на приключените дела със 75 броя, което се дължи на 
обстоятелството на свободния съдийски щат през 2008 год., както и с 
оглед влизането в сила на новия ГПК, довел до забавянето на 
процедурата по разглеждане на гражданските дела, тъй като реално  
първо заседание може да бъде насрочено след около 40-45 дни от 
постъпването на исковата молба в съда. 

От всичко свършените дела през 2008 год. 3398 дела или 80 % са 
приключили в 3-месечен срок, през 2007 год. този брой е бил 3257 дела 
или 75 % от общия брой, а през 2006 год. те са били 3379 или 91 % от 
общо свършените дела.Увеличението на броя приключили дела говори 
за много добра работа на районните съдии при разглеждането на 
поверените им дела, както при образуването, така и при провеждането 
на съдебното производство. 

От гражданските дела през 2008 год. 1483 са приключили в 3-
месечен срок или това са 73% от общо свършените граждански дела. 
През 2007 год. 1424 са приключили в 3-месечен срок или 65% от общо 
свършените, а през 2006 год. те са били 1605 или 70 % от общия брой на 
приключилите  граждански дела. 

От наказателните дела през 2008 год. 1915 дела са приключили в 
3 – месечен срок, като това са 87% от общия брой. През 2007 год. 2127 
дела са свършени в 3-месечен срок или това са 86% от всичко 
приключените такива, а през 2006 год. този брой е бил 1138 или 79 % от 
свършените наказателни дела. 

 
3.От решените дела през 2008 год. по същество със съдебен акт 

са приключили 3418 дела, от които 1625 наказателни и 1793 граждански 
дела. През 2007 год. по същество със съдебен акт са приключили общо 
3685 дела, от който 1732 наказателни и 1953 граждански дела,а през 
2006 год. този брой е бил 3101 дела, от които 1082 наказателни дела и 
2019 граждански дела. 

  
3.1 Наказателни общ характер дела - от наказателните дела за 

разглеждане през 2008 год. от общ характер са 701 дела, от които 
остатък от 2007 год. са 77 бр. и новопостъпили 624, със 120 повече от 
предходната година.  От тях свършени в срок до три месеца са 495 дела 
или 82% от сложените за разглеждане.Със съдебен акт по същество са 
приключили 199 нохд. Прекратените дела са 403, като от тях 177 са 
приключили със споразумение внесено от прокуратурата по чл.382 НПК и 
170 със споразумение постигнато в с.з. по чл.384 НПК. Общо 55 дела са 
прекратени и върнати на прокуратурата за допълнително разследване 
при хипотезите на чл.249 и чл.288 от НПК. Едно дело е прекратено, 
поради липса на компетентност на РС-Ямбол да разгледа същото.   
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От така посочените дела по глава ІІ от НК – престъпление против 
личността, общия брой на делата за разглеждане е 58, от които 10 
остатък от предходната година и 48 новообразувани. От тях свършени са 
42 дела, по същество с присъда са 19 броя, прекратени общо 23 броя, от  
които 18 са със споразумение.    

 
По глава ІІІ, престъпления против правата на граждани. 
 Общият брой на делата за разглеждане е 5, от които са  

приключени 4 дела и решени по същество 1 дело, а 3 са прекратени със 
споразумение. От тези дела едно е за престъпления против 
интелектуалната собственост по чл.172а-173 ал.1 от НК, което е 
приключило със споразумение. 

   
Престъпление против брака и семейството - глава ІV от НК, общо 

за разглеждане са били 12 дела, като от тях 3 са остатък от 2007 г. и 9 
новообразувани. Общият брой на свършените дела е 8, от които решени 
по същество са 6, а 2 са прекратени със споразумение.  

 
Престъпление против собствеността - глава V от НК. 
 Общият брой на делата за разглеждане е 336, от които 43 

остатък от 2007 г., новопостъпили 293, в това число и 5 бързи 
производства. Общият брой на решените дела е 291, 132 дела са решени 
по същество с присъда, а прекратени са 159 дела, от които 128 със 
споразумение. От бързите производства по чл.356 НПК всички са 
приключени в срок, като две са приключили със споразумение.  

 
По глава VІ от НК, престъпление против стопанството. 
 Общият брой на делата за разглеждане е 21. Общо са 

приключени 19 броя. От тях с присъда по същество са приключени 3 
дела, 16 са прекратени, от които 13 със споразумение.  

 
По глава VІІ от НК, за престъпление против финансовата, 

данъчната и осигурителната система няма постъпили и образувани дела 
в Районен съд Ямбол. 

По глава VІІІ от НК за престъпление против дейността на 
държавни органи, обществени организации. 

Общо за разглеждане са 8 дела, от коио 2 – остатък от 2007г. и 6 
новопостъпили. Общо са свършени 8 дела, от които 2 с акт по същество, 
прекратени са 6 дела, 4 от които със споразумение.  

 
По глава ІХ от НК документно престъпление.  
Общият брой на делата за разглеждане е 22, от които 3 са 

остатък от 2007 г. и 19 новообразувани, като има и едно внесено бързо 
производство. Общо свършените дела са 20, от които всички са 
приключили със споразумение. Две от делата са приключили със 
споразумение като бързи такива по реда на чл.356 НПК, като едното от 
тях е от остатъка от 2007 г. 
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 Глава Х от НК е престъпление против реда и общественото 
спокойствие. 

 Общият брой на делата за разглеждане е 19, от които 4 остатък 
от 2007 г. и 15 новообразувани. Общо приключени са 16 дела, като с 
присъда по същество са 6, 10 са прекратени, от които 7 са със 
споразумение.  

 
Глава ХІ от НК – общоопасни престъпления. 
 Общият брой на разглежданите дела е 220, от които 12 остатък 

от 2007 г. и 208 новопостъпили, в това число от тях 42 бързи 
производства по чл.356 от НПК. Общо приключени дела са 194, от които 
30 с присъда по същество, 164 са прекратени, от които 152 са със 
споразумение. От постъпилите бързи производства 6 са решени по 
същество, а 36 са прекратени със споразумение.  

 
По глава ХІІ от НК престъпление против отбранителната 

сигурност на Републиката и глава ХІІІ от НК-престъпление против мира и 
човечеството няма постъпили и образувани дела в Районен съд Ямбол.  

 
Наказателни частен характер дела - през 2008 г. в Районен съд 

Ямбол общо за разглеждане са били 142 НЧХД. От тях 41 са остатък от 
2007 г., а 101 са новообразувани. Общо свършени са 127 дела, от които 
решени с присъда по същество са 26 дела, а прекратени със спогодба 
101.  

 
Частни наказателни дела: 
 
По чл.78а от НК, общо за разглеждане са били сложени 58 дела, 

от които 4 останали от 2007 г. и 54 новообразувани. Общо свършени са 
54 дела, от които 49 от тях са приключили с  решение по същество, а 5 
са прекратени. 

 
По Закона за борба с престъпните прояви на малолетни и 

непълнолетни лица /ЗБППМН/, общо са разгледани 11 дела, от които 1 
остатък от 2007 г. и 10 новообразувани. Всички дела са приключили с 
решение по същество. 

 
Образувани дела по чл.80-чл.84 от НК за давност и амнистия 

няма постъпили и образувани дела в Районен съд Ямбол.  
Разгледаните дела по чл.85-88а от НК – реабилитация в Районен 

съд Ямбол са 14, като едно е останало от 2007 г., а 13 са 
новообразуваните. От тях 14 са приключили, като  с решение по 
същество 10, а 4 са прекратени. 

 
Образуваните дела за принудителни медицински мерки по чл.33 

и чл.89 от НК са 47, от които 2 остатък от 2007 г. и 45 новообразувани. 
Общо приключени са 44 дела, като от тях 36 са приключили с решение, а 
8 са прекратени. 
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Делата за кумулация по чл.23, 25 и 27 от НК са общо 192, от 

които 14 са остатък от 2007 г. и 178 новообразувани. Общо приключени 
са 170 дела, от които 158 дела са приключили с решение по същество, а 
12 са прекратени.  

 
Наказателните частни дела от досъдебното производство са общо 

743, от които 2 остатък от 2007 г. и новообразувани 741. Общо 
приключените дела са 742, от които с акт по същество са 713 и 29 са 
прекратени. 

 
3.2 Наказателни от административен характер дела. 
Общият брой на административните наказателни дела за 

разглеждане в Районен съд Ямбол през 2008 г. е 528. От тях 96 са 
остатък от 2007 г. и 432 новообразувани. Общо свършените дела са 449, 
като от тях със 119 решения са потвърдени обжалваните наказателни 
постановления, 86 наказателни постановления са изменени, а 218 
отменени. Прекратените НАХД за 2008 г. са 26 броя. Останали 
несвършени са 9 дела. 

 
Най-многобройни, като постъпили в Районен съд Ямбол за 

разглеждане НАХД са тези по обжалване на наказателни постановления 
по Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му. 
Общият брой на разгледаните дела е 229, от които 36 остатък от 2007 г. 
и 193 новообразувани. От тях общо са свършени 197 дела с решение, 
при което 57 НП са потвърдени, 60 изменени и 73 отменени изцяло. 
Прекратени са 7 бр. дела, а останалите към 31.12.2008 г. дела са 32. По 
останалите видове дела, посочени в таблицата, общо образувани за 
разглеждане са 34 дела, като останалите 265 НАХД разгледани и 
приключили в Районен съд Ямбол са по обжалване на НП, постановени 
по други приложими закони, не влизащи в отчетната форма.  

 
3.3 Бързите производства, постъпили в Районен съд гр. Ямбол са 

50 на брой, които са свършени и решени от съда. 
3.4 Броят на постъпилите и свършени незабавни производства  е 

2 за 2008 г. 
3.5 Свършените производства по искане на обвиняемия са 2. 
3.6 Свършените дела с прилагането на съкратеното производство 

за 2008 г. е 116.  
 
4. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 
През 2008 г. структурата на осъдената престъпност по глави от 

НК съгласно таблицата за отчет на наказателните дела е както следва: 
По глава ІІ – престъпление против личността 
През отчетния период общо съдените лица са 51, от които 4 

оправдани. През 2007 г. съдените лица са 35, в това число 6 оправдани. 
През 2006 г. съдените лица са 42 и в това число 2 оправдани. 
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Осъдените лица през 2008 г. за този вид престъпления са общо 
39, в това число и 10 непълнолетни лица, от които на лишаване от 
свобода до три години са осъдени 21 лица, а от тях 18 са с наложено 
наказание при условията на чл.66 НК. Три от осъдените лица са с 
наложено наказание лишаване от свобода от три до петнадесет години. 
На 3 лица е наложена глоба, а на 6 пробация. На 6 от осъдените са 
наложени други видове наказания. От общо осъдените лица по тази 
глава от НК на 14 са наложени наказания при постановяването на 
споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2007 г. за този вид престъпления са общо 
27, в това число и 1 непълнолетно лице, от които на лишаване от 
свобода до три години са осъдени 12 лица, а от тях 9 са с наложено 
наказание при условията на чл.66 НК. Две от осъдените лица са с 
наложено наказание лишаване от свобода от три до петнадесет години. 
На 35 лица е наложена глоба, а на 8 пробация. От общо осъдените лица 
по тази глава от НК на 7 са наложени наказания при постановяването на 
споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2006 г. за този вид престъпления са общо 
39, от които на лишаване от свобода до три години са осъдени 15 лица, а 
от тях 10 са с наложено наказание при условията на чл.66 НК. Четири от 
осъдените лица са с наложено наказание лишаване от свобода от три до 
петнадесет години. На 9 лица е наложена глоба, а на 7 пробация. На 4 от 
осъдените са наложени други видове наказания. От общо осъдените 
лица по тази глава от НК на 15 са наложени наказания при 
постановяването на споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

 
Глава ІІІ НК – престъпления против правата на гражданите 
През отчетния период общо съдените лица са 8. През 2007 г. 

съдените лица са 5. През 2006 г. съдените лица са 3. 
Осъдените лица през 2008 г. за този вид престъпления са общо 8. 

На 4 лица е наложена глоба, а на 3 пробация. На 1 от осъдените е 
наложено друг вид наказание. От общо осъдените лица по тази глава от 
НК на 2 са наложени наказания при постановяването на споразумение по 
чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2007 г. за този вид престъпления са общо 5, 
от които на лишаване от свобода до три години са осъдени 2 лица, а от 
тях 1 е с наложено наказание при условията на чл.66 НК. На 2 лица е 
наложена глоба, а на 1 пробация. От общо осъдените лица по тази глава 
от НК на 3 са наложени наказания при постановяването на споразумение 
по чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2006 г. за този вид престъпления са общо 3, 
от които на лишаване от свобода до три години са осъдени 2 лица, а от 
тях 1 е с наложено наказание при условията на чл.66 НК. На 1 лице е  с 
наложена глоба. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 1 е с 
наложено наказание при постановяването на споразумение по чл.381 – 
384 НПК. 

 



30 

Глава ІV НК – престъпление против брака, семейството и 
младежта. 

 
През отчетния период общо съдените лица са 8. През 2007 г. 

съдените лица са 17, от тях 3 оправдани. През 2006 г. съдените лица са 7 
и в това число 1 оправдан. 

Осъдените лица през 2008 г. за този вид престъпления са общо 8. 
На 4 лица е наложена глоба, а на 3 пробация. На 1 от осъдените е 
наложено друг вид наказание. От общо осъдените лица по тази глава от 
НК на 2 са наложени наказания при постановяването на споразумение по 
чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2007 г. за този вид престъпления са общо 
13, от които на лишаване от свобода до три години е осъдено 1 лице. На 
5 лица е наложена глоба, а на 6 пробация. От общо осъдените лица по 
тази глава от НК на 1 е наложено наказание при постановяването на 
споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2006 г. за този вид престъпления са общо 4. 
На 1 лице е наложена глоба, а на 3 пробация. На 1 от осъдените е 
наложено друг вид наказание. От общо осъдените лица по тази глава от 
НК на 1 е наложено наказание при постановяването на споразумение по 
чл.381 – 384 НПК. 

 
Глава V от НК– престъпление против собствеността 
 
През отчетния период общо съдените лица са 488, от които 4 

оправдани. През 2007 г. съдените лица са 396, в това число 4 оправдани. 
През 2006 г. съдените лица са 338, в това число 5 оправдани. 

Осъдените лица през 2008 г. за този вид престъпления са общо 
467, в това число и 113 непълнолетни лица, от които на лишаване от 
свобода до три години са осъдени 272 лица, а от тях 86 са с наложено 
наказание при условията на чл.66 НК. Две от осъдените лица са с 
наложено наказание лишаване от свобода от три до петнадесет години. 
На 32 лица е наложена глоба, а на 92 пробация. На 68 от осъдените са 
наложени други видове наказания. От общо осъдените лица по тази 
глава от НК на 152 са наложени наказания при постановяването на 
споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2007 г. за този вид престъпления са общо 
392, в това число и 25 непълнолетни лица, от които на лишаване от 
свобода до три години са осъдени 243 лица, а от тях 101 са с наложено 
наказание при условията на чл.66 НК. Едно от осъдените лица е с 
наложено наказание лишаване от свобода от три до петнадесет години. 
На 12 лица е наложена глоба, а на 79 пробация. На 57 от осъдените са 
наложени други видове наказания.  От общо осъдените лица по тази 
глава от НК на 127 са наложени наказания при постановяването на 
споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2006 г. за този вид престъпления са общо 
332, в това число 13 непълнолетни, от които на лишаване от свобода до 
три години са осъдени 230 лица, а от тях 93 са с наложено наказание 
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при условията на чл.66 НК. Пет от осъдените лица са с наложено 
наказание лишаване от свобода от три до петнадесет години. На 13 лица 
е наложена глоба, а на 40 пробация. На 44 от осъдените са наложени 
други видове наказания. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 
109 са наложени наказания при постановяването на споразумение по 
чл.381 – 384 НПК. 

 
Глава VІ от НК– престъпление против стопанството 
 
През отчетния период общо съдените лица са 18. През 2007 г. 

съдените лица са 11. През 2006 г. съдените лица са 12. 
Осъдените лица през 2008 г. за този вид престъпления са общо 

17, от които на лишаване от свобода до три години са осъдени 3 лица, 
които са с наложено наказание при условията на чл.66 НК. На 12 лица е 
наложена глоба,а на 2 пробация. От общо осъдените лица по тази глава 
от НК на 11 са наложени наказания при постановяването на 
споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2007 г. за този вид престъпления са общо 
11, в това число и 1 непълнолетно лице, от които на лишаване от 
свобода до три години са осъдени 5 лица, а от тях 1 е с наложено 
наказание при условията на чл.66 НК. На 4 лица е наложена глоба, а на 
1 пробация. На 1 лице е с наложено друг вид наказание.  От общо 
осъдените лица по тази глава от НК на 7 са наложени наказания при 
постановяването на споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2006 г. за този вид престъпления са общо 
12. На 11 лица е наложена глоба, а на 1 пробация. От общо осъдените 
лица по тази глава от НК на 10 са наложени наказания при 
постановяването на споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

 
Глава VІІ от НК – престъпление против финансовата, данъчната и 

осигурителна системи 
 
През 2008 г. и 2007 г. няма постъпили дела за разглеждане по 

тази глава от НК, както и осъдени лица.  
През 2006 г. е съдено 1 лице, което е осъдено на глоба. 
 
Глава VІІІ – престъпление против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. 
 
През отчетния период общо съдените лица са 8, от които 1 

оправдано. През 2007 г. съдените лица е 1, като същото е оправдано. 
През 2006 г. съдените лица са 6. 

Осъдените лица през 2008 г. за този вид престъпления са общо 7, 
от които на лишаване от свобода до три години са осъдени 2 лица, като 
същите са с наложено наказание при условията на чл.66 НК. На 4 лица е 
наложена пробация. На един от осъдените е наложено друг вид 
наказание. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 3 са 
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наложени наказания при постановяването на споразумение по чл.381 – 
384 НПК. 

Осъдените лица през 2006 г. за този вид престъпления са общо 2, 
от които на лишаване от свобода до три години е осъдено 1 лице, което 
е с наложено наказание при условията на чл.66 НК. На един е наложена 
пробация.  

Глава ІХ от НК– документни престъпления 
 
През отчетния период общо съдените лица са 21. През 2007 г. 

съдените лица са 2. През 2006 г. съдените лица са 3. 
Осъдените лица през 2008 г. за този вид престъпления са общо 

21, от които на лишаване от свобода до три години са осъдени 7 лица, а 
от тях 6 са с наложено наказание при условията на чл.66 НК. На 2 лица е 
наложена глоба, а на 12 пробация. От общо осъдените лица по тази 
глава от НК на 13 са наложени наказания при постановяването на 
споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2007 г. за този вид престъпления са общо 2 
и на двамата е наложено наказание глоба. Едното от лицата е с 
наложено наказание при споразумение по реда на чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2006 г. за този вид престъпления са общо 3, 
от които на лишаване от свобода до три години е осъдено 1 лице. На 2 
лица е наложена глоба. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 
2 са наложени наказания при постановяването на споразумение по 
чл.381 – 384 НПК. 

 
Глава Х от НК – престъпление против реда и общественото 

спокойствие. 
 
През отчетния период общо съдените лица са 22. През 2007 г. 

съдените лица са 15. През 2006 г. съдените лица са 15 и в това число 2 
оправдани. 

Осъдените лица през 2008 г. за този вид престъпления са общо 
22, в това число и 3 непълнолетни лица, от които на лишаване от 
свобода до три години са осъдени 5 лица, а от тях 3 са с наложено 
наказание при условията на чл.66 НК. На 6 лица е наложена глоба, а на 
8 пробация. На 2 от осъдените лица са наложени други видове 
наказания. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 14 са 
наложени наказания при постановяването на споразумение по чл.381 – 
384 НПК. 

Осъдените лица през 2007 г. за този вид престъпления са общо 
15, от които на лишаване от свобода до три години са осъдени 2 лица, а 
от тях 1 е с наложено наказание при условията на чл.66 НК. На 6 лица е 
наложена глоба, а на 6 пробация. На 1 от осъдените е наложено друг 
вид наказание.  От общо осъдените лица по тази глава от НК на 5 са 
наложени наказания при постановяването на споразумение по чл.381 – 
384 НПК. 

Осъдените лица през 2006 г. за този вид престъпления са общо 
13, от които на лишаване от свобода до три години са осъдени 2 лица, 
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като същите са  с наложено наказание при условията на чл.66 НК. На 5 
лица е наложена глоба, а на 6 пробация. От общо осъдените лица по 
тази глава от НК на 4 са наложени наказания при постановяването на 
споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

 
Глава ХІ от НК – общоопасни престъпления 
През отчетния период общо съдените лица са 189. През 2007 г. 

съдените лица са 182, в това число 1 оправдан. През 2006 г. съдените 
лица са 111. 

Осъдените лица през 2008 г. за този вид престъпления са общо 
183, в това число и 4 непълнолетни лица, от които на лишаване от 
свобода до три години са осъдени 54 лица, а от тях 44 са с наложено 
наказание при условията на чл.66 НК. На 6 лица е наложена глоба, а на 
120 пробация. На 3 от осъдените са наложени други видове наказания. 
От общо осъдените лица по тази глава от НК на 129 са наложени 
наказания при постановяването на споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2007 г. за този вид престъпления са общо 
173, от които на лишаване от свобода до три години са осъдени 38 лица, 
а от тях 28 са с наложено наказание при условията на чл.66 НК. На 46 
лица е наложена глоба, а на 85 пробация. На 4 от осъдените са 
наложени други видове наказания. От общо осъдените лица по тази 
глава от НК на 88 са наложени наказания при постановяването на 
споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

Осъдените лица през 2006 г. за този вид престъпления са общо 
106, от които на лишаване от свобода до три години са осъдени 134 
лица, а от тях 21 са с наложено наказание при условията на чл.66 НК. На 
18 лица е наложена глоба, а на 49 пробация. На 5 от осъдените са 
наложени други видове наказания. От общо осъдените лица по тази 
глава от НК на 48 са наложени наказания при постановяването на 
споразумение по чл.381 – 384 НПК. 

 
5. БРОЙ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА 
 
През 2008 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС-Ямбол 

е 810, като от тях 9 лица са оправдани. Осъдените лица за отчетния 
период са 769, в това число 130 непълнолетни. На 366 лица е наложено 
наказание лишаване от свобода до три години, като от тях на 163 е 
наложено наказание лишаване от свобода до три години при условията 
на чл.66 ал.1 НК. На 6 лица е наложено наказание лишаване от свобода 
от три до петнадесет години. На 66 е наложено наказание глоба, на 248 
– пробация, а на 81 лица са наложени други видове наказания по НК. 
340 от осъдените лица са получили наказанието си при споразумение, 
сключено при условията на чл.381 – 384 НПК. 

През 2007 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС-Ямбол 
е 664, като от тях 15 лица са оправдани. Осъдените лица за отчетния 
период са 638, в това число 27 непълнолетни. На 303 лица е наложено 
наказание лишаване от свобода до три години, като от тях на 141 е 
наложено наказание лишаване от свобода до три години при условията 
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на чл.66 ал.1 НК. На 3 лица е наложено наказание лишаване от свобода 
от три до петнадесет години. На 82 е наложено наказание глоба, на 185 
– пробация, а на 64 лица са наложени други видове наказания по НК. 
238 от осъдените лица са получили наказанието си при споразумение, 
сключено при условията на чл.381 – 384 НПК. 

 
През 2006 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС-Ямбол 

е 538, като от тях 10 лица са оправдани. Осъдените лица за отчетния 
период са 515, в това число 13 непълнолетни. На 285 лица е наложено 
наказание лишаване от свобода до три години, като от тях на 128 е 
наложено наказание лишаване от свобода до три години при условията 
на чл.66 ал.1 НК. На 9 лица е наложено наказание лишаване от свобода 
от три до петнадесет години. На 61 е наложено наказание глоба, на 107 
– пробация, а на 53 лица са наложени други видове наказания по НК. 
190 от осъдените лица са получили наказанието си при споразумение, 
сключено при условията на чл.381 – 384 НПК. 

 
Видно от така представената информация за отчетния период и 

предходните две години броят на съдените и на осъдените лица в РС-
Ямбол се е увеличил значително. Това се определя основно от 
увеличеният брой на внесените дела с обвинителен акт в РС-Ямбол от 
Районна прокуратура гр. Ямбол, а именно 120 броя в сравнение с 2007 г. 
и 202 броя в сравнение с 2006г. Броят на осъдените лица с наложени 
наказания до три години лишаване от свобода се е увеличил с 63, като 
наложените наказания по този вид при условията на чл.66 НК бележи 
увеличение само с 22 осъждания в сравнение с 2007 г. и 35 в сравнение 
с 2006 г., което говори за запазване на една сравнително постоянна 
величина във връзка с тези наложени наказания. Значително увеличение 
бележат наложените наказания пробация – 107 от 2006 г., 185 от 2007 г. 
и 248 от 2008 г. Основно нарастването на този вид наказания се дължи 
на промяната на чл.78а НК, като делата за извършени престъпления по 
чл.343Б ал.1от НК се внасят с обвинителен акт в съда, при решаването 
на които основното наказание, налагано на осъдените лица е пробация. 
Също така, увеличението на този вид наказания се забелязва и при 
престъпленията против собствеността, тъй като голяма част от 
осъдените лица се ползват от възможността за прилагането на т.нар. 
съкратено производство, при което наложените им наказания съобразно 
изискванията на закона са при условията на чл.55 НК.  

Значително е увеличението на наложените наказания при 
сключването на споразумение по реда на чл.381 – 384 НПК. През 2006 г. 
са 190, през 2007 г. са 238, а през 2008 г. са 340. Увеличението на 
наложените наказания чрез споразумение се дължи основно на броя на 
внесените споразумения от РП-Ямбол, които за тази година са 177 срещу 
84 внесени през 2007 г. и 72 през 2006 г. Същите отговарят на условията 
на Закона и съдът е одобрявал така внесените споразумения. 

 
6. БРОЙ ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ 
БРОЙ ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ, ВЛЕЗЛИ В СИЛА 
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През 2008 г. броят на осъдителните присъди, наложени в РС-

Ямбол е 524, които са влезли в сила през отчетния период. От тях 
решени по същество с присъда са 199 дела от общ характер, а със 
споразумение са приключили 347 НОХД. Постъплението на НОХД през 
2008 г. е 624, като има и остатък от 77 дела от предходната 2007 г., или 
общо за разглеждане са сложени 701 НОХД. Процентно спрямо делата за 
разглеждане в РС-Ямбол постановените осъдителни присъди са 74,7 %, а 
спрямо внесените обвинителни актове само през 2008 г. е 83,9 %.  

 
7. ДЕЛА СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. 
 
През 2008 г. такива дела не са постъпили в РС-Ямбол, за което от 

месец октомври 2008 г. ежемесечно информираме ВСС, съгласно 
задълженията ни. 

 
8. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ. 
 
През 2008 г. в РС-Ямбол са постановени осем оправдателни 

присъди. От тях към настоящия момент две са обжалвани и на 
производство пред ЯОС. От останалите шест оправдателни присъди една 
е необжалвана, като основанието за оправдаването на подсъдимия е 
установяване на различна фактическа обстановка в процеса на 
съдебното следствие от посочената в обвинителния акт на ЯРП, липса на 
изменение на обвинението от страна на прокуратурата и подсъдимият е 
оправдан поради липса на осъществено от обективна страна деяние. 
Четири от присъдите са обжалвани и протестирани пред ЯОС, като 
същите са потвърдени изцяло. Основанията за оправдаване на 
подсъдимите са „липса на осъществено от обективна и субективна страна 
престъпно деяние”; „липса на установено по несъмнен начин извършено 
престъпно деяние от подсъдимия”, както и установяване на различна 
фактическа обстановка от описаната в обвинителния акт, липса на 
изменение на обвинението и липса на осъществено от обективна страна 
престъпно деяние. Една от присъдите е потвърдена, като съдът е приел, 
че деянието е извършено при условията на неизбежна отбрана /касае се 
за извършено деяние по чл.129 ал.1 от НК/, като ЯОС е отменил 
присъдата в частта, в която подсъдимата е оправдана за извършеното 
деяние по чл.132 ал.1 т.2 НК, поради липсата на такова обвинение.  

Видно от така посоченото, основанията за признаване на 
подсъдимите за невиновни по три от оправдателните присъди е промяна 
на фактическата обстановка в хода на съдебното следствие, липсата на 
изменение от страна на ЯРП и обвинението и липсата на осъществено от 
обективна страна престъпно деяние. При две от присъдите е установено 
липса на осъществено изобщо престъпно деяние, а на други две не е 
установено по несъмнен начин извършването на такова деяние. 

От горното е видно, че причините за постановяване на 
оправдателни присъди в случая се дължи на работата на прокуратурата, 
както в хода на досъдебното производство, така и в хода на съдебното 
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следствие и неправилната преценка на събраните в хода на досъдебното 
производство доказателства и липсата на проявена процесуална 
активност в хода на съдебното следствие. 

 
9. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ СЪДИИ ПРЕЗ 2008 

г. 
 
9.1. През отчетния период в РС-Ямбол са постъпили общо 2198 

наказателни дела. Общо за разглеждане са били на производство 2436 
дела, от които 238 – остатък от 2007 г. Общо свършените дела са 2213, 
от които 602 НОХД, 127 НЧХД, 449 НАХД, 54 по чл.78а НК и 981 ЧНД от 
досъдебното производство. От всичко сложените за разглеждане пред 
РС-Ямбол наказателни дела са приключени 91% .  

Решени по същество със съдебен акт са 1625 дела, прекратени са 
588 дела, а от всички дела решени в РС-Ямбол 1915 са приключени в 
тримесечен срок, или това са 86,5% от общо решените дела, което е 
един много добър показател за работата на наказателните съдии в РС-
Ямбол. Не бива обаче да се забравя, че една голяма част от тези дела са 
всъщност и производства по досъдебното такова, провеждано по 
дознанията и съответните следствени дела и включват разпити пред 
съдия и всички други действия, по които е искано произнасяне от РС-
Ямбол.  

 
9.2 Натовареност на наказателните съдии в РС-Ямбол. 
 
През 2008 г. общо наказателните колегии в РС-Ямбол са десет на 

брой, но предвид отсъствието поради отпуск за отглеждане на дете на 
съдия Казакова и напускането й през м. август 2008г. на РС-Ямбол  
реално са работили девет наказателни съдии. При определен щат от 
десет наказателни колегии, натовареността на наказателните съдии 
спрямо общия брой на всички наказателни дела за 2008 г. – 2436 е 
20,30, а реалната натовареност на наказателните съдии спрямо 
свършените дела през 2008 г., които са на брой 2213 е 18,44.  

 
10. Движение на решените граждански дела по същество. 
 
Общо образуваните и разгледани в Районен съд Ямбол 

граждански дела за 2008 г. са 2465, като 449 от тях са останали висящи 
от 2007 г., а новообразуваните са 2016. Свършените дела са общо 2044, 
от които със съдебен акт по същество 1793 дела. Прекратените 
производства са общо 251, от които 46 са приключили със спогодба по 
чл.234 от ГПК, а 205 са прекратени по други причини. Останали висящи 
към 31.12.2008г. са 421 дела. Обжалвани са 244 акта по граждански дела 
по описа на РС-Ямбол.  

 
За сравнение, през 2007 г. всички граждански дела за 

разглеждане в РС-Ямбол са били 2654, от които 600 остатък от 2006 г., 
2014 новообразувани и 33 получени по подсъдност от други съдилища, 
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т.е. има намаление на общия брой на разгледаните дела със 189 броя, 
през 2006 г. броят на общо разгледаните дела е бил 2887, от които 540 
остатък от 2005 г., 2322 новообразувани и 24 постъпили по подсъдност 
от други съдилища, което е с 422 повече постъпления от 2008 г., т.е. 
налице е намаляване на броя на постъпващите и разгледаните в РС-
Ямбол граждански дела като общ брой. 

 
Приключените граждански дела през 2007 г. в РС-Ямбол са 2205, 

а през 2006 г. – 2287. Налице е намаление на броя на приключените 
граждански дела през 2008 г., а именно със 161 дела спрямо 2007 г. и 
243 спрямо 2006 г., което е съотносимо с оглед намаления брой на 
постъпилите дела в РС-Ямбол през 2008 г. 

 
Обжалваните актове през 2008 г. са 244, през 2007 г. – 246, а 

2006г. те са 257, което показва една сравнително стабилна тенденция 
при работата на районните съдии, разглеждащи граждански дела, 
касаеща качеството на техните съдебни актове. 

 
Новообразуваните през 2008 г. граждански дела и разгледани по 

общия ред са 500. Заедно с остатъка от 2007 г. от 359 дела, всичко за 
разглеждане са били 859 дела. От тези дела свършени са 554, като в 
срок до три месеца са приключени 153 дела, което представлява 28% от 
общо свършените. Със съдебен акт по същество са приключени 413 дела.  

Прекратените производства са 141, от които 21 със спогодба и 
120 по други причини. Висящи в края на годината са 305 дела. От тях 
обжалвани са 130 акта на съда.  

 
Производствата по чл.310 от ГПК са били 150, от които 7 остатък 

от 2007 г. и 143 новообразувани. Свършените са 123, от  които 72 в срок 
до три месеца или 59% от общо разгледаните по този текст от ГПК, а със 
съдебен акт по същество са приключили 83 дела. Прекратените дела са 
общо 40. Обжалваните дела са 23. 

Делата по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ са общо 52 бр., от които 8 останали от 
2007 г., а 44 са новообразуваните. Свършените са 48, от които 37 в срок 
до три месеца или 77 % от делата за разглеждане. Приключените дела 
по същество със съдебен акт са 43 бр., а прекратените дела са общо 5. 
Обжалваните актове са общо 4 на брой. 

Частните граждански дела - общият брой за разглеждане е 103 
през 2008 г. от които 8 остатък от 2007 г. и 95 новообразувани, като 
общо свършени  са 99 дела, в срок до три месеца 88, което е 89% от 
всички дела. Приключили със съдебен акт по същество са 93, а 6 дела са 
прекратени.Девет акта са обжалвани пред горна инстанция по тези дела. 

Дела по чл.410 и чл.417 б. „в”-„з” от ГПК: общо постъпили са 846 
дела, приключени са всички от тях, като 844 в срок до три месеца и 
всички са приключили със съдебен акт по същество. Прекратените дела 
са 2 на брой. От постановените актове по тези дела са обжалвани 11 
броя. 
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Дела от и срещу търговци – постъпили през годината са 33 дела. 
От тях са свършени 14, в срок до три месеца са приключили 6 от делата 
или 43% от всички дела, като със съдебен акт по същество са 
приключили 11 дела. Прекратените производства са 3, а обжалваните 
актове са 6. 

Исковете по Семейния кодекс, разгледани в РС-Ямбол през 2008 
г. са общо 565, от които 139 остатък от 2007 г., 416 новообразувани и 10 
получени по подсъдност. Свършените дела са 452, а прекратените 85, от 
които 25 по спогодба и 60 по други причини. 234 от тези дела са 
приключили в срок до три месеца. Обжалваните дела са 44. 

По отношение на постъпилите облигационни искове в РС-Ямбол – 
общо за разглеждане са били 251 дела, от които 85 остатък от 2007 г., 
149 новообразувани и 16 получени по подсъдност. Свършените дела са 
171, а прекратените 48. Приключили в срок до три месеца са 58, 
обжалваните актове са 57 на брой. 

Вещни искове – общият брой за разглеждане е бил 38, от които 
16 остатък от 2007 г., 20 новообразувани и 1 получено по подсъдност. 
Свършените дела са 26 на брой, а прекратените дела са 4. Пет от делата 
са приключени в срок до три месеца. 17 акта са обжалвани пред горната 
инстанция. 

Делби – общо за разглеждане са били сложени 197 дела, от 
които 112 остатък от 2007 г. и 85 новообразувани. Общо свършените 
дела са 88, като прекратените са 49, от тях със спогодба 21 и 28 по други 
причини. Четири от делата са приключени в срок до три месеца. Тук 
обжалваните актове са 24 на брой. 

Искове по Кодекса на труда – общият брой на разглежданите 
дела през 2008 г. е 88, като 21 остатък от 2007 г., 66 новообразувани и 1 
постъпило по подсъдност. Общо свършените дела за отчетния период са 
52 на брой, 4 прекратени. Приключени в срок до три месеца са 18 дела. 
Тук обжалваните актове са 25 на брой. 

Финансовите начети през 2008 г., постъпили в РС-Ямбол са 5 на 
брой, като към края на отчетния период тези дела не са приключени.  

Други граждански дела – в Районен съд Ямбол през 2008 г. са 
разгледани общо 422 дела, като 67 бр. са остатък от 2007 г., а 355 са 
новообразуваните. Общо свършените дела са 360, от които 283 в срок до 
три месеца или 79% от свършените дела. Със съдебен акт по същество 
са приключили 306 дела, 54 дела са били прекратени. Обжалвани са 61 
акта на съда, постановени по тези дела. В тези дела са включени 
следните видове:  

- Дела по Закона за защита срещу дискриминацията няма 
новопостъпили образувани дела в Районен съд Ямбол. 

- По чл.26 от Закона за закрила на детето са били разгледани 
общо 85 дела. Общо приключилите дела са 85. Няма прекратени дела, 
както и обжалвани актове по тях.  

- По чл.30 от същия закон, делата за разглеждане са били 23 на 
брой. Всичките дела са свършени със съдебен акт по същество, няма 
обжалвани и прекратени дела.  
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Делата от административен характер разгледани в Районен съд 
Ямбол са общо 52, като 44 са новообразувани през 2008 г., а 8 дела са 
остатък от 2007 г. От тях са свършени 48 бр. дела, прекратени са 5 дела 
и има обжалвани 4 акта, като 37 от делата са приключени в срок до три 
месеца, а са останали неприключени 4 дела към края на отчетния 
период. 

Делата по чл.410 и чл.417 от ГПК и Закона за кредитните 
институции са били общо 847, от които 1 остатък от 2007 г., 834 
новообразувани и 12 получени по подсъдност. Общо свършени са 847 
дела, прекратени са 2 дела, като в срок до три месеца са приключени 
844 от делата. Обжалвани са 12 акта, постановени по тези дела.  

 
 
10.2 Прекратени дела. 
От общия брой от образуваните и разгледани граждански дела в 

Районен съд Ямбол за 2008 г. са прекратени 251 бр. дела. От тях 46 са 
приключили със спогодба, а 205 по други причини. Основните причини 
за прекратяването на делата извън постигнатите спогодби са оттегляне 
на иска, неизпълнение на дадените от съда указания за отстраняване на 
нередности по исковите молби, прекратени дела за издръжка при 
признаване на иска от страна на ответника.  

 
11. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА ГРАЖДАНСКИ СЪДИИ ПРЕЗ 2008 г. 
 
С оглед изложеното в предходните точки за работата на 

гражданските съдии в РС-Ямбол считам, че същата е много добра. 
Имайки предвид влизането в сила на новия ГПК през м. март 2008 г. и 
липсата на предварителна подготовка на гражданските съдии, като 
обучение по новата нормативна уредба, бе постигнат добър ритъм на 
работа по новите процесуални изисквания. Намалелият брой на 
постъпилите граждански дела не доведе до съществена промяна в броя 
на приключените такива за 2008 г., което говори за една добре свършена 
работа от страна на гражданските съдии.  

Следва да се отбележи, че измененията в ГПК доведоха до 
забавяне на разглеждането на гражданските дела предвид новите 
срокове, касаещи връчването и размяната на съдебни книжа и от там 
насрочването на първо съдебно заседание. 

 
12. Натовареност на гражданските съдии в РС-Ямбол. 
 
През 2008 г. общо гражданските колегии в РС-Ямбол са пет на 

брой. При така определените граждански колегии в РС-Ямбол 
натовареността на гражданските съдии спрямо броя на всички 
граждански дела за разглеждане – 2465 е 41,08, а спрямо броя на всички 
свършени дела през 2008 г., които са 2044 е 34,07. 

 Считано от 01.02.2009 г. младши съдия Валентина Петрова 
започва работа като съдия и ще поеме също гражданска колегия, което 
ще доведе до намаляването на натовареността на гражданските съдии и 
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още по-бързото и ефективно съдопроизводство по гражданските дела, 
разглеждани в РС-Ямбол. 

С оглед така представената информация за натовареността на 
наказателните и граждански съдии в РС-Ямбол през 2008 г. при щат от 
15 районни съдии общата натовареност на всички тях спрямо броя на 
делата, разгледани в РС-Ямбол през 2008 г. – 4901 е 27,23, а реалната 
натовареност спрямо броя на приключените дела в РС-Ямбол – 4257 е 
23,65. 

 
13. Обжалвани актове по граждански и наказателни дела, 

разглеждани в РС-Ямбол. 
 
13.1 Общо обжалвани  дела, по които са постановени присъди и 

решения са 337 акта. Съгласно таблицата за резултатите и същата 
такава за индексите се установява, че 231 от обжалваните актове на 
съда са потвърдени изцяло, или това са 68,5%.  

По индекс 2 общо 54 от обжалваните актове са изцяло отменени 
от по-горната инстанция, което представлява 16% от общо обжалваните 
присъди и решения, постановени от РС-Ямбол. 

По индекс 4 общо 51 от актовете, обжалвани пред по-горна 
инстанция са оставени в сила в една част и отменени в друга, поради 
нарушение на материалния или процесуалния закон, което представлява 
15,1% от общия брой на обжалваните актове. 

По индекс 5а само едно дело е с оставено в сила част от 
решението, а в друга е отменено, поради невиновно поведение на съда – 
поради представянето на нови доказателства пред въззивната 
инстанция, които са обусловили отмяната на съдебния акт частично.  

 
13.2 Общо обжалваните определения, постановени от 

наказателните съдии в РС-Ямбол през 2008 г. са 118, от които: 
По индекс 1 изцяло са потвърдени 77 от тях, което представлява 

65,3% от общо обжалваните. 
По индекс 2 са изцяло отменени 33 броя определения, поради 

нарушение на материалния или процесуалния закон, което представлява 
28% от общо обжалваните определения. 

По индекс 4 осем от определенията са останали в сила в една 
част, а в друга са отменени поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон, което представлява 6,7% от обжалваните 
определения пред по-горна инстанция. 

 
При така представената информация считам, че качеството на 

работата на районните съдии в РС-Ямбол е с едно много високо ниво 
предвид броя на обжалваните актове – присъди, решения и 
определения, броят на потвърдените такива и сравнително ниския 
процент на изцяло отменените или изменени съдебни актове, което 
говори за добро познаване на материалния и процесуалния закон и 
прилагането му в хода на съдебното производство. 
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При анализа на разгледаните граждански дела през 2008 г. в РС-
Ямбол се установи, че има неприключени 8 бр. дела, от които 6 в срок от 
три до пет години и 2 в срок над пет години. При извършената проверка 
конкретно на тези дела се установи, че това са дела съответно 
№1667/2003г. – делба, при което е приключила първата фаза на 
делбата, определен е депозит за внасяне за назначаването на съдебно-
техническа експертиза, който обаче не е внесен до този момент. Дело 
№1338/2004г. – делба. Отново невнасяне на депозит за вещите лица за 
изготвянето на съдебно-техническа експертиза; дело №1770/2004г. – 
същото е спряно до приключване на друго гражданско дело на ЯРС пред 
всички инстанции. Дело №455/2005г. – иск по Кодекса на труда за 
обезщетение. Спряно до окончателното приключване пред всички 
инстанции на НАХД №3763/2004г. на СГС. Дело №980/2005г. – делба. 
Спряно до окончателното приключване на друго гражданско дело на ЯРС 
пред всички инстанции. Дело №1340/2005г. – делба. Спряно е по 
взаимно съгласие на страните, участващи в делбата. И две дела, 
продължили над пет години, съответно №1324/1996г., спряно до 
окончателното приключване на гражданско дело №940/2006г. по описа 
на ЯРС пред всички инстанции. Същото е възобновено на 09.06.2008г. и 
към настоящия момент е насрочено за разглеждане на 24.02.2009г. от 
10.00ч. Дело №855/200г. – делба. Спряно до приключване на дознание 
№101/2002г. на РДВР-Ямбол, което към настоящия момент не е 
приключило.  

С оглед горното считам, че в случая липсва виновно поведение 
на съда относно голямата продължителност на тези дела, като при 
същите редовно се изпращат напомнителни писма и запитвания за хода 
на съдебните производства, обуславящи продължаването на така 
спрените граждански дела. 

 
ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
През 2008 година в РС – Ямбол работиха четирима държавни 

съдебни изпълнители.  
 
Постъпилите дела в служба ДСИ при РС – Ямбол през изминалата 

година са 369, като през 2007 г. са били 928, а през 2006 г. - 980. Т.е. 
има едно значително намаляване на образуваните дела. Това се 
обяснява с факта на влизането в сила на новите разпоредби в ГПК по 
отношение на изпълнителното производство, както и по повод на 
работата на частния съдебен изпълнител в гр. Ямбол, който пое една 
значителна част от изпълнителните производства в района на РС-Ямбол.  

Общо свършените дела от ДСИ – Ямбол за 2008 г. са 848, от 
които 274 свършени чрез реализиране на вземането и 574 прекратени по 
други причини. През 2007 г. техният брой е бил 1307, а през 2006 г. - 
1116. 

Намаляването на броя на приключените дела също се дължи на 
намаляването на постъпилите такива в ДСИ при РС-Ямбол. 
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Общо изпълнителните дела в ДСИ при РС-Ямбол са 5668, от които 
след приключването на посочените 848 дела и изпращането на 138 дела 
на друг съдебен изпълнител са останали 4682 дела.  

При своята дейност държавните съдебни изпълнители през 
изминалата година са извършили продажба на движими вещи в 14 
случаи и на недвижими 15. Осъществени са 15 въвода във владение.  

Срещу действията на съдия-изпълнител са подадени общо 53 
жалби, от които 9 са уважени, което представлява близо 17% от 
постъпилите такива, което е добър атестат за работата и действията в 
ДСИ при РС-Ямбол. 

Постъпленията през 2008 г. в ДСИ-Ямбол са 2 341 065 лв., като за 
2007 г. са 7 163 189, а за 2006 г. тези постъпления са били 3 504 848 лв. 

Намаляването на събираните суми се определя и от намаления 
брой постъпили и приключили изпълнителни дела през изминалата 
година. 

 
ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ. 
 
В РС-Ямбол работиха трима съдии по вписванията с ръководител 

на службата г-жа Калина Кръстева, като щатът е запълнен изцяло. 
При поискване от ръководителя на службата г-жа Кръстева на 

справка – информация от канцеларията на същата служба за броя на 
внесените и разгледани преписки и произнасянията на съдиите по 
вписвания при тях се оказа, че има издадена заповед, с която е 
забранено даването на такава информация, освен на писмено искане от 
страна на съответния административен ръководител до Зам. министъра 
на Министерството на правосъдието г-жа Даниела Митева.  

Поради което, последната информация по отношение на 
дейността на службата по вписванията при РС-Ямбол е към датата на 
извършване на ревизията от Инспектората към Министерството на 
правосъдието през м. април 2008 г. и друга такава не мога да 
предоставя. 

 
 
V. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА СЪДА 
 
 По отношение на обобщаването на съдебната практика на 

районния съд редовно се провеждат събрания на магистратите в съда, 
включително и при необходимост с участието на ДСИ и съдиите по 
вписванията, като се обсъждат конкретни казуси, процесуални норми, 
въвеждането на единна практика по повод движението на делата. 

Към днешна дата се извършва анализ на всички актове на 
наказателните съдии, с които са прекратени и върнати на прокуратурата 
нохд на основание чл.249 и чл.288 НПК, като в РС-Ямбол се възприе 
всеки последен петък на текущия месец да се провежда съвещание на 
наказателните съдии с цел изясняване и уточняване на възникналите 
проблеми по наказателните дела, като от м. януари 2009 г. започват и 
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съвместни съвещания с наказателна колегия при ЯОС във връзка с 
обсъждането на върнатите дела за доразследване на съответната 
районна прокуратура, както и възникнали други проблеми с оглед 
наказателното производство. 

 
VІ. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РС-

ЯМБОЛ 
 
Съотношението на магистрати и ДСИ към броя на служителите в 

РС-Ямбол е 1 / 2.8, но ако се вземе предвид обстоятелството, че в тази 
администрация е включена и общата такава, съотношението се променя 
съответно на 1 / 2.1. По повод на това считам, че за нуждите на съда са 
необходими поне още един служител в канцеларията на ДСИ и поне един 
или двама компютърни оператори с деловодни функции, за да може 
АСУД, използвана от РС-Ямбол да работи функционално и в пълен обем.  

 За нуждите на съда и с оглед пропускателния режим на четвърти 
етаж на съдебната палата, ползвана от РС-Ямбол, където са кабинетите 
на съдиите, следва да се назначи и невъоръжена охрана, която да 
контролира този режим. Поставянето на технически системи за контрол 
на вход и изход и за наблюдение  поне към настоящия момент не може 
да бъде ефективно поради факта, че на четвъртия етаж се намира и 
дежурния граждански съдия за деня, както и наказателния такъв. 

По отношение на дейността на администрацията в РС-Ямбол през  
2008 г. бяха поставени следните основни задачи:  

1. Вътрешно организационни промени с цел оптимизиране 
работата на администрацията. 

2. Подобряване обслужването на гражданите. 
3. Повишаване на общественото доверие. 
4. Поддържане и повишаване нивото на компетентност на 

персонала. 
5. Борба с корупцията. 
В изпълнение на ЗФУКПС са разработени и въведени редица 

вътрешни нормативни документи: правила за подбор и назначаване на 
съдебни служители; вътрешни правила за събиране, обработване и 
предоставяне на статистическа информация, правила за етично 
поведение на съдебните служители при ЯРС, вътрешни правила за 
управление на човешките ресурси и много други. 

Въведените  вътрешни правила се актуализират непрекъснато с 
оглед промените на законодателството, решенията на ВСС, както и с 
оглед подобряването на работата на съда. 

От 01.07.2008 г. е въведена електронна папка „Административна 
дейност”, чрез която всички заповеди на председателя на съда за 
организация на работата, стратегически планове, вътрешни правила и 
политики на съда и друга информация се свеждат до знанието на всички 
съдии, ДСИ, съдии по вписванията и съдебни служители за сведение и 
изпълнение. 

Осигурен е достъп до тази папка на всички работещи в съда, като 
след издаването на съответния акт същият незабавно се публикува в 
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тази папка, с отразяване на датата, часа на публикуване и името на 
съответния файл. Всички съдии ДСИ, съдии по вписването и служителите 
са длъжни ежедневно да проверяват в горепосочената папка новите 
документи и да се запознават с тях, като всички актове публикувани в 
тази папка се считат за сведени до знанието на съответните 
заинтересовани лица от датата на публикуването. 

Разработена е организация за прехвърляне и комбиниране на 
задачите на съдебните служители при отсъствие на някой от тях, с цел 
продължаване на работата в съответните канцеларии и служби при 
нормален график на обслужване на гражданите. Персонала е добре 
обучен с цел взаимна заменяемост и преразпределение на задачите.  

Всички актове на съда в изпълнение на чл.64 от ЗСВ и решението 
на ВСС от 01.09.2008 г. се публикуват в уеб страницата на съда. На 
страницата се публикуват постановените актове за изтеклите последни 
три месеца, а данните за текущия месец се актуализират в края на всяка 
седмица. 

Избрано е подреждането на актовете по номер на дело, което 
приемаме, че улеснява потребителите и освен включването на 
текстовете по които са образувани делата, в списъка се извеждат и част 
от диспозитивите при филтриране на всички лични данни.  

По повод поддържането и повишаването нивото на 
компетентността на персонала през 2008 г. наши служители са участвали 
в семинари по над десет теми. В момента 100% са участвали в обучение 
на НИП, като 75% от тях са били на обучение по всички теми касаещи 
длъжността им.  

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 31/26.10.2005 г. в 
сградата на РС-Ямбол са монтирани необходимите пощенски кутии за 
получаване на сигнали от граждани по повод наличие на евентуални, 
корупционни действия в органите на съдебната власт. 

Още през м. Декември 2005 г., със заповед на Председателя на 
ЯРС е назначена комисия, чието задължение е ежеседмично да събира 
постъпилата поща в тези кутии, като изготвя протокол за това и през 
2008 г. тази практика се поддържа, но за сега няма открити пликове или 
сигнали в поставените кутии. 

През 2008 г. РС-Ямбол кандидатства като партньор на РС-Хасково 
за предоставяне на финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от 
европейски социален фонд. Програмата е с наименование 
„Консултативен форум на районите съдилища”, като целта на същия е 
подобряване на взаимодействието между районите съдилища, както и 
между тях и ВСС, с цел укрепване на капацитета й и засилване на ролята 
на районите съдилища при подобряване имиджа на съдебната система.  

Проектното предложение беше одобрено и на 16.10.2008 г. РС-
Ямбол сключи споразумение с РС-Хасково за разпределение на 
дейностите, правата и задълженията, финансовите взаимоотношения на 
партньорите по изпълнение на проекта. 

 
VІІ. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАБОТАТА ПО 

ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИТ В РАЙОНЕН СЪД – ГР.ЯМБОЛ ЗА 2008 Г. 
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В Районен съд – гр.Ямбол са компютризирани всичките  58 

работни места, включително четирите съдебни зали. С изключение на 
тримата съдии по вписвания, всички останали са включени в локалната 
компютърна мрежа. Броят на работните точки в мрежата на ЯРС, 
включително сървърите и мрежовите принтери,   към този момент е 64.  
В нея работят 64-битов и 32-битов сървъри, получени по проекта 
EUROPEAID/115514/D/S/BG, на които са инсталирани БД и 
приложенията на системата за Бюро съдимост. За нуждите на РС – 
гр.Ямбол по проект на програма ФАР BG-2004/016-711.08.01 е 
предоставен и сървър 64-bit Dell PowerEdge 2950, чието инсталиране и 
пускане в действие предстои. Разполагаме с два мрежови 
високопроизводителни копирни машини  Xerox Document Centre 425ST и 
535, както и с четири Xerox M15. Последните обаче са експлоатирани над 
гарантирания обем копия и поддръжката им вече е доста скъпа и 
нерентабилна. От 2008г., след извършения ремонт, в две от съдебните 
зали на съда бяха монтирани и пуснати в действие и системи за аудио 
запис на заседанията, предоставени ни от USAID. 

Като цяло, техническата обезпеченост в РС – гр.Ямбол е много 
добра и позволява изпълнението на всички функции, изискващи се в 
настоящия момент към нея. Въпреки това, съществуват някои проблеми, 
своевременното нерешаването на които би довело до затруднения и 
дори невъзможност, за справяне на системата. 

Тези проблеми са: 
1.Подобрение на електрическото захранване за компютърната 

мрежа. 
�  Въпреки изградения самостоятелен кръг за захранване на 

компютърното оборудване, той не обезпечава стабилната му работа, 
особено в условията на извършващите се строителни работи в 
сградата на съда през последните няколко години. Необходимо е да 
се извърши оценка на тази система от специалисти и да се 
отстранят причините за честите сривове.  

� Проектът на електрическия кръг за захранване на 
компютърната техника предвижда включване на непрекъсваемо 
токозахранващо устройство на входа му, осъществяващо защита от 
нестабилности на цялата мрежа. Необходимо е да се намери 
вариант за изпълнението на това условие. Използваните в момента 
отделни UPS не осигуряват ефективна защита. 

2.Разширяване на компютърната мрежа на РС – гр.Ямбол и 
подобряване бързодействието на съществуващата. Необходимо е да 
се включат компютрите на Съдиите по вписванията към локалната 
мрежа, да се присъединят работните места в новоизградените работни 
помещения на сградата, както и да се  преработят някои връзки в по-
бавните клонове на мрежата.  

3. С оглед на увеличения обем на копията, които се правят в 
Наказателна колегия и ДСИ, както и на износването на използваните там 
две машини, е необходима още една високопроизводителна 
копирна машина.   
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4. С оглед на внедряването на нови софтуерни продукти и 
непрекъснатото повишаване на изискванията към компютърната техника 
във връзка с това, около 10 машини се нуждаят от подмяна с нови 
или разширяване на възможностите им. 

5.Необходимо е да се инсталира и включи в мрежата сървърът 
64-bit Dell PowerEdge 2950. За тази цел е необходимо да се създаде 
сървърно помещение съгласно изискванията за такова, определени в 
решение на ВСС по протокол № 35/02.08.2006г. 

 
Информационните системи, работещи в момента са в РС – 

гр.Ямбол са: 
1. Система за управление на съдебните дела – САС”Съдебно 

деловодство”, разработка на „Информационно обслужване” – ЕАД – 
клон Варна. 

2. Програма за случайно разпределение на делата на 
ВСС. 

3. Единна система за издаване на свидетелства за съдимост 
„Бюро съдимост” на Index-Bulgaria . 

4. Програмна система „JES” на доц.Еди Чакъров за 
управление движението на делата на ДСИ. 

5. Сиела  - правно-информационна система. 
6. Софтуер за автоматичен аудио запис на съдебните дела – 

MSRS Conference&Court Recording System – 2 бр. лицензи, 
предоставени ни от USAID по програмата за Партньорство. 

 
И по отношение на внедрените информационни системи и 

софтуер също може да се каже, че състоянието в РС – гр.Ямбол е много 
добро. 

 САС”Съдебно деловодство” е внедрена в РС – гр.Ямбол от 
март 2005г. и към настоящия момент тя обхваща почти всички дейности 
по управление движението на съдебните дела. В системата се въвеждат 
всички данни, необходими за статистическите отчети на съда, 
разпечатват се основните изходящи документи, свързани с движението 
на делата, както и справките, касаещи това движение. От март 2008г. 
чрез технологията „Електронна папка” в системата се включват  всички 
протоколи от заседания и актове  на съда. За публикуването на тези 
актове на web-страницата на съда в интернет се използва също 
САС”Съдебно деловодство”. С тази система се извършва и случайното 
разпределение на преписките по съдии за наказателните  дела. В 
момента  се работи по въвеждането на сканирани копия от входящите 
документи, за целите на което е закупена и инсталирана необходимата 
техника. С реализирането на това въвеждане ще завърши внедряването 
на „Електронната папка”, започнало през март 2008г..Предстои да се 
внедрят процедурите по изготвяне на всички изходящи документи, 
свързани с изпълнението на постановените актове, процедурите по 
въвеждане на плащанията на глоби, процедурата за следене на срокове, 
воденето на Регистъра на решенията и преминаване към електронен 
вариант на съдебните книги. 
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Програмата за Случайно разпределение на делата на ВСС се 
използва от началото на 2009г. за разпределение на гражданските дела. 
Последното се наложи поради несъвършенство на използвания в 
САС”Съдебно деловодство” алгоритъм, изразяващо се в неравномерното 
им  разпределение при включване на новопостъпилите съдии. 

Единната система за издаване на свидетелства за съдимост 
„Бюро съдимост” на “Index” – България съществено подобри 
работата на службата, особено по отношение на сроковете, в които се 
издават документите. Техническата поддръжка на системата се 
осъществява от авторите, чрез отдалечена връзка със сървърите и 
работните станции, на които е инсталирана системата. Проблемът, 
затрудняващ в някаква степен дейността на службата, е нестабилната 
връзка с централната система в МП, по който се работи от специалистите 
на Index – България. 

От м.юли 2006г. в Службата на Съдебното изпълнение беше 
внедрена нова мрежова версия на програмата на Еди Чакъров 
„Съдебно изпълнение”,  като беше осигурена възможност за работа и 
на съдиите с тази система. През 2008г. в деловодството на ДСИ се 
започна въвеждането на плащанията по изпълнителните дела, което би 
трябвало да улесни работата на ДСИ .   

Като правно-информационна система в РС – гр.Ямбол се използва 
Сиела – Норми. 

Публикуването на актовете на РС – гр.Ямбол в интернет съгласно 
чл.64 от ЗСВ се извършва от 01 септември 2008г. на сайта, разработен от 
USAID. Сайтът се обновява от системния администратор. Използването 
на настоящия шаблон предизвиква определени неудобства при 
актуализацията на актовете, т.к. не е съобразен с необходимостта от 
публикуването на такъв голям брой файлове ( броят на актовете, които 
сме длъжни да публикуваме е около 600). Поради това, както и поради 
други ограничения, е необходимо да се работи по създаването на нов 
сайт, включително, в рамките на  националните проекти за   Създаване 
на централен уеб базиран интерфейс за публикуване на 
съдебните актове ( ОПАК, Приоритетна ос  “Качествено 
административно обслужване и развитие на електронното управление”, 
Основни дейности – т.5 - Създаване на централен уеб базиран интерфейс 
за публикуване на съдебните актове). 

 
 
 

РАЙОНЕН СЪД ЕЛХОВО 
 

 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 
Съгласно утвърденото щатно разписание през отчетния период-

2008г, Районен съд Елхово е разполагал с 25 щата общо-съдии и съдебни 
служители, от които 6 бр. за длъжността "Районен съдия" ( в това число 
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Председателя  на съда ), един щат за длъжността "Съдия Изпълнител" и 
един щат за длъжността "Съдия по вписванията". Персоналният състав 
на съдебната администрация, включва 17 съдебни служители, с 
длъжности, както следва:административен секретар, главен 
счетоводител, системен администратор; четирима секретар –
протоколисти, шестима деловодители, на един от които е възложена 
работа в “Бюро съдимост”, а друг съвместява и длъжността съдебен 
архивар, в посочената обща бройка е включен и деловодител в съдебно 
изпълнителната служба; един секретар в СИС; един връчител на съдебни 
книжа и 2 бройки помощен персонал, съотв. чистачка и огняр. През 
изминалата 2008г изцяло е попълнен щата и няма незаети щатни бройки. 

І.1.През отчетната година не се наблюдава движение на кадрите, 
включващи магистратите. Следва обаче да се посочи, че двама от 
съдиите са били в продължителен отпуск за отглеждане на дете – Елена 
Тодорова /Председател на ЕРС/ почти през цялата година, с прекъсване 
от 18.08.08г до 29.08.08г /конкретно: до 22.08.08г поради бременност и 
раждане, от 23.02.08г до 18.08.08г-отпуск за отглеждане на дете и от 
01.09.08г  до 05.01.09г в платен годишен отпуск/ и съдия Миглена 
Меткалф - от 23.01.08г до 01.02.09г, предхождан от отпуск поради 
бременност и раждане. Така през година от общия брой магистрати – 
шест, реално са работили само четирима, които и са поели делата на 
отсъстващите, респ.  и не участващи в разпределението на 
новопостъпилите дела.  В тази връзка следва да се отбележи и че 
съдебният изпълнител е поемал  функциите на съдия по вписванията  в 
периода на отпуска  на последния. 

Сградата на съдебната палата на ЕРС, не отговаря на нуждите на 
съда, в който смисъл и материалната база е непригодна и не способства 
за оптимизиране на работата. На първо място няма самостоятелни 
кабинети за всички съдии и някои от тях работят по двама в стая. Също 
така в едно общо помещение работят деловодството на съда и съдебните  
секретари, което не е удачен вариант и очевидно пречи на работата им. 
Последното налага преустройство на съществуващото или създаване на 
нови помещения.   

Считам, че понастоящем не се налага увеличаване щата на 
районните съдии,а е необходимо по -  скоро да се създадат 
нормални условия за работа, чрез осигуряване на нови 
помещения за кабинет, канцеларии и съдебни зали, което би 
могло да се постигне посредством  преместване на РП-Елхово  в 
друга сграда, тъй като понастоящем същите се помещават в 
сградата на съда. 

І.2. Към настоящия момент, видно от горе изложеното, щатът на 
административния персонал е попълнен изцяло. Същият е съобразен с 
длъжностите по ПСАРОВАС и в края на 2008г наброява 17 лица. През 
годината щатът на съдебните служители бе увеличен с 1 бройка –за 
длъжността съдебен администратор. Същата е заета след проведен 
конкурс и на нея,  считано от 24.03.08г е назначен Стоян Янков Великов. 
В персоналния състав на съда, с изключение на посоченото ново 
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назначение, не се забелязва текучество. През годината инцидентно е 
било и продължителното отсъствие на лица от административния 
персонал – единствено деловодителя Я.Караненова поради заболяване 
за срок от три месеца не е била на работа. За конкретния случай 
предвид броя на постъпващите дела и натовареността на съдии и 
служители, както и създадената организация за заместването й, 
отсъствието й не доведе до затруднения за поемане работата и от 
останалите деловодители за сметка на техните преки задължения, т.е. не 
се е забавила или блокирала работата в отделните служби, нито са 
констатирани оплаквания от граждани за забавено изпълнение. 
Болшинството от служителите са с дългогодишен стаж, придобили 
рутина, новопостъпилите през последните години също навлязоха в 
работата, като всички съвестно и задоволително, като резултат,  
изпълняват  задълженията си. Във връзка с въвеждането през м.10.08г  
на нов програмен продукт-САС „СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО” за водене на 
електронно деловодство, като препоръка към работата им се налага 
необходимостта от допълнително практическо обучение за 
приложението на този софтуер с оглед ползването на пълните му 
възможности.  

В числото на щата на съдебната администрация фигурират 
длъжности -чистачка, огняр, призовкар, системен администратор и 
счетоводител, които й не са пряко свързани със съдопроизводството. 
Предвид това  крайно недостатъчно е съотношението между съдебните 
секретари, като част от служителите с непосредствени функции в 
същинската съдопроизводствена дейност, и  броят на съдиите. Така, при 
работещи 4-ма съдебни секретари и 6-ма съдии, очевидно не може да се 
осигури постоянен секретар за всеки съдия, което налага изготвяне на 
ежемесечни графици за участие в съдебни заседания и обременява 
работата.Ето защо през новата 2009г е необходимо увеличаване на щата 
поне с още една бройка за секретар протоколист, което от своя страна 
отново поставя проблема с липсата на достатъчно помещения и сграден 
фонд. 

 
МОТИВИ : Увеличаването на щата за служителите се налага с 

оглед завръщането на отсъстващите съдии. Понастоящем в PC —Елхово 
съществуват щатни бройки (и  са попълнени) за четири съдебни 
секретари . Същевременно в съда работят 6 съдии. Практиката показва, 
че качеството на работа (бързина и стриктно изготвяне на съдебните 
протоколи) се повишава неколкократно, когато всеки съдия работи със 
отделен секретар-протоколист. Именно поради това се налага 
разкриването на още поне един  щат за длъжността “съдебен секретар – 
протоколист”. С оглед срочното изготвяне на протоколите от съдебните 
заседания, съгласно изискванията на НПК и ГПК, навременната проверка 
на делата преди съдебни заседания и за цялостно ефективно и бързо 
изпълнение задълженията на съдебните секретари, вменени им от 
Правилника за съдебната администрация в Районните, Окръжните, 
Военните и Апелативните съдилища, е целесъобразно утвърждаването на 
посочената щатна бройка. Това би довело до разпределяне на 
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последните съобразно броя на съдебните състави в ЕРС, което от своя 
страна е предпоставка за налагане по-равномерен ритъм на 
натоварване. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СЪДА-ОБЩА ЧАСТ 
 
 
І. Постъпили дела. Сравнителен анализ на постъплението 
 
През изтеклата 2008г в Районен съд —Елхово  са постъпили общо 

825 бр дела, от които граждански дела - общо 275 бр. и наказателни 
дела общо 550 бр. (в това число 238 бр. НОХД). Следва да се отбележи, 
че през изтеклата година броя на постъпилите дела като 
абсолютна бройка почти се е запазил /намалял е само с 5 бр./ 
спрямо делата, постъпили в съда през 2007г /общо 830бр/, като се 
забелязва увеличение на броя на наказателните дела и намаляване този 
на гражданските.  

Постъплението през последните три години е следното : 
 
 

 
година постъпили дела  от тях  

 ОБЩО НАКАЗАТЕЛНИ ГРАЖДАНСКИ 

2008 825 550 275 

2007 830 501 329 

2006 800 525 275 

2005 749 454 295 

 
 

Анализът на горните данни за последните три години сочи 
сравнително устойчива тенденция на общия брой на новопостъпващи 
дела, като отклоненията в постъплението, съобразно вида на делата-
граждански, респ. наказателни не е съществено, единствено видното 
значително увеличение е това на постъпилите  наказателните дела, 
спрямо броя им през 2005г. Очертава се и тенденция за намаляване броя 
на гражданските дела, спрямо предходната-2007г, което предвид 
постъплението за 2006г за тази категория дела /275/ би могло да се 
обясни с измененията в ЗСПЗЗ и установеният краен срок за предявяване 
на искове по чл.11 с.зак.  В тази насока, считам, че тенденцията при 
постъпленията на делата ще се запази и през следващата отчетна 
година.  

Средномесечното постъпление от нови дела на един съдия на 
база 12 месеца и при щат 6 съдии е 11,46 бр. дела. Предвид 
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обстоятелството, че през годината ЕРС е работил в намален състав с 
отсъстващи двама съдии, т.е. реално отработените  човекомесеци са 41, 
действителното месечно постъпление на един съдия е 20,12 бр.дела.   

За сравнение през 2007г, средномесечната натовареност по 
показател новопостъпили дела и на база 12 месеца  е била общо 11,6 
дела, а през 2006г -11,11 бр. дела. 

Разпределението на новопостъпилите дела между 
отделните съдии е отразено в отделна таблица, приложена към 
доклада. В съответствие с установената работна структура в ЕРС няма 
формирани специализирани колегии, като всички съдии разглеждат 
както граждански, така и наказателни дела. Разпределянето на делата 
между отделните съдии през 2008г, както  и предходните 2007 и 2006г, 
бе извършвано единствено чрез програмата за случаен избор на съдия-
докладчик. Единствените изключения са когато делата се образуват в 
неработен ден (тогава същите се разпределят ръчно на дежурния съдия). 
В случаите, когато определения от програмата докладчик отсъства по 
различни причини за по - дълъг период от време, а е необходимо срочно 
приключване на делото, се извършва ново преразпределение. Предвид 
действащия начин за разпределение на делата, е  видно, че 
използваната програма за случаен избор е несъвършенна и не 
разпределя равномерно делата между съдиите. Това е така, както по 
отношение броя на разпределените дела, така и фактическата и правна 
сложност на същите, който критерий няма възможност да бъде отчитан с 
програмния продукт. 

 
ІІ. Дела за разглеждане.Свършени дела. 
ІІ.1.  През годината в ЕРС е имало за разглеждане висящи /с 

делата останали несвършени в края на предходната година/ общо 1104 
дела. В сравнителен план общият брой дела, които са били на 
разглеждане през последните три години е виден от следната таблица 
  

Новопостъпили 

Година 

Висящи в 
началото 

на 
периода 

общо граждански наказателни 

Общо дела 
за разгл. 

Средномес. 
постъпление 
на 1 съдия 

2008 279 825 275 550 1104 15,33 
2007 206 830 329 501 1036 14,39 
2006 167 800 275 525 891 14,85 

В процентно съотношение бр. на новопостъпилите дела, спрямо 
всички дела за разглеждане е 74,73%, , а този на останалите 
несвършени в края на 07г е 25,27%, за сравнение през 2007г това са 
80,12% -новопостъпили и  19,88 % останали несвършени в края на 
2006г. – 89,78 % новопостъпили.  

Натовареността на съдиите, пресметната на база дела, подлежащи 
на разглеждане-новопостъпили и останали несвършени от предходен 
период, за период от 12 месеца е: спрямо щата / 6 съдии/ възлиза на 
15,33 дела средномесечно на съдия, а действителната натовареност за 
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същия период, реално работейки в непълен състав от 4 съдии /,т.е. при 
действително отработените 41 човекомесеци/ е 26,93 бр. дела за 
разглеждане средномесечно.  За сравнение 2007г-14,39 натовареност по 
щат , при действителна натовареност /съобразно отработените 
човекомесеци/-23 дела на съдия.  

При тези резултати натовареността на съдиите в ЕРС, не е висока 
и следва да се определи като близка до средната натовареност на 
съдилищата в страната /доколкото е известно тя е около 26-28 дела на 
съдия месечно/. Предвид завръщането на отсъстващите съдии, следва да 
се очаква и постепенно да намалява натовареността, спрямо 
предходните години. 

 
ІІ.2 През отчетната 2008г са свършени общо 861 бр. дела, като от 

общо подлежащите на разглеждане, в края на годината са останали 243 
бр. дела, което показва намаление спрямо 07г, когато останалите 
несвършени са били 279 бр./видно от прилож. Справка/.  Или  за 2008г 
данните по този показател са: 
 

Година 
Бр. 

свършени 
дела 

бр. съдии по 
щат 

средномесечносвършени 
дела от един съдия 

2008 861 6 11,96 (78%) 
2007 757 6 10,51 (73,07%) 
2006 686 5 11,43 (76,99%) 

 
 

В таблицата броят на решените дела на съдия за месец е 
определен въз основа на всички решени дела и при запълнен щат на 
магастратите - 6 , което не отразява реалната натовареност, предвид 
вече посоченото обстоятелството за продължително отсъствие на двама 
от съдиите. Действителната натовареност, с оглед броя на свършените 
дела за месец /при реално отработени 41 човекомесец/ е със следното 
цифрово отражение -17,94бр., за сравнение : през 2007г  -16,82 и за 
2006-16,5дела. Дори и при това положение се констатира увеличение в 
процента на свършените дела  
 

Година 
Бр. свършени 

дела 
свършени в срок 

до 3 м. 
% 

2008 861 605 70 
2007 757 557 74 
2006 686 659 96 

 
 

От решените дела, както  бе отбелязано и по-горе са били 
решени общо 861бр. дела, от тях 525бр. наказателни дела и 336 
граждански. 
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 АНАЛИЗ НА ДЕЛАТА по ВИДОВЕ 
 
 

І. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
І.1 Постъпление на граждански дела. Сравнителен 

анализ.  
В Районен съд – Елхово през 2008г са постъпили 275 бр. 

граждански дела. Общият брой разгледани такива дела през отчетния 
период е 417 бр, като от тях свършени през годината са 336 бр., което в 
процентно  изражение представлява 81% спрямо общия брой разгледани 
граждански дела и 82% спрямо постъпилите в съда. От общия брой 
свършени граждански дела със съдебен акт по същество са приключили 
276 бр. и 19 бр. по споразумения /спогодба, а  41 бр. са прекратени по 
др. причини.  

Данните за новопостъпилите граждански дела в ЕРС през 
последните три години са следните: 

 
Година Общо за 

разглеждане 
новопостъпили свършени 

2008 417 бр. 275 бр. 336 бр. 
2007 398 бр. 239 бр. 256 бр. 
2006 364 бр. 275 бр. 295 бр. 

 

Новообразуваните дела са посочени в форма на ВСС- RS -1, 
приложение към доклада. 

Анализът сочи, че постъплението на гражданските дела през 
изминалата година е намаляло, но по отношение 2006г тенденцията е 
устойчива-постъпилите делата съвпадат като абсолютни числа. 
 

За 2008 година: 
Брой 

постъпили дела 
Бр. 

съдии 
Средномесечно постъпление 

на 1 съдия на база 12 мес. 
Общо: 275 4 5,7 
За 2007 г.: 
Брой 

постъпили дела 
Бр. 

съдии 
Средномесечно постъпление 

на 1 съдия на база 12 мес. 
Общо:   

329 
5,5 5 

За сравнение, същите данни за 2006 година: 
Брой 

постъпили дела 
Бр. 

съдии 
Средномесечно постъпление 

на 1 съдия на база 12 мес. 
Общо: 275 5 4,58 
 
По показател - СВЪРШЕНИ  граждански  ДЕЛА през годината, 
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натовареността на съдиите е незначителна, така при свършени през 
2008г -  336 дела спрямо броя на работилите през същата година 4-ма съдии 
, средномесечно свършените дела от един съдия на база 12 месеца е 7 бр. 
гр.д. За сравнение  2007г - 256 бр. общо свършени дела при 5,5 
съдии,средномесечно свършени от 1 съдия- 3,9 дела, съотв. за 2006г- 295 
бр. свършени дела, при 5 съдии, средномесечно свършените дела от един 
съдия са 5 бр. 

Брой на 
свършените дела 
за 2008 година 

Бр. 
съдии 

Средномесечно свърш. дела 
от 1 съдия на база 12 мес. 

Общо: 336 4 7 
 

Брой на 
свършените дела 
за 2007 година 

Бр. 
съдии 

Средномесечно свърш. дела 
от 1 съдия на база 12 мес. 

Общо: 256 5 4,27 
 

Брой на 
свършените дела 
за 2006 година 

Бр. 
съдии 

Средномесечно свърш. дела 
от 1 съдия на база 12 мес. 

Общо:  295  5 5 

Постъпленията  на отделните видове граждански дела през 
последните три години е, както следва: 
 Вещни Делби Облигационни Финансов

и 
 искове  

 
искове начети 

2008 г. 19 17 34 0 
2007 г. 69 13 63 0 
2006 г. 37 19 66 0 
 Труд

ови 
спорове 

Админ
истрат ивни 

Издръжки 
и измен.на 
издръжка 

по чл. 410 
и 417 ГКП и 
др.частни 

дела 

/ 

2008 г. 8 0 14 59  
2007 г. 12 0 8 57 почл.237ГПК/от

м/ 
2006 г. 4 1 6 37  
 Искове по СК,вкл. разводи Други дела 
2008 г. 43 81 
2007 г. 27 80 
2006 г. 28 77 

 
*В искове по СК са включени и искове за промяна режима на 

родиделските права. 
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Сравнителният анализ на данните относно броя на образуваните 
дела по основания, сочи увеличение на исковете по СК, както и тези за 
издръжка-първоначална или за изменението й. По отношение на 
бракоразводните дела, чието увеличение е съществено, като тенденция 
се очертава относително  значителния им дял от постъплението при 
гражданските дела, разглеждани по общия ред, спрямо тях те 
съставляват 54,28 % . Увеличение, макар и минимално, се констатира и в 
броя на делата свързани с издаване на изпълнителни листи на извън 
съдебно изпълнително основание, които съставляват 21,46% от общия 
брой новообразувани дела. Останалите образувани ЧГрД-обезпечение на 
бъдещ иск, разрешения за разпореждане с недвижими имоти на 
малолетни и непълнолетни и др. , които са били 49бр. и съставляват 
17,82% от общия брой новообразувани дела. 

Относително се е запазило средното  постъпление на делбите. 
Намаление се наблюдава при делата, образувани по искове  с основания 
от Кодекса на труда.  

 Рязко намаление има при облигационните искове и вещните 
такива, като в групата на последните са включени тези по ЗСПЗЗ и 
ЗВСГЗГФ. С 50бр. По –малко от 2007г са споровете за вещни права, броят 
им е по-нисък и от този за 2006г.  Драстичният спад при вещните искове 
следва да се обясни с измененията в ЗСПЗЗ от 2007г, когато бе 
предвиден краен срок за предявяване на исковете /по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ 
и чл.13,ал.2 ЗВСГЗГФ/, което резонно доведе до увеличаване броят им 
през същата година.  Подобно е положението и при облигационните 
искове, които през отчетната 2008г бележат също значително намаляло 
постъпление от 63бр. През 2007г, съотв. 66 бр.,  през 2006г броят им е 
спаднал до 34 , или с 29 бр. по-малко.   

От гражданските дела по общия ред на първо място по 
постъпление са исковете по СК, в това число почл.99,чл.100 СК, исковете 
за издръжка и за промяна на родителски права те съставляват 20,72 %  
от общия брой граждански дела . На следващо място при 
новообразуваните дела  е относителния дял на облигационните искове – 
12,37 %. Следват вещните искове -19 бр. и  делбите-17 бр. през 2008г, 
чийто дял в процентно изражение е съответно 7%  и 6,18 %.Един 
незначителен процент  ,съставляват също и трудовите спорове, които 
през отчетната година са едва 8 бр. , което е 2,9 % от всички 
граждански дела.  

През отчетната година  по реда на чл.310 ГПК са били образувани 
и разгледани 16 производства, което е в повече от 2007г – 6 бр. дела/по 
чл.126а и 126ж ГПК отм/ и съотв. По-малко от  2006г-18бр.   

ИЗВОДИ относно постъплението на гражданските дела: 
Налага се тенденция на увеличаване относителния ръст на частните 
граждански дела, в които се включват и тези по чл.410 и 417 ГПК /чл.237 
ГПК отм/. Същевременно с  всяка изминала година, се очертава  
намаляване в постъпленията на граждански дела, най-вече на трудови и 
облигационни –особено рязко и на делбите – по-незначително. От друга 
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страна пък прогресивно нараства постъплението на дела по СК и 
Частните граждански дела. 

 
І.2.ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
2.1 СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 През 2008 г са свършени общо 336 бр. граждански дела, от тях със 
съдебен акт по същество са приключили 276 бр. , а с определения за 
прекратяване – 60 бр. /вкл. И спогодби или споразумения/.  С решение 
са приключили 164 бр. дела и с определение /като акт по същество/ са 
приключили 50бр.  

За сравнение свършените през 2007г дела са били 256 бр.дела, 
като с решение са приключили 205 бр., а прекратените с определение са 
51 бр.През 2006г от общо свършените дела, 232бр. са приключили с акт 
по същество и 64 бр. са прекратени.  

 
Броят на свършените дела по съдии е както следва: 

Съдия Свършени Дела за 2008 
година 

Виолета Апостолова 85 бр. 
Доротея Янкова 80 бр. 
Мартина Кирова 92 бр. 
Яна Ангелова 79 бр. 
Общо свършени гр.дела: 336 бр. 

 
От всички разгледани граждански дела  417, общо свършените са 

336бр., което представлява 80,58%.Този процент се е завишил в 
сравнение с предходната година, когато е бил 64,32 % /общо дела за 
разглеждане 398бр. свършени 256бр.-за 07г/. 

336 броя граждански дела са приключени през годината, от тях  60 
са прекратени, т.е с акт по същество са приключили 82,1%. А броя на 
приключилите с акт по същество дела съобразно всички разгледани 
/417бр./   е 66,18%. 

 ОТ прекратените през годината общо 60 дела, 19 бр. са 
приключили по спогодба,т.е.прекратените граждански производства 
съставляват 17,9% от свършените дела. 

С акт по същество /Решение и Определение/ са приключили общо 
276 бр. и 19 /споразумения, спогодби/ или общо -295 бр.дела.   112 бр. 
са определенията , респ. разпорежданията, като актове по същество с 
които са приключили ЧГрД/допускане обезпечение по бъдещ иск, в 
охранителните производства по чл.73,ал.2 СК/, вкл. по чл.417, 410 ГПК. 
Съдебните решения по гр.д. са 164 бр., 50 бр. Опеределния като актове 
за приключване на дело по същество и 62-разпореждания /чл.410,417 
ГПК/. 

Анализът на горепосочените цифри сочи, че най–висок е процента 
на приключващи дела, по които съдът се произнася с определение /в 
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това число ЧГРД, и тези по чл. 410,417 от ГПК/, те са 62 или 22,47% от 
делата приключили с акт по същество.  

Делата, по които съдът се е произнесъл с акт по същество – 
Решение са 164 бр., което представлява едва 48,8% от всички 
приключили граждански дела.  

Изводи относно свършените дела  
Най-висок е броят на приключилите с  актове по същество  дела 

по чл. 410,417 от ГПК. От разгледаните общо 62 дела от този вид, 
приключили с акт по същество са 62 броя. От исковете разгледани по 
общия ред /в това число по СК, вещни, облигационни и по КТ/ от всичко 
за разглеждане 195 бр., решени по същество са 105бр,  което съставлява 
53,84% и по спогодба 15 бр. От тези дела, най-голям относителен дял 
имат исковете по СК и вещните искове, които са приключили с акт по 
същество. Най-нисък е броя на приключилите с акт по същество дела при 
делбите.  

 

2.2.Несвършените дела към 01.01.2008г /началото на периода/  
са били 142бр., а останалите висящи в края на периода са 81 бр. При 
съпоставка на тези цифрови стойности е очевидно значителното 
намаление на броя на висящите граждански дела в края на периода, от 
друга страна и в сравнителен план се отчита намаление с предходните 
години, като данните, са както следва: 

 
2008г.  - 81 дела 

2007 г. - 142 дела 
2006 г. - 68 дела 
 

През отчетната година са положени значителни усилия за 
приключване на по-голям брой граждански дела, което е довело да 
снижаване на висящността на отделните състави. Това, наред с 
действащия нов ГПК е дало значително отражение върху бързината на 
гражданското съдопроизводство през 08г. За в бъдеще показателят ще се 
подобрява и по обективен фактор-завръщането на отсъстващите съдии.  

Предвид правната природа на разглежданите искове в ЕРС през 
отчетната година не би могло да се твърди, респ. посочи съдия 
разглеждал  граждански дела със значим обществен интерес. 
Образуваните през годината дела не се отличават и с особена 
фактическа и правна сложност.Независимо от това  при спазване 
изискването за разпределение на случаен принцип, всички съдии 
съобразно спецификата на делата са разглеждали такива, които по тяхна  
преценка се отличават с фактическа сложност. За такива определят 
правните спорове /с различни основания –КТ, чл.59,чл.27,чл.79 
ЗЗД;чл.99СК,чл.97 ГПК отм. и др./, които са наложили  събиране и 
обсъждане на многобройни доказателства и въз основа на тях 
формиране съответни правни изводи, . Така съдия Апостоловоа е 
посочила 18 такива дела от общо свършените от нея; съдия М.Кирова -10 
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; съдия Ангелова-10 дела, като и преобладават исковете по чл.108 ЗС, 
чл.45 ЗЗД .  
 

2.3 ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
Общият брой на прекратените граждански дела е 60, като от тях 

19 бр. са тези приключили със спогодба , а останалите 41 –прекратени 
по др. причини. Последните могат да се обобщят до : - прекратяване 
поради оттегляне на исковата молба в 19 случая, т.е  по 19 дела; 
изпратени по подсъдност на др. Съд -9 гр.д.; поради недопустимост на 
иска или жалбата – 6 бр. ; и поради неотстраняване в срок на 
допуснатите в исковата молба нередовности-7  бр.. 

 
І.3. Бързина и качеството на гражданското 

съдопроизводство 

През отчетния период /2008 г./ броят на разгледаните граждански 
дела е 417 броя. В резултат на  работата на съдебните състави, в края на 
отчетния период са свършени общо 336 броя граждански дела, като 
голямата част от съдебнте актове са постановени в законоустановения 
срок. При съдебните решения е допуснато забавяне , като 58 от тях са 
били обявени извън предвидения в закона срок. 

Продължителността от постъпването на делата, до свършването 
им се отчита до 3 и над 3 месеца, съгласно форма на ВСС. През 
отчетната година до 3 месеца са приключили 205 бр. граждански дела, 
което е 61 % от общо свършените дела - 336 бр. През 2007 г. до 3 
месеца са свършени 202 бр. от общо 256 бр., което съставлява 78,9%  и 
83% за 2006г. По показателя срочно образуване, разглеждане и 
приключване на делата ,резултатът не е добър, доколкото е спаднал 
процентът на делата приключили в инструктивния срок.Тук  отново 
следва да се отбележи, че причина за  това е продължителното 
отсъствие на двама от съдиите в ЕРС, ползвали отпуск за отглеждане на 
дете. 

 Средна продължителност на разглеждане на делата - от 
постъпване до постановяване на съдебен акт. 

 
Бр. свършени 

дела за 2008г. 
Свършени в срок до 3 

мес. 
% 

336 205 61 % 
 

Бр. свършени 
дела за 2007г. 

Свършени в срок до 3 
мес. 

% 

256 202 78,9% 
 

Бр. свършени 
дела за 2006г. 

Свършени в срок до 3 
мес. 

% 

296 248 83 % 



59 

Делата приключили в срок над 3 месеца  131бр. и съставляват 
31,4% от общия брой разгледани дела Най-висок  процент от 
разгледаните в 3-месечния срок граждански дела, това са 
производствата по чл.410,чл.417 ГПК, респ.чл.237от отм. ГПК, които 
почти на 100% /с точност 98%/ приключват в посочения инструктивен 
срок-3 месеца.Висок е процента и и на производствата почл.310ГПК, 
които приключват в този срок- 71% .   

88% от образуваните частни граждански дела приключват в 3-
месечния срок. 

Едва 35% от разгледаните дела по общия ред, приключват в 
инструктивния 3 месечен срок.  61% е относителния дял на разгледаните 
и приключили в 3 месечния срок дела от  и срещу търговци. От 
категорията др.граждански дела, разгледани през годината 71% са 
приключили в 3 м.срок. НАЙ-малък процент, приключили в 
инструктивния срок са делата по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ-само 17%, , който 
показател е спаднал с предходната година, когато е бил 58% 

По-конкретно в тримесечния срок са приключени искове за 
издръжка, бързи производство;  по Закона за закрила на детето, по 
чл.100СК, по закона за защита срещу домашното насилие; охранителни 
производства. С по-голяма продължителност на разглеждане /над 3 
месеца/ се отличават делата с фактическа и правна сложност, както и 
тези, по които е необходимо да се провеждат процедури за призоваване 
с обявление в Държавен вестник и назначаване на адвокат по реда на 
Закона за правната помощ; или се налага възлагане на съдебни поръчки 
за изпълнение в други държави. Допълнително се удължава срока на 
висящност и поради липсата на специалисти в съответната област за 
назначаване на вещи лица и необходимост от назначаване на такива от 
други съдебни райони или специалисти, невключени в списъка на вещите 
лица. В определени случаи следва да се отчита като релевантно 
обстоятелство за по-продължително разглеждане на делата и 
недобросъвестното процесуално поведение на страните. 

Във връзка с установените инструктивни срокове за приключване 
на  гражданските дела, безспорно следва да се отчита като 
значим,обективен фактор  новите процесуални правила относно 
размяната на съдебни книжа, предвидени в действащия нов Гражданско 
процесуален кодекс. При установените срокове за отговор на исковата 
молба, още повече при усложнената хипотеза на двойната размяна на 
съдебни книжа, е почти невъзможно насрочването и  приключването  на 
едно гражданско дело в срок до 3 месеца.ПОСЛЕДНОТО НАЛАГА и делеге 
ференда изменение в законодателството.   

От друга страна, за оптимизиране работата на съда и за 
подобряване бързината на правораздаването ,включително и за да бъде 
намален срока за приключване на делата е необходимо да се 
предприемат мерки за подобряване материалната база на съда-
осигуряване на нови зали и работни помещения, което би позволило при 
завръщането на работа на отсъстващите магистратие, много повече 
възможности за провеждане на открити съдебни заседания от всички 
съдии. 
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3.1.А  СРОЧНОСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЯТА  По 
отношение сроковете за изготвянето на съдебните актове през годината 
бе допуснато известно забавяне от всички съдии. Срочността на 
изготвяне на съдебните актове в повечето случаи зависи от обема на 
постъпленията в съответния състав, обема на насрочените в с.з.и 
обявени за решаване дела, така колкото по-голяма е цифрата, толкова и 
по значителен е броят просрочени дела. Посочи се несвоевременно 
изготвяне на съдебни актове  са допуснали всички съдии от ЕРС 
работили през отчетния период, просрочени са общо 58бр. решения. В 
най-много на брой случаи просрочие при постановяване на решения е 
допускала съдия Янкова – 28 бр. дела. Проведен е разговор с нея и  й е 
обърнато внимание. Съдия Апостолова по 13 бр. дела е написала 
решения след закоустановения 1м.срок; Кирова е забавила 14 бр. 
решения,  и Ангелова- едва по 3бр дела. Предприетите за спазване на 
сроковете за изготвяне на съдебните актов, мерки са с дисциплиниращ 
характер –емежемесечни проверки на делата обявени  за решаване, 
недобрият показател срочност е отчетен и при определяне на 
материалното стимулиране в края на 2008г, като са определени по-малки 
суми на премиите за съдиите.  

Индивидуални резултати по показателя изготвяне на съдебен акт в 
едномесечния срок: 

 
Съдия общо 

разгледани 
свършени 

гр.д. 
забавени над 

1м 
В.Апостолова   104 бр. 85 бр. 13 бр. 
Я.Ангелова 92 бр. 79 бр. 3 бр. 
Д.Янкова 107 бр. 80 бр. 28 бр. 
М.Кирова 113 бр. 92 бр. 14 бр. 

 
 
3.2.Б ПРИЧИНИ за ОТЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА. 
Досежно делата разглеждани по общия ред, не може да не се 

отбележи като причина за по-продължителното разглеждане, съответно 
и отлагането им недобросъвестното процесуално поведение на страните. 
Най-често с представяне на болнични листи страните налагат отлагане 
на делата, др. Често срещана причина за това е и служебната 
ангажираност на процесуалните представители адвокати, за което 
депозират молби за отлагане по делата. Др. Група обстоятелства, 
обуславящи отсрочване на производствата е неявяването на допуснати 
свидетели или неявяване на вещи лица или затруднения във връзка с 
извършването на допуснати експертизи, поради отказ/невъзможност на 
определния специалист да я поеме, особено в случаите когато е от др. 
град., необходимост от допълнителна задача или нова тройна 
експертиза. По-малък е броят на делата, поради нередовно призоваване 
на страните, а има и такива отлагани за постигане на спогодба между 
страните. НЯМА БЕЗПРИЧИННО ОТЛОЖЕНИ ДЕЛА. По отношение на 
производствата образувани и свършили по реда на отм.ГПК , в голям 
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брой от случаите причина за отлагане на делата, е искането на страните 
за събиране на нови доказателства, като при наличие на основание,в 
немалко случаи съдиите налагат санкцията по чл.65 ГПК –отм. За 
пореден път следва да се изтъкне, че работата на съда  през 2008г в 
намален състав също е довело до увеличаване срока на приключване на 
делата. 

 
 
І.4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ.ОБЖАЛВАНИ 

ДЕЛА. Законосъобразност на съдебните актове. 
Индивидуално за всеки съдия от ЕРС, в следващата справка се 

сдържат данните за обжалваемостта на постановените през отчетния 
период решения и резултатите от обжалванията. В табличината форма 
са отразени разгледаните дела, свършените от този съдия, както и 
обжалвани актове и резултата от инстанция контрол. Тази справка дава 
цялостна представа за работата на съдиите през 2008г. 

В общ аспект от всички свършени през годината дела граждански 
дела -276 /без прекратените/ обжалвани са 50бр. –приложение 
справка RS 1/ ,т.е. процента на обжалваните дела е  18,1%.Процента на 
обжалваните дела през 2007 е 11,2,%,а през 2006г 11,2%. От 
изложеното може да се направи извод, че през последните три години се 
наблюдава тенденция за запазване нисък процент на обжалваните 
граждански дела, но безспорно следва да се отчете увеличение на 
обжалваемостта през 2008г. От обжалаваните през отчетната година 
граждански дела потвърдени /оставени в сила/ са 15бр;отменени са 
11бр., изменено- 1 , а разликата  23 бр. представлява невърнати от 
горните инстанции обжалвани дела..Видно от изложеното броят на 
потвърдените актове надвишава този на отменените, което говори за 
добра работа на съдиите. 

Индивидуалните показатели на съдиите имат следното изражение: 
 

Съдия 
Общо 
обжал. 
дела 

Потвърд. Отм. Изм. Прекратени Невърнати 

В.Апостолова 12 бр. 0 бр. 4 бр. 0 бр. 0 бр. 8 бр. 

Я.Ангелова 8 бр. 3 бр. 2 бр. 1 бр. 0 бр. 2 бр. 

Д.Янкова 6 бр. 3 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 3 бр. 

М.Кирова 24 бр. 9 бр. 5 бр. 0 бр. 0 бр. 10 бр. 

Общо 50 бр. 15 бр. 11 
бр. 

1 
бр. 

  

 
Анализът на обжалваните дела разкрива, че най-висок процент от 

общия брой обжалвани дела е процента на тези, разгледани по общия 
ред-42бр. Следван от делата по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ- тук атакувани са 7 от 
съдебните актове. Дифинирани според квалификацията на исковете, 
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относително най-голям дял имат жалбите против решения по вещни и 
облигационни искове, следват тези по СК така и при делбите. 

От делата по чл.410 и сл.ГПК обжалвани е също едно единствено. 
През отчетния период след инстанционен контрол има върнати 4 

бр. дела, свършени пред ЕРС в период преди 2008г, от които 2 бр. са на 
съдия Я.Ангелова- с резултат : 1 бр. потвърдено; 1бр. прекратено, 
изменени и отменени няма; на съдия Д. Янкова- 1бр. прекратено, 
отменени и изменени няма и на съдия Е.Тодорова -1 бр. изменено.  

Анализирането, във формата на настоящия доклад, на конкретните 
причини за отмяна или изменение на съдебните актове съставлява 
затруднение, доколкото същите са изложени от по-горната инстанция в 
съответните съдебни актове. Най-общо,обаче, като основна причина 
могат да се посочат –неправилно приложение на материалния закон, 
противоречива практика по сходни казуси, в много редки случаи 
нарушение на процесуалните правила или произнасяне по непредявени 
искове. Нисък е процента и на обезсилените решения поради постигане 
на спогодба във втората инстанция.  По отношение на делата, 
обжалвани пред въззивната инстанция по реда на отм.ГПК, биха могли 
да се допълнят като причини за отмяна или изменение на съдебните 
актове: възможността на страните да сочат нови обстоятелства във 
въззивната инстанция; както и да представят нови доказателства пред 
въззивния съд. 

При цялостния анализ на работата по граждански дела, като се 
изхожда от основните критерии за оценка работата на съдиите - брой 
постановени и обжалвани решения, срочност и законосъобразност на 
решените дела, се налага извод за задоволителна, но не много добра 
оценка на работата на всички съдии. 

 
 
ІІ. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

ІІ.1. ПОСТЪПЛЕНИЯ на наказателни дела. 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

През изтеклата 2008 г. в  районен съд са постъпили общо 550 
наказателни дела /приложение - годишен отчет/, докато през 2007г те са 
били  501бр., а през 2006г-525 бр. Този кратък сравнителен анализ 
показва увеличение в броя на постъпващите дела от този вид,  но като 
очертаваща се тенденция постъплението е относително стабилно, 
доколкото увеличението от около 50 дела /спрямо 07г/, респ. 25 
бр./спрямо 2006г/  не може да се определи за драстично.Броят на 
постъпилите наказателни дела в последните три години е следното: 

     

         
Година постъпили нак. дела ОБЩО в т.ч. постъпили НОХД 
2008 550 бр. 238бр. 
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2007 501бр. 210 бр. 
2006 525 бр. 177 бр. 

 

Основните видове от общо постъпилите наказателни дела, се 
разпределят, както следва: 
Година НОХД НЧхД АНД По чл.78а 

НК 
ЧНД 

2008 238 бр. 69 бр. 96 бр. 22 бр. 125 бр. 
2007 210 бр. 17 бр. 104 бр. 35 бр. 135 бр. 
2006 177 бр. 18 бр. 145 бр. 48 бр. 137 бр. 

 

ЧНД новопостъпили през 2008 год., включват следните 
производства  по видове: 

Реабилитации по чл.85-88а от НК-5 бр., при 3 бр. за 2007г и 
3бр. за 2006г. Тези данни, съпоставими с предходните две календарни 
години, разкриват относително урегулирано постъпление, с оглед 
незначителното увеличение / с 2бр.повече/ на образуваните ЧНД по 
реабилитации от 2008г.  

Принудителни медицински мерки по Закона за Здравето и 
чл.89 НК - 16 бр., а през 2007г са били- 8 бр.  и за 2006г- 7бр. Тук се 
наблюдава тенденция към увеличение. 

Кумулации по чл. 23, 25 и 27 от НК - 15 бр., при  26 бр. за 2007 
година и 26 бр. за 2006 година . Броят на НЧД бележи лек спад в 
сравнение с предходните две години. Характерно за този вид дела е, че с 
всяка изминала година те увеличават своята сложност, предвид 
множеството осъждания на лицата, на които се прави групиране или 
случаите на заменено наказание  пробация с лишаване от свобода.   

ЧНД по ЗБППМН – няма постъпили през 2008г, при  2 бр. за 2007 
год. и  за 2006 г –няма постъпили. От направения сравнителен анализ е 
видно, че броят на ЧНД, образувани по ЗБППМН бележи трайна насока 
към намаление. 

ЧНД от досъдебното производство /по Закона за банките,  по 
чл.243 и чл.244 от НПК, по чл. 368 НПК, по чл.161 НПК/ - 33 бр. за 
2008г; при   11 бр. за 2007г и 10 бр. за 2006г 

Мерки по чл. 64 от НПК и чл. 65 от НПК – образувани през 
2008г са 11 бр. наказателни, при  29 бр. за 2007г година и 15 бр. за 2006 
година . Броят на този вид НЧД в сравнение с предходната 2007 година 
бележи чувствително намаление, но що се отнася до 2006 година 
разликата в намалението е незначителна. 

През 2008 год. са образувани ЧНД по чл.222 и чл.223 от НПК - 
43 бр., които са с 14 по-малко от образуваните през 2007 год.-57 бр., 
докато през 2006г са били  76бр.,т.е. наблюдава се чувствително 
намаление при приложението на тази процесуална възможност. 
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В сравнителен план  новообразуваните наказателни дела през 
2008 година  бележат съществено увеличение в сравнение с 2007 
година, а що се отнася до сравнението им с 2006 година техният брой не 
е толкова значително увеличен. Като цяло,следва да се отбележи, че за 
последните три години, се е установила относително урегулирана 
постъпателност на делата от общ характер. Анализът на същите по 
видове престъпления показва, че относително най-голям е броя на 
делата свързани с престъпления против собствеността – гл.Пета от НК 
/кражби,грабежи, присвояване, измами и рекет/-през годината са 
постъпили   106 дела. Тук следва да се отчете леко увеличение, т.к. през 
2007 е имало постъпили 101 дела по тази глава и за 2006г-едва 94 бр. 

Увеличен е и броят на делата свързани с т.нар. транспортни 
престъпления, като през годината са постъпили 52 дел, а отнемане на 
МПС - чл.346 НК-5 НОХД;  първите са били 39 бр.  през 2007г, респ.35 
бр. за 2006г 

Увеличение е налице и при постъпилите дела за престъплениея по 
гл.VІІІ Престъпления против действията на държавните органи и 
обществените организации- чл. 279 и чл.280НК, постъпили общо 33 бр.  

Престъпленията от общ характер, съставляват 43,2% от всички 
наказателни дела. 

Забелязва се тенденция по отношение на делата от наказателно 
частен характер, т.е. образувани по тъжба на пострадалия, за 
увеличаване. За тази категория дела е типично продължителното 
разглеждане, от друга страна и често отлагане, последица от 
процесуалното поведение на страните, които нарочно протакат процеса, 
представят болнични, доказателства за служебна ангажираност на 
защитниците, правят се все допълнителни искания за събиране на 
допълнителни доказателства-обикновено гласни, които водят до 
отлагане. 

От останалите видове дела, според критерия “дела от значим 
обществен интерес”, е необходимо да се посочат постъпилите: 1 дело, 
свързано с трафик на хора и исклоняване към проституция /чл.159а-159в 
и чл.155 НК/ и 6 бр. дела за нелегално превеждане на хора през 
границата /престъпление по чл.280 НК./последните посочени и в 
предходния абзац, като част от общо постъпление на дела за 
престъпления по гл.VІІІ НК/. През годината е постъпило и образувано в 
НОХД и 1 дело за престъпление по чл.354а НК, което е останало и 
висящо в края на периода. 

Намалял е и броят на новообразуваните АНД /по ЗАНН, в това 
число и по чл.78а НК/.При съпоставка на статистическите данни през 
последните три години се налага именно такава тенденция. Причината 
за намаляването на делата по чл.78а НК се дължи на обстоятелството за 
изменението в НПК през м.10.06г, впоследствие и обвързващите 
указания дадени с  ТР 2.11.07г на ВКС за разглеждане по общия ред 
/НОХД/ на делата за престъпления по чл.343б НК. Досежно съдебните 
производства по ЗАНН- също АНД, като причина за отчетения спад 
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следва да се посочи отново измененията в законодателството и 
установените необжалваеми минимуми на административните наказания, 
предвидени в различните материални закони. Делата с 
административнонаказателен характер съставляват 21,45 % от 
новопостъпилите дела. Правораздавателната дейност във връзка със 
съдебния контрол върху НП, сочи непрекъснато повишаване сложността 
на производствата по ЗАНН.Това се дължи от една страна на 
приложимите материални закони, които са разнопосочни /уреждат 
коренно различни сфери на обществени отношения/, предполагат и 
задълбочени познания  и в този смисъл сложността при решаването на 
АНД се повишава. По отношение характеристиката на постъпващите 
дела от този вид, следва да се отбележи известно увеличение на делата 
свързани с нарушения по ЗМ 

 

Общият брой на делата за разглеждане, включващ останалите 
несвършени дела от предходните години и новообразуваните е 
значително по-висок, така през 2007г е имало висящи 638 бр. 
наказателни дела/всички категории-НОХД,НЧхД,АНД, ЧНД/, а през 
2006г-603 бр., докато през 2008г – 687 бр. наказателни дела. Или : 

 

 

Година Общо за 
разглеждане 

Постъпили 
нак.дела 

Свършени 

2008 687 бр. 550 бр. 525 бр. 

2007 638 бр.           501 бр.            501 бр. 

2006           603 бр.           525 бр.           466 бр. 

 

 

Причини за завишението при наказателните дела за разглеждане е 
увеличеното постъпление през отчетната година и бр. останали 
несвършени дела от предходен период. Съотношението се запазва и при 
показателя свършени дела, т.е. в края на  2008г са останали несвършени 
162 дела, спрямо 2007г- 137 бр. останали  несвършени и 2006г-също 
137бр. Повишаването на показателя висящност за отчетната година е 
обяснимо предвид работата на съда през този период в намален състав и 
поради това независимо от положените усилия са останали 
неприключени значителен брой наказателни производства .  

  1.2. Натовареност на съдиите при наказателните дела. 
Средното постъпление на наказателни дела за един съдия през 2008г / 
на база 12 месеца и  утвърден щат за магистратите - 6/ е 7,6 нови дела, 
а средномесечната натовареност, пресметната на база всичко 
наказателни дела е 9,5 бр. Посочените цифри не показват 
действителната натовареност, тъй като двама от съдиите са отсъствали 
почти през цялата година поради ползване отпуск за отглеждане на дете 
и не са разглеждали дела. В цифрово изражение, същата е 14,3 дела 
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дела за разглеждане средномесечно от съдия, а 11,5 дела е 
средномесечното постъпление от нови дела на 1 съдия.  

 
 ІІ.2 ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛАТА.  

2.1Свършени НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
През годината е имало за разглеждане общо 687 бр. наказателни 

дела , от тях свършени са 525 бр.,т.е.76% от всички разгледани 
наказателни дела са свършени.  

Новообразуваните дела за 2008г. са посочени в справка  RS-1 
Съществен фактор за ефективността на правораздавателната 

дейност е обемът на свършените дела. Този показател отчита известно 
повишаване при съпоставка с данните за предходните две години, 
доколкото броят на приключилите наказателни производства се 
увеличава. 

 

Година 
Нак.дела 
за разгл. 

Свършени 
дела 

Бр. 
съдии  

Средномесечносвършени 
дела от 1 съдия 

2008 687 525 4 10,94 
2007 638 501 5 8,35 
2006 553 446 5 7,76 
 

В кл.4-бр. съдии за 2007г е посочено 5 –магистрати, което 
съответства на реалноотработените човекомесеци, т.к. двама от съдиите 
по щат са ползвали продължителен отпуск през този период. 

Средна продължителност на разглеждане на делата - от 
постъпване до постановяване на съдебен акт. 

 

Година 
Бр. свършени 

дела 
свършени в срок 

до 3 м. 
% 

2008 525 400 76 
2007 501 355 70.85 
2006 466 411 88 

 
Свършените частни наказателни дела са 124 и съставляват 23,62% 

от всички свършени наказателни дела. От тях обаче 89 са ЧНД от 
досъдебното производство, останалата част са кумулации, реабилитации, 
медицински мерки по НПК и т.н. които въпреки че приключват с 
определение /респективно решение/ за тях това е акт по същество.  
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БРОЙ РАЗГЛЕДАНИ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА ОТ ВСЕКИ СЪДИЯ 
Съдия Разгледани 

дела 
Свършени дела 

Виолета Апостолова 172 бр. 124 бр. 
Яна Ангелова  152 бр. 130 бр. 
Доротея Янкова 179 бр. 132 бр. 
Мартина Кирова 182 бр. 137 бр. 
Елена Тодорова 2 бр. 2 бр. 
Общо  687 бр. 525 бр. 

 
Броят на свършилите наказателно общ характер дела е 219 бр. и 

съставляват 41,7% от всички свършени наказателни дела.  
От административно наказателните дела свършени /вкл. Тези по 

чл.78а НК/ са 116 бр., или 22,1% от всички свършени наказателни дела. 
Значителен е процента и на свършените НЧхД-66 бр. и те съставляват 
9,6% от всички свършени дела. 

 
2. 2. Брой на решените наказателни дела по същество. 

Анализ по видове 
 
Общият брой на свършените наказателни дела с акт по същество е 

330 бр. /прекратени 195 бр. общо, вкл. и споразумения, Пр. по НОХД виж 
справка съдии по нак.дела/ и   

При делата от наказателно общ характер, приключилите с акт по 
същество /присъда и споразумение/ са 196 бр.Следва да се отбележи, че 
тук се включват 92 бр. споразумения, които са дадени и в дела 
прекратени, но споразумението е акт по същество, който има правните 
последици на влязла в сила присъда. 

Процентното съотношение на приключилите с акт по същество 
НОХД спрямо всички приключени дела е 46,22%% .  Най-висок е 
относителният дял на решените с акт по същество наказателни дела по 
глава V от НК – престъпления против собствеността, техният брой е 96 /в 
това число с присъди и споразумения/, и те съставляват 49%  от общия 
брой свършени с акт по същество ОХ дела.  Висок е процента и на 
приключилите с акт по същество дела по глава ХІ – общоопасни 
престъпления – те са 61 и съставляват 31 % от ОХ делата приключили 
по същество. На следващо място са престъпленията по глава VІІІ от НК , 
те са 29 на брой и съставляват 14,8%. Делата по гл.ІІ НК- Престъпления 
против личността – приключили са 10, т.е. 5,1 % от приключилите с акт 
по същество ОХ дела, същият е броят и на приключилите НОХД по гл. VІ 
Прлестъпления против стопанството. 

От всички свършени АНД /вкл.78а НК/ с акт по същество са 
приключили 106 бр. и те съставляват 32 % от приключилите с акт по 
същество дела. От тях 9 бр.  АНД са прекратени , 1дело, образувано по 
чл.78а е прекратено и по 1 има оправдателно решение. .  
 Незначителен  е броят и на приключилите с акт по същество 
НЧхД, като от разгледаните общо 77бр., свършени с присъда или 
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спогодба са 10 бр. и 56 бр. са прекратени, поради местна неподсъдност. 
Досежно прекратените дела, касае за еднотпини тъжби от един и същ 
тъжител, предявени спрямо 56 различни лица. 
 
   

ІІ.3.  ПРЕКРАТЕНИ наказателни дела – анализ на 
причините. 

 
Броят на прекратените през изтеклата година наказателни дела 

във ЕРС е 195 бр. От тях прекратени НОХД са 115 броя. От този брой 92 
поради приключване на делото със споразумение. Останалият брой 
прекратени НОХД – 23 са прекратени на основание 249 и 250 и 288 от 
НПК,както и  поради неодобряване на внесено споразумение и връщане 
на делото по компетентност на съответния прокурор. Прекратените и 
върнати на прокуратурата НОХД поради допуснати процесуални 
нарушения, съставляват 9,6 % от общия брой постъпили НОХД и 
съответно 10,5 % от приключените НОХД. За сравнение през 2007г са 
били прекратени общо 85 бр. НОХД / от тях 46 по споразумение/, а през 
2006г- 58 бр. НОХД / 45бр. са споразуменията/. Като тенденция, при така 
изложените показатели, се очертава намаляване броя на прекратените и 
върнати на прокуратурата дела, а също и намаляване на процента 
такива дела спрямо общия брой внесени в съда. 

От прекратените дела 19бр. са били прекратени и върнати още на 
етап разпоредително заседание 2 НОХД са върнати от открито 
с.заседание. 

Основните причини за прекратяване на НОХД на основание чл. 249 
и 250 от НПК с разпореждане от съдията докладчик са: явно 
несъответствие между обстоятелствената част и заключителната 
/диспозитива / на обвинителния акт, т.е. върнати за изготвяне на нов 
обвинителен акт; наличие на отстраними съществени процесуални 
нарушения допуснати във фазата на досъдебното  производство. Към 
последната група следва да се посочат и нарушения на законовото 
изискване за назначаване на служебен защитник на обвиняемия , в 
незначителен брой от случаите и поради ограничаване правата на 
пострадалото лице. 

От делата от НЧхД прекратени са 58 броя – причините за това са  
постигане на спогодба- по 2 дела и най-голям е относителния дял -56 бр. 
от посочените, са прекратени поради  подсъдност.За последните  следва 
да се изтъкне, че обхващат еднотипни тъжби на един и същ тъжител 
срещу 51 различни лица.   

От административно наказателните дела /АНД/,включително и 
тези по 78а НК броят на прекратените е общо 11бр., от тях 10бр. са 
прекратените производства, образувани по ЗАНН и 1 е по чл.78а НК. 
Причина за прекратяването на последното е допуснати съществени и 
отстраними процесуални нарушения довели до ограничаване правото на 
защита на обвиняемия. По отношение АНД, касаещи съдебния контрол 
на издадени НП най-често срещаните  причини за това са не допустимост 
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на жалбата поради подаването и след преклузивния срок,  не подлежащо 
на обжалване постановление, и изпращане по подсъдност на друг съд. 

По делата за кумулация – по чл. 25 вр. чл. 23 от НК прекратените 
дела са 2 броя.  Основната причина за това е факта, че за комулация на 
присъди на едно и също лице се внася и предложение от прокуратурата 
и самото лице отделно депозира молба. Стига се до образуване на 
различни дела за едно и също нещо, поради което едното от тях се 
прекратява и присъединява.  

Има прекратени и ЧНД образувани по молби за реабилитация, 
които също са две 
 

ІІ.4. Бързина на наказателното производство.  
4.1. Разгледани дела в тримесечен срок.  
 Сроковете, в които са свършени наказателните дела се отчитат 

както и при гражданските „до 3 месеца” и „над 3 месеца” от момента на 
образуването им. През 2008 година в срок до три месеца са приключили  
400  наказателни дела, което съставлява 76% от делата. А по отношение 
всички свършени дела,свършените в срок наказателни дела са 66,1%. 

 Процентът е малко занижен в сравнение с 2007 година, 
когато 70,85 % от всички свършени дела са били в 3 месечен срок. 

Най-висок процент от наказателни дела разгледани в   3-месечен 
срок това са НЧхД, ЧНД и ЧНД-разпити на досъдебното производство 
ЧНД от досъдебното производство приключват още на същият ден от 
образуването им, а останалите ЧНД които са комулации, реабилитации, 
лечения и т.н. които също приключват в 3-месечен срок. По отношение 
на НЧхД те на 100% се приключват в инструктивния срок. 

Висок е процента на НОХД които приключват в 3-месечен срок, 
който е  73 %., при все че относно този показател е налице влошаване , 
т.к. за  2006 година  в този 3-месечен срок са приключвали 83 % от 
делата, а за предходната 2007 година този процент е бил 79 %. Или 
констатира се забавяне при  приключваните  на този вид дела.  

От всичко  разгледаните  наказателни дела, 306 бр. са 
насрочванията по дела от общ характер, а 330 са били отложени.    

Необичайно и от тази гледна точка заслужава внимание, 
обстоятелството че делата от административно наказателен характер 
представляват най-нисък процент – 41 % приключили в 3-месечен 
срок.Този процент рязко почти двойно е намалял в сравнение с  2006 г. 
когато е бил 83 % , но е близък до този за 2007г- 48%.  

Изводът, който следва да бъде направен, е че през изтеклата 
година, делата от НОХД се приключват на две трети и повече в 
инструктивния срок, и тъй като е налице увеличение в постъплението 
им, може да се даде  добра оценка за работата на съдебните състави при 
разглеждането на наказателни дела.  

Факт е, че при делата от наказателно-административен характер 
процента е спаднал. Причините затова са няколко – на първо място  по 
този тип  дела  интереса на гражданите се повишава с всяка изминала 
година. Това е така защото глобите които налагат административно 
наказващите органи са в големи размери.  Тези  дела стават все по 
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трудни, поради това, че обхващат все повече материални закони, които 
непрекъснато биват променяни от законодателят и в интерес на страните 
е да шиканират процеса и представят всякакви доказателства за 
оборване на НП. Процесът по АНД по ЗАНН става все по сложен и 
тромав, успоредно с увеличаване на налаганите наказания.  

Останалите несвършени през годината дела са 162 бр., като и тук 
най-голям брой са делата от общ характер- 86 бр. следвани от тези с 
наказателно административен характер – 55 бр.  

Всички разгледани наказателни дела през годината са били 687 
бр. В този смисъл отложените дела представляват едва 23,5% от тях. 
 

4.2. Причини за отлагане на наказателни дела.  
Отлагането на делата се дължи до голяма степен на обективни 

причини, обусловени от внезапно заболяване на страните, техни 
защитници, неявяване на  подсъдим, на свидетели, както и 
несвоевременно организирана защита или искания за отлагане с цел 
възстановяване на щети за постигане на споразумение. Твърде често 
защитниците на подсъдимите депозират молби за отлагане на 
наказателни дела, поради служебната им ангажираност по др. Дела в др. 
съдебни райони. Като причина за отлагане на наказателни дела следва 
да се изтъкне и нуждата за извършване на допълнителни следствени 
действия, събиране на доказателства. Освен това голяма част от 
внесените от ЕРП обвинителни актове са за деяния извършени преди 7-8 
години и част от посочените адреси на лицата за призоваване са 
неактуални, което налага издирване на новите адреси, от тук и отлагане 
на делата . 

 
4.3. СРОЧНОСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА мотиви към присъди и 

решения по наказателни дела. 
По показателя срочност при изготвяне на съдебните актове по 

наказателни дела, следва да се обсъдят резултатите на съдиите и 
спазването на сроковете за изготвяне на мотивите към Присъдите по 
НОХД и НЧхД, определенията по ЧНД ,съотвтното решенията по АНД.  
 

Съдия разгл. НОХД мотиви над 15 дни 
Виолета Апостолова 83 бр. 25 бр. дела 
Яна Ангелова  70 бр. 14 бр. дела 
Доротея Янкова 70 бр. 20 бр. дела 
Мартина Кирова 80 бр. 27 бр. дела 
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Тези данни касателно решенията  по АНД са следните: 
Съдия разгл. АНД свършени мотиви над 15 

дни, респ. 30 
дни 

Виолета 
Апостолова 

36 бр. 21 бр. 8 бр. дела 

Яна Ангелова  26 бр. 22 бр. 3 бр. дела 
Доротея Янкова 46 бр. 24 бр. 13 бр. дела 
Мартина Кирова 37 бр. 23 бр. 5 бр. дела 
 
 
 

ІІ.5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ. 
Обжалвани и протестирани наказателни 
дела.Законосъобразност на  наказателното производство 

 
През 2008г от подлежащите на обжалване 482 актове по 

наказателни дела /свършени през отчетния период, обжалвани и 
протестирани са 75 бр. /присъди, определения, решения/. Прави 
впечатление намалелият им брой, спрямо 2007г когато са били 
атакувани 94 съдебни акта по нак.дела. От тях  35 бр. са потвърдени, 
отменени са едва 19 бр. и изменени също 11 бр., като разликата от 10 
бр. представлява невърнати от висшестоящи инстанции. Което идва да 
каже, че 47 % от обжалваните и върнати  дела са потвърдени.  

Същевременно през годината са се върнали, след проведен 
инстанционен контрол /независимо през коя година са приключили в РС-
Елхово/ общо 94 бр. наказателни  дела, от тях изцяло са потвърдени 37 
бр.; изменени са 13 бр./ и са отменени 18 бр. С това се обяснява и 
несъответствието с цифрите, съдържащи се в приложената към доклада 
справка. 

Тези резултати сочат на известно подобрение в работата на съда-
налице е увеличение както в общия процент потвърдени 
първоинстанционни актове по наказателни дела / 47  % за 2008г срещу 
процент за 52% 2007г, но тогава са били свършени по-малък бр. дела -
501/спрямо общият бр. свършени дела, респ. отчита се намаление в 
процента на отменените актове.  Анализа за обжалваемостта през 
последните три години сочи, че през отчетния период броят на 
обжалваните съдебни актове  е намалял, при повече свършени дела 
резонно е намалял бр. на потвърдените актове/47бр. потвърдени през 
2007г/, но доколкото е увеличен броят на изцяло отменените /отменени 
са 23 през 2007г/ и  почти запазен този при изменените/12 бр. 
изменени/, се налага извода за  добра работа и повишаване 
квалификацията на съдиите.  

От общо обжалваните,  28 бр. са атакуваните присъдите по НОХД 
/,докато през 2007г са били обжалвани  35 бр., 2006г-30 бр.Броят на 
обжалваните и протестирани НОХД  в нашият съд е не е висок- 28 броя, 
които съставляват едва 9,2% от всичко разгледаните 305бр. НОХД и 
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37,3% от общо обжалваните и протестирани наказателни дела в съда. 
Броят на потвърдените НОХД /включват и дела от минали години/ през 
годината е 37, а на отменените 18. Най-висок е процента на 
обжалваните и протестирани дела по глава V от НК – престъпления 
против собствеността – 10 бр., т.е. те са 35,7% от обжалваните ОХ. На 
следващо място са НОХД по глава ХІ – общоопасни престъпления – 9 
броя обжалвани и протестирани или 32%. По 3 броя дела са обжалвани 
и протестирани по глава VІІ НК , обжалвани са и по  1 брой дела по 
глави VІ , ІХ и Х от НК. 

Броят на обжалваните и протестирани АНД /включително делата 
по чл.78а НК/е 31 бр. и представлява 41,3% от общо обжалваните и 
протестирани дела. Конкретно само 1 бр. от посечените касае 
обжалвано, респ. протестирано решение по чл.78а НК, т.е. останалите 30 
бр. са тези образувани в АНД по реда на ЗАНН. Броят на потвърдените 
АНД през годината е 17 бр./от тях 1 потвърдено по дело почл.78а/, а на 
отменените 4 бр., изменени са 7. 

И най–малък е относителния дял на обжалваните НЧХД – 5 бр и 
съставляват 6,6%. Отменена само една присъда по НЧхД, две са 
измемени само в  гражданскоправната част - досежно отхърления 
граждански иск, респ. досежно размера на уважения граждански иск, 
който въззивната инстанция е намалила.Потвърдено е и едно през 
годината НЧХД. 

 5.1.  Предвид наличието на разлики в успеваемостта на 
всеки от съдиите, следва да се конкретизират броят на 
отменените или изменени актове по наказателни дела. 

Обжалваните актове на съдиите са както следва 
     

СЪДИЯ ОБЩО ОБЖАЛВАНИ 
В. Апостолова 19 бр. 
Яна Ангелова 16 бр. 
Доротея Янкова 17 бр. 
Мартина Кирова 23 бр. 

 
 
Резултатите от инстанционния контрол 

 

 
 

На база общо върнати през 2008г наказателни дела от 
инстанционен контрол /независимо кога са  свършени в ЕРС/, 
индивидуалните показатели на съдиите са следните: 

Съдия Отменени Изменени Потвърдени Невърнати 
В. Апостолова 6 бр. 5 бр. 7 бр. 1 
Яна Ангелова 4 бр. 2 бр. 9 бр. 1 
Д.Янкова 5 бр. 0 бр. 9 бр. 3 
М. Кирова 3 бр. 4бр. 11 бр. 5 
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Не би могло да се говори за определени тенденции в допускането 

на нарушения от съставите на ЕРС, особено в случаите на връщане на 
делата за ново разглеждане или за доразследване.   Като причини 
довели до отмяна на съдебни актове от по-горната инстанция, могат да 
се посочат –възникване на нови факти и доказателства при разглеждане 
на делото в горната инстанция, изтичане на предвидената в закона 
давност, неправилно приложение на закона, фрапантно - по 1 дело 
подсъдимият е оправдан от въззивната инстанция по обвинение за 
извършено престъпление в съучастие с неизвестни лица. Пропуск, които 
най-често се констатира при върнатите за ново разглеждане НОХД са 
допуснати съществени процесуални нарушения, вкл. нарушаване правото 
на защита на подсъдимия, на това са незначителен брой дела. По 
отношение признака-изменени дела, налагащите се причини за този 
резултат е са неправилната индивидуализация на наказанието по 3 дела, 
както и неправилно приложение на чл.78а НК- по 2 дела неправилно 
приложен и по 1 дело неправилно отказано приложението му.  

През 2008г впечатление прави увеличения брой отменени актове 
по АНД-по реда на ЗАНН /НАхД/, това донякъде се дължи на промяната в 
касационната инстанция, от 2007г инстанционния контрол на съдебните 
решения по тази категория дела се осъществява от Административен съд 
–Ямбол, а преди 2007г.ЯОС. В резултат се появи нова практика на АС-
Ямбол, с която съдиите от ЕРС в някои случаи не споделят, от друга 
страна следва да се отбележи, че тази практика често е в  противоречие 
с предходната практика утвърдена в ЯОС.  Същевременно именно в 
правомощията на АС е да отменя решенията на РС, който действа като 
въззивна инстанция в административнонаказателните производства.   

 
ІІ.6. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 

6.1. Обща характеристика 
 
Най-голям брой от образуваните НОХД съставляват 

престъпленията против собствеността. Общо новообразувани  НОХД за 
престъпление против собствеността са 106 бр. 

Те са се увеличили незначително спрямо предходната година, 
когато са били 101 бр., но съотношението е в значително увеличение 
спрямо 2006 – когато са били едва 94 бр. Делата за престъпления против 
собствеността представляват 44,5 % от новообразуваните НОХД. 

Съдия 
Общо 

обжалвани 
Изм. Отм. Потвърдени 

В. Апостолова 17 бр. 5 бр. 5 бр. 7 бр. 
Яна Ангелова 18 бр. 4 бр. 5 бр. 9 бр. 
Д.Янкова 15 бр. 0 бр. 5 бр. 10 бр. 
М. Кирова 18 бр. 4бр. 3 бр. 11 бр. 
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Най-голям е броя на делата за кражба- 87бр., което сочи че 
кражбите остават най-разпространеното пряко посегателство върху 
собствеността.  

На следващо място са общо опасните престъпления/гл.ХІ НК/. Те 
са  60 броя, и съставляват 25,2% от новообразуваните НОХД. Броят им е 
значително увеличен в сравнение с предходната година, когато са били 
едва 45 бр , а разбира се и от 2006 година когато са били 40 бр. От тази 
група най-голям относителен дял заемат делата ,образувани по 
обвинение за престъпления по чл.343,ал.1,б.”б” НК-52 бр. през 2008г т.е. 
с повишаване на  ръста. 

Основната причина за рязкото увеличаване на този тип дела от 
общ характер е обстоятелството, че след измененията  делата по член 
343 Б от НК, се разглеждат като дела от общ характер, а не като 
административно наказателни дела, тоест със освобождаване от 
наказателна отговорност по член 78”А”, това е респективно причината и 
за рязкото намаляване на делата АНД по член 78 ”А” от НК. 

Съществено увеличение се наблюдава и при престъпленията по 
гл.VІІІ НК, по този текст са образувани през 2008г – 33 бр.НОХД, докато 
през 2007г -25 бр. и 10 бр. за 2006г. Или при сравнителен анализ се 
очертава тенденция на увеличаване ръста на тези престъпления, съотв. 
повишава се и постъплението им  

Престъпленията против стопанството относително са запазили 
своя ръст, като има образувани 11 бр. новообразувани такива дела, в 
сравнение с 2007г-12 бр.  и рязко увеличение се бележи спрямо 2006г, 
когато е имало постъпило само едно дело. 

Подобна е тенденция за относително запазване ръста на 
престъпленията против личността –те са 10бр., а през 07г-6 бр. и 06г-11 
бр. А като престъпления против личността но преследвани по тъжба на 
пострадалия-т.е. образувани в НЧхД ппрез годината има драстично 
увеличение- 69 бр., съотв. 17бр. за 07г и 18бр. за 06г.   

Намалели са значително и документните престъпления  през 
2008г е постъпило само 1 дело, през 2007г –са били 5, 06г-3 бр. 

Относително стабилно е съотношението относно броя на делата 
против реда и общественото спокойствие – те са 8 на брой, същият е бр. 
и през 07г, като те са намелели спрямо 2006г-13 бр.. 

 Броят и видовете наказателни дела по глави от НК са отразени в 
нарочна таблица  

Броят на медицинските мерки  по Закона за здравето  бележи 
известно увеличение, те са 16 бр. , докато през 07г са били 8 бр. и през 
06г-7 бр.основно причините затова се крият в изменението на Закона за 
здравето. 
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6.2. Структура на наказаната престъпност – видове и брой 
по глави от НК. 

Свършени в т.ч. Вид Ново-
образу-
вани 

Всичко 
за 

разглеж-
дане 

Решени 
по 

същество 

Прекра-
тени 

Споразу-
мения 

Гл.II – Престъпления 
против личността 

10 15 7 0 3 

Тл.III – Престъпления 
против правата на 
гражданите 

 
2  

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

Гл.IV. – Престъпления 
против брака, 
семейството и 
младежта 

 
7 

 
7 

 
3 

 
0 

 
0 

Гл.V – Престъпления 
против собствеността 

106 143 55 13            
28 

Гл.VI – Престъпления 
против стопанството 

11 13 5 3 2 

Гл.VII – Престъпления 
във фин.,дан.и 
осиг.системи 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Гл.VIII – Престъпления 
против държавата на 
д.орг. и общ. орг. 

33  
34 

 
3 

 
2 

 
24 

Гл.IХ – Документни 
престъпления 

1 3 1 0 0 

Гл.Х – Престъпления 
против реда и общо 
спокойствие 

 
8 

 
10 

 
4 

 
1 

 
2 

Гл.ХI – Общоопасни 
престъпления 

60 78 25 3 33 

Гл.ХII – Престъпления 
против отбр.с-т на 
републиката 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Гл.ХIV – Престъпления 
против мира и 
човечеството 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ОБЩО: 238 305 103 21 94 
 
Сравнителният анализ на новопостъпилите дела по видове 

престъпления е анализиран в предходната точка. Вече обсъденото 
постъпление обхваща и структурата на наказателната престъпност. 

През годината, на база постъпили обвинителни актове, т.е. 
предадени на съд по НОХД са 279 лица при 254 лица за 2007г и  205 за 
2006г. През отчетния период е увеличен броят както на съдените лица, 
така и осъдените за извършени престъпления от общ характер,  при това 
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броят на оправданите лица бележи съществено увеличение само спрямо 
2006г, по отношение резултатите от 2007г той относително се е запазил . 
Броят на осъдените лица по НОХД е 254 или 91% от общо съдените 279 
лица, а този на оправданите -14 лица -5% от съдените.За сравнение: 
2007г осъдени  239 лица - 94%;  оправдани 15 лица - 6%; 2006г- осъдени 
202- 98%; оправдани 3 лица-1,5%. Съотношението сочи тенденция, на 
намаляване броя на осъдените при увеличено постъпление на НОХД. 
Този извод може да се цени като предпоставка за обсъждане работата на 
органвите на досъдебното производство, най-вече дознателите.  

От осъдените лица през 2008г най-голям е броят на осъдените за 
престъпление по чл.194-197 НК – 106 лица, като от тях 18 са 
непълнолетни. За престъпления по транспорта /чл.343 и сл/ са осъдени 
50 лица.За незаконно преминаване на границата /чл.279 НК/ са осъдени 
34 лица и за каналджийство -8 лица. _-ма са осъдените за престъпления 
против реда и общественото спокойстмие и 8 за престъпления против 
личността. От делата, които представляват дела със „значим обществен 
интерес” има осъдено едно лица за „склоняване към проституция” и 
трафик на хора/чл.155 и чл.159а НК/   

От осъдените през годината 254 лица , на 147 е наложено 
наказание “лишаване от свобода” , като по отношение на 41 лица е 
постановено ефективно изтърпяване на това наказание.През 2007г 
ефективно осъдени са били -39 лица и през 2006г -  49 лица. 
Наказание”глоба “ е наложено на 34 лица, а наказание “пробация” на 66 
лица /за сравнение през 2007г-37 лица, а през 2006г-40/. При така 
изложеното се налага извод за очертава тенденция за разширяване 
приложното поле на наказанието “пробация” 

 
6.3. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и 

осъдени лица 
 
Влезлите в сила присъди в ЕРС  в края на 2008 г. са 104 бр. От 

тях осъдителни присъди са 96 бр., а 8 бр. са влезли в сила оправдателни 
присъди.  Има постановено и едно оправдателно решение по чл.78а НК. 
По отношение на последните след инстанционен контрол през отчетната 
08г са се върнали едва 3 бр. присъди и едно оправдателно решение.  

Броят осъдени лица е 254 бр. по дела от общ характер, а по чл. 
78А  от НК – 25. По НЧхД са осъдени 6 лица.  Броя на осъдените лица  по 
НОХД се увеличил в сравнение с предходната година-07г, когато е бил 
239 лица и съотв. 06г-202 лица. Броят на оправданите лица по НОХД 
през 2008 г. е 14, а за 2007 г. са били 15 и 2006г- 3 лица.   Върнатите от 
инстанционен контрол оправдателни присъди, касаят оправдано 1 лица 
по обвинение за кражба и 1 оправдан  по обвинение по чл.216 НК и едно 
оправдано лице по чл.129 НК. 

Броят на всички оправдани лица е 17, от тях 3-ма по  НЧХД, 
освен тях  и 6 лица са оправдани по АНД по чл.78аНК /1 дело/. Или общо 
оправдани 23 лица 
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Процентното съотношение е 94,6 % осъдени лица по НОХД и 5,02 
% оправдани, а по отношение общо съдени съотношението е 92,8% 
осъдени лица и 7,2 % оправдани лица. 

Като стойности броят на оправданите лица през 08 и 07г съвпада, 
значително увеличени има спрямо 2006г, но е налице увеличението в 
процента на оправданите лица хпеснис и повишеното постъпление на 
дела . 

Изводите които могат да се направят от изложеното до 
тук са следните: 

Увеличен  еброят на осъдените лица  и е увеличен броят на 
оправданите, което от своя страна може да бъде използвано като 
предпоставка за анализ на внесените обвинителни  актове и за 
дейността на прокуратурата и досъдебното производство. Разликата 
обаче е незначителна. 

 22 от осъдените лица са непълнолетни, което съставлява 
приблизително 8,7 % от всички осъдени лица и извода е, че 
възрастовата граница на подсъдимите непрекъснато се снижава. 

Делата приключили със споразумение са  92 бр. С увеличаването 
на техния брой резонно се увеличава и броят на осъдените лица по  
споразумения, който е завишен в сравнение с предходната година и 
следва да се отбележи че, прекратяване на делата със споразумение и  
използване на института на съкратеното съдебно следствие са 
предпочитани от подсъдимите предвид, това че благодарение на тях се 
дава възможност за приложение на разпоредбата на  член 55 от НК. 

 
6.4. Брой, конкретизация и причини на оправдателните 

присъди 
 
Оправдателните актове в съдебния район на ЕРС   през изтеклата 

година са 8 бр.           
От тях НОХД са 8 бр. с оправдателни присъди, по които са 

оправдани 14 лица .  Три от тези дела са върнати след инстанционен 
контрол и оправдателните присъди са потвърдени от горната инстанция. 

Оправдателните присъди по НЧХ делата са 3 бр., 3 оправдани 
лица. 

Оправдателните Решения по АНД /по чл. 78”А” от НК/ са по 1 р. 
дела – 6 оправдани лица. 

Анализът на делата от общ характер приключили с оправдателна 
присъда сочи, че причините се свеждат до една недоказано по 
категоричен начин обвинение, в този смисъл и несъставомерност на 
деянието, както от субективна така и от обективна страна. Това се 
дължи най-вече на обстоятелството, че събраните доказателства в 
досъдебна фаза не кореспондират с фактическите и правни изводи на 
обвинението, а правните изводи на обвинението почиват единствено и 
само на предположения от страна на прокуратурата. Липсата на годен 
доказателствен материал е основната причина за постановяване на 
оправдателни актове в ЕРС. Причините могат да се търсят както в 
недобрата работа на органите на предварителното производство, така и 
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в занижения контрол от страна на прокуратурата в първата фаза на 
наказателния процес.  

 
ІІ.7. Дела със значим обществен интерес в ЕРС през 

2008г. 
 
 
Съобразно компетентността на районния съд и спецификата на 

съдебния район, като граничен географски такъв, отграничаването на 
делата със значим обществен интерес от останалите престъпни състави, 
приоритетно включва делата  по глава VІІІ от НК – Престъпления против 
дейността на държавни органи ,обществени организации.Конкретно това 
е наказателния състав, предвиден в чл.280 НК, като с тази квалификация 
постъпили са 6 бр. и едно останало висящо от 2007г: 

1. НОХД № 387/07г-чл.280,ал.2,т.1,вр.ал.1,вр.чл.20,ал.2НК, трима 
подсъдими. Делото е приключило с осъдителна присъда за двамата 
подсъдими, с наложени наказания : за единия лишаване от свобода за 
срок  от 1 год и 6 месеца, ефективно и глоба в размер 1000 лв, за втория 
– лишаване от свобода 1 год. И 6 м., което на осн. Чл.66 НК е отложено 
за срок от 3 години , а третият подсъдим е оправдан. 

2. НОХД № 58/08г чл.280 НК, един подсъдим.Делото е 
приключило с влязла в сила осъдителна присъда – лишаване от свобода 
1г и 4 месеца, отложено на осн. 66НК за срок от 3 години и глоба 
1500лв. 

3. НОХД № 106/08г-чл.280,ал.2,т.1 и т.3 
НК,вр.чл.20,ал.4,вр.чл.18,ал.1НК- един подсъдим.Делото не е свършено 
през отчетния период. 

4.НОХД № 124/08г-чл. 280,ал.2,т.1 НК-двама подсъдими. Делото 
е приключило по реда на гл.ХХІХ от НПК-със споразумение, подсидимите 
осъдени , с наказания за първия 6 м лишаване от свобода, на основание 
чл.66 НК отложено за срок от 3 год и 500 лв глоба;за вторият- 4 месеца 
лишаване от свобода, на основание чл.66 НК отложено за срок от 3 год. 

5. НОХД № 284/08г чл.280,ал.2,т.1,т.3 и т.4 НК-един подсъдим. 
Делото е приключило по реда на гл.ХХІХ от НПК- решено със 
споразумение, наказание 10 месеца лишаване от свобода,отложено на 
основание чл.66 НК за сроок от 3 години. 

6. НОХД № 319/08г-чл.280,ал.2,т.3 и т.4 НК, един подсъдим. 
Делото е приключило по реда на гл.ХХІХ от НПК- решено със 
споразумение, наказание-9 месеца лишаване от свобода, отложено на 
основание чл.66 НК за срок от 3 години и глоба 500 лв. 

7.НОХД № 344/08г-чл.280,ал.2,т.3 и т.4 НК, един подсъдим 
Делото е приключило по реда на гл.ХХІХ от НПК- решено със 
споразумение, наказание-10 месеца лишаване от свобода, отложено на 
основание чл.66 НК за срок от 3 години и наложена конфискация  на ½ 
от МПС. 

Др. дела по посочения критерий: 
8. НОХД № 94/08г- обвинителния акт касае шест обвинения по 

различни текстове по НК, а именно: чл.155,ал.5,т.2 и т.3 
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,вр.ал.1,вр.чл.26,ал.1 НК; чл.144,ал.3,вр.чл.26,ал.1 НК; по чл. 144 ал.1 
НК; по чл.159а,ал.2,т.1,т.4 и т.6,вр.ал.1,вр.чл.26,ал.1 НК; 
чл.159а,ал.2,т.6,вр.ал.1 НК и чл.159а,ал.2,т.1,т.4 и т.6,вр.ал.1 и 
вр.чл.26,ал.1 НК. Делото е било засекретено, приключило по реда на 
глава 27 НК-по реда на съкратено съдебно следствие и с осъдителна 
присъда. Наложено е ефективно наказание 2 години и 6 месеца 
лишаване от свобода. Същото за пореде-трети тъп е постъпило и 
разгледано, след връщане от въззивната инстанция. Така, делото е било 
предмет на разглеждане и през 2006г, когато е билообразувано за първи 
път,  и през 2007г, тогава е  разглеждано по общия ред, приключило с 
осъдителна присъда, но е било върнато ото въззивната инстанция за 
ново разглеждане от др. състав .   

9. НОХД № 511/08г  -чл. 354а, НК трима подсъдими, със следните 
обвинения: за двама-чл.354а,ал.3,т.1 и за третия-чл.354а,ал.5вр.ал.3,т.1 
Делото е засекретено и не е приключило през отчетния период 

При спазване принципа за случаен избор, през 2008г от 
постъпилите дела със значим обществен интерес, са разглеждали 
съдиите Я.Ангелова, В.Апостолова, М.Кирова и Д.Янкова.   

 
ІІ.8. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо 

внесените прокурорски актове по видове престъпления. 
През изтеклата година Районна прокуратура е внесла за 

разглеждане 238  дела от общ характер.  
 От свършените 219 бр. НОХД са постановени общо 196 бр.  

съдебни актове по същество, от тях присъдите са 104 бр., като 23 бр. 
наказателни дела са прекратени по др. причини/не включва 
споразумения.  Или от свършените 219 НОХД,  23 бр.  са били 
прекратени без да се разглеждат по същество, а 196 бр. са приключили 
със съдебен акт - Присъда или Определение за одобряване на 
споразумение. Осъдителните актове в съда са общо 188 бр., от които 96 
бр. са постановените осъдителни присъди и 92 бр. са одобрени 
споразумения, които по силата на НПК имат последиците силата на 
влязла в сила присъда. 

Относителният дял на осъдителните присъди спрямо внесените 
актове представляват  79%. Посоченото процентно съотношение е 
резултат от математическо пресмятане, но то не отразява 
действителното положение. Това е така, защото съпоставката  
осъдителните, респ. оправдателните присъди спрямо общия брой 
внесени  обвинителни актове, е трудно да се направи, доколкото в някой 
случаи са били внесени обвинителни актове срещу две и повече лица, а 
оправдателна присъда е постановена по отношение само на част от 
обвиняемите.   

През отчетния период са постановени 8 бр. оправдателни 
присъди по НОХД и  3 бр. по НЧхД 
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ІІІ.БЮРО  СЪДИМОСТ 
 
Работата  в  службата се  осъществява от един служител-

деловодител. 
През 2008 година  от  Бюро съдимост при ЕРС са издадени 3380 

свидетелства  за съдимост и справки  за съдимост, през 2007 година - 
3231, през 2006 година -3343 броя. Т.е. налице е увеличение в броя на 
издадените свидетелства и справки  за съдимост. 

През отчетната година са въведени  250 бр.бюлетини /срещу 352 
бр.през 2007 г/, изпратени  запитвания до друг съд – 907.Работата на 
служителя в „Бюро съдимост” включва и обработване на текуща поща—
получаване на справки или запитвания от др. Съдилища във връзка със 
съдимостта на лица. Изготвените и изпратени справки /лицето дали е 
осъждано или не/ до друг съд през 2008 година са 2843, а през 2007 
година -2792.  

В „бюро съдимост” се води електронен регистър на бюлетините за 
съдимост, които се съхраняват в службата. Служителят отразява всички 
поправки и допълнения в бюлетините. Своевременно, в съответствие с 
установения в Наредбата ред, се извършват и всички отбелязвания в 
бюлетините. 

Следва да се отбележи, че  при  отсъствие на служителя  в бюро 
съдимост  се създават затруднения, поради обстоятелството, че   следва 
да бъде заместван от  друг деловодител от съдебното деловодство, което 
натоварва допълнително служителите в деловодството на съда. 

 
   РАЗДЕЛ ТРЕТИ    
 

   СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
През цялата 2008 година  в служба съдебно изпълнение при ЕРС 

са  работили един Държавен съдебен изпълнител, един секретар съдебно 
изпълнение и един  деловодител.   

През 2008 година е намалял броят на новопостъпилите  
изпълнителни дела – 86 броя,  срещу 181 за 2007година и 254 дела за 
2006 година, намален е и  броя на свършените дела - 171 бр. срещу 214 
бр. за 2007 година и  166бр.  за 2006 година.  

 
Причината за това е една –през 2005 година влезе в сила закона 

за частните изпълнители/обнародван  в ДВ бр.23 от 16.05.2005г./,поради 
което през отчетната година стана ясно,че в нашия съдебен район   
много от гражданите предпочитат да се обръщат към частния съдебен 
изпълнител, за събиране на вземанията си и един малък процент търсят 
съдействието на Държавното съдебно изпълнение. 

Към 01.01.2009 година са останали несвършени 693 броя 
изпълнителни дела.  

През годината са постъпили общо 86 дела, от които няма дела за 
събиране на суми в полза на държавата, 55 броя дела са за събиране на 
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суми в полза на юридически лица и 31 дела за събиране на суми в полза 
на граждани. 

През тази отчетна година  най-голям процент  на постъпилите  
изпълнителни дела е  в полза на юридически лица-55бр.и съставляват 
63.95% от общо постъпилите дела. В полза на физически лица са 
образувани  31 бр.дела, които съставляват 36.05% от общо постъпилите  
изпълнителни дела. 

Разгледани като стойностно-парично отражение на размера на 
вземанията изпълнителните дела не са запазили тенденцията към 
нарастване на интереса, защитаван по всяко едно от делата, както по 
отношение на дела в полза на физически лица, така и в полза на 
юридически лица. Намалелият брой  новообразувани изпълнителни дела 
е дал своето отражение  и върху събраните  суми от  Държавния съдебен 
изпълнител. 

Съдебното изпълнение при Елховският районен съд през 2008 
година е събрало суми  в размер на 1 387 961.00 лв. при дължими суми 
3 797 141.00 лв.или  са събрани 36.55% от дължимите суми. Общият 
размер на събраните суми през 2007 година  възлиза на 885 445.00 лева, 
при дължими суми 4 160 886.00 лева или са събрани 21 % от дължимите 
суми. Този  процент за 2006 година е съответно- 13 %. Свършените 
изпълнителни дела през годината са 171 бр.или 21.98% от всички 
постъпили и висящи дела. Останали несвършени  в края на 2008 година 
са 693 броя.  

Средното месечно постъпление възлиза на 7,2 дела, а средно 
месечно  свършени изпълните дела  са  14.25 бр.дела.  

На база действително отработени човекомесеци са 17.10 бр.дела. 
Съществуват редици трудности при осъществяване работата на 

съдебния изпълнител, като се има предвид, че по отделните дела 
длъжниците не притежават имущество, върху което да се насочи 
изпълнението, нямат разкрити банкови сметки, безработни са или 
работят без трудови договори, което пък прави невъзможно 
извършването на изпълнителни действия спрямо тях.  

Средното месечно постъпление на съдия изпълнител на база 12 
месеца за 2007 година  е 15 дела, а по действителна натовареност - 18 
дела, като тези данни за 2006 година са съответно 21 дела на база 12 
месеца и 25 дела – на база действително отработени човекомесеци. 

ИЗВОД: В Елховския район на съдебно изпълнение Държавно 
съдебно изпълнение не е  предпочитания ред от юридически лица и 
физически лица  за събиране на  вземания.Масово всички юридически и 
физически лица събират вземанията си  при частните съдебни  
изпълнители. 

Големия брой  дела ,които са висящи се дължи на останалите 
несвършени  от минали години  съдебно изпълнителни дела.Тенденцията 
на намаляване на постъпленията  вероятно ще продължи ,тъй като 
интересът на частните съдебни изпълнители  е различен,-намаляване 
обема на работа на държавния съдебен изпълнители намаляване на 
интереса на гражданите. 
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    РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА  

 
През цялата изминала година  е работил един съдия по 

вписванията, съобразно утвърдения щат за съда. Дейността му обхваща 
вписване на актове подлежащи на вписване - извършените в нотариална 
форма, респ. Такива с нотариално удостоверяване на подписи или 
обикновена писмена форма, в предвидените от закона случаи/АОбС,АДС, 
искови молби, преписи от завещания/; отбелязвания и заличавания по 
книгите за вписванията. През отчетния период не е възниквала 
необходимост съдията по вписванията да изповядва сделки или 
извършва нотариални удостоверявания, поради отсъствие на 
нотариусите действащи в съдебния район.   

Броят на извършените вписвания на актове в Районен съд Елхово 
бележи известно намаление. През 2008г са извършени 5262 бр. 
вписвания на актове, като за 2007г са били 5490 бр. вписвания и за 
2006г - 5389 бр. 

В по-голямата си част извършените вписвания касаят актове, 
изготвени от частните нотариуси  

Анализът на  постъпленията в службата по вписвания сочи 
намаляване броя на сделките, подлежащи на вписване, което се дължи 
на особеностите на съдебния район и известна стагнацията в пазара на 
недвижимите имоти.  

От всички актове подлежащи на вписване най-голям дял 
продължават да имат нотариалните актове за прехвърляне или 
учредяване на вещни права върху недвижими имоти, следват договорите 
за аренда на земеделски земи и договорите за наем на недвижими имоти  

Запазила си е тенденцията относно броя на констативните 
нотариални актове постъпващи за вписване и  актовете за държавна и 
общинска собственост. Намаление се отчита при  вписванията на 
договори за  доброволна дела. 

Малък е и броят на обявените през годината завещания от 
съдията по вписванията, тъй като от тази дейност се извършва от 
нотариусите , които изготвят, респ. съхраняват   и обявяват завещанията  

Събраните от службата държавни такси са в размер на  70 078,25 
лева. 

През годината са издадени 2 773 бр. удостоверения за тежести.  
Упражнявайки функциите си съдията по вписванията е 

постановил 2 отказа за вписване. При ръста на извършените вписвания 
работата на съдия Атанасов следва да се определи като много добра, не 
са били допускани забавяния на вписванията или при постановяване на 
отказите. Работата на съдиите по вписвания нараства с всяка изминала 
година, но настоящия щат  е достатъчен за осъществяване на 
изпълнение на работата им Известни затруднения се срещат в сроковете 
за издаване на различни удостоверения, за което вината е на 
деловодителя на аслужбата по вписванията, който не е служител на 
съда.  
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РАЗДЕЛ ПЕТИ 
 

ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ 

 
Във връзка с възникналите трудности при тълкуването и 

прилагането на законови норми, могат да бъдат отправени следните 
предложения: 

 1.Наказателно правни проблеми. Предложения за изменения в 
НК и/или НПК. 

 1.1. като очертал се наказателноправен проблем считаме за 
необходимо прецизиране на правната уредба на съдържанието на 
споразумението, досежно приложението на чл.23 и 25 НК, когато 
подсъдимият извършил няколко деяния и е осъден с отделни присъди. В 
смисъл следва ли да е постигнато съгласие/в споразумението/ по 
въпроса за определяне на общо наказани, е когато за др. престъпно 
деяние извършено от същия подсъдим има влязла в сила присъда или 
това следва да се извърши с отделен/самостоятелен съдебен акт. 

 1.2. Приемаме, че са необходими законодателни промени в 
насока актуализиране на някои от наказателните санкции посочени в 
особената част на НК, които очевидно не са съобразени с променените 
икономически условия към настоящия момент и не съответстват на друга 
част от квалифициращите състави посочени в съответния текст от 
Закона. 

        1.3. Отбелязваме, че към настоящия момент приложението 
на особените правила, залегнали в 27 от НПК, не е обвързано с никакви 
материално - правни предпоставки /възстановяване на причинените 
имуществени вреди, специфична тежест на определени престъпни 
състави и др./ 

       1.4. Би могло да се предприемат мерки за пълно въвеждане 
на принципа на състезателното начало.Съдът следва да бъде освободен 
от задължението да призовава свидетели и вещи лица, те следва да 
бъдат осигурени от страната / прокуратурата, гр. Ищец, защита/, която 
ги иска.Това би довело от една страна до ускоряване на наказателното 
производство, а от друга би дисциплинирала и прокуратурата, тъй като 
при действащата уредба твърде често в съда се внасят немотивирани 
обвинителни актове , като прокуратурата разчита съдът да свърши 
нейната работа и събере доказателства, подкрепящи обвинителната 
теза, защото е обвързан от служебното начало.  

2. Проблеми в гражданското правораздаване. Новият ГПК поставя 
някои сериозни процесуални въпроси, но все още няма установена 
някаква трайна практика.  Необходимо е прецизиране в насока – 
съдебните актове, постановявани от съда, с които се произнася на 
различни етапи от процеса, или в отделните производства.  

2.1. С оглед процесуалните изисквания за размяна на съдебните 
книжа, следав да се синхронизира и заканодателството във връзка с 
инструктивните срокове за приключване на гражданските дела. 
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РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
 

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ 
РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА. 

 
  Като цяло считам, че работата на съдиите и служителите от РС- 

Елхово през 2008 година е задоволителна.Констатирани са известни 
слабости, но са взети мерки за отстраняването им.Във връзка с 
допуснатото забавяне при изготвяне на съдебни актове, респ. мотиви 
към тях са предприети мерки, предимно с дисциплиниращ характер. 
Проведени са разговори и е обърнато внимание на съдия Янкова-
допуснала забавяне в най-голям брой от случаите, както ина останалите 
съдии-Апостолова, Кирова и Ангелова, тъй като при всички се констатира 
несвоевременно обявяване на решения респ. мотиви към присъди. 
Забавяне по този показател е отчетено и при материалното стимулиране 
през 2008г, а от друга страна ежемесечно се извършва проверка на 
делата със забавени актове, за което е назначена специална комисия. В 
тази насока са и усилията на ОС, като  в началото на съдебната година  
въз основа на заповед на Председателя на ЯОС бе извършена текуща 
проверка на работата на ЕРС  по образуването, насрочването и 
движението на гражданските и наказателни дела. Като цяло особено 
съществени нарушения не са били констатирани.Отстранени са и голяма 
част от констатирането при предходни проверки.  Към момента 
предприетите мерките дават резултат. Същевременно показателят 
срочност следва да се подобри предвиди завръщането на отсъстващите 
съдии.  

Съдиите и служителите в ЕРС са били своевременно уведомявани 
за решения на ВСС и  писма на МП, ЯОС и др. органи, отнасящи се до 
финансови, организационни и др. въпроси във връзка с работата. 
Осигурявано е участието им в различни семинари, организирани от 
Националния институт на правосъдието за обучение и повишаване 
квалификацията на съдии и служители.    

  В този смисъл и през 2008 година следва да бъдат направени 
някой препоръки: Следва да продължи включването на магистратите от 
ЕРС в курсове и семинари за повишаване на квалификацията. Основно 
бяха променени голяма част от материалните и процесуални закони,  а 
при действието на нов ГПК и с оглед уеднаквяване на практиката е 
повече от необходимо повишаване на квалификацията на магистратите и 
обучението им.  

Не по- малка е необходимостта и от курсове за обучение и на 
съдебни служители, към които изискванията се увеличават все повече. 
Задълженията им нарастват, а също е налице и необходимост от 
унифициране на практиката на съдилищата. 
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РАЗДЕЛ СЕДМИ 
    

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

 Съдебната палата на Районен съд-Елхово  е с административен 
адрес  ул. „Пирот”, № 2, със застроена площ 388 кв.м. като прилежащото 
дворно място е с площ 750 кв.м. Сградата е двуетажна масивна, но много 
стара - строена в периода 1930-36 година. 

На първия етаж са разположени две канцеларии, две съдебни 
зали, един кабинет, в който работят съвместно Държавен съдия 
изпълнител и Съдия по вписванията, сервизни помещения и офис на 
Банка „ДСК” ЕАД, две клетки за арестантите. 

        На втория етаж: След преустройство, са разположени 
кабинет системен администратор, четири  бр.кабинети на районни съдии, 
вкл. и на председателя на съда,стая за класифицирана информация, 
един кабинет  в който се помещават  “Бюро съдимост” и “Съдебно-
изпълнителна служба”. Три от съществуващите помещения на етажа се 
ползват от Районна прокуратура и две други помещения, ползвани от 
Службата по вписванията. В избените помещения на сградата са 
разположени горивното стопанство, котелното помещение и  архивата на 
съда и прокуратурата.   

През изминалата 2008 година сградата на съда се охранява в 
определеното работно време от двама служители на ОЗ “Охрана- Ямбол”,  
но те все още не са обезпечени с достатъчно техника и оборудване за 
изпълнение на задълженията си.   

В момента сградата не задоволява нарасналите нужди на съда.  
Само двама от съдиите работят в самостоятелни кабинети, докато 
останалите 4-ма, ползват стаи съвместно по двама. Разрешаването  на 
проблема с работните помещения е най-важния  сред приоритетите  на 
работа за следващия отчетен период. Необходимостта от работно 
пространство се обостри, поради увеличаване на числения състав на 
персонала с една щатна бройка за системен администратор, като 
настаняването  на този нов служител  създаде големи затруднения. 
Предоставените  две  заседателни зали  се оказаха  крайно недостатъчни 
за графика на съдебните заседания на съставите при ЕРС. Липсват 
помещения за  съвещателни зали и адвокатска стая. 

 Цялото деловодство на съда /четирима деловодители/, заедно с 
четиримата съдебни секретари и връчителят на призовки и съд. книжа 
ПОЛЗВАТ едно общо помещение, от друга страна служба „Бюро 
съдимост” и “Съдебно-изпълнителната служба” са настанени също в една 
канцелария поради липса на свободни такива, което значително 
затруднява работата на служителите и своевременното и качествено 
обслужване на гражданите в тези служби. Немалък е проблема със 
съществуващите  кабинети на съдиите в които  са настанени по двама 
съдии. 

В един кабинет се помещават административен секретар, той и 
касиер и домакин, и гл.счетоводител с цялата  прилежаща  
документация.  
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Поради  необходимостта от намиране на помещения за  съдиите в 
края на 2007 година  се изгради чрез преграждане в коридора на втория 
етаж един кабинет, извърши се ремонт на сервизните помещения, който 
бе наложителен, внедри се Автоматизирана телефонна централа, 
озвучиха се двете съдебни зали, което значително облекчава работата 
на съдиите и служителите от съда. 

 Съдебната палата  има належаща  нужда от основен ремонт -
подмяна на дограма, настилки, нови интериорни решения на съдебните 
зали, канцеларии и кабинети, боядисване на стени и тавани, доставка и 
монтаж на осветителни тела, подмяна на ел.ключове, контакти, 
теракота, ремонт на покривната конструкция. 

През 2008 година не е извършван основен  ремонт в съда. В 
изпълнение на предписани мероприятия  от РС”Пожарна безопасност и 
защита на населението”се положи  негорима пожарозащитна  боя на 
дървено стълбище и се монтира негорима врата  към покривното 
помещение. Направи се и частичен ремонт на покрива с цел 
отстраняване на теч. 

В съдебната палата  не е изградена  достъпна среда за хора с 
увреждания.В утвърдените бюджетни сметки на съда  през годините  не 
са предвиждани средства  за осигуряване на достъп в сградата  за хора с 
увреждания, поради което е наложително да се предвидят такива. 

Не са закупувани нови  компютърни конфигурации. 
В съдебната палата е  инсталиран СОТ. Охраната на палатата е 

от ГД”Охрана”, ОЗО гр.Ямбол.  
През 2008 година в ЕРС се работи с общо 25 броя  компютри, от 

които 6 – за всеки от районните съдии, един за Държавния съдебен 
изпълнител, един – за съдия по вписвания,  два – в съдебно 
изпълнителната служба, един за  бюро-съдимост, по един – за 
административния секретар и  гл. счетоводител, два – в двете съдебни 
зали, четири за всеки от съдебните секретари  и общо четири за  
деловодството и архива,един за системния администратор и един за 
деловодната програма. Техническото оборудване на  Районен съд-Елхово 
на този етап е на добро ниво. Същевременно част от периферната  
техника е морално и физически остаряла, често се поврежда и 
затруднява  съдиите и съдебните служители.  

        Успешно се използва програмата за случайно 
разпределение на новообразуваните дела. „LAW” 

        Внедряването  на съвременни  информационни технологии в 
помощ на дейностите в съдилищата е особено важен фактор за успеха на 
съдебната реформа в Република България.,която от свое страна заема 
централно място в процеса след присъединяването на страната ни към 
Европейския съюз.През 2008 година  акцента бе поставен върху  
следните дейности:Закупено бе право на ползване на програма  

”Съдебно деловодство” на Информационно обслужване-Варна. 
       През година  една от съдебните зали беше оборудвана със 

звукозаписна техника. 
       Програмните продукти, с които работят отделните служби 

са: Microsoft office, като се използва за изготвяне на писма, други 
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документи, съдебни актове, Правно информационна система CIELA на 
издателска къща CIELA, счетоводна програма “Бизнес –навигатор” на 
“Комерс Финанс”АД- София, “ОМЕКС –заплати” и ОМЕКС - кадри” и двете 
на “ОМЕГА СОФТ” ООД-София, програмна система за бюро „Съдимост” и 
програма за съдебно-изпълнителна служба. В съда е внедрена  и 
информационна система CSCS /Локална АИС „Бюра съдимост” с 
доставчик Консорциум с лидер „Лирекс БГ” ООД и партньор „Индекс –
България” ООД,  

В служба”Бюро съдимост” функционира програмен продукт с 
отдалечена връзка, както и програмен продукт по ЛОТ 4 на 
програма”ФАР”. Системата позволява  бързо и качествено  изготвяне на 
справки за съдимост и издаването на свидетелства за съдимост. 
Последното повиши нивото на обслужване на гражданите, ускори 
извършването на справки по съдебните дела и до съдебните 
производства. 

Автоматизацията на работните процеси  увеличава темпа на 
работа, елиминиране на излишното повтаряне на определени вписвания, 
подържане на  електронни регистри на служебната информация и лесен 
достъп до нея. 

Въвеждането на  автоматизирана система за управление на 
делата, гарантира високо ниво на ефективност при управление на 
делопотока, оптимизиране работния процес на служителите, 
подобряване взаимодействието между съдилищата и други институции и 
улесняване достъпа на обществеността до Районен съд гр.Елхово. 

В изпълнение на проект BG- 0203.01 „Изпълнение на стратегията 
за реформа на съдебната система в РБ” и по-конкретно  ЛОТ 1, 4 и 8, в 
ЕРС от Siemens Business Services Austria GMBH, още през 2006г.  бе 
доставен и монтиран 32 –bit сървър за база данни и апликационен 
сървър на система СУСД и е  изградена локална мрежа с работни 
станции с достъп до принтер, но същата не е въведена в експлоатация, 
като е констатирано, че окомплектовката и операционните системи не са 
съгласно изискванията на проекта, както и че е необходимо обучение на 
служителите по компютърна грамотност.  

 
 
 
 РАЙОНЕН СЪД ТОПОЛОВГРАД 
 
    
І. ДАННИ, ИЗВОДИ И АНАЛИЗИ ОТНОСНО ДВИЖЕНИЕТО НА 
ДЕЛАТА. 
 
През изтеклата 2008 г. в РС – Тополовград са разгледани общо  

249 бр. дела, от които 142 бр. наказателни дела и 107 бр. граждански 
дела.  Делата се разпределят на случаен принцип, като се използва 
разработения от ВСС програмен продукт за случайно разпределение на 
делата. В ТРС не са обособени колегии за разглеждане на делата 
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предвид малкия брой съдии, характера и вида на постъпилите дела и 
невъзможността да се обособят такива колегии.  

 
  

А. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

 1. Постъпили и разгледани дела 
 От общо разгледаните през 2008 г. наказателни дела – 142 бр., 
постъпили през годината са 128 бр.и останали несвършени в края на 
2007 г. – 14 бр.Върнати дела от горни инстанции за продължаване на 
съдопроизводствените действия –няма. 
 От общо постъпилите 128 броя по видове делата са, както следва:  
 - наказателни дела от общ характер       55 бр. 
 - от частен характер            5 бр. 
 - по чл. 78 А НК          11 бр. 
 - частно наказателни дела, вкл. и разпити       29 бр. 
 - административно-наказателен характер дела      28 бр. 
 
 От наказателните дела от общ характер:  

По глава ІІ престъпления против личността са постъпили 3 
бр.дела ,съответно 1бр. по чл.151 от НК и 2 бр. по чл.157 НК. 

По глава  ІV  престъпления против брака,семейството и младежта 
е постъпило 1 дело по чл.183 НК. 

По глава  V престъпления против собствеността са постъпили 13 
бр.дела, от които 12 бр.са за кражби по чл.194 – 197 НК и 1 бр. – по 
чл.204 от НК  

По глава VІ престъпления против стопанството са постъпили 4 
бр.дела за престъпления по чл.235 от НК.  

По глава VІІІ престъпленя против дейността на държавни органи, 
обществени организации и лица изпълняващи публични функции са 
постъпили 3 бр. дела, 2 от които по чл.279 НК и 1 бр.за престъпление 
против реда на управлението по чл.270 НК. 

По глава ІХ документни престъпления са постъпили 2 бр.дела за 
престълнения по чл.316, вр.чл.308 НК. 

По глава Х престъпления против реда и общественото спокойствие 
са постъпили 5 бр.дела, от които 4 бр.за хулиганство по чл.325 НК и 1 
бр.за самоуправство по чл.323 от НК. 

По глава ХІ общоопасни престъпления са преобладаващ брой от 
делата от общ характер -  постъпили 24 бр.дела, от които 18 бр.по 
чл.343 НК, 1 бр. по чл.346 НК; 2 бр.по чл.354а ал.3 и по чл.354в ал.1 от 
НК и 3 бр.по чл.330 НК, чл.339 НК и чл.345 от НК. 
 От частно-наказателните дела - общо 29 бр. – 16 бр.са разпити 
пред съдия, а от останалите 13 бр.преобладават принудителните 
медицински мерки – 5 бр., комулации – 4 бр., за реабилитация – 1 бр. и 
други - 3 бр. – жалби против постановления на РП-Тополовград за 
спиране или прекратяване на наказателното прозводство.   
 От административно-наказателния характер дела – общо 28 бр., 
преобладават тези по ЗДвП – 15 бр., по УБДХ – 7 бр.; по Закона за 
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опазване на селско-стопанското имущество – 2 бр.;  1 бр.по Закона за 
съобщенията, 3 бр. жалби по наказателни постановления на 
Дирекция”Инспекция по охрана на труда” и на Кмета на Община 
Тополовград. 
 Броят на постъпилите и свършени бързи производства в съда ни е 
8 ; незабавни производства- 7 бр.; а наказателните дела разгледани по 
реда на съкратеното производство са 3 бр. 
  
 2.Свършени дела 

От общо разгледаните през 2008 г. 142 броя наказателни дела са 
свършени 136 броя, от които 60 бр.- НОХД, 6 бр.- НЧХД, 11 бр.- по чл. 
78 А НК, 29 бр.- ЧНД и 30 бр.- АХД.  
От свършените дела със съдебен акт по същество са решени 96 бр.; 
прекратени всичко: 40 бр., от които:  със споразумение по чл. 382 НПК – 
9 бр.; по чл.384 НПК – 17 бр.;  върнати за доразследване - 7 бр. и 7 бр. 
прекратени по други причини – по давност,  поради отвод на съдиите в 
ТРС и поради недопустимост на жалбата и съответно предложението. 
  Спрямо общия брой разгледани наказателни дела процентът на 
свършените дела е 95,7 %, което е един добър показател за бързината 
на правораздаването. 
 От свършените 136 бр. в срок до 3 месеца са решени 127 бр., 
съставляващо 93,4 %.  
 От решените дела по същество видовете и структурата е следната:   

-  наказателни общ характер дела от общо разгледаните 62 бр. са 
свършени 60 бр., съставляващи 96,7 %,  от които в срок до 3 месеца – 55 
бр., съставляващи 92 % от общо свършените дела. 

- наказателни частен характер дела от общо разгледаните 7 бр. са 
свършени 6 броя, от които в срок до 3 месеца – 4 бр., съставляващи 67 
% от общо свършените; 

- от общо разгледаните дела по чл.78А НК – 12 бр.-, свършени са 
11 бр., от които в срок до 3 месеца 10 бр., съставляващи 91 % от общо 
свършените. 

- частно наказателните дела –  от общо разгледани 30 бр.са 
свършени 29 бр. всички  в срок до 3 месеца, съставляващи 100% от общо 
свършените дела. 

- административно- наказателни характер дела – от общо 
разгледаните 31 бр. са свършени 30 бр, от които в срок до 3 месеца – 29 
бр., съставляващи 97% от общо свършените дела 
 От прекратените 40 бр. дела: 
 - 32 бр.са наказателни общ характер дела, от които 9 бр. 
прекратени със споразумение по чл.382 НПК; 15 бр. със споразумение по 
чл.384 НПК, 6 бр.са върнати за доразследване и 2 бр.са прекратени 
поради отводи на съдиите.  

Върнатите за доразследване дела – общо 6 бр., от тях 2 бр.са 
върнати с разпореждане на съдиите-докладчици, тъй като са били 
допуснати процесуални нарушения от органите на досъдебното 
производство, свързани с правата на пострадало лице и с законните 
права на непълнолетни подсъдими. Останалите 4 бр.са върнати в 



90 

съдебно заседание с определения на съда, като причините са отново 
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в 
досъдебното производство,  довели до  
ограничаване на процесуалните права на подсъдимите и на 
пострадалите лица. Едно от делата е върнато в съдебно заседание, 
поради това, че не е одобрено от съда внесено споразумение между 
представителя на Районна прокуратура и подсъдимия, поради това че 
противоречи на закона в частта относно вида и размера на наказанието.  
 - 3 бр.са наказателни частен характер дела, от които 2 бр.са 
прекратени със споразумение по чл.384 НПК и 1 бр.по други причини – 
поради изтекла давност  
 - 2 бр.са дела по чл.78А НК, от които 1 бр.е върнато за 
доразследване и 1 бр.прекратено поради отвод на съдиите. Върнатото за 
доразследване дело по чл.78А НК е с разпореждане на съдията-
докладчик поради допуснато съществено процесуално нарушение, 
свързано с предявяване на материалите по делото от органа на 
досъдебното производство,  довело до ограничаване на процесуалните 
права на обвиняемия. 
 - 2 бр.частно наказателни дела прекратени поради недопустимост 
на жалбата против постановление на РП и на предложението за 
принудителна мед.мярка 
 - 1 бр.административно-наказателен характер дело, прекратено 
поради недопустимост на жалбата 
 В края на отчетния период от общо разгледаните 142 бр. 
наказателни дела са останали несвършени  - 6 бр., от които: НОХД – 
2 бр., ЧХ – 1 бр, по чл.78А НК – 1 бр., ЧНД – 1 бр. и АХ – 1 бр. 
 Причините за отлагането на делата и неприключването им в края 
на отчетния период са следните : четири от делата са постъпили и са 
образувани втората половина на м.декември 2008г. и поради липса на 
работни дни, са насрочени за м.януари 2009г.- не са отлагани, а другите 
две несвършени наказателни дела са образувани в края на м.ноември 
2008 г. и са отложени поради неявяването на защитника на 
подсъдимите, при доказана уважителна причина  и за извършване на 
нови следствени действия  за събиране на нови доказателства. 
 

3.Обжалвани и протестирани дела  
От общо разгледаните наказателни дела са обжалвани и 

протестирани 17 бр., от които – 8 бр.са потвърдени, 1 бр. изменени и 7 
бр. – отменени. Едно наказателно дело е без резултат,  невърнато от по-
горния съд.  

През 2008 г.са върнати и наказателни дела обжалвани през 
предходни години , резултатите от които са отразени в справката за 
индексите наред със горепосочените резултати от обжалваните дела 
през 2008 г. 
  Част от отменените и изменени съдебни актове са поради 
невиновно поведение на съда, с оглед представяне на нови 
доказателства пред въззивната инстанция, а другата част са отменени 
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изцяло или частично, поради нарушение на процесуалния или 
материалния закон. 

 
4.Постановени актове и осъдени лица 

 От общо 55 бр.внесени обвинителни актове и споразумения от РП 
по които са образувани НОХД , в съда ни са постановени 52 бр. актове, 
от които 28 бр.осъдителни присъди и 24 бр.определения за одобряване 
на споразумения, което съставлява 94,5 % .  
 Осъдени са 64 лица, като най-голям е броя на лицата   с наложено 
наказание „пробация” – 27 лица. Наказание”лишаване от свобода” над 3 
до 15 години е наложено на 1 лице; „лишаване от свобода” до 3 години е 
наложено на 17 лица ; „глоба” на 9 лица по дела от общ характер и на 10 
лица е наложено административно наказание по чл.78 А НК. От 
осъдените лица 11 са били непълнолетни.Наказаните лица по 
споразумения са 36. 

В съда ни са постановени 4  оправдателни присъди по 3 НЧХДела 
и по 1 НАХДело, по които са оправдани 4 бр.лица. По трите ЧХДела 
подсъдимите са признати за невиновни поради това,че не се е 
установило по безспорен и категоричен начин да са осъществили 
престъпните състави на престъпленията,които се посочват от 
тъжителите в тъжбите. Следва да отбележа,че двете оправдателни 
присъди са обжалвани и са потвърдени изцяло от по-горната 
инстанция.По НАХДело образувано по постановление на РП по чл.78А НК 
обвиняемият е признат за невиновен поради това,че извършеното от 
него деяние не съставлява престъпление по смисъла на НК.Решението на 
съда не е обжалвано или протестирано и е влязло в законна сила. 
 По отношение на наказателни производства със значим обществен 
интерес  няма отчетени такива. 
 
 5.Сравнителен анализ и изводи 

При сравнение броя на постъпилите наказателни дела от 
предходните три години се установява намаляване на техния брой – като 
съответно през 2008 г.са постъпили 128 бр., при 189 бр.за 2007 г.и 155 
бр. за 2006 г. 
 По видове делата са, както следва: 
      2006 г. 2007 г. 2008 г. 
 ОХ             61     61      55 
 ЧХ      6       6        5 
 НАХД /78 а НК/                 21              25                 11 
 ЧНД /вкл.разпити/           49                   71                 29 
 АХД     18                   26                 28 
 Следователно, като цяло в сравнение с предходните години почти 
се е запазил броят на общия характер дела и на частния характер дела. 
Единствено са намалели делата по чл. 78 А НК и частно наказателните 
дела. В сравнение с предходните години е увеличен броят на 
административния характер дела. 
 През отчетната година се забелязва висок процент на свършените 
наказателни дела от общо разгледаните – за 2008 г. този процент е 95.7, 
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при 93 % за 2007 г. и 91 % за 2006 г., което доказва бързината на 
правораздаването и срочното приключване на делата от съдиите. В края 
на отчетния период двойно по-малък е броят на останалите несвършени 
наказателни дела – 6 бр. за 2008 г., при 14 бр. за 2007 г. и 15 бр. за 2006 
г.  
  
 С оглед изложеното движение на делата и техния брой в Районен 
съд – Тополовград средната натовареност на съдиите по щат е 6,92. 
 По отношение на наказателните дела натовареността е 3.94 
, като разпределението на дейността по съдии в РС – Тополовград е 
както следва:  
 - съдия Семерджиева е разгледала общо 24 бр. наказателни дела, 
от които: 8 бр. ОХ; 2 бр. ЧХ; 3 бр.  АХ; 1 бр. по чл. 78 А НК и 10 бр. ЧНД. 
От общо разгледаните 24 бр. дела всички са свършени в края на 
отчетния период, няма останали несвършени дела. От върнатите от по-
горния съд обжалвани дела са потвърдени изцяло 2 бр. /1 бр. ОХД и 1 
бр. ЧХД/, изменено – 1 бр./ОХД – изменено относно размера на 
наказанието/ и отменени 2 бр. /1 бр. ЧХД и 1 бр. ЧНД поради нарушение 
на процесуалния закон/.  
 - съдия Лазаров е разгледал общо 57 бр. наказателни дела, от 
които: 31 бр. ОХ; 2 бр. ЧХ; 7 бр. АХ; 3 бр. по чл. 78 А НК и 14 бр. ЧНД. 
От общо разгледаните 57 бр. дела в края на отчетния период са 
свършени 54 бр. Останали несвършени 3 бр., от които 1 бр. ОХ, 1 бр. ЧХ 
и 1 бр. ЧНД. И трите броя дела са постъпили и образувани след 10-ти 
декември 2008 г., поради което предвид многото почивни дни се е 
наложило насрочването им през м. януари 2009 г. Затова са останали 
несвършени. От върнатите от по-горния съд обжалвани дела са 
потвърдени изцяло 1 бр. АХД; изменени – няма; изцяло отменени са 2 
бр. ЧНД – поради нарушения в процесуалния и материалния закон. 
 - съдия Христов е разгледал общо 59 бр. наказателни дела, от 
които: 22 бр. ОХ; 2 бр. ЧХ; 21 бр. АХ; 8 бр. по чл. 78 А НК и 6 бр. ЧНД.  
От общо разгледаните 59 бр. дела в края на отчетния период са 
свършени  56 бр., останали несвършени дела 3 бр., от които 1 бр. ОХ; 1 
бр. АХД и 1 бр. по чл. 78 А НК. Едно от делата е постъпило и образувано 
след 10 декември 2008 г., поради което се е наложило насрочването му 
за м. януари 2009 г. Другите две дела са образувани през м.ноември 
2008 г., като едното е отложено поради заболяване на защитника на 
подсъдимите, а другото за събиране на нови доказателства. Затова са 
останали несвършени. От върнатите от по-горния съд обжалвани дела са 
потвърдени изцяло 4 бр. /1 ОХ, 1 ЧХ и 2  АХД /; изменени – няма; 
отменени 3 бр.АХД  – поради нарушения на материалния и процесуалния 
закон.   
 През 2008 г. са разгледани 2 бр. наказателни дела от съдии от 
Ямболски районен съд поради отводи на съдиите от ТРС, които са 
свършени в края на отчетния период.  
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Б. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

 1.Постъпили и разгледани дела 
 От общо разгледаните през 2008 г. граждански дела – 107 бр., 
постъпили през годината са 98 бр., в т.ч.  2 бр. върнати дела от горна 
инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия и 
останали несвършени в края на 2007 г. – 9 бр. 
 От общо постъпилите 98 бр. структурата по видове дела е 
следната: 
 - дела по общия ред       46 бр. 
 - дела по чл. 310 ГПК        9 бр. 
 - административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ             0 бр. 
 - частни граждански дела      19 бр. 
 - дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК     24 бр. 
 
 От делата по общия ред преобладават исковете по СК – 20 бр., от 
които 8 бр. за развод по вина, 5 бр. развод по взаимно съгласие, 3 бр. 
издръжка, 4 бр. изменение на издръжка; облигационни искове – 10 бр., 
от които едно дело получено по подсъдност , в т.ч. за непозволено 
увреждане 3 бр; вещни искове –  2 бр.; делби – 4 бр.; искове по КТ – 9 
бр., от които 4 бр. за отмяна на уволнение, 4 бр. за трудови 
възнаграждения и обезщетения по КТ и 1 бр. за обезщетение във връзка 
със Закона за държавния служител.  

По ЗЗДН са постъпили 5 бр. дела и по чл. 26 от ЗЗДетето – 6 бр. 
дела. 
  
 2.Свършени дела 
 От общо разгледаните през 2008 г. 107 бр. дела са свършени 94 
бр.  От тях: 
 - със съдебен акт по същество     71 бр. 
 - прекратени по спогодба и др. причини   23 бр. 
 Спрямо общия брой разгледани дела свършените са 87.8 %.  
 От общия брой свършени дела в срок до 3 месеца са свършени 83 
бр., което съставлява   88 % от общо свършените дела.   
 От решените дела  видовете и структурата е следната:  
* граждански дела по общия ред – от общо разгледаните 54 бр. са 
свършени 45 бр, съставляващи 83.3 %, от които в срок до 3 месеца 35 
бр., съставляващи 78 % от общо свършените дела: 

- искове по СК от общо разгледаните  22 бр. са свършени 21 бр., 
съставляващи 95.4 % , от които в срок до 3 месеца – 17 бр., 
съставляващи 81 % от общо свършените дела. 

-  облигационни искове от общо разгледаните 12 бр. са 
свършени 8 бр. дела, съставляващи 66.6 %, от които в срок до 
3 месеца – 6 бр. дела, съставляващи 75 % от общо свършените 
дела.  

- вещни искове от общо разгледаните 5 бр. дела са свършени 3 
бр., съставляващи 60 %, от които в срок до 3 месеца 2 бр., 
съставляващи 66.6 % от общо свършените дела. 
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- делби – от общо разгледаните 4 бр. дела е свършено 1 бр., 
съставляващо 25 %. 

-  искове по КТ – от общо разгледаните 10 бр. са свършени 7 бр. 
дела, съставляващи 70 %, от които в срок до 3 месеца 4 бр. 
дела, съставляващи 57 % от общо свършените дела. 

-  всички други граждански дела неописани по-горе, от общо 
разгледаните 30 бр. са свършени 30 бр., съставляващи 100 %, 
като всички са свършени в 3-месечен срок.  

*  От производствата по чл. 310 ГПК от общо разгледаните 9 бр. са 
свършени 6 бр., от които в срок до 3 месеца – 5 бр., съставляващи 83 % 
от общо свършените дела; 
* Частно-гражданските дела от общо разгледаните 19 бр. всички са 
свършени на 100 % и то в срок до 3 месеца; 
* Делата по чл. 410 и 417 от ГПК от общо разгледаните 24 бр. всички 
са свършени на 100 %  и то в срок до 3 месеца; 

От прекратените дела – 23 бр. -  по спогодба между страните  
са 8 бр. и по други причини 15 бр. Причините за прекратяване са поради 
възражения за подсъдност на делото от една от страните, поради 
оттегляне и отказ от иска съгласно разпоредбите на ГПК, поради 
изтичане на давностен срок и поради отвод на съдиите. Само по едно 
гражданско дело причината за прекратяване касае неотстраняването на 
нередовност в исковата молба  в определения от съда срок.  
   В края на отчетния период от общо разгледаните 107 бр. 
граждански дела са останали несвършени  -  13 бр., което съставлява 
12  %. 
 Повечето от останалите несвършени граждански дела – 9 бр. са 
постъпили и образувани през месец ноември и декември 2008 г.  
Предвид разпоредбите на ГПК с оглед на това, че се изчаква 
едномесечен срок за отговор по исковите молби, същите са насрочени за 
м. януари 2009 г., като някои от тях са приключили през този месец. 
Едно от делата, образувано през м. септември 2008 г. не е свършено 
поради това, че е повдигната препирня по подсъдност, след връщане на 
делото в ТРС е насрочено през м. декември 2008 г. и отложено за 
назначаване на допълнителни експертизи за м. януари 2009 г. Две от 
делата са спряни с определения на съда поради това, че при 
разглеждането им са разкрити престъпни обстоятелства, от 
установяването на които зависи изхода на гражданския спор и поради 
неприключване на образуваното наказателно производство същите все 
още не са възобновени. Едно от делата, образувано през 2007 г. е от 
фактическа и правна сложност, касаещо установителен иск на Община 
Тополовград за признаване правото на възстановяване на собственост 
върху хиляди декари гори в почти всички землища на общината. Делото 
е отлагано многократно поради необходимост от назначаване на 
първоначални, допълнителни и в последствие сложни тройни съдебно-
технически експертизи, като срокът за изготвяне на експертизите е 
удължаван по молба на вещите лица, предвид сложността на 
изследването. Делото е приключило през м. януари 2009 г. 
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 3.Обжалвани дела 
От общо разгледаните граждански дела са обжалвани 16 бр., от 

които 5 бр.  са потвърдени, 3 бр. изменени и 3 бр. отменени изцяло. 
Останалите обжалвани дела са без резултат,  невърнати от по-горния 
съд.  

През 2008 г.са върнати и граждански дела обжалвани през 
предходни години , резултатите от които са отразени в справката за 
индексите наред със горепосочените резултати от обжалваните дела 
през 2008 г. 

От върнатите обжалвани дела през 2008 г. 73 % са потвърдени 
изцяло или частично, което е добър показател за качеството на 
правораздавателната дейност на съда ни.  

Основанията за частичното изменение на решенията на 
първоинстанционния  ни съд са повече поради невиновно поведение на 
съда – предвид представяне на нови доказателства и възражения за 
давност пред въззивната инстанция. Само по 3 от изменените и отменени 
дела основанието е нарушение на материалния или процесуалния закон. 

 
 
4.Сравнителен анализ и изводи 
 При сравнение броя на постъпилите граждански дела от 

предходните три години се установява намаляване на техния брой – като 
съответно през 2008 г. са постъпили 98 бр. дела, при 166 бр. за  2007 г.  
и 110 бр.за 2006 г.  

 
 По видове делата са, както следва: 
      2006 г. 2007 г. 2008 г. 
 Дела по общия ред   68     56      46 
 Произв. по чл. 310 ГПК   0       0        9 
 Админ. по ЗСПЗЗ и 

ЗВСГЗГФ                      16              11                  0 
 Частни гр.дела                       16                  96      19 
 Дела по чл.410 и 417 ГПК  

/стар чл.237 ГПК/    10                   3                 24 
От посочените цифри е видно, че намалението на общия брой 

граждански дела, които са постъпили през 2008 г. в сравнение с 
предходните две години, е от това, че няма постъпили административни 
дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ с оглед  приключването на поземлената 
реформа. Значително са намалели частно гр.дела в сравнение с 2007 г., 
но не и в сравнение с 2006г. Като цяло броят на делата по общия ред не 
е значително намален в сравнение с предходните две години, запазена е 
известна устойчивост. Значително са се увеличили заповедните 
производства по новия ГПК в сравнение с производствата от 
предходните години за издаване на изпълнителен лист по чл. 237 от 
стария ГПК.  
 В сравнение с предходните две години процентът на свършените 
граждански дела спрямо общия брой разгледани е  малко по-нисък – 88 
% за 2008 г. при съответно 95 % за 2007 г. и 92 % за 2006 г.  
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 В съда ни се забелязва сравнително малък процент на обжалвани  
граждански дела – само 16 бр. за 2008 г. при 24 бр. за 2007 г. и 17 бр. за 
2006 г.,  което доказва, че страните са удовлетворени от постигнатия 
правен резултат и предявеният пред съда граждански спор е разрешен 
ефективно. От общо обжалваните дела по-голямата част са потвърдени 
или частично изменени от въззивния съд – само 3 бр. са отменени 
изцяло, което пък доказва качеството на правораздаването в съда ни.  

 
По отношение на гражданските дела натовареността е 2.97 

, като разпределението на дейността по съдии в РС – Тополовград е 
както следва:  
 - съдия Семерджиева е разгледала общо 36 бр. граждански дела, 
от които: 13 бр. дела по общия ред; 3 бр. по чл. 310 ГПК; 6 бр. частно-
граждански дела; 9 бр. по чл. 410 и 417 ГПК, 1 бр. по КТ и 4 бр. 
бракоразводни. От общо разгледаните 36 бр. дела са свършени в края на 
отчетния период 33 бр. Останали несвършени дела в края на периода – 3 
бр. Всички те са постъпили в съда и образувани през м. ноември и 
декември 2008 г. и поради това, че се изчаква едномесечния срок за 
отговор на исковите молби, са насрочени за м. януари 2009 г. От 
върнатите от по-горен съд обжалвани дела през 2008 г. са потвърдени 
изцяло 3 бр., изменени – 1бр. и отменени изцяло 2 бр. Основанието за 
отменянето на решението по едното дело е поради невиновно поведение 
на съда поради възражение за давност пред въззивната инстанция.А 
другите две решения са изменени  и отменени поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон.   
 - съдия Лазаров е разгледал общо 34 бр. граждански дела, от 
които: 14 бр.дела по общия ред; 5 бр. по чл. 310 ГПК; 6 бр. частно-
граждански; 4 бр. по чл. 410 и 417 ГПК; 3 бр. по КТ и 2 бр. 
бракоразводни. От общо разгледаните 34 бр. дела в края на отчетния 
период са свършени 29 бр. Останали несвършени дела в края на периода 
5 бр. От тях 2 бр. са постъпили през м. ноември и декември 2008 г. и 
поради изчакване на едномесечния срок за отговор по ГПК са насрочени 
за м. януари 2009 г.. Другите 2 бр. дела са спряни поради това, че 
изходът на гражданския спор зависи от установяването на престъпни 
обстоятелства, има образувани наказателни производства, които не са 
приключили и делата не са възобновени. Едно гражданско дело, 
образувано през м.септември 2008 г. е останало несвършено поради 
това, че е повдигната препирня за подсъдност, след произнасяне от по-
горния съд делото е върнато за разглеждане от ТРС, насрочено е през 
м.декември 2008 г. и отложено за назначаване на 3 бр. съдебни 
експертизи.  От върнатите от по-горен съд обжалвани дела са 
потвърдени -1 бр., изменени- 2 бр., отменени изцяло – 1 бр. Частичното 
изменение и отмяната на решенията по две от делата е поради 
невиновно поведение на съда предвид представяне на нови 
доказателства пред въззивната инстанция. Само по едно дело решението 
е частично отменено поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон.  
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  - съдия Христов е разгледал общо 37 бр. граждански дела, от 
които: 8 бр.дела по общия ред; 1 бр. по чл. 310 ГПК; 7 бр. частно-
граждански; 11 бр. по чл. 410 и 417 ГПК; 2 бр. по КТ и 8 бр. 
бракоразводни. От общо разгледаните 37 бр. дела в края на отчетния 
период са свършени 32 бр. Останали несвършени дела в края на периода 
5 бр. От тях 4 бр. са постъпили през м. ноември и декември 2008 г. и 
поради изчакване на едномесечния срок за отговор по ГПК са насрочени 
за м. януари 2009 г. Едно от делата, образувано през 2007 г. е останало 
несвършено, предвид на това, че е от фактическа и правна сложност, 
касаещо установителен иск на Община Тополовград за признаване 
правото на възстановяване на собственост върху хиляди декари гори в 
почти всички землища на общината. Делото е отлагано многократно 
поради необходимост от назначаване на първоначални, допълнителни и 
впоследствие сложни тройни съдебно-технически експертизи, като 
срокът за изготвяне на експертизите е удължаван по молба на вещите 
лица, предвид сложността на изследването. Делото е приключило през 
м. януари 2009 г. От върнатите от по-горен съд обжалвани дела са 
потвърдени 1 бр., изменени и отменени изцяло – няма.  
 
 

ІІ. СЪДЕБНО- ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
 
 В съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Тополовград 
през отчетната 2008 г. са постъпили 21 бр. изпълнителни дела за сумата 
241 507 лв. Заедно с останалите несвършени дела в края на 2007 г. – 232 
бр. дела общо са разгледани 253 бр. за сумата 698 735 лв. От тях 
преобладават делата за вземания в полза на граждани – 130 бр, 
следвани от дела за вземания в полза на юридически лица и търговци – 
115 бр.; в полза на държавата са разгледани 6 бр. изпълнителни дела и 
2 бр. са за изпълнение на обезпечителни мерки.  
 От общо разгледаните за годината са свършени 60 бр. 
изпълнителни дела за сумата 135 456 лв.,от която постъпилата сума по 
изп. дела е 127 506 лв.  
 Останали несвършени в края на отчетния период са 193 бр. 
изпълнителни дела. 
 Причините за по-големия брой несвършени дела са повече 
обективни, тъй като в много от случаите банковите запори, които се 
налагат, не дават резултат. Освен това, почти всички вещи при 
насрочени описи от съдия-изпълнителя, се оказват несеквестируеми и 
предвид разпоредбите на ГПК същите не могат да бъдат описани и да се 
насочи изпълнението  към тях. Също така, въпреки многобройните писма 
до НАП и НОИ, от които се иска информация за вземанията за труд на 
длъжниците, последните отговарят, че няма регистрирани такива 
вземания. Има и длъжници по изпълнителни дела – търговски дружества, 
с много големи задължения към държавата за публични вземания по чл. 
191 ДОПК, с наложени запори и възбрани върху имуществото от 
публични изпълнители и в случай, че взискателят подаде искане за 
изпълнително действие  и се събере сума, се извършват разпределения, 
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при които съответната събрана сума се разпределя на държавата като 
привилегирован кредитор и взискателят /физическо лице/ не може да 
бъде удовлетворен от нея и съответно да приключи изпълнителното 
производство. С влизане в сила на ТДТССГПК и на измененията на 
Тарифа № 1 към ЗДТ, повечето взискатели, които и без това считаха 
държавните такси за големи по размер с оглед на тяхното и на 
длъжниците материално състояние, не подават молби за извършване на 
изпълнителни действия,което също затруднява своевременното 
движение и приключване на делата.  
 Затрудненията в съдебно-изпълнителната служба при събирането 
на вземанията се обуславят от тежкото икономическо положение в 
общината, предвид на това, че се ликвидираха големи предприятия и 
организации, осъществяващи стопанска дейност. Освен това, повечето от 
длъжниците са граждани с тежко материално положение и трудно може 
да се приложат някои от принудителните способи за изпълнение, тъй 
като липсват доходи, които да бъдат запорирани, или пък имущество, 
което да се опише и от продажбата на което да бъде удовлетворен 
взискателят.  
 При сравнение на постъпилите изпълнителни дела от предходните 
години се установява намаляване на техния брой- през 2008 г.са 
постъпили 21 бр.при съответно 64 бр.за 2007 г. и 39 бр. за 2006 г.  

Постъпили са през отчетната година 5 бр. жалби против 
действията на ДСИ, от които само една е уважена . Изготвени са 3601 бр. 
призовки и книжа, от които са връчени 3421 бр. 
 
 ІІІ.СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА. БЮРО СЪДИМОСТ 
 
 През отчетната 2008 г. в службата по вписванията по РС – 
Тополовград са извършени 1684 бр. вписвания на актове, в т.ч. актовете 
по извършените 1419 бр. нотариални дела /при 1631 бр. вписвания за 
2007 г.и съответно 379 бр.за 2006 г./; 4031 бр. Общо нотариални 
удостоверявания на подписи на частни документи и преписи от 
документи /спрямо 2646 бр. за 2007 г.и 2331 бр.за 2006 г./. 
Следователно и броят на вписванията и броят на нотариалните 
удостоверявания за отчетната година са увеличени значително в 
сравнение с предходните години. Проверени и изслушани са общо 1419 
бр. нотариални дела по извършване на прехвърлителни сделки и 
констатиране правото на собственост /спрямо 1291 бр.  за 2007 г. и 1130 
бр. за  2006 г./ . 
 В Службата по вписвания – Тополовград през 2008 г. са приети 
заявления от физически и юридически лица и по тях са издадени общо 
372 бр. удостоверения за наличие или липса на вписани тежести върху 
недвижими имоти. По искане на държавни учреждения – КУИППН, НАП, 
Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Полиция”, държавни и 
частни съдебни изпълнители са извършени общо 25034 бр. справки по 
ЕГН на физически лица или ЕИК на юридически лица. Издадени са 112  
бр. преписи на налични в Службата по вписвания нотариални актове.  
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 И през отчетната 2008 г. бройката за частен нотариус за района на 
Районен съд – Тополовград отново остана незаета, въпреки че се 
проведе конкурс, на който се явиха общо 12 кандидати, всички с 
местожителство извън общината. Поради това нотариалните функции 
продължават да се изпълняват от съдията по вписванията: изслушване 
на нотариални сделки, извършване на удостоверявания на подписи и 
преписи от документи, а след 01.03.2008 г. значителни удостоверявания 
на пълномощни за разпореждане с недвижими имоти съгласно новите 
изисквания на ГПК и ЗЗД, приемане и връчване на нотариални покани, 
приемане и обявяване на саморъчни завещания, съставяне на 
констативни протоколи относно явяване и/или извършване на действия 
пред нотариус.  
 Във връзка с поетапното създаване на имотен регистър в 
отделните служби по вписвания в страната, от 08.12.2008 г. в Службата 
по вписвания – Тополовград стартира работата по интегрирана 
информационна система за кадастър и имотен регистър – програмен 
продукт ИКАР, като се създават предварителни имотни партиди и 
вписванията на актовете се извършват по създаваните партиди на 
недвижимите имоти. Значително остарялата нормативна уредба относно 
вписванията, отделни неотстранени все още несъвършенства в 
програмния продукт, сложността на интегрирането и пренасянето на 
данните, набрани по програмен продукт на Еди Чакъров в програмен 
продукт ИКАР, недостатъчната обезпеченост с кадри /дейността се 
извършва от един съдия по вписванията и един служител към Агенцията 
по вписванията/, недостатъчното обучение по новата програма, в своята 
съвкупност доведоха до временни затруднения в работата, изразяващи 
се в значително увеличаване на времето, необходимо за вписване на 
отделна сделка или за издаване на удостоверения за наличие или липса 
на тежести върху недвижими имоти. Въпреки тези затруднения обаче, 
нотариалната дейност в съда ни следва да се окачестви като много 
добра, в унисон със засиления граждански оборот в тази област.    

 
 През отчетната 2008 г. в Бюро съдимост при Районен съд – 

Тополовград са издадени 3138 бр. свидетелства и справки за съдимост, 
от които 1373 бр. свидетелства за съдимост и 1765 бр. справки за 
съдимост /при 3543 бр. свидетелства и справки за съдимост за 2007 г. и  
2898 бр.свидетелства и справки  за  2006 г./. В тази служба потокът на 
граждани е най-голям, тъй като ежедневно постъпват и се обработват 
множество молби и искания за издаване свидетелства и справки за 
съдимост, за което са установени кратки срокове. Организацията на 
работа и качеството на обслужването е много добро. Работи се с 
програмен продукт, който се поддържа от Консорциум ”Лирекс БГ” ООД - 
„Индекс-България”ООД. 
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ІV. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. МАТЕРИАЛНО И ТЕХНИЧЕСКО 
ОСИГУРЯВАНЕ. 
 

В Районен съд – Тополовград  през 2008 г. е създадена добра 
организация за осъществяване на правораздавателната дейност и за 
бързо и качествено обслужване на гражданите.За това способства и 
високото чувство на отговорност, самосъзнание, дисциплинираност и 
умения за работа в екип на целия числен състав на съда ни-магистрати и 
съдебни служители. 

В Районен съд – Тополовград работят трима съдии – Милена 
Семерджиева, Ангел Лазаров и Иван Христов. От 2005 г. 
административното ръководство на съда се осъществява от    Милена 
Семерджиева. Освен това в съда ни има съдия по вписванията – Славчо 
Грозев и държавен съдия-изпълнител – Жанета Браянова. Незаети щатни 
бройки няма. 

В съдебната администрация на съда ни работят 12 бр. съдебни 
служители,от които: 

 - административен секретар – 1 бр. 
 -  гл.счетоводител – 1 бр. 
 -  секретар-протоколисти – 2 бр. 
 -  секретар съдебно-изпълнителна служба – 1 бр. 
 -  съдебен деловодител -2 бр. 
 -  съдебен архивар  - 1 бр. 
 -  призовкар – 1 бр. 
 - огняр и поддръжка сграден фонд – 1 бр. 
 - чистач – 2 бр. 
Незаети щатни бройки при нас няма. 
Съотношението на магистратите към  служителите в съда ни е   1 / 

2,4 . 
През отчетната година не са констатирани някакви нарушения 

нито от страна на магистратите, нито от служителите и не са налагани 
никакви наказания. Напротив всички изпълняват служебните си 
задължения съвестно и отговорно. 

Относно необходимостта от промени в щата, необходимо е 
щатната численост на съда ни да бъде увеличена с една щатна бройка 
касиер-домакин с оглед на направените препоръки в резултат на 
извършения през м.август 2008 г.одит на дейността на съда. В 
препоръките е записано, че е недопустимо с оглед въвеждането на СФУК 
едно и също лице /при нас гл.счетоводител/ да изпълнява всички 
функции . 

Относно материалното и техническо обезпечаване на съда ни, 
следва да се отбележи следното: 
 Сградата която се ползва от  Районен съд – Тополовград е 
изградена и оборудвана за нуждите на съда през 1998 г. През месец 
ноември 2005 г. беше извършен за сравнително кратко време текущ 
ремонт на  сградата, в резултат на  който условията за работа 
значително се подобриха. Единственото неудобство е това, че има само 
една съдебна зала. Въпреки,че същата е добре оборудвана /като в края 
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на 2005 г. закупихме и съвременна и модерна информационна 
озвучителна система с възможност за запис на съдебните заседания в 
унисон с изискванията на ЕС/, тя не е достатъчна. Когато се насрочват 
съдебни заседания в едно и също време от тримата  съдии се създават 
затруднения и е  необходимо да се оборудва и още една малка съдебна 
зала.Такава е необходима както за провеждане на съдебните заседания, 
така и за  публичните продажби , които с влизане в сила на новия  ГПК 
от 01.03.2008 г.се насрочват и разглеждат от съдия-изпълнителите 
/държавни и частни/ в сградата на съда. Освен това в съда ни липсва 
помещение за класифицираната информация. С оглед на това с писмо от 
28.05.2008 г.съм уведомила Министъра на правосъдието за 
необходимостта от изграждане на пристройка към съществуващата 
съдебна сграда. МП откликна на нуждите ни и през м.юни депозира до 
Кмета на Общината предложение за учредяване на безвъзмездно право 
на пристрояване в полза на МП за нуждите на съда ни.С решение на ОбС 
от м.юли е  дадено съгласие за пристрояване и в момента е задвижена 
процедура за изменение на  ПУП. 
 През 2008 г.е изградена система за видеонаблюдение ,която 
допринася за по –добра охрана на сградата , инсталирана е и нова 
многофункционална телефонна централа, подменени са частично 
мебелите и оборудването в кабинетите и канцелариите. 
 Техническото оборудване на съда ни с компютри и програмни 
продукти за тях е задоволително, благодарение на усилията, които се 
положиха в тази насока за подобряване работата на съдиите и съдебната 
администрация. Всички съдии, вкл.и съдията по вписванията и съдия-
изпълнителя разполагат с компютърни конфигурации и с инсталирана 
правно-информационна система “Сиела”. От съдебните служители се 
ползват осем броя компютърни конфигурации, част от които бяха 
доставени централно, а друга част закупихме. Въведена е и деловодна 
програма с множество модули, благодарение на което се подобри 
значително работата в деловодството на съда ни, тъй като сега 
регистрирането, движението и обработката на делата и документите по 
тях е изцяло компютъризирано. Въведена е и автоматизирана 
информационна система – Бюро съдимост. Всички компютри са свързани 
в локална компютърна мрежа, което способства за подобряване връзката 
между отделните служби и работата в екип. Всички съдии и служители 
разполагат и с интернет връзка. През 2007 г. с оглед решение на ВСС 
беше създадена и се поддържа и самостоятелна интернет страница на 
съда ни, като с цел максимална прозрачност и предоставяне на модерни 
услуги бе добавен модул за достъп до съдебни дела, което дава 
възможност за получаване на бърза и точна информация за дело по 
всяко време и от всяко място с интернет достъп. 

Като ЗАКЛЮЧЕНИЕ следва да се отбележи следното: 
 През отчетната 2008 г. считам, че са постигнати добри резултати 
относно работата на Районен съд – Тополовград. От общо  разгледаните 
през годината  граждански и наказателни дела са приключени от 
съдиите много по-голям брой дела в сравнение с предходните години в 
нормативно и инструктивно определените срокове, което е показател за 
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бързината на правораздаването. Висок е и процентът на потвърдените 
съдебни актове при обжалване, което говори за качеството на 
правораздавателната ни дейност. 
 
 
 

V. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 
РАЙОННИТЕ И ОКРЪЖНИЯ СЪД  
 
 

И през отчетната 2008г. усилията на ръководствата  на Окръжния 
съд и районните съдилища бяха насочени към повишаване на 
професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители, с 
оглед  подобряване на тяхната работа. За целта се осигури участие на 
всички магистрати в семинарите, организирани от Националния институт 
по правосъдие, Американската агенция за развитие на съдебната 
систеба,Британския съвет и други форми на обучение. Участие в 
семинари и различни форми на обучение вземаха и служителите от 
съдилищата в съдебния окръг. 

През отчетната година се проведоха семинари на съдиите от 
съдебния район на ОС-Ямбол по повод прилагането на новия 
ГПК.Проведоха се срещи между съдиите от ЯРС с представители на АК – 
Ямбол по същата причина и по приложението на ЗПП.  Съгласно поетите 
ангажименти в тази връзка тези срещи ще бъдат придружени с 
изготвянето на дневен ред и протокол по обсъжданията и взетите 
решения. Тези решения ще бъдат консултирани и с ръководството на 
ЯОС. Редовни са срещите на съдиите от наказателните колегии при 
съдилищата от съдебния район и представители на прокуратурата 
относно решаване на проблемите, свързани с върнатите за 
доразследване дела. 

Необходимо е по-често да се провеждат и форуми с участието на 
съдиите от  страната, за да се обсъждат динамичните промени в 
законодателството и други проблеми на съдебната система.Такива 
форуми бяха националните конференции на съдиите в България.  
 За подобряване на работата на съдилищата в Ямболския съдебен 
окръг желателно е да се подобри координинацията между тях, МП и ВСС, 
като се наблегне на осъществяването на по-бърза и ефективна обратна 
връзка при обсъждане на промени в законодателството и решаване на  
съществуващи проблеми.  

Наложително е да се провеждат по често курсове за 
усъвършенстване на квалификацията и подготовката и на съдебните 
служители с оглед динамичните и чести промени, които се извършват в 
законодателството, които да обхванат по голям брой служители. 

И през 2008 г. на Общи събрания на съдиите от Ямболския 
съдебен окръг бе обобщена съдебната практика по някои видове дела. 
Бяха проведени семинари  по приложението на новия ГПК , проблемите с 
върнатите за доразследване дела и други.  



103 

И през 2008 година бяха извършени тематични ревизии от страна 
на Ямболския окръжен съд на всички районни съдилища от Ямболския 
съдебен окръг. За резултатите бяха изготвени доклади, които бяха 
изпратени на проверяваните съдилища за отстраняване на 
констатираните пропуски по работата им.  

Независимо от проблемите и трудностите, с които се срещат 
работещите в съдилищата в Ямболския съдебен окръг, убеден съм във 
възможностите на всички ни, да подобрим резултатите от работата си 
през следващите години. С подобряване на квалификацията на съдии и 
служители,с подобряване  администрирането на съдилищата, както и с 
въвеждане на съвременни информационни технологии, ще постигнем 
необходимото съгласно изискванията на ЕС ниво за пълно и 
изчерпателно осъществяване на функцията по правораздаването и 
затвърдяване на авторитета на съдебната власт в обществото.        
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