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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ОКРЪЖЕН СЪД ЯМБОЛ 
 

 
 
Към 31.12.2009 г. Ямболски окръжен съд работи със щат: един 

Председател, двама Зам. Председатели, дванадесет член съдии и петима 
младши съдии. Една щатна бройка съдия остана свободна, поради 
пенсиониране на съдия от Ямболския окръжен съд. Свободни останаха и 
три щатни бройки за мл. съдии. Свободната щатна бройки за съдия в 
Окръжен съд бе заета през настоящата 2010 г. от новоизбрания съдия 
Николай Иванов след спечелване на конкурс. Свободните щатни бройки за 
младши съдии са обявени по реда на ЗСВ. За попълване на съставите на 
съда и с оглед нормалното функциониране на съда са необходими поне 
двама мл. съдии, което за 2010 г. ще се окаже невъзможно, поради 
обстоятелството, че през м. март изтече стажа на мл. съдия Атанас 
Атанасов, а ВВС не е обявил конкурс за свободните щатове за младши 
съдии в Ямболския окръжен съд.  

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, 8 еднолични състава, разглеждащи граждански и търговски дела. 
Съдиите от наказателната колегия осъществяват дейността в следните 
състави: три състава, разглеждащи вториостанционни наказателни общ и 
частен характер дела, и наказателно административен характер дела, шест 
състава разглеждащи наказателни общ характер дела.  

През отчетната 2009 г. със заповед на Председателя на Ямболския 
окръжен съд на съдията Калина Пейчева е наложено наказание 
„порицание” за съзнателно забавяне производството по дела, което е 
потвърдено от дисциплинарната комисия на ВСС. През същата година няма 
наложени други дисциплинарни наказания и не текат дисциплинарни 
производства по отношение на други съдии. 

Към 31.12.2009 г. в Окръжен съд гр. Ямбол работят по щат 35 броя 
служители. Същите са структурирани, съобразно Правилника за съдебната 
администрация 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.  

Към 31.12.2009 г. има незаети 5 щатни бройки на служители в 
Ямболски окръжен съд – съдебен секретар-протоколист, съдебен 
деловодител, служител по сигурността, системен администратор и чистач. 

В окръжният съд съдебната администрация е организирана в 
специализирана и обща администрация. В специализираната влизат 
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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, 
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 2,2 : 1. 

С оглед нуждите на съда, изхождайки от единния класификатор на 
длъжностите в съдебната администрация и структурирането на същите, 
съобразно Правилника за съдебната администрация щатът на съда следва 
да бъде увеличен с бройка: 
 Пресаташе. Изготвя информационната стратегия на съда и 
осъществява връзките с обществеността. 
 Деловодител класифицирана информация. През отчетната 
2009 г. тези длъжности се съвместяваха от служители при съда. 
 
 

 
ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 

 
 
Първоинстанционни производства 
 
 
Брой на делата за разглеждане  

 
 

През отчетната 2009 г. в Окръжен съд Ямбол са постъпили за 
разглеждане общо граждански дела /вкл. търговски/ първа 
инстанция - 136 броя., от които 45 бр. са търговски дела. Останали 
несвършени от този вид към 1.01. 2009 г. са 38 броя. Процентното 
съотношение между несвършени в началото на отчетния период към 
постъпилите през отчетния период граждански дела първа инстанция 
е 28 %. 

Общият брой на разгледаните през отчетния период на 2009 г. 
първоинстанционни граждански дела от този вид е 174 броя. От тях 60 бр. 
са търговски дела.  

При сравнителен анализ с 2008 г. и 2007 г. се отчита леко 
намаляване на постъпленията на гражданските дела първа инстанция в 
сравнение с предходните години. През предходните две години 
постъпленията от тези дела са съответно - 146 броя за 2008 г. и 148 броя 
за 2007 г. 

През отчетната 2009 г. са постъпили 42 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. 
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Анализът на горните цифри за последните три години сочи, че при 
постъплението на тази категория дела /граждански и търговски дела/ е 
налице една сравнителна стабилност. 

През отчетната 2009 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 
разглеждане НОХД първа инстанция- 36 броя. Останали несвършени към 
1.01.2009 г.- 7 броя. Общо НОХД първа инстанция дела за разглеждане 
през отчетния период – 43 броя. Процентното съотношение между 
несвършени в началото на отчетния период към постъпилите през 
отчетния период НОХД първа инстанция е 11%. 

При съпоставяне на данните през отчетния период с тези през 2007 
г. и 2008 г. се забелязва тенденция на намаление на постъпленията по 
този вид дела в сравнение с предходните две години. Постъплението на 
НОХД първа инстанция през 2007 г.- 52 броя и 47 броя за 2008 г. 

От така посочените дела по глава ІІ от НК – престъпления 
против личността общия брой на разглежданите дела през отчетния 
период е 6, от които 4 постъпили през отчетния период и две 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 2008 година в 
ЯОС са разглеждани от този вид дела 11 броя и през 2007 година 14 броя. 

 
По глава V от НК – престъпления против собствеността общия 

брой на разглежданите дела през отчетния период е 7, всички постъпили 
през отчетния период. Две от делата са останали несвършени в края на 
отчетния период. 

Сравнено с предходните две години съответно през 2008 година в 
ЯОС са разглеждани от този вид дела 6 броя и през 2007 година 7 броя. 

 
По глава VІ – престъпления против стопанството общия брой 

на разглежданите дела през отчетния период е 5, всички постъпили през 
отчетния период. 

 Сравнено с предходните две години съответно през 2008 година в 
ЯОС са разгледани от този вид дела 14 броя и през 2007 година 7 брой. 

 
 По глава VІІ – престъпления против финансовата, данъчна и 

осигурителни системи през отчетния период е разгледано 1 дело, което 
е постъпило през отчетния период. 

Сравнено с предходните две години през 2008 година в ЯОС не са 
разгледани дела по тази глава, а през 2007 година са разгледани 2 броя. 

 
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 4, 
две от които от предходен и две постъпили през отчетния период. В края 
на отчетния период е останало едно несвършено дело. 

Сравнено с предходните две години през 2008 година в ЯОС са 
разгледани от този вид дела 3 броя и през 2007 година 2 броя. 
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По глава ХІ – общоопасни престъпления общия брой на 
разгледаните дела през отчетния период е 20, от които 17 постъпили през 
отчетния период и 3 останали несвършени в началото на отчетния период. 
Едно от делата е останало несвършено към края на отчетния период. 

Сравнено с предходните две години съответно през 2008 година в 
ЯОС са разглеждани от този вид дела 23 броя и през 2007 година 26 броя. 

 
През отчетния период на 2009 г. в Ямболския окръжен съд са 

постъпили за разглеждане 94 броя частни наказателни дела. Останали 
несвършени към 1.01.2009 г. - 1 брой. Общо частни наказателни дела за 
разглеждане през отчетния период – 95 броя. Процентното съотношение 
между несвършени в началото на отчетния период към постъпилите през 
отчетния период частни наказателни дела е 1.06 %. 

При сравнителен анализ с 2008 и 2007 г. се наблюдава тенденция на 
намаляване на броя на частни наказателни първа инстанция дела в 
сравнение с предходните години. През предходните две години 
постъпленията от тези дела са съответно - 101 броя за 2007 г. и 108 броя 
за 2008 г. 

През отчетния период на 2009 г. в Ямболския окръжен съд са 
постъпили за разглеждане 81 броя частни наказателни дела разпити. 
Няма останали несвършени дела от този вид към началото на отчетния 
период- 1.01.2009 г.  

При сравнителен анализ с 2008 и 2007 г. се наблюдава тенденция на 
значително увеличение на постъпленията на частни наказателни дела 
разпити през последната година. През предходните две години 
постъпленията от тези дела са съответно - 45 броя за 2007 г. и 47 броя за 
2008 г.  

Общия извод е, че при първоинстанционните наказателни дела се 
запазва тенденцията за намаляване на постъпленията. Запазва се и 
положителната тенденция на относително намаляване на броя на 
висящите в началото на отчетния период наказателните дела спрямо 
предходната година.  

 
 
Брой на свършените дела  
 
 
През 2009 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол граждански 

дела първа инстанция /вкл. търговски/ е 140. От тях в срок до 3 
месеца са свършени 87 дела, което съставлява 62 % от свършените от този 
вид дела, при 70 % за 2007 г. и 60 % за 2008 г.  

От тях: 
-Търговски. Свършени 44 бр. В тримесечен срок 27 бр., което 

съставлява 61 % от свършените от този вид. В сравнение с предходните 
години- 75% за 2007 г. и 61 % за 2008 г. 

-Други граждански. Свършени 96 бр. От тях в тримесечен срок- 60 
бр., което съставлява 63 % от свършените от този вид. В сравнение с 
предходните години- 63% за 2007 г. и 59% за 2008 г.  
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През 2009 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол фирмени 
дела е 42 броя. Всички са свършени в срок. 

Анализът на горните данни сочи, че е завишен процента на 
свършените в 3-месечния срок гр. дела в сравнение с предходната година, 
така е намален и броя на делата, останали висящи в края на същата 
година. В тримесечния срок от образуване на делото до постановяване на 
решение по него са решени делата относно: всички осиновявания, т.к. СК 
изисква насрочването на тези дела да се извършва в по-кратки срокове, от 
тези по ГПК; делата по всички частни производства с произнасяне в 
закрито заседание; почти всички дела образувани по искови молби за 
поставяне под запрещение. Видовете дела, решени извън тримесечния 
срок са тези по споровете, изискващи изпълнение на процедурата по 
размяна на книжа. Анализът на тези дела сочи, че тримесечния срок почти 
винаги е ангажиран с тази процедура, преди насрочване на делото в 
открито с.з., особено когато се изисква двойната размяна. В такъв случай, 
ако се наложи отлагане на делото в първото с.з. поради нередовно 
призоваване на страна, поради неявяването и по уважителни причини, за 
поставяне на допълнителна задача на в. лице, или по друга уважителна 
причина, и се вземе предвид срока за постановяване на съдебния акт след 
обявяване на делото за решаване, тези дела се решават за срок между 4 и 
6 месеца. Това е една от причините за решаване на делата извън 
тримесечния срок, т.к. в много случаи се налага такова отлагане на делото, 
което е в интерес на страните и е насочено към изясняване на спора от 
обективна страна. На следващо място данните по делата сочат, че 
приключването им след като е изтекъл тримесечния срок се дължи на 
усложнения в процеса. Има случаи, в които след като е депозирана 
исковата молба, се развиват процедури във връзка с конституирането на 
страните, определяне цената на иска и внасяне на дължимата държавна 
такса, предоставяне на правна помощ, отстраняване на нередовности, 
които са наложили изпращане на делото в по-горна инстанция по повод 
постановените актове в тези процедури, преди още да се пристъпи към 
размяна на книжата. Такова развитие на процеса също води до 
приключване на делото в извънтримесечния срок. При призоваването, ако 
ответникът не бъде намерен на адреса посочен в исковата молба, 
процедурата по чл. 47/ ГПК свързана със залепването на уведомление, 
изтичане на срока по ал.2 и назначаването на особен представител, в 
определени случаи също води до приключване на делото в 
извънтримесечния срок, особено когато се касае за ответник извън 
съдебния район на ЯОС. 

Налице е и трета група дела, които често обективно не се 
приключват в тримесечния срок и това са делата за оспорване или 
установяване на произход. Предвиденото в чл. 333/ ГПК задължение за 
съдействие на страните при изготвяне на заключението на вещото лице по 
назначената от съда ДНК – експертиза, респ. възможността на страните да 
откажат такова съдействие, също води до усложнение в процеса, което от 
своя страна обуславя забавяне на делото и приключването му извън 
тримесечния срок.  
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Анализът на причините налага извод, че причините за неспазване на 
тримесечния срок в големия брой случаи са обективни, не зависят и не се 
дължат от и на неправилно процесуално поведение на съдиите, а напротив 
- всички техни 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 111 дела. От тях: 
търговски – 30 дела и други – 81 дела. 

Прекратените граждански дела първа инстанция през 
отчетния период са общо 29 броя. От тях: търговски 14 дела и други - 15 
дела. 

Първоинстанционните дела са прекратени със следните основания: 
- поради неотстранени в срок нередовности в исковата молба; 
- поради оттегляне на иска, или отказ от него; 
- поради недопустимост на иска; 
- поради подаване на исковата молба пред съд, на който делото не е 
подсъдно; 
- поради постигната спогодба; 
-поради изтекъл срок по чл.632 ал.2/ ТЗ, в който не е поискано 
възобновяване на производство по несъстоятелност, с последица – 
заличаване на длъжника от търговския регистър. 
През 2009 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол НОХД 

първа инстанция е 37. В срок до 3 месеца са свършени 28 дела, което 
съставлява 76% от свършените от този вид дела, при 84 % за 2008 г. и 86 
% за 2007 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 /представяне на медицински 
документи съобразени с изискванията за невъзможност за явяване в 
съдебно заседание на подсъдими и защитници по делата, както и такива за 
служебна ангажираност на защитата по дела насрочени преди това по 
което не се явява/, 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. 

Налага се извода на повтаряне на причините за отлагане на делата с 
тези от предходни отчетни периоди. 

Следва да се има предвид, че във всички случаи съда е 
санкционирал нередовната страна или свидетел, по чиято вина е отложено 
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делото. От анализът на причините за приключване на част от делата извън 
тримесечния инструктивен срок се налага извод, че същите са обективни и 
не зависят и не се дължат на неправилно процесуално поведение на 
съдиите. Във всички случаи на отлагане на съдебни заседания по делата 
даване ход на същите е било невъзможно предвид разпоредбите на 
процесуалния закон, като съда е налагал санкции на виновните за това 
страни и е насрочвал делата в открито съдебно заседание във възможно 
най-кратки срокове съобразено с възможностите за призоваване на 
страните, респективно такива за изготвяне на експертизи или изискване на 
писмени доказателства, когато това е било причина за отлагане на делата. 

 
От всичко свършените през отчетния период НОХД първа инстанция 

със съдебен акт по същество са свършили 37 дела, от които с присъда- 
23 дела и са прекратени 14 дела. 

От прекратените 14 дела 11 дела са завършилите със 
споразумение и 3 дела са прекратени и върнати на прокуратурата. 

От прекратените завършили със споразумение общо 11 дела по 
реда на чл.382 от НПК са 6 дела и по реда на чл.384 от НПК–5 дела. 

Всички дела внесени и приключили със споразумение по реда на 
чл.382 от НПК са разгледани от съда в законоустановения 7 дневен срок по 
чл.382 ал.2 от НПК. По шест от делата споразуменията са одобрени от съда 
в съответствие с разпоредбата на ал.7 на чл.382 НПК. По едно от делата е 
направено от съда предложение за промяна в споразумението по реда на 
чл.382 ал.5 от НПК, което не е прието от страните, съда не е одобрил 
споразумението и е върнал делото на прокурора по реда на чл.382 ал.8 от 
НПК. 

При завършилите със споразумение по реда на чл.384 от НПК 5 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 
– едно по реда на чл. 382 ал.8 от НПК поради неодобряване на 

внесено споразумение от съда, в производство по реда на чл.382 от НПК; 
- едно по реда на чл.378 ал.3 от НПК – поради установяване на нови 

фактически положения от съда в хода на съдебното производство в 
производство по реда на чл.375 от НПК; 

- производството по едно от делата е прекратено и делото върнато 
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 подсъдим - неизпълнение на задължение по 
чл.219 ал.3 и 246 ал.3 от НПК, такова довело до ограничаване на 
процесуалните права на подсъдимия, като е нарушено правото му на 
защита – да разбере в какво точно се обвинява. По делото върнато за 
доразследване съдебното производство е прекратено с разпореждане на 
съда по реда на чл.249 ал.2 вр. с чл.248 ал.2 т.3 НПК. 

Сравнено с предходните две години прекратените и върнатите за 
доразследване НОХД са съответно 3 дела за 2008 година и 6 за 2007 
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година, като и в предходните години са констатирани допуснати 
отстраними съществени процесуални нарушения, включително и такива 
идентични с установените по върнатото през 2009 г. дело. Налице е трайна 
тенденция за намаляване на броя на прекратените и върнати за 
доразследване дела през трите години, като следва да се има предвид, че 
върнатото за доразследване дело през отчетния период на 2009 г. е 
върнато от съда с разпореждане по реда на чл.249 от НПК. 

През 2008 г. и 2007 г. няма прекратени производства по реда на 
чл.382 ал.8 и чл.378 ал.3 от НПК. 

През 2009 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол частни 
наказателни дела първа инстанция е 93. В срок до 3 месеца са 
свършени 93 дела, което съставлява 100% от свършените от този вид 
дела, при 99 % за 2008 г. и 90 % за 2007 г. 

От всичко свършените през отчетния период частни наказателни 
дела първа инстанция със съдебен акт по същество са свършили 93 дела. 

През отчетната 2009 г. няма прекратени частни наказателни дела 
първа инстанция. 

 
 

Брой обжалвани и протестирани съдебни актове. Резултати 
от въззивна и касационна проверка.  
 
 
През отчетния период на 2009 г. са обжалвани 43 съдебни акта на 

Ямболския окръжен съд, постановени по граждански дела първа 
инстанция./вкл.търговски дела/. От тях: 7 са отменени, 1 е изменен и 16 
са потвърдени. За останалите към момента на изготвяне на доклада няма 
резултат. Спрямо свършените през отчетния период 140 броя дела 
процента на отменените съдебни актове е 5 %, а спрямо общия брой на 
делата за разглеждане през същия период 174 дела- 4 %. 

През отчетния период на 2009 година са обжалвани и протестирани 
общо 17 присъди по НОХД на Ямболски окръжен съд, от тях 2 по протест 
и 15 по жалба на страните. От тях 1 присъда е отменена и делото е 
върнато за ново разглеждане от ЯОС, 4 присъди са изменени и 5 присъди 
са потвърдени. По отношение на останалите обжалвани присъди няма 
резултат. Спрямо свършените през отчетния период 37 броя дела процента 
на отменените е 2,7%, а спрямо общия брой на делата за разглеждане от 
този вид през същия период 43 дела – 2,32 %. 

Като причина за отмяна на присъдата и връщане на делото на съда 
за ново разглеждане е констатирано съществено нарушаване на 
процесуални правила изразяващо се в ограничаване на процесуалните 
права на страните предвид изготвяне на мотивите на съдебния акт в 
несъответствие с изискванията на чл.305 ал.3 от НПК, приравнено на липса 
на мотиви – такива по чл.348 ал.3 т.1, т.2 пр.1 НПК. 

Сравнено с резултатите от 2008 година и 2007 година където 
процента на отменените присъди спрямо свършените дела е 6,1% за 2007 
г. и 4% за 2008 година, а този на отменените спрямо разглеждани такива 
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за 2008 г. е 3,5% а за 2007 година 5,1 % е налице запазваща се тенденция 
на подобрение на качеството на постановените от ЯОС съдебни актове. 

 
През отчетния период на 2009 година са обжалвани или 

протестирани 19 съдебни акта по частни наказателни дела първа 
инстанция на Ямболски окръжен съд, като от тях 3 са протестирани и 16 
обжалвани от страните. От тях 4 са отменени, 2 са изменени и 13 са 
потвърдени. Спрямо свършените за отчетния период 93 броя дела 
процента на отменените е 4,3 %, а спрямо общия брой на разглежданите 
през периода 95 дела е също 4,2%. 
 

 
Структура на наказаната престъпност 

 
 

През 2009 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 15 и със споразумения 4 дела, в най-големия си 
брой – 15 дела такива за престъпления по чл.343 от НК и 4 дела по чл.354 
а от НК. 

От общо 27 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и 
са осъдени 26 лица. На четирима от подсъдимите са наложени наказания 
пробация / по обвинения по чл. 343 от НК/, на трима глоба / по чл.354 а от 
НК/ и на 19 подсъдими наказание лишаване от свобода. На 6 от осъдените 
на различни срокове наказание лишаване от свобода подсъдими 
изтърпяването на наказанието е отложено на осн. чл.66 от НК. 

Един от подсъдимите по тези дела е признат за невиновен /по 
обвинения по чл.354 а от НК/. 

По тази глава от НК относителния дял на постановените осъдителни 
съдебни актове спрямо внесените прокурорски такива е 95 %, при 
постановена оправдателна присъда по отношение на едно лице. 

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 2008 г. са разгледани 
и приключени 19 дела с присъди и споразумения и са осъдени – признати 
за виновни 22 лица и са оправдани 2 лица. 

 
На следващо място по брой са делата за престъпления по глава V 

от НК - престъпления против собствеността, като по тази глава са 
приключили 5 дела от които 3 с присъди и 2 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 5 лица, като са признати за невиновни и оправдани 2 лица. На 
всички осъдени 5 подсъдими са наложени наказания лишаване от свобода. 
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На едно лице наложеното наказание лишаване от свобода е в размер до 5 
години и на четири лица над 5 години. На всички осъдените на наказание 
лишаване от свобода подсъдими изтърпяването на наказанието е 
ефективно, като няма отложено на осн. чл.66 от НК такова по отношение 
на нито един от тях. 

По тази глава от НК относителния дял на постановените осъдителни 
съдебни актове спрямо внесените прокурорски такива е 71,4 %, като няма 
постановени оправдателни присъди. 

Сравнено с предходните години през 2008 година от този вид дела 
са разгледани и приключени с присъди и споразумения 4 дела и са осъдени 
– признати за виновни 7 подсъдими, а през 2007 г. са разгледани и 
приключени 6 дела с присъди и одобрени споразумения и са осъдени – 
признати за виновни 7 лица. 

 
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 4 
дела всички със споразумения, две по раздел ІІІ-престъпления против 
митническия режим- по чл.242 ал.1 б.д НК и по чл.242 ал.2 НК/ с предмет 
наркотични вещества/ и 2 дела по раздел ІV – престъпления против 
паричната и кредитна система по чл.244 ал.1 от НК. 

От общо 4 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и са 
осъдени 4 лица, като няма признати за невиновни такива. На всички 
подсъдими са наложени наказания лишаване от свобода. На едно лице 
наложеното наказание лишаване от свобода е в размер от 8 години, като 
на всички останали подсъдими наложените наказания лишаване от свобода 
са в размер до 3 години. На 2 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 2008 г. са приключени общо 13 
дела с присъди и споразумения и са осъдени – признати за виновни 15 
лица. 

 
На следващо място по брой са делата за престъпления по глава ІІ 

от НК – престъпления против личността, 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 делата за 
престъпления по чл.123 ал.1 от НК са две, по чл.115 вр. с чл.18 от НК- 
едно и по чл.142 ал.2 НК - едно. 

От общо 5 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и са 
осъдени 3 лица и признато за невиновни и оправдани са две лица. На 
трите осъдени лица наложеното наказание е лишаване от свобода в размер 
от 6 години на едно лице, на едно лице 3 години и на едно лице в размер 
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на 3 месеца лишаване от свобода /по споразумение/. На 1 от осъдените на 
наказание лишаване от свобода подсъдим 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 50 %, 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 2008 г. са разгледани 
и приключени 9 дела с присъди и споразумения и са осъдени – признати за 
виновни 9 лица. 

 
На следващо място по брой са делата за престъпления по глава 

VІІІ от НК – престъпления против дейността на държавни органи, 
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, 
като по тази глава са приключили 2 дела с присъди. Разгледани по 
текстове делата за престъпления по чл. 278 б от НК едно и по чл. 304 ал.1 
от НК едно. 

От общо 4 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и са 
осъдени 4 лица. На четирите осъдени лица наложеното наказание е 
лишаване от свобода в размер до 1 година, като по отношение на всички 
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 75 %, като има 
постановена една оправдателна присъда. 

През предходната 2008 г. от този вид дела няма приключени. 
 
През 2009 година в Ямболски окръжен съд са разгледани по реда 

на глава 27 от НПК 8 броя НОХД. По седем дела разгледани по този ред 
решението на съда е взето по искане направено от подсъдимите и по едно 
служебно от съда. Производството по делата е приключило в кратки 
срокове – по три от делата в едномесечен, по 3 от делата в двумесечен, по 
едно от делата в тримесечен и по едно от делата в четиримесечен срок от 
постъпване на делото с обвинителен акт в съда. По шест от делата са 
постъпили жалби – по три от тях от подсъдим и по три от подсъдим и от 
граждански ищци и частни обвинители. По делата няма постъпили протести. 
По седем 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 2008 година по девет дела. 

 
 
Осъдителни присъди и осъдени лица 
  
 
От общо разгледаните и приключили с присъди и одобрени 

споразумения от съда през 2009 година 35 НОХД по отношение на 46 
подсъдими по 33 от делата са постановени осъдителни присъди по 
отношение на 41 подсъдими и 3 от делата са постановени оправдателни 
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присъди по отношение на 5 подсъдими. По вид наложените наказания 
съответно са на 4 лица наказание пробация и на 34 лица лишаване от 
свобода. По размер наложените наказания лишаване от свобода съответно 
на пет лица от 5 до 10 години и на 29 лица до 5 години. По отношение на 
13 лица изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода е 
отложено за различни срокове от 3 до 5 години, а по отношение на 21 лица 
е определен режим за изтърпяване. 

През отчетния период ЯОС е постановил 25 влезли в сила съдебни 
актове по които са осъдени 32 лица. 

 
 
Оправдателни присъди. Причини 
 
 
През отчетния период ЯОС е постановил 3 /три/ оправдателни 

присъди по внесено обвинение с обвинителни актове срещу пет лица 
съответно по обвинение по чл.199 ал.1 т.4 вр. с чл.198 ал.1 от НК по 
отношение на две лица, по отношение на две лица по обвинение по чл.123 
ал.1 от НК и по обвинение по чл.354 а от НК по отношение на едно лице, 
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. Следва да се има предвид, че е налице 
повтаряне на причините за постановяване на оправдателни присъди от 
предходни години. 

 
 
 Дела със значим обществен интерес  
 
 
През 2009 година в Ямболски окръжен съд са разгледани общо 5 

НОХД с предмет наркотични вещества.  
По 3 от делата обвинението е по чл.354 а от НК, по едно от делата 

обвинението е по чл.354 а ал.2 т.1 пр.2 вр. с ал.1 пр.3, 5 и 4 вр. с чл.20 
ал.2 от НК и по чл.321 ал.3 пр.2 т.2 вр. с ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.20 ал.1 от 
НК и по 1 от делата с обвинение по чл.242 ал.2 от НК. 
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Всички 5 НОХД са приключили с присъди или споразумения, като 3 
от тях са свършени в тримесечния инструктивен срок и две над този срок. 

С присъди са приключили 3 дела и със споразумения 2 дела, от 
които със споразумение по чл.381 от НПК едно дело и едно дело със 
споразумение по реда на чл.384 НПК. 

Осъдени са общо 12 лица и едно лице е оправдано. 
На 9 подсъдими са наложени наказания лишаване от свобода по 

размер както следва: на 8 подсъдими до 5 години лишаване от свобода и 
на един подсъдим от 5 до 10 години/ 8 г. ЛС/. От наложените наказания 
лишаване от свобода няма отложени на осн. чл.66 от НК. На трима от 
подсъдимите са наложени наказания глоба. 

По всички НОХД присъдите са влезли в сила. 
По четири от делата с предмет наркотични вещества се касае за 

хероин, като по едно от тях / такова по чл.242 ал.2 от НК/ количеството е в 
размер на 70 860,99 гр. 

По едно от делата с предмет наркотични вещества се касае за 
марихуана 15,246 гр. и амфетамини 12 831 гр./ това по чл.354 а ал.2 НК и 
чл.321 НК/. 

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 3 дела представляващи 
60 % от общо разгледаните и свършени дела от този вид. По същите има 
едно оправдано лице, като съдебните актове по всички 5 дела срещу 12 
осъдени лица са влезли в сила. 

По същите няма оправдани лица, като съдебните актове по 8 дела 
срещу 11 лица са влезли в сила. 

 
През 2009 година в Ямболски окръжен съд са разгледани общо 2 

НОХД за престъпления свързани с прокарване в обръщение на 
неистински и преправени парични знаци – такива по чл.244 ал.1 
от НК.  

И двете НОХД по този текст от НК са приключили със споразумения 
– едното по реда на чл.382 от НПК и едно дело със споразумение по чл.384 
от НПК. 

Осъдени са общо две лица, като и на двете са наложени наказания 
лишаване от свобода в размер до една година, като по отношение на едно 
от лицата изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода е 
отложено на осн. чл.66 от НК. 

По този текст от НК няма оправдани лица. 
Този вид дела всички дела са разгледани и приключени в 

тримесечния инструктивен срок което представлява 100% от общо 
разгледаните и свършени дела от този вид. По същите няма оправдани 
лица, като съдебните актове по всички 2 дела срещу 2 осъдени лица са 
влезли в сила. 

 
През 2009 година в Ямболски окръжен съд е разгледано едно дело 

свързано с корупция – такова по чл.304 ал.1 от НК.Делото е 
приключило с присъда в тримесечен инструктивен срок, като по същото е 
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осъдено едно лице на наказание лишаване от свобода в размер на три 
месеца, изтърпяването на което на осн. чл.66 от НК е отложено за срок от 
три години.Присъдата е влязла в сила.По този вид дела няма оправдани 
лица. 

 
 

Въззивни производства 
 
 
Брой на делата за разглеждане 

 
 
През отчетната 2009 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 

разглеждане въззивни граждански дела – 229 броя. Останали 
несвършени към 1.01.2009 г.- 30 броя. Общо въззивни граждански дела 
за разглеждане през отчетния период – 259 броя. Процентното 
съотношение между несвършени в началото на отчетния период към 
постъпилите през отчетния период въззивни граждански дела е 13,1 
%. 

При сравнителен анализ с 2008 и 2007 г. се наблюдава тенденция на 
силно намаляване постъпленията от този вид дела. През предходните две 
години постъпленията от тези дела са съответно - 339 броя за 2007 г. и 315 
броя за 2008 г. 

През отчетния период на 2009 г. в Ямболския окръжен съд са 
постъпили за разглеждане 122 броя частни граждански дела втора 
инстанция. Останалите несвършени дела от този вид към началото на 
отчетния период са 4 броя. Или общо броя разгледаните през отчетния 
период на 2009 г. дела от този вид е 126 броя. Процентното съотношение 
между несвършени в началото на отчетния период към постъпилите през 
отчетния период граждански дела първа инстанция е 3,2 %.  

При сравнителен анализ с 2007 и 2008 г. се наблюдава тенденция на 
устойчивост на постъплението от частни гражданските дела втора 
инстанция. Така през предходната 2008 г. броя на постъпилите за 
разглеждане дела от този вид е 114 бр., а през 2007 г. - 132 броя. 

 През отчетната 2009 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 
разглеждане въззивни наказателни дела 139 броя. Останалите 
несвършени към 1.01.2009 г. от този вид дела са 11 броя. Общо въззивни 
наказателни дела за разглеждане през отчетния период – 150 броя. 
Процентното съотношение между несвършени в началото на отчетния 
период спрямо постъпилите през отчетния период въззивни граждански 
дела е 7,9 % при 15,7% за 2008 г. 

При сравнителен анализ с 2008 и 2007 г. се наблюдава тенденция на 
завишаване на постъпленията от този вид дела, особено в сравнение с 
предходната 2008 г. През предходните две години постъпленията от тези 
дела са съответно – 136 броя за 2007 г. и 114 броя за 2008 г. 

Невисокия брой на въззивните наказателни дела се дължи на 
значителния брой приключили наказателни дела в първоинстанционните 
съдилища със споразумение, а и разглеждани такива по реда на 
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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 2009 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 
разглеждане частни наказателни дела втора инстанция – 74 броя. 
Останалите несвършени към началото на отчетния период 1.01.2009 г. са 5 
бр. Общо частни наказателни дела втора инстанция за разглеждане през 
отчетния период пред Ямболския окръжен съд – 79 броя. Процентното 
съотношение между несвършени в началото на отчетния период към 
постъпилите през отчетния период частни наказателни дела втора 
инстанция е 6,7 %. при 3 % за 2008 г. 

При сравнителен анализ с 2008 и 2007 г. се наблюдава тенденция на 
леко повишение на постъпленията от този вид дела. През предходните две 
години постъпленията от тези дела са съответно - 66 броя за 2007 г. и 71 
броя за 2008 г. 

 
 
Брой на свършените дела 
 

През отчетния период на 2009 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 
въззивни граждански дела са 235 броя. В срок до 3 месеца са свършени 
210 дела, което съставлява 89% от свършените от този вид дела, при 83 
% за 2007 г. и 81 % за 2008 г. Продължава тенденцията за по бързо 
съдопроизводство по този вид дела. 

Причините за отлагане на въззивните граждански дела в 
повечето случаи довели до неспазване на горния срок най - често са 
свързани с отлагане на делото поради нередовно призоваване на страна 
или поради неявяването и по уважителни причини, след което в първото 
проведено редовно заседание са уважени доказателствени искания, 
наложили второ отлагане на делото; срещат се случаи, в които районния 
съд е дал ход на невписана искова молба, което налага това действие да се 
извърши от въззивния съд и което също води до забавяне в насрочването; 
има случаи в които жалбата е нередовна и отстраняването на 
нередовностите също забавя процеса; има случаи, в които производството 
се спира по взаимно съгласие на страните и се възобновява, след като 
тримесечния срок е изтекъл; една част от делата са образувани преди 
съдебната ваканция и са разгледани след нея, при което тримесечния им 
срок е изтекъл след едно отлагане на заседание по обективни причини.  

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 235 броя въззивни граждански дела през 
отчетния период със съдебен акт по същество са свършили 213 дела. 

Прекратените въззивни граждански дела са 22 броя. 
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 Причините за прекратяване на делата основно могат да се 
групират по следния начин: 

- поради разгледан от районния съд непредявен иск, с последица – 
обезсилване на първоинстанционното решение и връщане за произнасяне 
по предявеният иск; 

 - поради разгледан от районния съд недопустим иск с последица – 
обезсилване на постановеното решение; 

- поради разгледан от районния съд иск предявен от ненадлежна 
страна, с последица – обезсилване на решението; 

- поради неотстранени нередовности в жалбата, или подаването й 
след срока, при което е прекратено въззивното производство, без 
обезсилване на постановеното решение.  

Горните констатации налагат извод, че през изтеклата 2009 година 
не са констатирани случаи на прекратяване на дела, без да е налице 
законова причина, налагаща извършването на това процесуално действие. 

  
През отчетния период на 2009 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 

частни граждански дела втора инстанция са 123 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 2008 г.  

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

Прекратените частни граждански дела втора инстанция – 23 бр. 
 
Причините за прекратяване на делата основно могат да се 

групират по следния начин: 
- неправилно администриране на жалбите от първоинстанционния 

съд или от СИ – държавен или частен;  
- поради недопустимост на жалбата като подадена след законовия 

срок или срещу неподлежащ на обжалване акт. 
 
През отчетния период на 2009 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 

въззивни наказателни дела са 135. От тях в срок до 3 месеца са 
свършени 123 дела, което съставлява 91 % от свършените от този вид 
дела, при 75 % за 2007 г. и 78 % за 2008 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 130 дела. 

Прекратените въззивни наказателни дела през отчетния период са 
5 броя.  

През отчетния период на 2009 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 
частни наказателни дела втора инстанция са 78 броя. От тях 
свършени в срок до 3 месеца са 78, което съставлява 100 % от свършените 
от този вид дела, при 100% за 2007 г. и 100 % за 2008 г.  
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От всичко свършените през отчетния период частни наказателни 
дела втора инстанция със съдебен акт по същество са свършили 78 
дела.  

 
 
Брой върнати дела, причини  
 
 
През отчетния период ЯОС е отменил общо 5 присъди, като е върнал 

делата за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, 
съответно 2 на ЯРС, 2 на ЕРС и 1 на РС Шумен. 

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: 

- допуснато в хода на досъдебното производство отстранимо 
съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване на 
процесуалните права на подсъдимите – произнасяне по обвинителен акт 
неотговарящ на изискванията на чл.246 ал.2 от НПК - такова допуснато при 
изготвяне на обвинителния акт от прокурора - неописване в 
обстоятелствената част на обвинителния акт на инкриминираното деяние, 
неописване на механизма на осъществяване на деянието; 

 - неизпълнение на задължението на съда за излагане на 
съображения в мотивите на присъдите за приемане или не на 
доказателствения материал при противоречие на доказателствата, липса 
на мотиви и противоречиви такива по отношение на част от приетото от 
фактическа страна, пълна липса на мотиви предвид неизлагане на 
приетите от съда фактически обстоятелства, липса на оправдателни 
диспозитиви в първоинстанционната присъда-признава за невиновни по 
първоначално повдигнатото обвинение; 

- противоречие в диспозитива на постановената присъда / от една 
страна „ са отнели чужди движими вещи”, а от друга „деянието е останало 
недовършено по независещи от тях причини”/; 

- фактическа липса на произнасяне по цялото обвинение с 
постановената присъда от първоинстанционния съд. 

 
 
Брой отменителни, изменителни и потвърдителни съдебни 
актове 
 
 
През отчетния период на 2009 г. от общо свършените 235 броя 

въззивни граждански дела, с отмяна на решението на 
първоинстанциоанния съд и постановяване на ново решение по същество, 
са завършили 20 дела. С частично изменение на решението на 
първоинстанционния съд са завършили 49 дела. Решението на 
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първоинстанционния съд е оставено в сила по 143 дела. По 5 от делата 
решението на първоинстанционния съд е обезсилено.  

През отчетния период на 2009 г. от общо разгледаните и свършени 
135 въззивни наказателни дела по 90 дела присъдите са потвърдени, по 25 
дела присъдите са изменени, по 15 дела присъдите са отменени изцяло. 

От отменените 15 присъди по въззивни наказателни дела по 5 
делата са върнати за ново разглеждане от друг състав на 
първоинстанционния съд, а по 10 са постановени нови присъди от 
въззивния съд. 

От отменените с постановяване на нова присъда, по 8 от делата 
въззивният съд е отменил оправдателни присъди и е постановил 
осъдителни такива, а по 2 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 7 
от делата изменението на присъдата е в гражданската им част, а по 18 в 
наказателната такава. От изменените в наказателната част присъди по 12 
въззивни наказателни дела се касае за изменение свързано с наложеното 
наказание по размер, като по 1 от тях наложеното наказание е увеличено с 
въззивното решение, а по 11 е намалено по размер. В останалите 6 случаи 
при които е изменена първоинстанционната присъда в наказателната и 
част се касае за изменение основно на правна квалификация, налагане на 
друг вид наказание и отмяна на приложението на чл.78 А от НК. 

 
 
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 
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През отчетния период на 2009 г. са обжалвани 109 съдебни акта на 

Ямболския окръжен съд, постановени по въззивни граждански дела. От 
тях 6 решения са отменени, 4 са отменени отчасти и 80 решения са 
потвърдени. Спрямо свършените през отчетния период 235 броя дела от 
този вид процента на отменените е 2,6 %, а спрямо общия брой на делата 
за разглеждане 259 дела- 2,3%  

През отчетния период на 2009 г. са обжалвани 27 съдебни акта на 
Ямболския окръжен съд, постановени по частни граждански втора 
инстанция. От тях 2 определения са отменени и 25 са потвърдени. 
Спрямо свършените през отчетния период 123 броя дела от този вид 
процента на отменените е 1,6%, а спрямо общия брой на делата за 
разглеждане - 126 дела – 1,6 %. 

През отчетния период на 2009 г. са обжалвани или протестирани 5 
съдебни акта на Ямболския окръжен съд, постановени по въззивни 
наказателни дела. От тях 1 е изменен отчасти и 2 са потвърдени. По 
отношение на останалите обжалвани съдебни актове към момента на 
изготвяне на настоящия анализ няма резултат. Спрямо свършените през 
отчетния период 135 броя дела процента на отменените е 0%, а спрямо 
общия брой на делата за разглеждане – 150 дела – 0%. Сравнено с 
предходната 2008 г., когато процента на отменените дела спрямо 
свършените е 0,8 %, а на отменените спрямо общо разгледаните 0,6 % и 
2007 година, когато процента на отменените дела спрямо свършените е 
2,2%,а на отменените спрямо общо разгледаните - 1,9%, е налице 
подобрение в работата на съда по този показател. 

През отчетния период на 2009 г. няма обжалвани съдебни актове на 
Ямболския окръжен съд,постановени по частно наказателно дело втора 
инстанция.  

 
 
Брой на постъпилите жалби за бавност 
 
 
През 2009 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 2 за 2008 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 2009 г. в Ямболския окръжен съд не е 

образувано касационно дело по чл.63 и чл.70 ЗАННН. Няма останали 
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несвършени дела от този вид към началото на отчетния период- 1.01.2009 
г.  

 
 
Средна натовареност на съдиите от Ямболския окръжен съд. 
Анализ на дейността на съда и съдиите 
 
 
За отчетната 2009 г. в Ямболския окръжен съд са разгледани общо 

1087 дела. 
Средно месечно постъпление на дела на един съдия на база 12 

месеца при натовареност по щат е 5,7 дела, при 5,9 дела за 2008 г. и 9,1 
дела за 2007 г, а при действителна натовареност – 6,1 дела,при 6,7 дела за 
2008 г. и 9,5 дела за 2007 г. 

Спрямо свършените през 2009 г. от Ямболския окръжен съд- 999 
дела, натовареността по щат е съответно 5,2 дела на съдия, при 5,4 дела 
за 2008 г. и 9,5 дела за 2007 г., при действителна натовареност 5,6 дела на 
съдия, при 6,2 дела за 2008 г. и 10,6 за 2007 г. 

И през отчетната 2009 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. Вакантното 
място за съдия бе заето в началото на 2010 г. През годината останаха 
незаети и 3 бройки на младши съдии. 

 
 
Средна натовареност за съдебния район и на съдиите по 
граждански дела. Оценка за дейността и съдиите, 
разглеждащи тези дела 
 
 
За отчетната 2009 г. в Ямболския окръжен съд при свършени общо 

575 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 4,8 броя,а при действителна натовареност – 5,3 
броя. 

Спрямо общия брой на делата за разглеждане от този вид,който е за 
отчетния период е 639 броя, средната натовареност по щат е 5,7 броя, а 
действителната натовареност - 5,9 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. 
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Средна натовареност за съдебния район и на съдиите по 

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

 
 
За отчетната 2009 г. в Ямболския окръжен съд при свършени общо 

424 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 5,9 броя, а при действителна натовареност – 5,9 
броя. 

Спрямо общия брой на делата за разглеждане от този вид, който за 
отчетния период е 448 броя, средната натовареност по щат е - 6,2 броя, а 
действителната натовареност - 6,2 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 2009 
година са анализирани и е обобщена практиката по: 

- граждански искове по наказателни дела по транспорта- анализ за 
периода 2006 – 2008 г.; 

- върнати за доразследване дела от съдилищата в съдебния район на 
ЯОС за периода 01.01.2009 г. – 30.10.2009 г.; 

- отлагане на делата при представяне на медицински документи на 
страните; 

- делата, свързани с приложението на Закона за екстрадицията и 
европейската заповед за арест за периода 1.01.2008 г. - 1.06.2009 г.; 

- практиката на ЯОС по дела, образувани по жалба срещу действията 
на съдия изпълнител. 
Проведен бе регионален семинар по приложението на ГПК. 
По разпореждане на председателя на съда се извършва ежемесечна 

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

разглеждащи наказателни дела; 
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 - 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. 

 
 
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 и служители. 
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- 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. През 2009 г. всички 
работни места в деловодните канцеларии бяха оборудвани със скенери, 
което позволява поддръжката на пълно електронно копие на делата в 
деловодната система. 

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

която се съхраняват всички документи извън съдебните дела; 
- 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 2009 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, ал.1 от ЗСВ и изискванията на Висш съдебен съвет бяха 
добавени всички влезли в законна сила съдебни актове за две години 
назад. Информацията за тези актове се актуализира незабавно. 
Деловодната система е актуализирана и готова да работи автоматизирано с 
централизирания уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните 
актове, разработен по Проект на ОПАК и одобрен от Висш съдебен съвет. 

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

 
 
 
 
 

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Я М Б О Л 
 
 
 КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

 І. Магистрати. 

 
През изминалата 2009 г., утвърдената щатна численост на съдиите в 

Районен съд – Ямбол, беше 15 районни съдии.  
С Решение на ВСС по Протокол №52 от 17.12.2008 г., младши съдия 

Валентина Петрова, беше назначена за съдия в ЯРС, считано от 01.02.2009 
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година и от тази дата, до м. юли 2009 г., в съда работиха 15 районни 
съдии. С Решение на ВСС по Протокол №29 от 15.07.2009 г., Председателят 
на съда - съдия Анастас Анастасов беше освободен от длъжност, поради 
избирането му за народен представител в 41-то Народно събрание. След 
напускането на съдия Анастасов, до края на отчетния период в Районен 
съд – Ямбол, работиха 14 съдии, като от м. април 2009 г., съдия Весела 
Спасова е в отпуск по майчинство. 

След проведен конкурс чрез атестация, считано от 05.01.2010 г. Зам. 
председателя на ЯРС - съдия Николай Иванов, беше назначен за съдия в 
Окръжен съд – Ямбол, а съдия Красимира Донева – за съдия в РС – Средец.  

През 2009 г., в ЯРС работиха двама заместник председатели. След 
напускането на съдия Иванов, с Решение на ВСС по Протокол №3/19.2010 
г. освободената щатна бройка „Зам. председател на ЯРС”, беше 
трансформирана в щатна бройка „районен съдия”. 

 
ІІ. Държавни съдебни изпълнители и Съдии по вписванията. 
 
В РС – Ямбол, през 2009 г., работиха четирима ДСИ, като щата е 

запълнен изцяло. В РС - Ямбол работят трима съдии по вписванията – 
отново при запълнен изцяло щат, като през целия отчетен период, съдията 
по вписванията Мариана Славова е била в отпуск по майчинство. 

 
ІІІ. Съдебни служители. 
 
Щатната численост на съдебните служителите в РС – Ямбол към 

31.12.2009 г. е 42 души, в т.ч. съдебен администратор, административен 
секретар, обща и специализирана администрация. 

Работата на администрацията в съд се ръководи от съдебен 
администратор, който контролира, организира и ръководи съдебните 
служители и е подпомаган от административен секретар.  

 
1. Специализирана администрация. 
 
През 2009 г. в ЯРС работиха 13 съдебни секретар-протоколисти. За 

работата на секретар-протоколисти, се изготвяше график за заседанията 
по наказателните и граждански състави, както се изготвяше график и за 
дежурствата им.  

През годината в наказателното деловодство на ЯРС работиха 4 
деловодители, които обслужваха 10 състава, а в гражданското деловодство 
- 3 деловодители, обслужващи 5 състава.  

В служба „Регистратура” работят 2 служители, в Съдебно-
изпълнителната служба - 3 служители, от които 2 деловодители и 1 
секретар СИС. В Бюро „Съдимост” работят 2 служители, в служба “Архив” – 
2 служители и Призовкари – 3. 

 
2. Обща администрация. 
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В общата администрация работят 8 съдебни служители – един главен 
счетоводител, един главен специалист – счетоводител, един системен 
администратор, един служителя на длъжността шофьор и домакин, 4 
чистач - призовкари.  

За всяка длъжност за съдебен служител в съдебната администрация, 
има изготвена длъжностна характеристика, в която подробно и 
изчерпателно са изброени конкретните права и задължения, изцяло 
съобразени със Закона за съдебната власт и ПАРОАВАС. Подборът на 
кадрите в Районен съд – Ямбол се осъществява в съответствие с 
ПАРОАВАС, като водещо е конкурсното начало.  

През отчетната година са провеждани събрания със съдебните 
служители от различните служби на съда с цел оптимизиране на 
организацията на работата и привеждането и в съответствие с принципите, 
залегнали в чл. 3 от ПАРОАВАС.  

Щатната численост за съдебни служители за 2009 година е 
попълнена и няма незаета по щат длъжност. Заемащите ги лица в 
преобладаващата си част са с продължителен стаж в съдебната система и 
имат много добра квалификация, което оказва положителен ефект върху 
качеството на изпълнение задълженията, произхождащи от длъжностните 
им характеристики.  

През отчетната година няма налагани дисциплинарни наказания на 
съдебни служители. 

Броят на съдии, ДСИ и съдии по вписванията отнесен към общия 
брой на служителите в РС – Ямбол, е 1/1.9, а отнесен към броя на 
служителите от специализираната администрация е 1/1.45. 

 
 
Предложения за запълване и промяна в щата. 
 
1. Магистрати. 
За трите свободните към настоящия момент щатни бройки за 

длъжност „районен съдия”, са направени предложения до Комисията по 
предложенията и атестирането, като на две от тях се предлага да бъдат 
назначени мл. съдии - един от ЯОС и един от БОС, а за третата свободна 
щатна бройка - да бъде обявен конкурс. 

 
2. Съдебни служители. 
През 2009 г. беше направено предложение за увеличаване щатната 

численост на съдебните служители с 4 нови щатни бройки както следва: 
Системен администратор – 1 щ. бр., Компютърен оператор с деловодни 
функции – 2 щ. бр., Чистач – куриер - 1 щ. бр. С Решение на ВСС 
предложението беше отхвърлено, с мотива за намаления бюджет на 
съдебната власт за 2010 година. Въпреки това, с оглед подобряване на 
работата и ефективността на администрацията в съда, необходимостта от 
увеличаване на щатната численост на съдебните служители в ЯРС, не е 
отпаднала. 
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ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
 
І. Общ брой на делата за разглеждане. 
 
Общия брой на делата за разглеждане през 2009 год. в РС Ямбол е 

5462, от които 3325 граждански дела и 2137 наказателни дела. В 
сравнение с предходните две години се отчита увеличение на делата - 
спрямо 2008 год. с 561 дела /за 2008 г. – 4901 дела/ и спрямо 2007 год. с 
343 дела /за 2007 г. - 5019 дела/. От делата за разглеждане през 2009 год. 
новообразувани са 4818, от които 2904 граждански и 1914 наказателни 
дела. Съответно през 2008 год. този брой е бил 4214, а през 2007 год. - 
4175 дела. При анализиране на този параметър се наблюдава явна 
тенденция за увеличение с над 11% на броя на новообразуваните дела 
през 2009 г. – с 614 в повече от 2008 г. и с 653 в повече от 2008 г. – 
съществена разликата, превишаваща общия брой на разглежданите дела 
от един съдия от ЯРС за цяла календарна година.  

Към 01.01.2009 г., нерешените от 2008 г. са общо 644, от които 421 
граждански и 223 наказателни дела или 11.7 % от общия брой на делата за 
разглеждане. През 2008 год. този брой е бил 687 дела, а през 2007 год. – 
844 дела. От общия брой дела за решаване през 2009 год. останали 
нерешени към 31.12.2009 г. са 590 дела, от които 208 наказателни – с 15 
бр. намаление в сравнение с 2008 г. и 382 граждански дела - с 39 бр. 
намаление в сравнение с 2008 г., или общо намаление с 10.8 % за всички 
дела. 

При анализ на този показател, се наблюдава постоянно намаляване 
на броя на нерешени от съответния предходен период дела, което на фона 
на увеличения общ брой на постъпилите дела, е добър атестат за работата 
на работа на съдиите в РС-Ямбол.  

 
 
ІІ. Брой на свършените дела. 
 
 
Броят на свършените дела през отчетната година е 4872, от тях 2943 

граждански и 1929 наказателни. През 2008 год. свършените дела са 4257, а 
през 2007 г. - 4332 дела. Видно е увеличение на приключените дела – с 
615 броя за 2008 г. и с 540 броя за 2007 година.  

От всичко свършените дела през 2009 год., 4200 дела или 86.2% са 
приключили в 3-месечен срок. През 2008 год. този брой е бил 3398 дела 
или 80% от общия брой, а през 2007 год. те са били 3257 или 75 % от 
общо свършените дела. 

От гражданските дела през 2009 г., 2484 са приключили в 3-месечен 
срок или 84% от общо свършените граждански дела. През 2008 г. този 
брой е 1483 или 73% от общо свършените, а през 2007 г. - 1424 или 65 % 
от общия брой на приключилите граждански дела. 

От наказателните дела през 2009 г. 1716 дела са приключили в 3 – 
месечен срок, като това съставлява 89% от общия брой. През 2008 г. 1915 
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или това са 87% от наказателни дела са свършени в 3-месечен срок, а през 
2007 год. този брой е бил 2127 или 86 % от свършените наказателни дела. 

Увеличението на броя приключили дела в тримесечния срок и в 
съчетание с чувствителното увеличение на брой на делата за разглеждане 
в ЯРС, безспорно говори за много добрата работа на всички съдии при 
разглеждането на делата, стоящи за решаване пред ЯРС. 

От решените по същество със съдебен акт дела, през 2009 год. са 
приключили 4150 дела, от които 1530 наказателни и 2620 граждански 
дела. През 2008 год. по същество със съдебен акт са приключили общо 
3418 дела /с 732 дела по-малко от 2009 г./, от който 1625 наказателни и 
1973 граждански дела, а през 2007 год. този брой е бил 3685 дела /с 465 
дела по-малко от 2009 г./, от които 1732 наказателни дела и 1953 
граждански дела. Отново е налице отчетливо увеличаване през 2009 г., на 
броя на решените по същество със съдебен акт дела. 

 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
 
І. Видове наказателни дела. 
 
1. Наказателни общ характер дела 
 
През 2009 год. са постъпили за разглеждане 611 наказателни общ 

характер дела, от които 99 бр. остатък от 2008 год. и 512 бр. 
новопостъпили. От всички постъпили НОХД, свършени в срок до три 
месеца са 426 дела или 81% от общия брой. Със съдебен акт по същество 
са приключили 217 НОХД. Прекратените дела са 307, като от тях 122 са 
прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване на 
делото, внесено така от Прокуратурата /по чл. 382 НПК/ и 138 са 
прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване на 
делото, след внесен Обвинителен акт /по реда на чл. 384 НПК/. Общо 32 
дела са прекратени и върнати на прокуратурата за допълнително 
разследване при хипотезите на чл. 249 и чл. 288 от НПК. Едно дело е 
прекратено, тъй като съдията-докладчик е преценил, че РС - Ямбол не е 
местно компетентен да разгледа същото, а 14 дела са прекратени на 
основание чл. 289, ал. 1 от НПК. 

В сравнение с 2008 г., общия брой на постъпили за разглеждане през 
2009 г. наказателните общ характер дела, е намалял със 112 броя.  

 
ПО ГЛАВИ ОТ НК 
 
По глава ІІ от НК „Престъпления против личността”. 
Общия брой на делата за разглеждане е 52, от които 16 остатък от 

предходната година и 36 новообразувани. От тях свършени са 38 дела, по 
същество с присъда са 17 броя, прекратени общо 21 броя, от които 14 са 
със споразумение.  
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По глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на граждани”. 
Общият брой на делата за разглеждане е 2, от които са приключени 

2 дела и решени по същество 1 дело, а 1 са прекратени със споразумение.  
 
По глава ІV от НК „Престъпление против брака, семейството и 

младежта”. 
Общо за разглеждане са били 23 дела, като от тях 4 са остатък от 

2008 г. и 19 новообразувани. Общият брой на свършените дела е 21, от 
които решени по същество са 16, прекратени общо 5 броя, от които 3 са 
със споразумение.  

 
По глава V от НК „Престъпление против собствеността”. 
Общият брой на делата за разглеждане е 283, от които 45 остатък от 

2008 г., новопостъпили 238, в това число и 2 бързи производства. Общият 
брой на свършените дела е 236, 134 дела са решени по същество с 
присъда, а прекратени са 102 дела, от които 82, след като съдът е одобрил, 
постигнатото между странните споразумение за решаване на делото. 
Бързите производства по чл. 356 НПК са приключени в срок, като едно е 
приключило със споразумение.  

 
По глава VІ от НК „Престъпление против стопанството”. 
Общият брой на делата за разглеждане е 10. Общо са приключени 

10 броя. От тях с присъда по същество са приключени 5 дела и 5 са 
прекратени, след като съдът е одобрил, постигнатото между странните 
споразумение за решаване на делото.  

 
По глава VІІІ от НК „Престъпление против дейността на държавни 

органи, обществени организации и лица изпълняващи публични фукции”. 
Общо за разглеждане са 4 новопостъпили дела. Общо са свършени 3 

дела, от които 1 с акт по същество, прекратени са 2 дела, 2 от които след 
като съдът е одобрил, постигнатото между странните споразумение за 
решаване на делото.  

По глава ІХ от НК „Документни престъпления”. 
Общият брой на делата за разглеждане е 17, от които 2 са остатък от 

2008 г. и 15 новообразувани. Общо свършените дела са 15 - 2 дела са 
решени по същество с присъда, 13 дела са прекратени, от които 12 след 
като съдът е одобрил, постигнатото между странните споразумение за 
решаване на делото.  

 
По глава Х от НК „Престъпление против реда и общественото 

спокойствие”. 
Общият брой на разгледаните делата е 14, от които 3 остатък от 

2008 г. и 11 новообразувани. Общо приключени са 12 дела, 1 бр. с присъда 
по същество, 11 са прекратени, от които 9 след като съдът е одобрил, 
постигнатото между странните споразумение за решаване на делото.  

По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”. 
Общият брой на разгледаните дела е 206, от които 26 остатък от 

2008 г. и 180 новопостъпили, в това число от тях 41 бързи производства по 
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чл. 356 от НПК. Общо приключени дела са 187, от които 40 с присъда по 
същество, 147 са прекратени, от които 132 са със споразумение. От 
постъпилите бързи производства 4 са решени по същество, а 37 са 
прекратени след като съдът е одобрил, постигнатото между странните 
споразумение за решаване на делото.  

 
По глава ХІІ от НК „Престъпление против отбранителната способност 

на Републиката”. 
За 2009 г. няма постъпили и разгледани дела в Районен съд Ямбол.  
 
Наказателни от административен характер по чл. 78а от НК. 
 
По чл. 78а от НК общо за разглеждане са били сложени 46 дела, от 

които 4 останали от 2008 г. и 41 новообразувани. Общо свършени са 42 
дела, от които 39 от тях са приключили с решение по същество, а 3 са 
прекратени. 

 
Наказателни частен характер дела  
 
През 2009 г. в Районен съд Ямбол общо за разглеждане са били 55 

НЧХД. От тях 15 са остатък от 2008 г., а 40 са новообразувани. Общо 
свършени са 45 дела, от които решени с присъда по същество са 19 дела, а 
прекратени със спогодба – 26 дела.  

 
Частни наказателни дела: 
 
- По Закона за борба с престъпните прояви на малолетни и 

непълнолетни лица /ЗБППМН/, общо са разгледани 6 дела новообразувани. 
5 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 21, като всички са новообразувани. От тях 20 са 
приключили, като с решение по същество 15, а 5 са прекратени. 

- Образуваните дела за принудителни медицински мерки по Закона 
за здравето и чл. 89 от НК са 44, от които 3 остатък от 2008 г. и 41 
новообразувани. Общо приключени са 44 дела, като от тях 41 са 
приключили с решение, а 3 са прекратени. 

- Делата по реда на чл. 306 от НПК за определяне на общо 
наказание по чл. 23, 25 и 27 от НК и за привеждане на условни присъди по 
чл. 68 НК, са общо 197, от които 22 са остатък от 2008 г. и 175 
новообразувани. Общо приключени са 182 дела, от които 167 дела са 
приключили с решение по същество, а 15 са прекратени.  

- Наказателните частни дела за произнасяния в досъдебното 
производство са общо 624, от които 1 остатък от 2008 г. и новообразувани 
623. Общо приключените дела са 623, от които с акт по същество 620, а 3 
са прекратени. 
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Наказателни от административен характер дела - по 
обжалване на наказателни постановления. 
 
Общият брой на тези административните наказателни дела, които са 

постъпили за разглеждане в Районен съд Ямбол през 2009 г., е 515, като от 
тях 79 са остатък от 2008 г., а 436 са новообразувани. Общо свършените 
дела са 427, като от тях 122 обжалвани наказателни постановления са 
потвърдени изцяло, 57 наказателни постановления са изменени, а 222 - 
отменени. Прекратените НАХД за 2009 г. са 26 броя. Останали несвършени 
към 31.12.2009 г., са 88 дела. Най-много от постъпилите 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 тези дела е 238, от които 32 остатък от 
2008 г. и 206 новообразувани. От тях общо са свършени 201 дела с 
решение, като 76 НП са потвърдени, 40 изменени и 72 отменени изцяло. 
Прекратени са 13 бр. дела, а останалите към 31.12.2009 г. дела са 37. По 
останалите видове дела, посочени в таблицата, общо образувани за 
разглеждане са 58 дела. По останалите 219 бр. НАХД, приключили в 
Районен съд Ямбол през 2009 г., са разгледани обжалва НП, постановени 
по други приложими закони, не влизащи в отчетната форма.  

 
Бързите производства. 
 
Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане в 

Районен съд Ямбол през 2009 г., е 42, като всички са решени от съда. 
 
Незабавни производства.  
 
Броят на постъпилите и свършени незабавни производства за 2009 г. 

е 2 броя. 
 
При съкратено съдебно следствие. 
 
Свършените дела с прилагането на съкратено съдебно следствие за 

2009 г. са 210 броя. 
 
 
ІІ. Структура на осъдената престъпност 
 
 
През 2009 г. структурата на осъдената престъпност по глави от НК 

съгласно таблицата за отчет на наказателните дела е както следва: 
 
По Глава ІІ от НК „Престъпление против личността”. 
През отчетния период общо съдените лица са 48, от които 4 

оправдани. През 2008 г. съдените лица са 51, в това число 4 оправдани. 
През 2007 г. съдените лица са 35 и в това число 6 оправдани. 
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Осъдените лица през 2009 г. за този вид престъпления са общо 42, в 
това число и 8 непълнолетни лица, от които на наказание „Лишаване от 
свобода до три години” са осъдени 12 лица, а от тях 10 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 2 лица е наложено наказани „Глоба”, а на 25 „Пробация”. На 2 от 
осъдените са наложени други видове наказания. От общо осъдените лица 
по тази глава от НК на 14 са наложени наказания след като съдът е 
одобрил, постигнатото между странните споразумение за решаване на 
делото, по реда на чл. 381/384 НПК. 

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. 

Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните 
такива, приблизително еднакъв е броя на осъдените лица, което от своя 
страна говори за относително запазване на нивото на този вид престъпност 
през 2007, 2008 и 2009 година. 

 
По Глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”. 
През отчетния период общо съдените лица са 5. През 2008 г. 

съдените лица са 8, а през 2007 г. - 5 лица. 
През 2009 г. за този вид престъпления е осъдено само едно лице с 

наложено наказание „Пробация” при споразумение по чл. 381/384 НПК, а 4 
лица са оправдани. 

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 одобряване на споразумение по реда 
на 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. 
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По Глава ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и 

младежта”. 
През отчетния период общо съдените лица по тази глава от НК, са 

19. Осъдените лица през 2009 г. за този вид престъпления са общо 14, като 
на 2 от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода до три години”, 
отложени от изтърпяване по чл. 66 НК. На 7 лица е наложено наказание 
„Глоба”, а на 4 - наказание „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 одобряване на споразумение по реда на чл. 
381/384 НПК.  

През 2008 г. съдените лица за този вид престъпления са общо, са 18, 
от които 8 са осъдени. На 4 от тях лица е наказание „Глоба”, а на 3 -
наказание „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 одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК. 

През 2007 г. съдените лица са 17. 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 наложено наказание „Глоба”, а 
на 6 - наказание „Пробация”. От общо осъдените лица по тази глава от НК 
на 1 е наложено наказание при одобряване на споразумение по реда на чл. 
381/384 НПК. 

Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните 
такива, приблизително еднакъв е броя на съдените лица, което от своя 
страна говори за относително запазване на нивото на този вид престъпност 
през 2007 г., 2008 г. и 2009 година. 

 
По Глава V от НК „Престъпление против собствеността”. 
През отчетния период общо съдените лица за престъпления по Глава 

V от НК са 381, от които 4 оправдани. Осъдените лица през 2009 г. за този 
вид престъпления са общо 373, в това число и 81 непълнолетни лица, от 
които на „Лишаване от свобода до три години” са осъдени 235 лица, а от 
тях 73 са с отложено от изтърпяване наказание при условията на чл. 66 
НК. Осъдените лица с наложено наказание „Лишаване от свобода от три до 
петнадесет години” са 4. На 14 лица е наложено наказание „Глоба”, а на 84 
– наказание „Пробация”. На 36 от осъдените, са наложени други видове 
наказания. От общо осъдените лица по тази глава от НК, на 107 са 
наложени наказания при одобряване на споразумение по реда на чл. 
381/384 НПК. 

През 2008 г. съдените лица са 488, в това число 4 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 отложено от изтърпяване 
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 наложено наказание „Глоба”, а на 92 – наказание „Пробация”. 
На 68 от осъдените са наложени други видове наказания. От общо 
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осъдените лица по тази глава от НК на 152 са наложени наказания при 
одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК. 

През 2007 г. за този вид престъпления са съдени 396 лица, в това 
число 4 оправдани. Осъдените лица през 2007 г. 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 отложено от изтърпяване 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 одобряване на споразумение по реда на 
чл. 381/384 НПК. 

Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните 
такива, налице е относително запазване на нивото на този вид престъпност 
през 2007 г., 2008 г. и 2009 г., с пик през 2008 година.  

 
По Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”. 
През отчетния период общо съдените лица са 11. През 2008 г. 

съдените лица са 18, през 2007 г. – 11 лица. 
Осъдените лица през 2009 г. за този вид престъпления са общо 11, 

от които на „Лишаване от свобода до три години” са осъдени 4 лица, 
всички с отложено от изтърпяване наказание при условията на чл. 66 НК. 
На 1 лице е наложено наказание „Глоба”, а на 6 – „Пробация”. От общо 
осъдените лица по тази глава от НК на 5 са наложени наказания при 
одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК. 

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 отложено от изтърпяване 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 одобряване на споразумение 
по реда на 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 отложено от изтърпяване 
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 одобряване на 
споразумение по реда на чл. 381/384 НПК. 

Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните, 
отново е налице относително запазване на нивото на този вид престъпност 
през 2007 г., 2008 г. и 2009 година.  

 
По Глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни 

органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции”. 
През отчетния период общо съдените лица са 3. През 2008 г. 

съдените лица са 8, от които 1 оправдано. През 2007 г. е съдено лице едно, 
като същото е оправдано. 
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Осъдените лица през 2009 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 наложено наказание „Глоба”. От общо осъдените лица по тази глава от 
НК на 2 са наложени наказания при одобряване на споразумение по реда 
на чл. 381/384 НПК. 

 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 отложено от изтърпяване 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 
наложени наказания при одобряване на споразумение по реда на чл. 
381/384 НПК. 

Осъдени лица през 2007 г.. от този вид дела няма. 
Видно от данните, през 2009 г. е налице намаление, в сравнение с 

2008 г., на броя на съдените и осъдените лица, като може да се направи 
извод за спад в нивото на този вид престъпност в съдебния район. 

 
По Глава ІХ от НК „Документни престъпления”. 
През отчетния период общо съдените лица са 16, през 2008 г. – 21, 

през 2007 г. – 2 лица. 
Осъдените лица през 2009 г. за този вид престъпления са общо 16, 

от които на „Лишаване от свобода до три години” са осъдени 7 лица – 
всички с отложено от изтърпяване наказание при условията на чл. 66 НК. 
На 1 лице е наложено наказание „Глоба”, а на 8 – „Пробация”. От общо 
осъдените лица по тази глава от НК, на 12 са наложени наказания при 
одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК. 

 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 отложено от изтърпяване наказание при условията на чл. 66 НК. 
На 2 лица е наложено наказание „Глоба”, а на 12 – „Пробация”. От общо 
осъдените лица по тази глава от НК, на 13 са наложени наказания при 
одобряване на споразумение по реда на 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 одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК. 

Видно от данните за отчетния период е намалял броя на осъдените в 
сравнение с 2008 г. лица. 

 
По Глава Х от НК „Престъпление против реда и общественото 

спокойствие”. 
През отчетния период общо съдените лица са 14, от които 4 

оправдани. През 2008 г. съдените лица са 22, а през 2007 г. - 15 лица.  
Осъдените лица през 2009 г. за този вид престъпления са общо 10, в 

това число един непълнолетен, от които на „Лишаване от свобода до три 
години” са осъдени 7 лица, а от тях 3 са с отложено от изтърпяване 
наказание при условията на чл. 66 НК. На 3 лица е наложено наказание 
„Пробация”. От общо осъдените лица по тази глава от НК, на 7 са 
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наложени наказания при одобряване на споразумение по реда на чл. 
381/384 НПК. 

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 отложено от изтърпяване 
наказание при условията на чл. 66 НК. На 6 лица е наложено наказание 
„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 одобряване на споразумение по реда на 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 отложено от изтърпяване наказание при условията на чл. 66 НК. 
На 6 лица е наложено наказание „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 одобряване на 
споразумение по реда на чл. 381/384 НПК. 

Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните 
такива, е налице спад в броя на съдените и осъдените лица за този вид 
престъпления.  

 
По Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”. 
През отчетния период общо съдените лица са 191, в това число 3 

оправдани. През 2008 г. съдените лица са 189, а през 2007 г. - 182 лица, в 
това число едно оправдано. 

Осъдените лица през 2009 г. за този вид престъпления са общо 173, 
в това число и 3 непълнолетни лица, от които на „Лишаване от свобода до 
три години” са осъдени 58 лица, а от тях 51 са с отложено от изтърпяване 
наказание при условията на чл. 66 НК. На 11 лица е наложено наказание 
„Глоба”, а на 101 – „Пробация”. На 3 от осъдените са наложени други 
видове наказания. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 97 са 
наложени наказания при одобряване на споразумение по реда на чл. 
381/384 НПК. 

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 отложено от изтърпяване 
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 одобряване на споразумение по реда на 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 отложено от изтърпяване 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 одобряване на споразумение по 
реда на чл. 381/384 НПК. 
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Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните 
такива, приблизително еднакъв е броя на съдените лица, което от своя 
страна говори за относително запазване на нивото на този вид престъпност 
през 2007 г., 2008 г. и 2009 година. 

 
 
ІІІ. Брой на осъдените лица 
 
 
През 2009 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС - Ямбол е 

688 като от тях 23 лица са оправдани, по отношение на 21 лица 
наказателното производството е прекратено по реда на чл. 289, ал.1 от 
НПК, а спрямо 1 лице съдебното производство е прекратено пред ЯРС 
изпратено по компетентност на РС – Стара Загора. Осъдените лица за 
отчетния период са 643, в това число 95 непълнолетни.  

На 326 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до три 
години”, като от тях, на 150 е наложено наказание „Лишаване от свобода 
до три години” с отложено от изтърпяване наказание при условията на чл. 
66 НК. На 5 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода от три до 
петнадесет години”. На 38 е наложено наказание „Глоба”, на 232 – 
„Пробация”, а на 42 лица са наложени други видове наказания по НК. 247 
от осъдените лица са получили наказание, при одобряване на 
споразумение по реда на чл. 381/384 НПК. 

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”, с отложено от 
изтърпяване при условията на чл. 66 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 наказание при 
одобряване на споразумение по реда 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” с отложено от 
изтърпяване при условията на чл. 66 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 наказание при 
одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК. 

Видно от тези данни, за отчетния период и предходните две години, 
броят на съдените и на осъдените лица в РС – Ямбол, е увеличен в 
сравнение с 2007 г., а е намалял относимо към 2008 година. Този 
обективен показател се определя от брой на внесените дела за 
разглеждане от ЯРП и заведените частни тъжби, но основния спад се 
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дължи на намаления брой внесени дела с ОА от Районна прокуратура - 
Ямбол, а именно, по-малко 112 броя в сравнение с 2008 г. и 8 броя в 
сравнение с 2007 година. Броят на осъдените лица с наложени наказания 
„Лишаване от свобода до три години” се е увеличил с 63, като наложените 
наказания от този вид, при които изтърпяването е отложено при условията 
на чл. 66 НК, бележи намаляване с 13 осъждания в сравнение с 2008 г. и 9 
в сравнение с 2007 г., което от своя страна говори за относително 
запазване на тази величина. Значително увеличение през последните две 
години бележи броя на наложените наказания „Пробация” – 186 от 2007 г., 
248 от 2008 г. и 232 от 2009 година. Основно нарастването на броя на 
наложените наказания „Пробация”, се дължи на внасянето на делата за 
извършени престъпления по чл. 343Б, ал. 1 от НК, с обвинителен акт в 
съда. Също така, увеличението в броя на наказания от този вид, се дължи 
на прилагането на т. нар. съкратено съдебно следствие, от което се 
възползват голяма част от осъдените лица /основно при престъпленията 
против собствеността/, като при това производство наложените наказания, 
императивно са съобразяват с разпоредбите на чл. 58а от НК. В този 
смисъл следва да се помисли за законодателна промяна, с която да се 
ограничи приложението на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т. 2 
НПК, като се изключат част от тежките умишлени престъпления, за които 
сега прилагането му се допуска или да се усъвършенстват разпоредбите за 
определяне на наказанията при това производство. Относително се е 
запазил, с пик през 2008 г., броя на наложените наказания при одобряване 
на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК - през 2007 г. са 238, през 
2008 г. са 340, а през 2009 г. са 247. Този обективен показател е функция 
на броя на внесените споразумения от РП - Ямбол, които за 2009 г. са 123, 
при 177 внесени през 2008 г. и 84 през 2007 година.  

 
 
ІV. Общ брой осъдителни присъди. брой осъдителни 
присъди, влезли в сила.  
 
 
През 2009 г., в Районен съд – Ямбол са разгледани общо 611 НОХД, 

от които 512 новопостъпили през годината и 99 – остатък от предходната 
2008 година. През 2009 г. броят на осъдителните присъди, произнесени от 
съдът и влезли в сила през отчетния период е 477. Решени НОХД с присъда 
са 217 дела, а с одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК – 
260 дела. През 2009 г., процентното съотношение на постановените от 
Районен съд – Ямбол осъдителни присъди, спрямо общия брой на решените 
дела е 78%, а спрямо новопостъпили през годината внесените 
обвинителни актове само през 2009 г. е 93%.  

 
 
V. Дела със значителен обществен интерес. 
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През 2009 г., при зададените от ВСС критерии, в РС – Ямбол, не са 
постъпили дела със значителен обществен интерес. Това обаче не 
означава, че съдът не е разгледал дела с определен публичен и медиен 
интерес. 

 
 
VІ. Оправдателни присъди. 
 
 
През 2009 г. от съдиите в РС – Ямбол, са постановени 8 

оправдателни присъди, 7 от които са протестирани/обжалвани. Четири от 
атакуваните пред въззивния съд, присъдите са потвърдени изцяло от ЯОС, 
а едната е потвърдена в едната част и отменена в другата част, поради 
липсата на такова обвинение в първата инстанция. Към настоящия момент, 
две от обжалваните оправдателни присади, са на производство в ЯОС. 

Основанията за оправдаване на подсъдимите са недоказаност на 
обвинението, както и несъставомерност на деянието от обективна или 
субективна страна. По три от оправдателните присъди, съдът е установил в 
съдебното следствие, фактическа обстановка, различна от тази, описаната 
в обвинителния акт. 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 анализа на причините за постановяване на оправдателни 
присъди, следва извода, че това се дължи на недобрата работа по 
конкретното наказателно производство на прокуратурата – и в 
досъдебното производство, и в хода на съдебното следствие, а не рядко и 
на неправилната юридическа преценка на събраните от органите на 
разследването доказателства. 

 
 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
І. ДВИЖЕНИЕ НА РЕШЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 
Общо образуваните и разгледани в Районен съд – Ямбол граждански 

дела за 2009 г. са 3325, като 421 от тях са останали висящи от 2008 г., а 
новообразуваните са 2904. Свършените дела са общо 2943, от които със 
съдебен акт по същество – 2620 дела. Прекратените производства са общо 
323, от които 26 са приключили със спогодба по чл. 234 от ГПК, а 297 са 
прекратени по други причини. Останали висящи към 31.12.2009 г. са 382 
дела. Обжалвани са 211 акта, постановени от съдиите от РС – Ямбол по 
граждански дела.  

За сравнение, през 2008 г. всички граждански дела за разглеждане в 
РС – Ямбол, са били 2465, от които 449 остатък от 2007 г., 2016 
новообразувани и 49 получени по подсъдност от други съдилища, т.е. 
налице е чувствително увеличение на общия брой на разгледаните дела – 
със 860 броя. 
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През 2007 г. броят на общо разгледаните дела е бил 2654, от които 
600 остатък от 2006 г., 2014 новообразувани и 33 постъпили по подсъдност 
от други съдилища. Следователно, през 2009 г., са постъпили 671 повече, в 
сравнение с 2007 година. 

Приключените граждански дела през 2008 г. в РС-Ямбол са 2044, а 
през 2007 г. – 2205. Налице е увеличение на броя на приключените 
граждански дела през 2009 г., а именно със 189 дела спрямо 2008 г. и 738 
спрямо 2007 г., което се обяснява с увеличения брой на постъпилите 
граждански дела в РС – Ямбол, през 2009 година. 

Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните 
такива, налице и трайна тенденция за увеличаване на броя и на 
образуваните и на разгледани гражданските дело от 2007 г., през 2008 г. и 
най-много през 2009 година. 

Обжалваните актове през 2009 г. са 211, през 2008 г. – 244, а 2007 г. 
те са 246, което показва едно относително запазване на броя на 
обжалваните дела – отличен атестат за работата на районните съдии, 
разглеждащи граждански дела, касаеща качеството на техните съдебни 
актове, на фона на чувствителното увеличение на общия брой решени 
граждански дела през 2009 година. 

Новообразуваните през 2009 г. граждански дела, които са 
разгледани по разгледани по общия ред са 423 броя. Заедно с остатъка от 
2008 г. от 309 дела, всичко за разглеждане са били 732 дела. От тези дела 
свършени са 495, като в срок до три месеца са приключени 196 дела, което 
представлява 40% от общо свършените. Със съдебен акт по същество са 
приключени 369 дела.  

Прекратените производства са 124, от които 2 със спогодба и 122 по 
други причини. Висящи в края на 2009 година, са 239 дела. От тях 
обжалвани са 85 акта на съда.  

Производствата по чл. 310 от ГПК са били 181, от които 27 остатък 
от 200 8г. и 154 новообразувани. Свършените са 139, от които 111 в срок 
до три месеца или 80% от общо разгледаните по този текст от ГПК, а със 
съдебен акт по същество са приключили 92 дела. Прекратените дела са 
общо 47. Обжалваните дела са 39. 

Делата по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ са общо 5 бр., от които 4 останали от 
2008 г.., а едно е новообразувано. Свършените са 9, от които 5 в срок до 
три месеца или 56 % от делата за разглеждане. Приключените дела по 
същество със съдебен акт са 5 бр., а прекратените дела са общо 4. 
Обжалваните актове са общо 2 на брой. 

 
 
ІІ. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ. 
 
1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
Искове по Семейния кодекс  
Исковете по Семейния кодекс, разгледани в РС-Ямбол през 2009 г.. 

са общо 434, от които 113 остатък от 2008 г.., 321 новообразувани и 5 
получени по подсъдност. Свършените дела са 352, а прекратените 76, от 
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които 26 по спогодба и 50 по други причини. 211 от тези дела са 
приключили в срок до три месеца. Обжалваните дела са 27. 

 
Облигационни искове  
Общо за разглеждане в РС – Ямбол, за 2009 г. са постъпилите 156 

дела по облигационни искове, от които 46 остатък от 2008 г., 102 
новообразувани и 8 получени по подсъдност. Свършените дела са 74, а от 
тях прекратените 25. Приключили в срок до три месеца са 31, обжалваните 
актове са 31 на брой. 

 
Дела от и срещу търговци 
Общият брой за разглеждане през 2009 г., на дела от и срещу 

търговци е 141 от които 19 останали несвършени от 2008 година. От тях са 
свършени 97, в срок до три месеца са приключили 44 от делата или 45% от 
всички дела, като със съдебен акт по същество са приключили 69 дела. 
Прекратените производства са 28, а обжалваните актове са 12. 

 
Вещни искове  
Общият брой дела за разглеждане на вещни искове през 2009 г., е 

бил 42, от които 12 остатък от 2008 г. и 30 новообразувани. Свършените 
дела са 25 на брой, а прекратените дела от тях са 9. Шест от делата са 
приключени в срок до три месеца. 8 акта са обжалвани пред горната 
инстанция. 

 
Делби  
Общо за разглеждане през 2009 г., в РС – Ямбол, са били сложени 

171 дела за делби, от които 109 остатък от 2008 г. и 62 новообразувани. 
Общо свършените дела са 72, като прекратените са 42, от тях със спогодба 
13 и 29 по други причини. 16 от делата са приключени в срок до три 
месеца. Тук обжалваните актове са 22 на брой. 

 
Искове по Кодекса на труда  
Искове по Кодекса на труда – общият брой на разглежданите дела 

през 2009 г.. е 108, като 36 остатък от 2008 г.., 71 новообразувани и 1 
постъпило по подсъдност. Общо свършените дела за отчетния период са 83 
на брой, 21 прекратени. Приключени в срок до три месеца са 44 дела. Тук 
обжалваните актове са 35 на брой. 

 
Финансовите начети по ГПК /отм./ 
Финансовите начети през 2009 г. не са постъпили в РС – Ямбол, а 5 

на брой са делата останали несвършени към края на отчетния период за 
2008 година. През 2009 г., 4 дела от този вид са свършени, а едно е 
обжалвано. 

 
 
2. ЧАСТНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 
Дела по чл. 410 и чл. 417 б. „в”- „з” от ГПК 
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Общо постъпилите през 2009 г. дела по чл. 410 и чл. 417 б. „в”-„з” от 
ГПК и Закона за кредитните институции са 1843 бр., като 1824 са 
новообразувани и 19 - получени по подсъдност. Всички дела от този вид са 
приключени, като 1840 - в срок до три месеца. Прекратените дела са 25 на 
брой. От постановените актове по тези дела са обжалвани 21 броя.  

 
Частните граждански дела извън дела по чл. 410 и чл. 417 б. „в”- „з” 

от ГПК 
Общият брой на частните граждански дела за разглеждане е 156 

през 2009 г. – всички новообразувани, като общо свършени са 151 дела, в 
срок до три месеца 147, което съставлява 97% от всички дела. Приключили 
със съдебен акт по същество са 114, а 37 дела са прекратени. Девет акта 
са обжалвани пред въззивната инстанция. 

 
 
3. ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
 
В Районен съд – Ямбол, през 2009 г. са разгледани общо 263 други 

граждански дела, като 62 бр. са остатък от 2008 г., а 201 са 
новообразуваните. Общо свършените дела са 212, от които 141 в срок до 
три месеца или 67% от свършените дела. Със съдебен акт по същество са 
приключили 154 дела, 58 дела са били прекратени. Обжалвани са 43 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 - били са разгледани 
общо 66 дела, общо приключилите дела са 64, няма прекратени дела, а 
едно е обжалвано;  

- По чл. 30 Закона за закрила на детето - били са разгледани 14 
дела, всичките са свършени със съдебен акт по същество и няма 
обжалвани и прекратени дела. 

 
 
4. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 
 
 
Делата от административен характер разгледани в Районен съд – 

Ямбол, са общо 9, като 5 са новообразувани през 2009 г., а 4 дела са 
остатък от 2008 г. От тях са свършени със съдебен акт 5 бр. дела, 
прекратени са 4 дела. 5 от делата са приключени в срок до три месеца, а 2 
акта са обжалвани пред въззивния съд. 

 
 
ІІІ. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
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От общия брой от образуваните и разгледани граждански дела в 
Районен съд Ямбол за 2009 г., 323 бр. са прекратени. От тях 26 са 
приключили със спогодба, а 297 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 
нередовности по исковите молби, прекратени дела за издръжка при 
признаване на иска от страна на ответника и изпратени по подсъдност на 
друг съд.  

 
 
ІV. НЕПРИКЛЮЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
 
 
При анализа на разгледаните граждански дела през 2009 г.. в РС –

Ямбол се установи, че има неприключени 14 бр. дела, от които 10 в срок от 
три до пет години и 4 в срок над пет години. 

При извършената проверка конкретно на тези дела се установи, че 
това са дела №№ 980/2005 г., 1447/2005 г., 1590/2005 г., 1678/2005 г., 
386/2006 г., 815/2006 г. – делби, при които 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 
№1771/2004 г. е спряно до приключване на други граждански дела – №№ 
1761/2004 г. и 1770/2004 г. на ЯРС пред всички инстанции. Същото е 
възобновено на 17.11.2009 г. и проведено заседание на 08.02.2010г. Дело 
№456/2006 г., е спряно на 11.07.2008 г. и е даден шест месечен срок на 
ищците да представят удостоверение за наследниците на починалия ищец 
и адресите им за призоваване. Същото е възобновено на 12.09.2008 г., 
оставено е без движение за отстраняване на нередовност и е сега е 
насрочено за 22.02.2010 година. Дело №671/2006 г. - ЯРС спира 
производството до приключване на гражданско дело №1942/2006 г. по 
описа на ЯРС и е насрочено за 16.03.2010 година. От четирите дела, 
продължили над пет години, Дело №1324/1996 г. е спряно до окончателно 
приключване на гражданско Дело №940/2006 г. по описа на ЯРС пред 
всички инстанции. Същото е възобновено на 09.06.2008 г. и сега е 
насрочено за разглеждане на 22.02.2010 година. Дело №855/2002 г. – 
делба, е спряно до приключване на дознание №101/2002 г. по описана на 
ОД на МВР ИП – Ямбол, което ДП към настоящия момент не е приключило. 
Граждански дела №№1667/2003 г. и 1338/2004 г., са делби, при които е 
приключила първата фаза на делбата, но определения депозит за 
назначаването на съдебно-техническа експертиза, не е внесен до момента. 

Голямата продължителност на тези дела, не се дължи на неправилно 
поведение на съда, като при всички от тях, редовно се изпращат 
напомнителни писма и запитвания за хода на съдебните производства, 
обуславящи продължаването на така спрените граждански дела. 

 
 
ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ 
ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ В РС - ЯМБОЛ. 
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І. Обжалвани присъди и решения. 
 
Общо обжалвани през 2009 г., са 333 присъди и решения, 

постановени от съдиите от РС – Ямбол. 232 от обжалваните актове на съда 
или 69,6%, са потвърдени изцяло. 34 от обжалваните актове са изцяло 
отменени от по-горни инстанции, което представлява 10,2% от общо 
обжалваните присъди и решения, постановени от РС –Ямбол. 56 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 16,8% от общия брой. Делата с 
оставено в сила част от решението, а в друга отменено, поради 
представянето на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са 
обусловили отмяната на съдебния акт частично, са 8 или 4,9% от общия 
брой обжалвани дела  

 
ІІ. Обжалвани определения. 
 
Общо обжалваните определения, постановени от съдии в РС-Ямбол 

през 2009 г. са 78. Изцяло потвърдени 53 бр., което представлява 67.9% от 
общо обжалваните определения. Изцяло отменени са 20 броя определения, 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, което 
представлява 25.6% от общо обжалваните определения. Общо 5 от 
определенията са останали в сила в една част, а в друга са отменени 
поради нарушение на материалния или процесуалния закон, което 
представлява 6.4% от обжалваните определения пред по-горна инстанция. 

 
 
АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В РС – ЯМБОЛ. 
 
І. Анализ на работата на съдиите в РС - Ямбол 
 
Основния проблем, който стоеше пред наказателните съдии в РС – 

Ямбол, е отлаганията на дела по вина на подсъдими и техните защитници. 
Явно в този аспект са необходими спешни законодателни промени, с оглед 
увеличаване бързината и ефективността на наказателното правораздаване. 
Въпреки слабостите на съществуващото законодателство в тази насока и 
липсата на ефективен процесуален механизъм за преодоляването им, 
наказателните съдии от РС – Ямбол, не допуснаха неоснователно забавяне 
на дела и некачествено правораздаване - отлична атестация за работата 
им. 

Основните проблеми, който стояха пред гражданските съдии в РС – 
Ямбол, са свързани със съществените недостатъци на усложнения процес 
по новия ГПК - дългите срокове за връчването и размяната на съдебни 
книжа и от там насрочването на първо съдебно заседание, многобройни 
произнасяния на съдиите в закрито заседание по допустимост и редовност 
на исковите молби, по доказателствата и други, като усложнения процес 
доведе до относително забавяне при разглеждане и приключване на 
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делата. Независимо от посочените проблеми, с оглед отчетните данни, 
може да се направи извода, че работата на съдиите от РС – Ямбол, 
разглеждащи граждански дела е на отлично ниво, като при значително 
увеличения обем на дела през 2009 г., бе постигнат добър ритъм на работа 
по новите процесуални изисквания и висока качество на постановените 
съдебни актове. 

 
ІІ. Натовареност на съдиите в РС - Ямбол 
 
Общата натовареността на наказателните и граждански съдии в РС-

Ямбол през 2009 г., при щат от 15 районни съдии, спрямо броя на всички 
дела, разгледани в РС – Ямбол през 2009 г. /5462 бр./ е 33,30, а реалната 
натовареност, спрямо броя на приключените дела в съда през 2009 г. /4872 
бр./ е 29,71. През 2009 г. общо наказателните състави в РС – Ямбол бяха 
девет на брой, но предвид напускането на съдия Анастасов през м. юли, до 
края на годината, реално в РС - Ямбол, работиха осем наказателни съдии. 
При определен щат от девет наказателни колегии, натовареността на 
наказателните съдии спрямо общия брой на всички наказателни дела за 
2009 г. – 2137 е 19,79, а реалната натовареност на наказателните съдии 
спрямо свършените дела през 2009 г., които са на брой 1929 е 17,86. През 
2009 г. общо гражданските състави в РС – Ямбол, бяха шест на брой, като 
от м. април 2009 г., съдия Весела Спасова е в отпуск свързан с 
майчинството й. При така определените граждански състави в РС-Ямбол 
натовареността на гражданските съдии спрямо броя на всички граждански 
дела за разглеждане – 3325 е 46,18, а спрямо броя на всички свършени 
дела през 2009 г., които са 2943 е 40,88. 

 
ІІІ. Бюро съдимост 
 
В Бюро “Съдимост” работят 2 служителки с дългогодишен стаж и 

много добра професионална подготовка, които са преминели 
централизирано обучение за работа с програмното осигуряване на АИС 
„Бюра съдимост. През 2009 г. в Бюро „Съдимост” при Районен съд Ямбол са 
издадени 11 710 броя свидетелства за съдимост и 4490 броя справки за 
съдимост. Същите като правило се издават в деня на подаване на 
заявлението за лицата, родени в населени места от съдебния район на 
ЯРС, или на следващия – за лицата, родени в населени места от други 
съдебни райони.  

 
 
ІV. Съдебно изпълнение 
 
През 2009 година в РС – Ямбол работиха четирима държавни 

съдебни изпълнители. Постъпилите дела в служба ДСИ при РС – Ямбол 
през 2009 година са 303, като през 2008 г. са били 369, а през 2007 г. – 
928, т.е. налице е драстично намаляване на образуваните дела. 

Общо свършените дела от ДСИ – Ямбол за 2009 г. са 722, от които 
293 свършени чрез реализиране на вземането, 340 прекратени по други 
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причини и 89 изпратени на друг съдебен изпълнител. През 2008 г. техният 
брой е бил 848, а през 2007 г. -1307. 

Общия брой на изпълнителните дела в ДСИ при РС-Ямбол, към 
момента са 3787, от които след приключването на 633 дела и изпращането 
на 89 дела на друг съдебен изпълнител са останали 3065 дела.  

При своята дейност държавните съдебни изпълнители през 
изминалата година са извършили продажба на движими вещи в 9 случаи и 
на недвижими – в 33 от случаите.  

Срещу действията на съдия-изпълнител е подадена 1 жалба, която 
не е уважена. 

Постъпленията през 2009 г. в ДСИ-Ямбол са 863 740 лв., като за 2008 
г. са 2 341 065, а за 2007 г. тези постъпления са били 7 163 189лв. 

Обективните причини за намаления брой изпълнителни дела и 
постъпления в службата на ДСИ при РС-Ямбол са следните : 

1. Съгласно чл. 18 от ЗЧСИ по възлагане от взискателя частният 
съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да 
проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да 
набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, 
както и да бъде пазач на описаното имущество, докато при ДСИ, 
взискателя трябва да посочи в писмена молба всяко искано от него 
действие, за което следва да заплати държавна такса. 

2. ЧСИ не събират авансово държавни такси от взискателите, а ги 
начисляват и събират в последствие от длъжниците. 

3. Част от адвокатите, в качеството на пълномощници на 
взискателите по делата избират да образуват изпълнителни дела при ЧСИ, 
вместо при ДСИ, с цел финансово облекчение на взискателя и по-малка 
ангажираност на адвоката, в самия изпълнителен процес. 

4. Банките съгласно техни вътрешни указания, масово прехвърлиха 
образувани изпълнителни дела от ДСИ при ЧСИ. 

5. АДВ – Дирекция „ЧДВ” – София, прехвърли една част от делата, 
образувани от ДСИ на ЧСИ. 

6. Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЧСИ, държавата може да възлага на 
частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания, докато 
ДСИ нямат правомощия да събират тези вземания. 

Изброеното до тук показва явната неравнопоставеността между ДСИ 
и ЧСИ при осъществяване на изпълнителното производство, водеща 
директно до намаляване на обема на работата на ДСИ - и като брой 
образувани дела и като постъпленията от държавни такси по съдебното 
изпълнение, събирани от ДСИ по Тарифата за държавните такси, които се 
събират от съдилищата по ГПК. 

 
 
V. Служба по вписвания при Районен съд - Ямбол. 
 
 
В РС – Ямбол, през отчетния период беше предвиден щат за трима 

съдии по вписванията. Щатът е запълнен изцяло, като през 2009 г., съдия 
по вписванията Марияна Славова беше в отпуск по майчинство. Съгласно 



47 

предоставената от Агенцията по вписванията справка, през 2009 г., 
съдиите по вписванията в РС – Ямбол, са извършили следното:  

Извършени вписвания – 10402 бр.,  
Постановени откази – 17 бр.,  
Изготвени преписи – 2395 бр., 
Издадени удостоверения – 2994 броя. 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА СЪДА 
 
 
За дейността на магистратите ДСИ, съдиите по вписванията и 

администрацията в РС-Ямбол, през 2009 г. стояха следните основни 
задачи:  

1. Намаляване на забавянето при разглеждане на делата. 
2. Повишаване качеството на правораздавателната дейност на съда. 
3. Повишаване на общественото доверие. 
4. Борба с корупцията. 
5. Поддържане и повишаване нивото на компетентност на 

персонала. 
6. Вътрешно организационни промени с цел оптимизиране работата 

на администрацията. 
7. Подобряване обслужването на гражданите. 
8. Поддържане и повишаване нивото на компетентност на състава. 
В изпълнение на тези задачи, през 2009 г., продължи практиката, за 

обобщаването на съдебната практика, редовно да се провеждат събрания 
на магистратите от съда, включително и с участието на ДСИ и съдиите по 
вписванията. На тези съвещания, се обсъждаха приложението на 
материалните и процесуални закони, с цел въвеждането на единна 
практика в дейността на РС - Ямбол. 

През отчетния период, ежемесечно се извършваше анализ на всички 
актове на наказателните съдии, с които са прекратени и върнати на 
прокуратурата НОХД, на основание чл. 249 и чл. 288 НПК, с цел 
изясняване и уточняване на възникналите проблеми. От м. януари 2009 г. 
съдии от РС – Ямбол, участваха редовно в съвместните съвещания с 
наказателна колегия при ЯОС, ЯОП, ЯРС и ОД МВР – Ямбол, по проблемите 
с върнатите на прокуратурата дела. 

В изпълнение на ЗФУКПС през 2009 г., разработените и въведени 
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 бяха актуализиране с оглед промените на 
законодателството, решенията на ВСС, както и с оглед подобряването на 
работата на съда. 

През 2009 г.продължи използването на въведената електронна папка 
„Административна дейност”, чрез която всички заповеди на председателя 
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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, 
незабавно след публикуването на акта в тази папка, с отразяване на 
датата, часа на публикуване и името на съответния файл. Всички съдии 
ДСИ, съдии по вписването и служителите бяха задължени, ежедневно да 
проверяват в папка „Административна дейност”, постъпилите 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 там. 

Разработена беше 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 ежедневно.  

По повод поддържането и повишаването нивото на компетентността 
на състава и през 2009 г. съдиите, ДСИ, съдиите по вписванията и 
съдебните служители при ЯРС участваха в обучения на НИП и други, 
организиране на регионално и апелативно ниво. Към настоящия момент 
100% от съдиите, ДСИ, съдиите по вписванията са участвали в обучение на 
НИП и служителите са участвали в обучение на НИП, като 95% 
служителите са били на обучение по теми касаещи длъжността им. Всички 
новоназначени служители задължително преминават Начално обучение по 
програмата на НИП. Само една служителка – съдебен секретар, назначена 
през м.август 2009 г. ще бъде включена такова през 2010 г. 

През 2009 г., в сградата на РС-Ямбол се поддържаха, монтираните 
във връзка с решение на ВСС по протокол №31/26.10.2005 г. пощенски 
кутии за получаване на сигнали от граждани по повод наличие на 
евентуални, корупционни действия в органите на съдебната власт. 
Съгласно Вътрешните правила и съгласно заповедите на председателя на 
ЯРС и през 2009 г., продължи действието си комисия, със задължение за 
ежеседмично събиране постъпилата поща в тези кутии. През 2009 г. по 
кутиите в ЯРС, не са постъпили сигнали за корупционни действия. 

 
 
 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 
 
 
През 2009 г. Районен съд участва като партньор на РС - Хасково по 

проект „Консултативен форум на районните съдилища” приоритетна ос 
„Добро управление”, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна 
система”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
“Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд.  
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Представители на ЯРС участваха като експерти в работна група по 
дейност ІІІ-„Анализ на продължителността на разглеждане на делата в 
съда и разработване на времеви стандарти и дейност ІІІа Обучение 
„Механизми за управление движението на делата и намаляване на 
забавянията” по проекта „Консултативен форум на районните съдилища”. 
Разработените от експерти в работна група материали, бяха високо 
оценени на форум проведен през м. юли. 2009 г., в гр. Сливен с участието 
членовете на ВСС и в последствие разпространени в съдилищата в 
България. 

 
 
СЪСТОЯНИЕ И РАБОТАТА ПО ВНЕДРЯВАНЕТО НА 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ 
ЗА 2009 ГОДИНА. 
 
 
В Районен съд – Ямбол са компютризирани всичките 61 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 70. 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, 64-bit Dell PowerEdge 2950, предоставен за 
нуждите на РС – Ямбол по проект на програма ФАР BG-2004/016-711.08.01, 
на който от 2009 г., бяха прехвърлени деловодните системи на Районен съд 
и Съдебното изпълнение.  

Районен съд – Ямбол разполага с две мрежови 
високопроизводителни копирни машини - Xerox Document Centre 425ST и 
535. В две от съдебните зали на съда работят системи за аудио запис на 
заседанията, предоставени на съда от USAID. Всички работни места в 
канцелариите на Гражданска и Наказателна колегия са оборудвани със 
скенери за въвеждане на сканирани копия, на постъпващите документи по 
делата. Освен пускането на новия сървър Dell Power Edge, през 2009 г. 
бяха подменени 13 остарели компютърни конфигурации с предоставени от 
Министерството на Правосъдието машини - Lenovo M57E. Всичко това, 
заедно с включването в системата и на допълнителните 
многофункционални устройства, получени също от МП, съществено 
подобри производителността на системата. 

В Районен съд – гр.Ямбол работи един системен администратор, 
който се занимава с изграждането и поддържането работоспособността на 
системата като цяло. За техническата поддръжка на копирната техника, 
както и за някои работи по ремонтиране на наличната техника, се ползват 
услуги на специализирани фирми.  

Работата по изготвяне на статистическите отчети се извършва от 
Регистратор-статистик, с помощта на системния администратор, когато се 
касае за справки, изискващи извличане на информацията директно от БД, 
извън приложението на САС”Съдебно деловодство”. 



50 

 
Информационните системи, работещи в РС – 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 5.0. - 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. 

 
Внедрените информационни системи и софтуер: 
1. САС „Съдебно деловодство” е внедрена в РС – гр.Ямбол от март 

2005 г. 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. Чрез технологията „Електронна 
папка” в системата вече се включват всички входящи документи по делата 
и 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”. В случаите, където това е възможно, са 
внедрени процедурите по изготвяне на всички изходящи документи, 
свързани с изпълнението на постановените актове, както и изготвяне на 
различни писма. Предстои внедряване на 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.  

2. Програмата за Случайно разпределение на делата на ВСС се 
използва от началото на 2009 г. за разпределение на гражданските дела, а 
от октомври 2009 г. – и на наказателните дела.  

3. 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 към сървърите и работните станции, на 
които е инсталирана системата. През 2009 г.. работата на системата беше 
съществено подобрена чрез въвеждането на нова версия на програмния 
продукт и базите данни, отстранявайки повече от съществуващите 
технически проблеми. Подобрено бе и взаимодействието на служителите 
от БС и системния администратор с поддържащите системата технически 
екипи на Index – България. 
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4. През 2009 г. бяха внедрени нови версии на програмата на ТЕМИДА 
2000 - доц. Еди Чакъров - „Съдебно изпълнение”, улесняващи работата със 
солидарни длъжници и др.  

6. Публикуването на актовете на РС – Ямбол в Интернет, съгласно 
чл. 64 от ЗСВ, се извършва ежедневно на сайта на съда в съответствие с 
Решение на ВСС по Протокол №42/29.10.2009 г. и разработените във 
връзка с него Вътрешни правила.  

Проблеми 
Въпреки много добрата техническа обезпеченост на 

информационната система, съществуват някои проблеми, които и през 
изтеклата година не намериха своето разрешение. 

Тези проблеми са: 
1. Електрическото захранване за компютърната мрежа. 
- Въпреки изградения самостоятелен кръг за захранване на 

компютърното оборудване, той не обезпечава стабилната му работа. 
Необходимо е да се извърши оценка на тази система от външни 
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 – 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. Необходимо е условията в помещението, където работят повечето 
от сървърите на РС – Ямбол, да се приведат в съответствие с изискванията 
за оптимална работа. 
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Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Е Л Х О В О 
 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 
Съгласно утвърденото щатно разписание през отчетния период-2009 

г., Районен съд Елхово е разполагал с 25 щата общо-съдии и съдебни 
служители, от които 6 бр. за длъжността "Районен съдия" ( в това число 
Председателя на съда ), един щат за длъжността "Съдия Изпълнител" и 
един щат за длъжността "Съдия по вписванията".  

През последните три години промени в щатната численост на 
магистратите няма. Съставът на съдиите, включва: Председател-Елена 
Тодорова, встъпила в длъжност; районни съдии- Виолета Апостолова, Яна 
Ангелова, Мартина Кирова, Доротея Янкова и Миглена Меткалф; съдия 
изпълнител –Стефан Стоилов и съдия по вписванията –Владимир Атанасов. 

 През цялата 2009 г. делата се разглеждат от шестте състава, с 
формирани с титуляри районните съдии. Разпределението на делата се 
извършва съобразно поредността на постъпването им по принципа на 
случайния избор чрез електронно разпределение. Няма въведена 
специализация, според вида на разглежданите съдебни производство 
между съставите. 

Промени в ръководния състав, съотв. нови назначения и 
преназначения няма, няма и поощрени съдии по реда на ЗСВл. По 
отношение на един от районните съдии е приложен чл.327 ЗСВл, мярката е 
реализирана за съдията Доротея Янкова по повод допуснати нарушения по 
движението на делата. 

 
Персоналният състав на съдебната администрация, включва 17 

съдебни служители, с длъжности, както следва: административен секретар, 
главен счетоводител, системен администратор; четирима секретар –
протоколисти, шестима деловодители, един секретар в служба СИС, един 
връчител на съдебни книжа и 2 бройки помощен персонал- чистачка и 
огняр. 

Четиримата съдебни секретари, работят с всеки от съдебните 
състави, тъй като броят им не позволява конкретно обособяване и 
персонализация – отделен секратар –протоколист трайно да работи със 
съответен районен съдия.  

Работещите шестима деловодители, са с диференцирани функции, 
като двама от тях са в общо деловодство, единият – в регистратурата, един 
съвместява длъжността архивар и съдебен статистик и един е завеждащ 
“Бюро съдимост” и един деловодител в съдебно изпълнителна служба. 
През изминалата 2008 г. изцяло е попълнен щата и няма незаети щатни 
бройки. 

През отчетната година не се наблюдава движение на кадрите, както 
на служителите, така и магистратите, като последните са работили в пълен 
състав. 
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Щатът, в частта съдии в достатъчна степен задоволява 
потребностите на съда, с оглед постъпващите дела и преписки. 

Оптимален е и в частта си относно обслужването на деловодствата и 
административните функции. Единствена необходимост е увеличаването 
щата на съдебните секретари, поне с още една бройка, предвид 
неравностойното съотношение на броят им – 4, спрямо този на съдиите – 
6. Това не позволява осигуряването на отделен секретар за всеки съдия, 
което и при предстоящо пенсиониране на един от тях допълнително би 
затруднило обслужване на работещите съдебни състави, с оглед 
срочността на изготвянето на протоколите от с.з., проверката на делата и 
ефективното изпълнение на др. им функции свързани пряко с 
правораздавателната дейност. Това би могло да доведе до забавяне или 
съобразяване на графика за заседания с тяхната заетост, което не е 
приемливо, както с оглед ритмичността на натоварването при различната 
висящност на дела в отделните състави, още повече и като предпоставка 
за влошаване ефективността и качеството на работата по съответните 
дела. А и практиката показва,че качеството на работа (бързина и стриктно 
изготвяне на съдебните протоколи) се повишава няколкократно, когато 
всеки съдия работи със отделен секретар-протоколист. Именно поради това 
се налага разкриването на още поне един щат за длъжността “съдебен 
секретар – протоколист”. 

 
 
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА – АНАЛИЗ 
 
 
І. Постъпили дела. Сравнителен анализ на постъплението 
 
През изтеклата 2009 г. в Районен съд —Елхово са постъпили общо 

995 бр. дела, от които граждански дела - общо 464 бр. и наказателни дела 
общо 531 бр. (в това число176 бр. НОХД). Следва да се отбележи, че през 
изтеклата година броя на постъпилите дела като абсолютна бройка 
се е увеличил спрямо делата, постъпили в съда през 2008 г. /общо 
825бр./ и 2007 г. /общо 830 бр./, като се отчита нарастване броя на 
гражданските и намаляване този на наказателните. 

 
В сравнителен план анализът на данните, сочи че през изтеклата 

година броя на постъпилите дела като абсолютна бройка се е 
увеличил - в полза на гражданските дела,чийто броя значително е 
нарастнал. Безспорно намаляло е постъплението на наказателните дела, 
но отклонението при тях не е значително, което показва устойчива 
тенденция при постъплението на този вид дела. Не без значение за 
последните е и субективния фактор, свързан с разследващите органи и 
Прокуратурата /през годината ЕРП е работила в намален състав/ и 
работата им при образуване, респ. приключване на досъдебни 
производства. Увеличението при гражданските дела е доста по-високо, с 
особен ръст на заповедните производства- Чгр.д, донякъде обяснимо със 
социално-икономическите процеси в страната при условията на 
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икономическа криза. Показателите сочат отклонение от статистически за 
последните години на значителен превес на наказателните дела спрямо 
гражданските. В този смисъл, при социалната стагнация и регресивните 
икономически процеси, може да се прогнозира в общ план тенденция за 
прогресивно увеличение постъплението на дела през следващата отчетна 
година. 

 
Брой на свършените дела – граждански и наказателни. 

Средномесечно свършени от един съдия на база 12 месец. Натовареност на 
съдиите. 

Средна продължителност на разглеждането на делата- от 
постъпването до постановяване на съдебен акт. 

Средномесечното постъпление от нови дела на един съдия на база 
12 месеца и при щат 6 съдии е 13,82 бр. дела. За сравнение през 2008 г. 
средномесечната натовареност по показател новопостъпили дела и на база 
12м е била 11,46 дела; а през 2007 г. -11,6 дела. 

  

Година Постъпили нови 
дела 

Средномесечно 
постъпление на 1 съдия 

2009 995 13,82 
2008 825 11,46 
2007 830 11,6 

 

Средно месечно свършени дела от съдия, при действащия щат е 
13,61 бр., при общо свършени - 980 бр., през отчетната 2009 г., като от 
общо подлежащите на разглеждане, в края на годината са останали 258 
бр. За сравнение: 2008 г. - свършени общо 861 бр. дела, останали висящи в 
края на годината -243 бр. дела, спрямо 07 г. - останалите несвършени са 
били 279 бр.  

Или за 2009 г. данните по този показател са: 
 

Година 
Бр. 

свършени 
дела 

бр. съдии по 
щат 

средномесечно 
свършени дела от един 

съдия 
2009 980 6 13,62 
2008 861 6 11,96 
2007 757 6 10,51 
 
Средномесечния брой на свършените дела е нараснал, резонно на 

увеличеното постъпление, но като цяло остава нисък за страната. 
През годината в ЕРС е имало за разглеждане висящи /с делата 

останали несвършени в края на предходната година/ общо 1238 дела. В 
процентно съотношение бр. на новопостъпилите дела, спрямо всички дела 
за разглеждане е 80,38 %, а този на останалите несвършени в края на 08г 
е19,62%, съотв. през 2008 г. : това са 74,73% -новопостъпили и 25,27 % 
останали несвършени в края на 2007 г.; съответно 2007 г. -новопостъпили 
89,78 %. 
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НАТОВАРЕНОСТ на съдиите. 
 
Пресметната на база дела, подлежащи на разглеждане-

новопостъпили и останали несвършени от предходен период, за период от 
12 месеца, натовареността на съдиите от ЕРС е: спрямо щата / 6 съдии/ 
възлиза на 17,19 дела средномесечно на съдия, съобразно реално 
отработеното време е 18,21 бр. дела. На база показател-свършени дела, 
натовареността на съдиите, в цифров показател е 13,61 дела 
средномесечно и действителна -14,41 дела.   

При тези резултати натовареността на съдиите в ЕРС, не е висока и 
следва да се определи под средната натовареност на съдилищата в 
страната. Спрямо 2008 г. тя е в сравнителен план. 

 
Средна продължителност на разглеждането на делата- от 
постъпването до постановяване на съдебен акт. 
 

Година 
Бр. свършени 

дела 
свършени в срок 

до 3 м. 
% 

2009 980 794 81 
2008 861 605 70 
2007 757 557 74 

 

По видове дела, показателите са следните : 
 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
 

Година Постъпили 
Бр. свършени 

дела 
свършени в 
срок до 3 м. 

% 

2009 464 473 409 86 
2008 275 336 205 61 
2007 329 256 202 78,9 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

Година Постъпили 
Бр. свършени 

дела 
свършени в срок до 3 

м. 
% 

2009 531 507 385 76 
2008 550 525 400 76 
2007 501 501 346 69,01 

 

 

От свършените, както бе отбелязано и по-горе са били решени общо 
980бр. дела, от тях 507 бр. наказателни дела и 473 граждански. Броят им в 
общ план се е увеличил, поради увеличеното постъпление на делата.  

Влошаване по този показател спрямо предходната година е налице 
при наказателните дела, броят на които свършени в три месечния срок 
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намалява. Причина, обуславяща този резултат, е сериозният проблем с 
призоваването на лицата-подсъдими, свидетели и вещи лица. По 
отношение на първите, сериозен пропуск от страна на ЕРП е че още на 
досъдебната фаза спрямо привлечените обвиняеми, дори и когато са лица 
от постоянния криминогенен контингент и/или рецидивисти, не се вземат 
мерки за неотклонение или се прилагат най-леките. Впоследствие, в 
съдебната фаза тези лица се укриват, налага се издирването им, свързано 
с обективно време, включително и изпълнение на формалните 
предпоставки за провеждане на задочно производство, в случаите, когато 
е допустимо. Поради това и наказателните производства не могат да се 
приключат в инструктивния 3 месечен срок. Др. Причина, е също така и 
непосочването на актуални адреси на подсъдимите при внасянето на 
обвинителните актове, или на свидетели. По-голяма конкретика на 
изложението следва при обсъждането на тази категория дела.  

Относно гражданските дела, действащите процесуални правила на 
ГПК относно призоваване, връчване на книжа и пр. Забавя движението на 
делата. В съдебния район – със засилена миграция, търсещо работа в 
големите градове и извън страната, застаряващо население и отдалечени 
села, висок процент безработни, социално подпомагани, несвикнали да 
търсят адвокатска помощ, е съществено затруднено изпълнението на 
процедурата по размяна на книжа и до насрочването на делото в открито 
с.з. Връчването чрез уведомление също не ускорява процеса на 
насрочване, доколкото в 100% от случаите ответниците не се явяват да 
получат книжата и независимо от засиленото съдебно начало отново 
поставя съда в зависимост от процесуалното поведение на ищеца относно 
изпълнението на формалните предпоставки за прилагане на фикцията и 
разглеждане на делото в отсъствието на ответника. В др. Част от случаите, 
при връчване до адресати в селата, затрудненията се срешат и при 
изпълнение на формалностите от съответните кметства, което налага 
неколкратно даване на указания. Всички тези затруднения правят 
практически невъзможно насрочването на делото в първо открито с.з. в 
рамките на 3 месеца от образуването. В по-голямата си част делата не 
съставляват фактическа и правна сложност, което позволява 
разглеждането им в едно заседание, поради което и повечето от 
гражданските дела се разглеждат и решават в разумен срок до 6 месеца.  

 

 

АНАЛИЗ НА ДЕЛАТА по ВИДОВЕ  
 

І. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА- постъпили, разгледани, свършени  
І.1 Постъпление на граждански дела. Сравнителен анализ.  
Новообразуваните /постъпили/ граждански дела през 2009 г. са 464 

бр. Общият брой разгледани такива дела през отчетния период е 545бр, 
като от тях свършени през годината са 473 бр., което в процентно 
изражение представлява 86,79 % спрямо общия брой разгледани 
граждански дела. Постъплението им през годината се е увеличило 
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значително, като анализирано през годините то е свързано и с 
прогресивното им нарастване. 

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

 

Година Общо за разглеждане новопостъпили свършени 
2009 545 бр. 464 бр. 473 бр. 
2008 417 бр. 275 бр. 336 бр. 
2007 398 бр. 239 бр. 256 бр. 
2006 364 бр. 275 бр. 295 бр. 

 
 

Постъпленията на отделните видове граждански дела през 
последните три години е, както следва: 

 

 Вещни Делби Облигационни Финансови 
 Искове  

 
искове начети 

2009 г. 25 9 37 0 

2008 г. 19 17 34 0 

2007 г. 69 13 63 0 

2006 г. 37 19 66 0 

 

 

 

 

 

 

 

В искове по СК са включени и искове за промяна режима на 
родителските права. 

 Трудови 
спорове 

Администрат 
ивни 

Издръжки 
и измен. на 
издръжка 

по чл. 410 и 
417 ГКП и 
др.частни 

дела 

 

2009 г. 13 0 20 263  

2008 г. 8 0 14 62 почл.237ГПК/от
м/ 

2007 г. 12 0 8 57  

2006 г. 4 1 6 37  

 Искове по СК,вкл. разводи Други дела 

2009 г. 36 61 

2008 г. 43 81 

2007 г. 27 80 

2006 г. 34 77 
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Сравнителният анализ на данните относно броя на образуваните 
дела по основания, сочи най-голям дял на производствата по чл.410 и 417 
ГПК, при който се отчита и най-високо увеличение на постъплението. 
Последните съставляват 56,68 % от общия брой новообразувани дела След 
тях, са облигационните искове и исковете по СК, както и тези за издръжка-
първоначална или за изменението й, следвани от вещните искове и 
исковете по трудови спорове. При облигационните и вещните искове 
относително се е запазило средното постъпление, като при тях се отчита 
незначително увеличение, спрямо предходната година-2008 г., респ. рязко 
намаление спрямо 2007 г.. Подобно, при несъществено увеличение, е 
състоянието и при исковете за издръжка и изменението й, при които явна е 
тенденция на нарастване. Увеличението при делата образувани по искове с 
основания от КТ през 2009 г., което изразено в проценти е 38,47%, 
отразява и нестабилността на пазара на труда, следствие от социално-
икономическите условия в страната. 

Относително се е запазило средното постъпление при исковете по 
СК – в това число разводи по чл.99 и 100 СК/отм./,респ. чл.49 и 51 
СК/действащ/,искове за издръжка –първоначална и за изменение, които 
съставляват 12,07 % от новообразуваните граждански дела, като тези 
правни спорове, продължават като тенденция, да формират основният дял 
от постъплението на граждански дела, разглеждани по общия ред. В общ 
план за тази група, намаление се отчита единствено при делата за развод 
по исков ред и увеличение –несъществено за останалите искове по СК, при 
запазване тенденцията, от предходните години, за нарастване при 
исковете за изменение на издръжка и развод по взаимно съгласие-за които 
е по-значително увеличението 

На следващо място при новообразуваните дела е относителния дял 
на облигационните искове – 8%/37бр./; следват вещните искове-5,38% 
/25бр.дела/ от новообразуваните дела и трудовите спорове-13бр., които 
съставляват 2,8 %, при увеличение за тях с 38,46 % и един незначителен 
процент съставляват делата за делба- 9 бр. Техният брой е намалял с 
47,05% спрямо 2008 г. и с 30,76% спрямо 2007.  

При вещните искове за 2009 г. се отчита известно увеличение, 
същевременно се запазва тенденцията за намаляване тяхното постъпление 
спрямо 2007 г. и 2006г, което е обяснимо с приключването на реформата в 
земеделието, тъй като в тази група се включват исковете по ЗСПЗЗ и 
ЗВСГЗГФ. 

Съществено е намалението и при образуваните ЧГрД-обезпечение на 
бъдещ иск; разрешения и др., които за 2009 г. са 21 бр, съотв. 49бр. за 
2008 г.. 

През отчетната година по реда на чл.310 ГПК са били образувани и 
разгледани 33 производства, което е в повече от 2008 г., когато са били- 
16 бр., както и от 2007 г – 6 бр. дела /по чл.126 а и 126 ж ГПК отм./ 
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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/. При незначително увеличение на постъплението при 
гражданските дела, подлежащи на разглеждане по общия ред, следва да се 
отчете, като тенденция прогресивно намаляване в постъпленията на 
делбите, облигационните и вещните искове през последните три години, 
или спрямо 2007 г. 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
 
 През 2009 г. са свършени 473 бр. граждански дела от общо 

разгледаните 545 бр. /включващи - новообразуваните 464бр., 81бр. 
несвършени и 8 получени по подсъдност/. От тях със съдебен акт по 
същество са приключили 417 бр., прекратени са общо 56 бр., от които 7 бр. 
по спогодба и 49 по др. причини- оттегляне на иска, отказ от иска /17бр./; 
изпратени по подсъдност на др. съд/15бр./; недопустимост на иска/ 6бр./ и 
неотстраняване в срок на нередовност на исковата молба. 

За сравнение свършените през 2008 г. са били 336 бр., като с 
решение са приключили 276бр., а прекратените -60 бр. През 2007 г. дела 
са били 256 бр., 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.  

Относителният дял на свършените дела /473бр./ спрямо общия брой 
на делата на производство е 86,79%. Този процент се е завишил в 
сравнение с предходните години, когато за 2008 г. е бил 80,58%, за 2007 
г.- 64,32%. От приключените през година дела прекратените са 56 бр.,т.е. 
с акт по същество са приключили 86,57%, а спрямо всички разгледани - 
това са 76,52%.  

 

ИЗВОДИ ОТНОСНО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА  
 
Анализирани, съобразно вида на акта, с който приключва 

производството, статистическите данни сочат, че най-голям е броят на 
приключилите с акт по същество дела по заповедно производство /чл.410, 
417 ГПК/. От разгледаните общо 263 бр. дела от този вид, приключили са 
по същество 260бр., по които са били издадени заповеди за изпълнение. 
Останалите приключени дела с акт по същество- 157 бр., 21 са 
определенията и съответно 136 съдебните решения по граждански дела. 

От исковете разгледани по общия ред /в това число по СК, вещни, 
облигационни и по КТ/ от всичко за разглеждане 282 бр., решени по 
същество са 210бр., което съставлява 74,46% и по спогодба 7 бр. От тези 
дела, най-голям относителен дял имат исковете по СК, вещните и 
облигационните искове, които са приключили с акт по същество. Най-нисък 
е броя на приключилите с акт по същество дела при делбите.  
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Несвършените дела в края на 2009 г. са останали висящи 72 бр. 
граждански дела, като съответно висящите в началото на периода са били 
81бр. При съпоставка на тези цифрови стойности е видно 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: 

2009 г. - 72 бр.  дела останали висящи  
2008 г.. -  81бр.  дела останали висящи  

2007 г.. – 142 бр.  дела останали висящи дела 
2006 г. – 68 бр.  дела останали висящи 

Снижението на висящността на производствата е резултат, както на 
индивидуалното постъпление /най-голям дял заповедни производство/, 
така и на процесуалните правила на ГПК относно преклузията на 
процесуални права, представянето и събирането на доказателства, даващи 
значително отражение върху бързината на гражданското съдопроизводство 
през 09г по отношение откритите съдебни заседания. В тази насока усилия 
се полагат и от отделните съдебни състави. 

Образуваните през годината дела не се отличават и с особена 
фактическа и правна сложност. Предвид правната природа на 
разглежданите искове в ЕРС не би могло да се твърди да са разглеждани 
граждански дела със значим обществен интерес.  

 
 

ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
Общият брой на прекратените граждански дела е 56, като от тях 7 

бр. са тези приключили със спогодба, а останалите 49 –прекратени по др. 
причини. Последните могат да се обобщят до : - прекратяване поради 
оттегляне / отказ от иска-17 бр.; поради неподсъдност -15 бр. прекратени и 
изпратени на др. Съд; поради недопустимост на иска или жалбата – 6 бр. ; 
и поради неотстраняване в срок на допуснатите в исковата молба 
нередовности и т.н.- 11 бр. 

 
ПРИЧИНИ за ОТЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА. 
 
Такива съставляват – нередовно призоваване на страните, както и 

обстоятелства стоящи в тяхното процесуално поведение- обективни, 
внезапно заболяване и представяне на болнични листи, служебна заетост 
на упълномощен представител. 

Др. Група обстоятелства, обуславящи отсрочване на производствата 
е неявяването на допуснати свидетели или неявяване на вещи лица, респ. 
затруднения във връзка с извършването на допуснати експертизи, поради 
отказ/невъзможност на определения специалист да я поеме, особено в 
случаите когато е от др. град., необходимост от допълнителна задача или 
нова тройна експертиза. Изолирани но има и случаи на отлагане за 
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постигане на спогодба. Констатирани и случаи на отлагане на дела, поради 
уважаване на доказателствени искания на страните направени в с.з. 

 
 
ІІ. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
 
ПОСТЪПЛЕНИЯ на наказателни дела. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

През изтеклата 2009 г. в районен съд са постъпили общо 531 бр. 
наказателни дела /приложение - годишен отчет/, докато през 2008 г. те са 
били 550 бр., а през 2007 г. - 501 бр. Този кратък сравнителен анализ 
показва намаление в броя на постъпващите дела от този вид, но като 
очертаваща се тенденция постъплението е относително стабилно, 
доколкото намаляването с 19 дела /спрямо 08 г/, 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 
2009 531 бр. 176 бр. 
2008 550 бр. 238бр. 
2007 501 бр. 210бр. 

 

Основните видове от общо постъпилите наказателни дела, се 
разпределят, както следва: 

Година НОХД НЧхД АНД По чл.78а НК ЧНД 
2009 176 бр. 82 бр. 126 бр. 15 бр. 132 бр. 
2008 238 бр. 69 бр. 96 бр. 22 бр. 125 бр. 
2007 210 бр. 17 бр. 104 бр. 35 бр. 135 бр. 

 

ЧНД новопостъпили през 2009 год., включват следните производства 
по видове:  

Реабилитации по чл.85-88а от НК-7 бр., /при 5 бр. за 2008 г. и 3бр. 
за 2007 г/.  

Принудителни медицински мерки по Закона за Здравето и чл.89 НК - 
16 бр. /през 2008 г са били - 16 бр. и 2007 г.- 8бр/.  

Кумулации по чл. 23, 25 и 27 от НК - 28 бр., / 15 бр. за 2008 година и 
26 бр. за 2007 год/.  

ЧНД по ЗБППМН – няма постъпили през 2009 и 2008 г, при 2 бр. за 
2007 год. Явна е трайната 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/ - 40 бр. за 2009 г; / 33 бр. 
за 2008 г -33 бр. и 11 бр. за 2007 г/. 

Мерки по чл. 64 от НПК и чл. 65 от НПК – образувани през 2009 г са 
9 бр. наказателни, при 11 бр. за 2008 г. година и 29 бр. за 2007 година.  
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През 2008 год. са образувани ЧНД по чл.222 и чл.223 от НПК - 40 
бр., образуваните през 2008 год. Са били 43 бр., докато през 2007 г. са 
били 57 бр.,т.е. наблюдава се намаление при приложението на тази 
процесуална възможност. 

В сравнителен план новообразуваните наказателни дела през 2009 
бележат известно намаление в сравнение с 2008 година/с 3,45% по-малко 
са постъпилите/, а що се отнася до сравнението им с 2007 година техният 
брой е увеличен. В тези общи параметри, при намалено постъпление на 
наказателните дела от общ характер, се отчита увеличение на броя на 
административнонаказателните дела/по ЗАНН/ и наказателните от частен 
характер, несъществено при частните наказателни дела.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, запазване на съществуващата 
години наред тенденция - относително най-голям дял да съставляват броят 
делата, свързани с престъпления против собствеността – гл.Пета от НК 
/кражби,грабежи, присвояване, измами и рекет/.През годината са 
постъпили 79 дела, като се отчита намаление, т.к. през 2008 е имало 
постъпили 106 дела по тази глава и за 2007 г.- 101 бр. 

Увеличен е и броят на делата свързани с т.нар. транспортни 
престъпления, като през годината са постъпили 44 дела, а отнемане на 
МПС - чл.346 НК- 2 НОХД; първите са били 52 бр. през 2008 г, респ.39 бр. 
за 2007 г 

Намаление е налице и при постъпилите дела за престъпления по 
гл.VІІІ Престъпления против действията на държавните органи и 
обществените организации- чл. 279 и чл.280НК, постъпили общо 20 бр., 
докато през 2008 г. са били 33бр. И 2007 г.-25бр. 

Обсъдените наказателни състави, формират и основният дял от 
постъпващите наказателни дела от общ характер. Следват делата за 
престъпления против личността -9 бр. и престъпленията против реда и 
общественото спокойствие, също 9бр. Не са типични за съдебния район 
престъпленията против стопанството -5бр; против брака семейството и 
младежта-2бр. ; против правата на гражданите -1 бр. и документните 
престъпления- 3бр.. През настоящия отчетен период няма образувани дела 
за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система  

Престъпленията от общ характер, съставляват 33,15% от всички 
наказателни дела. Следва да се отбележи, че през 2009 г. постъпват с 
26,05% по-малко НОХД в сравнение с 2008 г., съотв. 16,20% по-малко и от 
2007 г. дело.  

Постъплението при частните наказателни дела за отчетната 2009 г., 
се разкрива като относително урегулирано, с оглед незначителното 
увеличение, респ. намаление или запазване броя на някои от тях. Така, 
несъществено е увеличението на производствата за реабилитация по 
чл.85-88а НК, само с 2 бр. спрямо 2008 г. - 5 бр. и 2007- 3бр; ЧНД от 
досъдебното производство/по Закона за банките, по чл.243 и 244 НПК, по 
чл.368 НПК по чл.161 НПК/, увеличени с 7бр. спрямо 2008 г. -33 бр. и по 
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значително от 2007 г.-11 бр. ; ЧНД по чл.222 и чл.223 от НПК – с 3бр. 
повече от 2008 г.-43бр. и 2007-57бр. Принудителните медицински мерки по 
Закона за здравето и Чл.89 НК запазват броят, като подобно и 
положението при ЧНД по ЗБППМН-без промяна за липсващо постъпление 
през поредните две години - 2009 г. и 2008 г.. При производствата ро 
чл.23-27 НК/кумулации/, увеличението е значително единствено спрямо 
2008 г., в повече с 13бр., докато се е запазило спрямо 2007 г. 
Нарастването на броя им се налага като тенденция, наред с тяхното 
усложняване от фактическа и правна страна. 

Мерки по чл. 64 от НПК и чл. 65 от НПК – бележат незначително 
намаление спрямо 2008 г.,с 2бр. по-малко и по - драстично за 2007 г., 
когато са били 29 бр. 

 Запазва се тенденцията по отношение значителния брой, съответно 
и увеличаване на наказателните дела образувани по тъжба на 
пострадалия.  

Сериозно е и увеличението в броя на новообразуваните АНД по 
ЗАНН, като се запазва трайната тенденция за намаляване броя на 
производствата образувани по чл.78а НК. Статистическите данни за тях, за 
последните три години при съпоставка сочат именно това. През последната 
година са внесени 15 бр. предложения от РП за освобождаване от 
наказателна отговорност, с налагане на административно наказание. Този 
резултат е обективно обусловен от изменението в НПК през м. 10.06г и 
обвързващата съдебна практика.  

Досежно съдебните производства по ЗАНН, също АНД, изразено в 
проценти увеличението е 23,81%, или 30бр. повече спрямо 08г и 22бр. 
повече от 07г. Делата с админиситративнонаказателен характер 
съставляват 23,73% от новопостъпилите наказателни дела. Във връзка с 
характеристиката на постъпващите производства от този вид следва да се 
отбележи увеличението на делата, свързани с нарушения по ЗМ и ВЗ-общо 
21 бр. за 2009 г., които и се отличават с правна сложност. Като цяло 
усложняване от правна страна и по-голям интерес от обжалване, с оглед 
размера на наложените административни санкции се налагат като трайна 
тенденция за тази категория съдебни производства.  

Общият брой на делата за разглеждане, включващ останалите 
несвършени дела от предходните години и новообразуваните е по-висок, 
така през 2008 г е имало висящи 687 бр. наказателни дела/всички 
категории-НОХД, НЧхД, АНД, ЧНД/, а през 2007 г. -638 бр., докато през 
2009 г – 693 бр. наказателни дела. Или: 

 

Година Общо за 
разглеждане 

Постъпили 
нак.дела 

Свършени 

2009 693 бр. 531 бр. 507 бр. 

2008 687 бр. 550 бр. 525 бр. 

2007 638 бр. 501 бр. 501 бр. 
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По-високият брой на наказателните дела за разглеждане, при 
намаляло постъпление през 2009 г., се дължи на останалите несвършени 
дела от предходен период, когато съдът е работил в непълен състав. Това 
е довело и до повишаване на показателя висящност за отчетната година. 
Съотношението при свършените дела спрямо постъплението за 
съответната година се запазва, доколкото през 2009 г. е намалял броят на 
новообразуваните наказателни дела, намалял е и този на свършените. 

Постъплението на наказателните дела е в зависимост от внесените 
прокурорски актове. През 2009 г. са образувани 176 бр. НОХД, от които 
142 бр. въз основа на внесени обвинителни актове и 34 споразумения. 
Нарастване се отчита за броя на внесените споразумения от 
прокуратурата. 

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛАТА.  
 
 
СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

През годината е имало за разглеждане общо 693 бр. наказателни 
дела, от тях свършени са 507 бр., т.е.73,16% от всички разгледани 
наказателни дела са свършени.  

От общо висящите 262бр. наказателно общ характер дела, свършени 
са 195 бр., което съставлява 38,46% от всички свършени наказателни дела. 
От така решените с акт по същество- с Присъди са приключили 107бр. и 73 
бр. със споразумение по чл. 382-384 НПК. При тези данни процентното 
съотношение на приключилите с акт по същество НОХД спрямо всички 
приключени дела е 50,13 %. Тук се включват и споразуменията, които са 
дадени и в дела прекратени, но споразумението е акт по същество,т.к. има 
последиците на влязла в сила присъда. Прекратените,т.е. останали 
нерешени по същество, НОХД са 15 бр., като относителния им дял спрямо 
общия брой свършени дела е 7,69 %.  

От административно наказателните дела /вкл. по чл.78а НК/, 
свършени са 162 бр., или 31,96% от всички свършени наказателни дела.От 
тях с акт по същество са приключили 156 бр. и 6 бр. са прекратени.  

Процента на свършените НЧхД-19 бр. е 3,75% от всички свършени 
дела.Незначителен е броят на тези приключили с акт по същество, като от 
разгледаните общо 93бр., свършени с присъда са едва 7 бр. Прекратените 
са общо 12бр., от които 4 бр. по спогодба и 8бр. по др. причини. 
Значителният дял на този вид дела, които са били на производство през 
2009 г., касаят еднотипни тъжби от едни и същи тъжител срещу различни 
лица, върнали се след повдигната препирня за подсъдност. 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 
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искания за събиране на допълнителни доказателства-обикновено гласни, 
които водят до отлагане. 

Свършените частни наказателни дела са 132бр. и съставляват 
26,03% от всички свършени наказателни дела. От тях обаче 40 са ЧНД от 
досъдебното производство, образувани по искане за разпит, 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. Решените с акт по същество ЧНД са 80 бр. и 11 бр. са 
прекратените  

Съществен фактор за ефективността на правораздавателната 
дейност е обемът на свършените дела. Този показател отчита известно 
понижаване при съпоставка с данните за предходната година. 

 

Година 
Нак.дела 
за разгл. 

Свършени 
дела 

Бр. 
съдии 

Средномесечно свършени 
дела от 1 съдия 

2009 693 507 6 7,04 
2008 687 525 4 10,94 
2007 638 501 5 8,35 

 

Средна продължителност на разглеждане на делата - от постъпване 
до постановяване на съдебен акт, разгледана и в предходната точка /І./ е 
показател, който в цифрова стойност е намалял, съотв. Намалява броят на 
наказателните дала приключили в инструктивния тримесечен срок. 
Обективен фактор за подобряване на срочността при разглеждането на 
наказателните производства, би могло да бъде и разширяването на 
приложението на института на съкратеното съдебно следствие. По този ред 
през 2009 г. са разгледани и приключили 22 дела. 

 
ПРЕКРАТЕНИ наказателни дела – анализ на причините. 
  
Броят на прекратените през изтеклата година наказателни дела във 

ЕРС е 118 бр., при общо висящи наказателни дела 693бр. От тях 
прекратени НОХД са 88 броя, от които 73 дела поради одобряване на 
споразумение. Относителния дял на тези дела прекратени със 
споразумение, отнесен към общия брой свършени – 195 е 37,44% / 2008 г. 
– споразумение са свършени 92 дела. Явно през 2009 г. този процесуален 
институт не намира достатъчно широко приложение в практиката на 
прокуратурата, съотв. И на ЕРС. Останалият брой прекратени НОХД – 15, 
като процесуален резултат са свързани основно с прекратителното 
основание по чл. 249 и 250 и 288 от НПК. Относителния дял на 
прекратените НОХД спрямо свършените е едва 7,7 %, за сравнение през 
2008 г. това са- 10,5 % от приключените НОХД, като общо прекратените са 
115бр., от тях 92бр. по споразумение, през 2007 г. са били прекратени 
общо 85 бр. НОХД / от тях 46 по споразумение/ бр. Върнатите на 
прокуратурата са 13 бр. Като тенденция, при така изложените показатели, 
се очертава намаляване броя на прекратените и върнати на прокуратурата 
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дела, а също и намаляване на процента такива дела спрямо общия брой 
внесени в съда. 

Обобщени конкретните причини за прекратяване на НОХД, могат да 
се диференцират в следната последователност:  

-Прекратени и върнати на прокуратурата НОХД, поради допуснати 
процесуални нарушения/на основание чл.249 и 250 НПК/ - 12 бр. дела, 
като основно те са били свързани с ограничаване правата на пострадалото 
лице или недостатъци на обвинителния акт.  

-1 бр. НОХД е било прекратено поради изтекла давност; 
-1 бр. НОХД прекратено, поради смърт на подсъдимия и 
-1 бр. НОХД прекратено по др. Причини 
 От делата от НЧхД прекратени са 12 броя – причините за това са 

постигане на спогодба- по 4 дела; оттегляне на тъжбата – по 6 дела и 2 бр. 
поради неявяване на тъжителя. 

От административно наказателните дела /АНД/,включително и тези 
по 78а НК броят на прекратените е общо 6 бр., от тях само едно е по 
чл.78а НК, което е било прекратено и върнато на Прокуратурата, По 
отношение АНД, касаещи съдебния контрол на издадени НП, най-често 
срещаните причини за това са недопустимост на жалбата, на което 
основание са прекратени 4 от делата и 1 бр. е и изпратено по подсъдност 
на друг съд. 

По делата за комулация – по чл. 25 вр. чл. 23 от НК прекратените 
дела са 7 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, както и по едно прекратено ЧНД по ЗЗдравето и по чл.243 
НПК. 

 
 
Бързина на наказателното производство.  
 
3.1. Разгледани дела в тримесечен срок.  
 
През 2009 година в срок до три месеца са приключили 385 

наказателни дела, което съставлява 76% от делата. А по отношение всички 
свършени дела, свършените в срок наказателни дела са 39,29%. Процентът 
е занижен в сравнение с предходната година 2008 г.-66,1%, и за 2007 г. 
когато 48,49%. Ефективността на наказателното производство се изразява 
включително и с бързината на същото, в която насока показателят е 
особено съществен за НОХД. През отчетната 2009 г. 68%, или 133 бр. от 
тях са приключени в инструктивния 3 месечен срок., при 73% за 2008 г. и 
79% за 2007 г.. Данните разкриват сериозен спад и забавяне при 
приключването на НОХД, което се дължи на проблеми с призоваването на 
лицата –подсъдими и свидетели, чийто адреси посочени в обвинителните 
актове не са актуални към момента на внасянето им в съдебна фаза. Както 
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и трайно установената практика в работата на ЕРП, затрудняваща 
темповете в съдебната фаза на наказателното производство, вследствие на 
невземането на мярка за неотклонение спрямо обвиняемите при 
предварителното разследване, или прилагането на неподходящи такива, 
което вече се коментира в предходното изложение. В резултата на това се 
създават предпоставки тези лица да се укриват и правят опити за 
избягване на наказателно преследване в съдебната фаза и съответно с 
това забавят приключването му в разумен срок. 

Факт е завишаването в процентния дял на делата от 
административнонаказателен характер, които приключват в срок до 3 м., 
това са 85% за производствата по чл.78а НК, съотв.68% за производствата 
по ЗАНН, или средно 70,37%. Този процент рязко се е увеличил в 
сравнение с 2008 г., когато е бил 41 %, при 48% за 2007 г., като остава по-
нисък от 2006г-83% в изражение  

Най – продължителен е процеса за приключване на НЧхД, за тях е 
типично по продължително разглеждане, поради множество отлагания на 
с.з. обичайно за събиране на допълнителни доказателства. 

От всичко разгледаните 693 наказателни дела, броят насрочвания в 
открито съдебно заседание е 355. Отложени са били 650 дела, 
включително и без да е даван ход на делото, от които 322бр. за делата от 
общ характер.  

Останалите несвършени през годината дела са 186 бр., като тук най-
голям брой са делата от частен характер-74 бр. останали висящи, следвани 
от тези от общ характер- 67 бр., а несвършените АНД -39 бр. За 
категорията дела- наказателни от частен характер 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. 

Несвършените наказателни дела, съобразно сроковете за 
приключване, са: над 1 година – 12 бр.; до 3 месеца 42 броя и в рамките 
на разумния срок от три/шест месеца до 1 година – съотв. 39бр. и 54 бр. 
Което в известна степен е обяснимо, предвид неравномерното постъпление 
на наказателните дела, като в последното тримесечие на съдебната година 
прогресивно се увеличава броя на внесените обвинителни актове. Поради 
това и няма обективна възможност за приключването им в течение на 
същата година. 

 
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. В значителен брой случаи отлагането 
на съдебни заседания по наказателни дела, на основание не явяване на 
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подсъдимия, вследствие на нередовно призоваване, се дължи на посочен 
неактуален адрес във внесения обвинителен акт, в който се сочи такъв 
регистриран към момента на предварителните производства и 
неактуализирани от органите на РП, дори и в случаите при спиране на 
производствата за издирване на подсъдими. Това налага издирване на 
новите адреси, от тук и отлагане на делата. 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.  

През годината съдебните състави полагат усилия за постигане 
процесуална дисциплина по отношение на страните, участващи в 
наказателните производства, прилагайки допустимите от НПК способи и 
механизми. Неоснователно отложените дела намаляват. 

 
Структура на наказаната престъпност 
 
Новопостъпилите през 2009 г. наказателни дела от общ характер по 

видове престъпления, криминализирани в НК, обхващат структурата на 
наказаната престъпност. Данните, според броя на тези производствата, са 
следните Броят и видовете наказателни дела по глави от НК са отразени в 
следната таблица  

 
 

Свършени в т.ч. Вид Новообразувани Всичко за 

разглежда

не 
Решени по 

същество 

Прекра-

тени 

Споразу-

мения 

Гл.II – Престъпления против 

личността 

9 14 5 1 2 

Тл.III – Престъпления против 

правата на гражданите 

1 1 0 0 0 

Гл.IV. – Престъпления против 

брака, семейството и младежта 

2 6 5 1 0 

Гл.V – Престъпления против 

собствеността 

79 126 60 9 22 

Гл.VI – Престъпления против 

стопанството 

5 8 4 1 1 

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. 

20 25 6 0 16 

Гл.IХ – Документни престъпления 3 5 0 1 4 

Гл.Х – Престъпления против реда 

и общо спокойствие 

9 12 1 0 6 

Гл.ХI – Общоопасни престъпления 48 65 26 2 22 

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: 176 262 107 15 73 
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Постъплението е предмет на обсъждане в предходна точка. В общ 
аспект при сравнителен анализ е видно, че най-голям брой от 
образуваните НОХД са тези за престъпления против собствеността- 79 бр. 
Независимо от намалялото им постъпление спрямо предходните години 
/2008 г.- 106 бр., 2007 г.-101 бр./, те представляват 48,47 % от 
новообразуваните. От криминализираните деяния по тази глава от НК, най-
голям е броят на делата за кражба- 65 бр., което сочи че последната 
остава най-разпространеното пряко посегателство против собствеността.  

На следващо място са общо опасните престъпления/гл.ХІ НК/- 
образувани 48 дела, като техният брой в общ план е намалял от 
предходната 2008 година - 60 бр. и 45 бр. за 2007 г.. От тази група най-
голям относителен дял заемат делата по обвинения за престъпление по 
чл.334,ал.1,б.”Б”НК - 44. С оглед спецификата на съдебния район, 
включващ територия, през която преминава държавната граница, типични 
са и престъпленията по гл.VІІІ НК, от делата образувани по този текст-
общо 20бр. 19 са за престъпления по чл.279 или 280 НК. Обективно 
намалява постъплението и при тях. Броят на постъпленията по останалите 
видове престъпления е незначителен, но следва да се посочи, че 
относително стабилно /запазва се броят/ е това при престъпленията 
против личността и тези против реда и общественото спокойствие. 

 
Наказана престъпност с влезли в сила присъди и осъдени 
лица 
 
През годината, на база постъпили обвинителни актове, т.е. 

предадени на съд по НОХД са 244 лица, при 279 лица за 2008 г. и 254 за 
2007 г.. Броят на осъдените лица по НОХД е 219 или 89,75% от общо 
съдените 244 лица, а този на оправданите -25 лица -10,25% от съдените. 
Съществено увеличение бележи броят на оправданите лица. За сравнение: 
2008 г. съдени 254 лица – 91%; оправдани 14 лица – 5%; 2007 г.- осъдени 
239- 94%; оправдани 15 лица – 6%. Съотношението сочи тенденция, на 
намаляване броя на осъдените при намалено постъпление на НОХД. Или с 
1,25% спрямо 2008 г. е намаляла наказаната престъпност, както и спрямо 
2007 г.. С Този извод може да се цени като предпоставка за обсъждане 
работата на органите на досъдебното производство, най-вече дознателите.  

Влезлите в сила присъди в ЕРС в края на 2009 г. са 107 бр. по НОХД, 
при 103 за 2008 г. и 119 за 2007 г.. От тях 17 бр. са оправдателните 
присъди, постановени по отношение на общо 25 лица. Осъдителните 
присъди са 90бр. 

Делата-наказателни от общ характер приключили със споразумение- 
чл.382,384 НПК, са 73 бр., т.к. последното е с правните последици на 
влязла в сила присъда, приложението на този институт касае броят на 
осъдените лица. 

От осъдените лица през 2009 г. най-голям е броят на осъдените за 
престъпление по чл.194-197 НК – 97 лица, от тях 34 са непълнолетни. За 
престъпления по транспорта /чл.343 и сл/ са осъдени 50 лица, от тях 4 са 
непълнолетни. За незаконно преминаване на границата /чл.279 НК/, както 
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и за каналджийство –незаконно превеждане на лица през границата, общо 
осъдени са 30 лица 7 лица са осъдените за престъпления против реда и 
общественото спокойствие и 6 за престъпления против личността.  

От осъдените през годината 219 лица, на 112 е наложено наказание 
“лишаване от свобода”, като по отношение на 37 лица е постановено 
ефективно изтърпяване на това наказание. През 2008 г. ефективно 
осъдени са били -41 лица и през 2007 г. - 39 лица. Наказание”глоба “ е 
наложено на 17 лица, а наказание “пробация” на 75 лица /за сравнение 
през 2008 г.-66 лица, а през 2007 г. -37/. При така изложеното се налага 
извод за очертава тенденция за разширяване приложното поле на 
наказанието “пробация” 

4.2 Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 
прокурорски актове. 

През изтеклата година Районна прокуратура-Елхово е внесла за 
разглеждане 176 дела от общ характер, от които с обвинителен акт 142бр. 
При статистическите данни за свършените наказателни дела и 
постановените присъди- оправдателни по НОХД са 17 бр. и 90 
осъдителните, относителния дял на осъдителните, спрямо внесените 
обвинителни актове е 63,4 %, а спрямо свършените дела - 46%. 
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 2009 г. в ЕРС не са внасяни от прокуратурата наказателни 

производства със значим обществен интерес. 
 
Брой, конкретизация и причини на оправдателните присъди 
 
В съдебния район на ЕРС през изтеклата година са 17бр. с които са 

оправдани 25 лица.  
 Оправдателните присъди по НЧХ делата са 5 бр., 7 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 в 
занижения контрол от страна на прокуратурата в първата фаза на 
наказателния процес.  
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ. Обжалвани и 
протестирани съдебни актове. Работа на съдиите 

 
 
 От общо свършените през годината дела в ЕРС, обжалвани и 

протестирани са били 174 съдебни акта, при обявени 806 бр. по 
съответните дела. За сравнение 2008 г. - 125 акта обжалвани и 606 бр. 
обявени; 2007 г. 

Обжалваните и протестирани съдебни актове за 2009 г. са 21,59% от 
общо постановените, при 20,62% за 2008 г.: Предвид по-големият брой 
свършени дела през годината обясним е по-високият процент 
обежалваемост.  

Дефинирани според вида дела-граждански и наказателни 
обжалваните, респ. протестирани актове, имат следното цифрово 
изражение 

А/ граждански дела- свършени с акт по същество /т.е.без 
прекратените/ – 417 дела, от тях обжалвани – 52, за 2008 г. –свършени 276 
дела, обжалвани 50бр; Процентът на обжалваните дела е 12,47%, като за 
2008 г. – 18,1% и съотв.11,2% за 2007 г. От обжалаваните през годината 
граждански дела потвърдени /оставени в сила/ са 19 бр; отменени са 6 бр., 
изменени- няма, а разликата 25 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.  

Анализът на обжалваните граждански дела разкрива, че най-висок 
процент от тях формират тези, разгледани по общия ред- 42бр. 
Дефинирани според квалификацията на исковете, относително най-голям 
дял имат жалбите против решения по вещни и облигационни искове. 

От делата по чл.410 и сл.ГПК обжалвани са само две. 
Обсъждането, във формата на настоящия доклад, на конкретните 

причини за отмяна или изменение на съдебните актове по граждански дела 
съставлява затруднение, доколкото същите са изложени от по-горната 
инстанция в съответните съдебни актове. Най-общо /база индекси/, обаче 
като основна причина могат да се посочат –неправилно приложение на 
материалния закон, 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. 

 
Б/ наказателни дела- свършени с акт по същество /т.е. без 

прекратените и ЧНД- разпити/ - 349, от тях обжалвани - 122, или съотв. За 
2008 г. при 287 акта, подлежащи на обжалване, атакувани са 75 бр.-
присъди, решения и определения; за 2007 г.-обжалваните са 94 акта по 
наказателни дела. Прави впечатления увеличението им спрямо 
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предходната година, което е обяснимо с оглед броят, в повече, свършени 
дела. Същевременно на база общо върнали се наказателни дела - 106 бр., 
след инстанционен контрол, независимо през коя година са приключили в 
ЕРС, изцяло потвърдени са 70 бр., изменени са 4 бр. и отменени са 32бр. 
актове/от тях 21 са разгледани и отменени от Административен съд-
Ямбол/. В сравнение с 2008 г. – от върнатите 94 наказателни дела, общо в 
годината, от тях изцяло са потвърдени 38 бр.; изменени са 13 бр./ и са 
отменени 18 бр.  

Тези резултати сочат на известно подобрение в работата на съда-
налице е увеличение в общия процент потвърдени първоинстанционни 
актове по наказателни дела, в съотношение с броя на обжалваните -
66%.потвърдените през 2008 г. са -38бр. съотв. 2007 г.-47бр.  

Най-голям относителен дял от обжалваните/протестирани 
наказателни дела, съставляват АНД/включително делата по чл.78аНК/-54,1 
%, това са 66 бр. обжалвани актове по тези дела; при 31 за 2008 г. и  

Атакуваните присъди по НОХД са 27 бр.,/ 28 бр. –за 2008 г. и 35 бр. 
за 2007 г../ В проценти това са 22% от общо обжалваните наказателни 
дела.  

Броят на обжалваните и протестирани АНД /включително делата по 
чл.78а НК/е 64, което съставлява 52,45% от обжалваните и протестирани 
дела,очевидно по- от 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. 

През отчетната 2009 г. са се върнали след проведен инстанционен 
контрол, независимо през коя година са приключили в РС-Елхово, общо 
165 дела, от които: 

Граждански дела, завършили с решения – 47. 
Граждански дела, завършили с определения -12. 
Наказателни дела, приключили с акт по същество-Присъда/Решение- 

86 бр.,, от които 31 са върнати от ЯАС. 
Наказателни дела, завършили с определение – 20. 
Потвърдените съдебни актове /индекс 1/ - 107, от които 33 от 

Административен съд Ямбол и 74 бр. от Окръжен съд Ямбол.   
Отменени изцяло, поради нарушение на материалния или 

процесуалния закон/индекси 2, респ.2б, 2в-за наказателни дела/ - общо 48. 
От всички отменени изцяло 17 са съдебните актове по граждански дела, 27 
по наказателни дела-Присъди/решения и определения; 4 бр. са отменени и 
върнати за ново разглеждане от първата инстанция и 1 е отменено и 
върнато на РП. 20 са съдебните решения, разгледани от Административен 
съд –Ямбол и отменени изцяло по реда на касационния контрол на НП.  

Отменени изцяло по обективни причини,т.е. поради невиновно 
поведение на съда /индекс 3, 3б, гр.д/ - 1 решение по гражданско 
дело,инд.3б  

Изменени:  
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оставено в сила в една част, отменено в друга, поради нарушение на 
закона /индекс 3-а,б наказателни дела/- 4 съдебни акта,от които 3 
изменени в наказателната част и 1-но в гражданската. 

Оставено в сила в една част, отменено в друга, по обестивни 
причини, т.е. поради невиновно поведение на съда /индекс 5а,гр.д/ - 4 
решения по граждански дела.  

Броят на потвърдените съдебни актове се е увеличил,в съотношение 
с броя на обжалваните – 64,85%. Броят на отменените, в процентно 
изражение спрямо обжалваните, е 29%. 

  
СРОЧНОСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
 
 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. Обективен фактор, в случая е и 
разглеждането на разнообразни дела от всички съдии, без разделяне дори 
и най-общо в колегии-гражданска и наказателна. Посочи се 
несвоевременно изготвяне на съдебни актове са допуснали всички съдии 
от ЕРС работили през отчетния период, просрочени са общо 15 бр. 
решения /58бр. за 2008/ по граждански дела, а по отношение на НОХД и 
НЧхД - 71 бр. не е спазен 15 дневния срок за написване на мотиви. 
Касателно забавените НОХД и ЧХ следва да се отбележи, че в едномесечен 
срок са обявени мотивите по 66 бр.наказателни дела, което макар и не 
изцяло оправдателно е допустимо от НПК и в случая, така забавени са 
мотиви само по 5бр. дела. По този показател се налага значително 
подобрение през отчетната 2009 г., доколкото подобно забавяне е само 
инцидентно, за повечето от съдебните състави, особено за гр. Дела, с 
изключение на съдия Янкова. На последната по реда на чл 327 ЗСВл, със 
Заповед на административния ръководител и е обърнато внимание, 
отчетено е и при материалното стимулиране през годината.Предвид 
демонстрираните усилия, наличие на периоди от време, без допуснато 
забавяне при постановяване на решения, респ. обявяване на мотиви, не е 
инициирано дисциплинарно производство. Мерки с дисциплиниращ 
характер са предприети и под формата на ежемесечни проверки на всички 
дела обявени за решаване. 

 
БЮРО СЪДИМОСТ 
 
Работата в службата се осъществява от един служител-деловодител. 
През 2009 година от Бюро съдимост при ЕРС са издадени 3043 

свидетелства за съдимост и справки за съдимост, през 2008 година - 3380, 
през 2007 година -3231 броя. Явно е намалението в броя на издадените 
свидетелства и справки за съдимост. 

 
Издадени свидетелства за съдимост и справки за съдимост 
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През отчетната година са вписани 243 бр.бюлетини /срещу 250 
бр.през 2008 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 2009 година са 2839, а през 2008 
година -2843.  

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. 

 
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
През цялата 2009 година в служба съдебно изпълнение при ЕРС са 

работили един Държавен съдебен изпълнител, един секретар и един 
деловодител.  

През 2009 година е намалял броят на новопостъпилите 
изпълнителни дела – 63 броя, срещу 86 за 2008 г.одина и 181 дела за 2007 
година, намален е и броя на свършените дела - 128 бр. срещу 171 бр. за 
2008 година и 214 бр. за 2007 година. 

Обективен фактор за това е влизането в сила на Закона за частните 
изпълнители/ДВ бр.23 от 16.05.2005г./, което при тези данни сочи, че в 
нашия съдебен район кредиторите предпочитат, чрез частния съдебен 
изпълнител, да реализират принудителното събиране на вземанията си. 

През годината са постъпили общо 63 дела, от които няма дела за 
събиране на суми в полза на държавата, 25 броя дела са за събиране на 
суми в полза на юридически лица и 38 дела за събиране на суми в полза на 
граждани. Последните съставляваат 63.95% от общо постъпилите дела. В 
полза на физически лица са образувани 31 бр.дела. 

Към 01.01.2010 година са останали несвършени 628 броя 
изпълнителни дела.  

Съдебното изпълнение при Елховският районен съд през 2009 година 
е събрало суми в размер на 862 145.00 лв. при дължими суми 3 240 709.00 
лв. ли са събрани 26.60% от дължимите суми. Общият размер на събраните 
суми през 2008 година възлиза на 1 387 961.00 лева, при дължими суми 
3 797 141.00 лева или са събрани 36.55 % от дължимите суми. Този 
процент за 2007 година е съответно- 22.06 %. Свършените изпълнителни 
дела през годината са 128 бр.или 16.93% от всички постъпили и висящи 
дела. 

Средното месечно постъпление възлиза на 5,2 дела, а средно 
месечно свършени изпълните дела са 10.66 бр.дела.  

На база действително отработени човекомесеци са 11.64 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 
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без трудови договори, което пък прави невъзможно извършването на 
изпълнителни действия спрямо тях.  

Средното месечно постъпление на съдия изпълнител на база 12 
месеца за 2008 година е 7,1 дела, съотв. За 2007 г. - 15 дела. 

ИЗВОД: Прогресивното намаляне бр. на постъпващите изпълнителни 
дела, се налага като тенденция, разкриваща пренасочване на селата към 
частните съдебни изпълнители. В този смисъл в Елховския съдебен район 
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. 

 
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА  
 
През цялата изминала 2009 г., съобразно нормативно 

регламентираната дейност на съдията по вписванията, са били извършени 
общо 3 935 вписвания. Тук също се отчита намаляване на постъплението, 
доколкото през 2008 г. са извършени 5262 бр. вписвания на актове, като за 
2007 г. са били 5490 бр. и за 2006г - 5389 бр.. 

От всички 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 имат 
нотариалните актове за прехвърляне или учредяване на вещни права 
върху недвижими имоти. Следват Актовете за общенска собственост, 
договори за аренда на земеделски земи и договорите за наем на 
недвижими имоти  

Намалява броят на делбите, на ипотеките и на вписаните АДС. 
Несъществен е и броят на обявените саморъчни завещания, т.к. тази 
дейност, понастоящем се осъществява от частните нотариуси, които 
изготвят, съхраняват и обявяват завещанията.  

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 като цяло в 
страната от тук и на пазара на недвижимите имоти.  

Събраните от службата държавни такси, дължими за вписване на 
актове и за извършени справки е в размер 51 777,22 лв, което е в по-малко 
от 2008 г., когато са възлизали на 70 078,25 лева. 

 
ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ от административния ръководител за 

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

Елхово през 2009 година е задоволителна.Констатирани са известни 
слабости, полагат се усилия за отстраняването им и са взети мерки. Във 
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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, по реда на 
чл.327 ЗСВл на съдия Янкова, допуснала забавяне в най-голям брой от 
случаите, както и на останалите съдии - Апостолова Ангелова, Кирова и 
Меткалф 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 2009 г., а от друга страна 
ежемесечно се извършва проверка на делата със забавени актове, за което 
е назначена специална комисия. Планува се, в края на календарната 
година, с оглед целесъобразност, включ. за статистическото отчитане, да 
се обособят отделения, като се разделят съдебните състави, съобразно 
вида на разглежданите дела-наказателни и граждански. По мое разбиране 
и а практиката показва, че това допринесло за преодоляване субективния 
фактор по показателя срочност при обявените съдебни актове. В тази 
насока са и усилията на ОС, които чрез ежегодно осъществяваните текущи 
проверка на работата на ЕРС по образуването, насрочването и движението 
на гражданските и наказателни дела, спомагат за своевременно 
отстраняване на констатирани нарушения. Предприемането на 
допълнителни административни мерки, включително и дисциплинарните по 
ЗСВл предстои да се предприемат,след конкретизирането им, въз основа на 
доклада от последната извършена проверка от ОС. Спрямо съдия Янкова, 
която е допускала твърде често това нарушение, такива мерки не са били 
прилагани, предвид проявената от нея добросъвестност и усилия, както и 
факта, че в определени периоди е подобрила работата си и не е допускала 
просрочване на съдебни актове. 

Съдебната палата на Районен съд – Елхово, се помещава в стара 
сграда, сторена преди 50г, не е и функционално пригодна. Част от 
помещенията в нея – 3 са предоставени на РП и едно се ползва от 
Агенцията за вписванията, а тези ползвани от съдебната администрация, 
включително и съдиите са с обособени няколко работни места. 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 2009 г. се извършени частични такива, в 
един от работните кабинети и съдебните зали, което не решава цялостния 
проблем със състоянието на сградата. Предвижданото, но само частично 
уважено искане за отпускане на финансови средства, се усложнява и с 
оглед утвърдените бюджети, включително и на МП и наложените строги 
финансови ограничения за разходите. 

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. 

През изминалата 2009 година сградата на съда се охранява в 
определеното работно време от двама служители на ОЗ “Охрана- Ямбол”, 
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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. 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 

В съдебната палата е инсталиран СОТ. Охраната на палатата е от 
ГД”Охрана”, ОЗО гр.Ямбол.  

През 2009 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.  

2 броя сървъри – 1 бр.за програмата за управление на съдебните 
дела и 1 бр.за програмата за издаване на свидетелства за съдимост по ЛОТ 
4. 

В една от съдебните зали е инсталирана звукозаписна уредба, която 
значително подпомага съдебния секретар при оформянето на протокола по 
продължителни съдебни заседания.  

В деловодствата се работи с програмата „САС – Съдебно 
деловодство” на Информационно обслужване – гр. Варна, в която са 
въведени всички производства и целия документооборот е напълно 
отразен в базата данни. Въвеждането на деловодния софтуер създаде 
електронна връзка в общия деловоден процес, което несъмнено изисква 
допълнително внимание и раздяла с установени стереотипи на работа. 

В използваната програма за издаване свидетелства за съдимост в 
базата данни са въведени всички бюлетини за съдимост. Изпращане на 
запитвания и получаване на отговори се осъществява по електронен път, 
данните се обменят чрез електронна поща. Това прави възможна връзката 
със съществуващия софтуер за бюро съдимост в цялата страна.  

Наличното техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни 
продукти и сървъри в Елховския районен съд към момента е достатъчно, но 
е необходимо част от компютърната техника да бъде подменена, тъй като е 
морално и технически амортизирала. Това са предимно компютри, 
монитори и принтери ползвани от служители.  

Правно информационната система ползвана в Районен съд – Елхово 
е “Ciela”, а антивирусната програма е “Panda”.  
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В счетоводството през отчетния период се ползва счетоводната 
програма на „Омега Софт”, чийто подобрени възможности подобриха и 
облекчиха работата на финансова служба. 

Информацията в Интернет страницата на Районен съд – гр. Елхово се 
актуализира периодично. 

В изпълнение на чл. 64 от ЗСВ и протокол № 42/2009 от заседание 
на Висш съдебен съвет в интернет страницата на Районен съд – Елхово се 
публикуват съдебните актове по свършените дела, както и влезлите в 
законна сила съдебни актове при спазване на Закона за защита на личните 
данни и Закона за защита на класифицираната информация.  

В интернет страницата на Районен съд – гр. Елхово ежедневно се 
публикува календар с насрочените дела за седмицата. 

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

 
 

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Т О П О Л О В Г Р А Д 
 
 КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.  
 
В Районен съд – Тополовград през 2009 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 
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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. През 2009 г. беше 
направено предложение за увеличаване щатната численост с 
горепосочената щатна бройка, но същото беше отхвърлено от ВСС. 

 
ДАННИ, ИЗВОДИ И АНАЛИЗИ ОТНОСНО ДВИЖЕНИЕТО НА 
ДЕЛАТА. 
 
През изтеклата 2009 г. в РС – Тополовград са разгледани общо 404 

бр. дела, от които 215 бр. наказателни дела и 189 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 предвид малкия брой 
съдии, характера и вида на постъпилите дела и невъзможността да се 
обособят такива колегии.  

 
  
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
 
1. Постъпили и разгледани дела 

 
 От общо разгледаните през 2009 г. наказателни дела – 215 бр., 

постъпили през годината са 209 бр.и останали несвършени в края на 2008 
г. – 6 бр. Върнати дела от горни инстанции за продължаване на 
съдопроизводствените действия –няма. 

 От общо постъпилите 209 броя по видове делата са, както следва:  
 - наказателни дела от общ характер    67 бр. 
 - от частен характер        7 бр. 
 - по чл. 78 А НК        9 бр. 
 - частно наказателни дела, вкл. и разпити   81 бр. 
 - административно-наказателен характер дела  45 бр. 
 
 От наказателните дела от общ характер:  
По глава ІІ престъпления против личността са постъпили 2 

бр.дела,съответно 1бр. по чл.129 от НК и 1 бр. по чл.152 НК. 
По глава ІІІ престъпления против правата на гражданите е 

постъпило 1 дело по чл.170 НК. 
По глава ІV престъпления против брака,семейството и младежта са 

постъпили 3 бр.дела по чл.183 НК. 
По глава V престъпления против собствеността са преобладаващ 

брой от делата от общ характер-постъпили 26 бр.дела, от които 16 бр.са за 
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кражби по чл.194 – 197 НК, 1 бр. – по чл.207 от НК, 3 бр. по чл.212 НК и 6 
бр. по чл.216 НК. 

По глава VІ престъпления против стопанството са постъпили 2 
бр.дела за престъпления по чл.235 от НК.  

По глава VІІІ престъпления против дейността на държавни органи, 
обществени организации и лица изпълняващи публични функции са 
постъпили 5 бр. дела, 3 бр.от които по чл.279 НК, 1 бр. по чл.280 НК и 1 
бр. по чл.296 НК. 

По глава Х престъпления против реда и общественото спокойствие 
са постъпили 8 бр.дела, от които 6 бр.за хулиганство по чл.325 НК и 2 
бр.за самоуправство по чл.323 от НК. 

По глава ХІ общоопасни престъпления са постъпили 20 бр.дела, от 
които 15 бр.по чл.343 НК, 2 бр. по чл.346 НК; 2 бр.по чл.339 НК и 1 бр.по 
чл.345 от НК. 

 От частно-наказателните дела - общо 81 бр. – 61 бр.са разпити пред 
съдия, а от останалите 20 бр. преобладават делата за вземане на мярка за 
неотклонение”задържане под стража”в досъдебното производство и 
съдебен контрол върху нея общо-6 бр. ; дела по жалби против 
постановления на РП-Тополовград за спиране или прекратяване на 
наказателното производство - 6 бр.; разрешения за претърсване и 
изземване – 3 бр.; принудителни медицински мерки – 3 бр., комулации – 2 
бр. 

 От административно-наказателния характер дела – общо 45 бр., 
преобладават тези по ЗДвП – 14 бр.; по УБДХ – 6 бр.; по ЗГ и ЗЛОД- 6 бр.; 
по ЗУТ – 1 бр.;по ЗМ – 1 бр.и останалите са жалби по наказателни 
постановления на Дирекция”Инспекция по охрана на труда”и на ОД на МВР 
по ЗБДС и по ЗЗДет. 

 Броят на постъпилите и свършени бързи производства в съда ни е 7 
; незабавни производства- 4 бр.; а наказателните дела разгледани по реда 
на съкратеното производство са 6 бр. 

  
2. Свършени дела 
 
От общо разгледаните през 2009 г. 215 броя наказателни дела са 

свършени 203 броя, от които 65 бр.- НОХД, 6 бр.- НЧХД, 9 бр.- по чл. 78 А 
НК, 81 бр.- ЧНД и 42 бр.- АХД.  

От свършените дела със съдебен акт по същество са решени 165 бр.; 
прекратени всичко: 38 бр., от които: със споразумение по чл. 382 НПК –17 
бр.; по чл.384 НПК – 16 бр.; върнати за доразследване - 2 бр. и 3 бр. 
прекратени по други причини – поради неподсъдност на РС, поради отводи 
на съдиите в ТРС и поради недопустимост на жалбата. 

  Спрямо общия брой разгледани наказателни дела процентът на 
свършените дела е 94,4 %, което е един добър показател за бързината на 
правораздаването. 

 От свършените 203 бр. в срок до 3 месеца са решени 201 бр., 
съставляващо 99 %.  

 От решените дела видовете и структурата е следната:  
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- наказателни общ характер дела от общо разгледаните 69 бр. са 
свършени 65 бр., съставляващи 94,2 %, като всички са в срок до 3 месеца. 

- наказателни частен характер дела от общо разгледаните 8 бр. са 
свършени 6 броя,съставляващи 75%, от които в срок до 3 месеца – 5 бр., 
съставляващи 83 % от общо свършените; 

- от общо разгледаните дела по чл.78А НК – 10 бр.-, свършени са 9 
бр.,съставляващи 90%, от които в срок до 3 месеца 8 бр., съставляващи 89 
% от общо свършените. 

- частно наказателните дела – от общо разгледани 82 бр.са 
свършени 81 бр.,съставляващи 98,8%, всички в срок до 3 месеца, 
съставляващи 100% от общо свършените дела. 

- административно- наказателни характер дела – от общо 
разгледаните 46 бр. са свършени 42 бр, съставляващи 91,3%,всички в срок 
до 3 месеца,съставляващи 100% от общо свършените дела 

 От прекратените 38 бр. дела: 
32 бр.са наказателни общ характер дела, от които 17 бр. прекратени 

със споразумение по чл.382 НПК; 13 бр. със споразумение по чл.384 НПК и 
2 бр.са върнати за доразследване. 

3 бр. са наказателни частен характер дела прекратени със 
споразумение в с.з. 

1 бр. е частно наказателно дело прекратено поради неподсъдност на 
делото на РС 

2 бр.са административен характер дела – едното прекратено поради 
отводи на съдиите,а другото поради недопустимост на жалбата. 

Върнатите за доразследване дела са минимален брой, много по-
малко от предходната година-за цялата 2009 г. са 2 бр.Едното е върнато с 
разпореждане на съдия-докладчика, тъй като е установено несъответствие 
между правната квалификация на деянието и обстоятелствената част на 
обвинителния акт и това нарушение води до ограничаване правото на 
защита на подсъдимия и се засягат законните права на пострадалото лице. 
Другото дело е върнато в съдебно заседание с определение на съда, като 
причините са противоречия между фактическите обстоятелства и 
диспозитива в обвинителния акт,които ограничават процесуалните права 
на подсъдимите и тяхната защита.  

 В края на отчетния период от общо разгледаните 215 бр. 
наказателни дела са останали несвършени - 12 бр., от които: НОХД – 4 бр., 
ЧХ – 2 бр, по чл.78А НК – 1 бр., ЧНД – 1 бр. и АХ – 4 бр. 

 Причините за отлагането на делата и неприключването им в края на 
отчетния период са следните : Всички дела са постъпили и са образувани 
през м.декември 2009 г..,повечето от тях към края на месеца и поради 
липса на работни дни, са насрочени за м.януари 2010г.- не са отлагани и са 
приключили.Само едно наказателно общ характер дело по чл.212 ал.4 НК 
от несвършените е образувано през м.ноември 2009 г.,но същото е от 
фактическа и правна сложност,следва да се призовават над 60 свидетели и 
вещи лица,поради което е насрочено за две поредни заседания през месец 
януари 2010 г. Поради нередовно призоваване и неявяване на подсъдимия 
в с.з.делото е отложено за м.февруари. 
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3. Обжалвани и протестирани дела  
От общо разгледаните наказателни дела са обжалвани и 

протестирани 25 бр., от които – 12 бр.са потвърдени, 5 бр. изменени и 5 
бр. – отменени. Три броя наказателни дела са без резултат, невърнати от 
по-горния съд.  

През 2009 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 
2009 г. 

Четири от отменените съдебни актове са по АХДела и са отменени от 
административния съд поради допуснати нарушения на процесуалните 
норми и правила.А другия отменен съдебен акт е по НАХД, като делото е 
върнато на прокуратурата с оглед нарушения на материалния и 
процесуалния закон свързани с неправилно тълкуване приложението на 
чл.78А НК,когато има имуществени вреди,но те не са елемент от състава на 
престъплението. 

 
4. Постановени актове и осъдени лица 
 
 От общо 67 бр.внесени през 2009 г.обвинителни актове и 

споразумения от РП по които са образувани НОХД, в съда ни са 
постановени 63 бр. актове, от които 33 бр. присъди /32осъдителни и 
1оправдателна/ и 30 бр.определения за одобряване на споразумения,което 
съставлява 94 %,като съотношение на внесените актове и наказаната 
престъпност от ТРС. 

 От внесените през 2009 г. постановления от РП за освобождавне от 
наказателна отговорност и налагане на административно наказание по 
които са образувани НАХД- 9 бр.са постановени 9 бр.решения по чл.78 А 
НК,което съставлява 100%. 

 От постъпилите през 2009 г.в ТРС 7 бр.тъжби по които са образувани 
ЧХД са постановени 6 бр.актове,от които 3 бр. присъди /2 осъдителни и 1 
оправдателна/и 3 бр.определения за одобряване на спогодби. 

 От предадените на съд лица общо 88 са осъдени 85 лица, 3 лица са 
оправдани.Сравнявайки видовете наказания които са наложени най-голям 
е броя на лицата с наложено наказание „пробация” – 30 лица. 
Наказание”лишаване от свобода” над 3 до 15 години е наложено на 2 лица; 
„лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 24 лица,от тях за 15 
лица е приложен чл.66 НК ; „глоба” на 8 лица по дела от общ характер,на 
2 лица по ЧХД и на 10 лица е наложено административно наказание по 
чл.78 А НК.На 9 лица са наложени други наказания извън посочените по-
горе. От осъдените лица 9 са били непълнолетни.Наказаните лица по 
споразумения са 37. 

В съда ни са постановени 2 оправдателни присъди по едно ОХДело 
по чл.323 ал.1 НК и по 1 ЧХДело по чл.144 ал.1 НК и по чл.146 ал.1 НК, по 
които са оправдани 3 бр.лица. И по двете дела подсъдимите са признати за 
невиновни поради това,че не се е установило по безспорен и категоричен 
начин да са осъществили престъпните състави на престъпленията,в които 
са обвинени. Следва да отбележа,че оправдателната присъда по ОХдело е 
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протестирана от РП и е потвърдена изцяло от по-горната инстанция.А 
присъдата по ЧХдело не е обжалвана и е влязла 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 значително увеличаване на техния 
брой – като съответно през 2009 г.са постъпили 209 бр.при 128 бр.за 2008 
г. и 189 бр.за 2007 г. 

 По видове делата са, както следва: 
      2007 г. 2008 г. 2009 г.. 
 ОХ        61   55  67 
 ЧХ      6  5  7 
 НАХД /78 а НК/    25  11  9 
 ЧНД /вкл.разпити/   71  29  81 
 АХД     26  28  45 
 
Следователно, като цяло в сравнение с предходните години се е 

увеличил незначително броят на общия характер дела и на частния 
характер дела. Единствено са намалели делата по чл. 78 А НК.Значително 
са увеличени частно наказателните и административния характер дела. 

През отчетната година почти се е запазил високия процент на 
свършените наказателни дела от общо разгледаните – за 2009 г. този 
процент е 94,4%, при 95.7% за 2008 г. и 93 % за 2007 г., което доказва 
бързината на правораздаването и срочното приключване на делата от 
съдиите. В края на отчетния период по-малък е броят на останалите 
несвършени наказателни дела в сравнение с 2007 г. и по-голям в 
сравнение с 2008 г.– 12 бр.за 2009 г., при 6 бр. за 2008 г. и 14 бр. за 2007 
г. Но както посочих по-горе в изложението си всички останали несвършени 
наказателни дела са постъпили и са образувани през м.декември 2009 г.., 
повечето от тях към края на месеца и поради липса на работни дни, са 
насрочени за м.януари 2010г.- не са отлагани и са приключили но през 
2010г.Само едно наказателно общ характер дело по чл.212 ал.4 НК от 
несвършените е образувано през м.ноември 2009 г.,но същото е с 
фактическа и правна сложност и въпреки това е насрочено в двумесечния 
срок по чл.252 ал.1 НПК. 

От обжалваните наказателни дела през отчетната година почти 
половината са потвърдени от въззивната инстанция,което е добър 
показател за качеството на съдебните актове. 

С оглед изложеното движение на делата и техния брой в Районен 
съд – Тополовград средната натовареност на съдиите по щат е 12,63. 

 По отношение на наказателните дела натовареността е 6,72, която е 
почти двойно увеличена в сравнение с предходната година, 
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
1. Постъпили и разгледани дела 
 
От общо разгледаните през 2009 г. граждански дела – 189 бр., 

постъпили през годината са 176 бр. и останали несвършени в края на 2008 
г. – 13 бр. 

От общо постъпилите 176 бр. структурата по видове дела е 
следната: 

- дела по общия ред      30 бр. 
 - дела по чл. 310 ГПК      11 бр. 
 - административни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ  1 бр. 
 - частни граждански дела     21 бр. 
 - дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК    109 бр. 
 - други извън посочените видове   4 бр. 
 
От делата по общия ред исковете по СК са 12 бр., от които едно дело 

е получено по подсъдност, в т.ч. 3 бр. за развод по вина, 4 бр. за развод по 
взаимно съгласие, 3 бр.за издръжка, 2 бр.за изменение на издръжка; 
облигационните искове са 14 бр., от които едно дело получено по 
подсъдност, в т.ч. за непозволено увреждане 3 бр; вещните искове са 6 
бр.в т.ч.едно дело по ЗСПЗЗ ; делбите са 4 бр.; исковете по КТ са 6 бр.като 
всички са за трудови възнаграждения и обезщетения по КТ.По ЗЗДН са 
постъпили 5 бр. дела и по чл. 30 от ЗЗДетето – 3 бр. дела. 

 
 
2. Свършени дела 
 
От общо разгледаните през 2009 г. 189 бр. дела са свършени 174 бр. 

От тях: 
- със съдебен акт по същество     154 бр. 
- прекратени по спогодба и др. причини   20 бр. 
Спрямо общия брой разгледани дела свършените са 92 %.  
От общия брой свършени дела в срок до 3 месеца са свършени 166 

бр., което съставлява 95 % от общо свършените дела.  
От решените дела видовете и структурата е следната:  
* граждански дела по общия ред – от общо разгледаните 39 бр. са 

свършени 30 бр, съставляващи 77 %, от които в срок до 3 месеца 23 бр., 
съставляващи 77 % от общо свършените дела: 

искове по СК от общо разгледаните 13 бр. са свършени 12 бр., 
съставляващи 92,3 %, от които в срок до 3 месеца – 11 бр., съставляващи 
92 % от общо свършените дела. 

 облигационни искове от общо разгледаните 18 бр. са свършени 14 
бр. дела, съставляващи 78 %, от които в срок до 3 месеца – 8 бр. дела, 
съставляващи 57 % от общо свършените дела.  

вещни искове от общо разгледаните 8 бр. дела са свършени 6 бр., 
съставляващи 75 %, от които в срок до 3 месеца 5 бр., съставляващи 83 % 
от общо свършените дела. 



85 

делби – от общо разгледаните 7 бр. дела са свършени 4 бр., 
съставляващи 57 %,като всички четири броя дела са свършени в срок до 3 
месеца. 

 искове по КТ – от общо разгледаните 9 бр. са свършени 5 бр. дела, 
съставляващи 55,5 %, като в срок до 3 месеца са свършени всичките пет 
броя дела бр. дела, съставляващи 100% от общо свършените дела. 

 всички други граждански дела неописани по-горе, от общо 
разгледаните 25 бр. са свършени 24 бр., съставляващи 96 %, като всички 
са свършени в 3-месечен срок.  

* От производствата по чл. 310 ГПК от общо разгледаните 14 бр. са 
свършени 9 бр., всички в срок до 3 месеца. 

* Частно-гражданските дела от общо разгледаните 21 бр. всички са 
свършени на 100 % и то в срок до 3 месеца; 

* Делата по чл. 410 и 417 от ГПК от общо разгледаните 109 бр. 
всички са свършени на 100 % и то в срок до 3 месеца; 

От прекратените дела – 20 бр. дела - няма прекратени по спогодба 
между страните, всички са по други причини. 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, поради отвод на съдиите и поради 
неотстраняване нередовност на исковата молба в определения от съда 
срок.  

В края на отчетния период от общо разгледаните 189 бр. граждански 
дела са останали несвършени - 15 бр., което съставлява 12 %. 

Повечето от останалите несвършени граждански дела са постъпили и 
образувани през месец ноември и декември 2009 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 2010 г., като някои от 
тях са приключили през този месец.Едно от делата е спряно по взаимно 
съгласие на страните и възобновено в края на отчетната година,поради 
което е останало несвършено поради тази причина. Две дела са от 
фактическа и правна сложност и са отлагани за събиране на 
доказателства,като и двете преди насрочването им са оставени без 
движение поради нередовност на исковите молби.Едното дело е за делба и 
в момента производството е във втората фаза. 

 
3. Обжалвани дела 
 
От общо разгледаните граждански дела са обжалвани 5 бр. 
Тъй като през 2009 г.са върнати и граждански дела обжалвани през 

предходни години, резултатите от които са отразени в справката за 
индексите наред със резултатите от обжалваните дела през 2009 г.се 
получават следните резултати: 

От върнатите обжалвани дела през 2009 г. са потвърдени изцяло или 
частично 11 бр.само 1 дело е отменено изцяло, което е добър показател за 
качеството на правораздавателната дейност на съда ни.  

По отношение на отмененото решение-касае се за трудовоправен 
спор, но въззивната инстанция не е констатирала нарушение на 
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материалния или процесуалния закон.А поради това, че преценката на 
събраните доказателства и правните изводи на първоинстанционния съд не 
съвпадат с разрешението на спора, дадено от второинстанционния съд 
решението се отменя изцяло и е постановено друго,с което исковете се 
уважават. 

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

предходните три години се установява значително увеличаване на техния 
брой – като съответно през 2009 г.са постъпили 176 бр. при 98 бр. за 2008 
г. и 166 бр. за 2007 г.  

  
По видове делата са както следва: 
      2007 г. 2008 г. 2009 г. 
 Дела по общия ред    56  46  30 
 Произв. по чл. 310 ГПК  0  9  11 
 Админ. по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ 11  0  1 
 Частни гр.дела   96  19  21 
 Дела по чл.410 и 417 ГПК  3  24  109 
Други гр.дела       4  
 
От посочените цифри е видно, че единствено незначително са 

намалели делата по общия ред в сравнение с предходните две години, при 
останалите е запазена известна устойчивост. Значително в пъти са се 
увеличили заповедните производства по новия ГПК в сравнение с 
производствата от предходните години.  

 В сравнение с предходните две години процентът на свършените 
граждански дела спрямо общия брой разгледани 92 % е по-висок в 
сравнение с 2008 г.- 88 % и малко по-нисък в сравнение с 2007 г.- 95 %. 

 В съда ни се забелязва сравнително малък процент на обжалвани 
граждански дела – само 5 бр. при 16 бр. за 2008 г. и 24 бр. за 2007 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 1 решение е отменено изцяло, което пък 
доказва качеството на правораздаването в съда ни.  

 
По отношение на гражданските дела натовареността е 5,91. 
 
 
СЪДЕБНО- ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
 
В съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Тополовград 

през отчетната 2009 г. са постъпили 45 бр. изпълнителни дела за сумата 72 
554 лв. Заедно с останалите несвършени дела в края на 2008 г. – 193 бр. 
дела общо са разгледани 238 бр. за сумата 635 833 лв. От тях 
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преобладават дела за вземания в полза на юридически лица и търговци – 
25 бр.,следвани от делата за вземания в полза на граждани – 20 бр.  

 От общо разгледаните за годината са свършени 47 бр. изпълнителни 
дела.  

Останали несвършени в края на отчетния период са 191 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, 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 увеличаване на техния брой -45 бр. при 21 бр. за 
2008 г.  

Постъпили са през отчетната година 3 бр. жалби против действията 
на ДСИ, от които само една е уважена. Изготвени са 2671 бр. призовки и 
книжа, от които са връчени 2448 бр. 

 
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА. БЮРО СЪДИМОСТ 
 
През отчетната 2009 г. в службата по вписванията по РС – 

Тополовград са извършени 732 бр. вписвания на актове, в т.ч. актовете по 
извършените 461 бр. нотариални дела /при 1684 бр.вписвания за 2008 г. и 
1631 бр. вписвания за 2007 г./; 1646 бр. общо нотариални удостоверявания 
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на подписи на частни документи и преписи от документи /спрямо 4031 за 
2008 г. и 2646 бр. за 2007 г./ Следователно и броят на вписванията и броят 
на нотариалните удостоверявания за отчетната година са намалели 
значително в сравнение с предходните години. Проверени и изслушани са 
общо 461 бр. нотариални дела по извършване на прехвърлителни сделки и 
констатиране правото на собственост /спрямо 1419 бр. за 2008 г. и 1291 
бр. за 2007 г. /.Следователно и техния брой е намалял. 

 В Службата по вписвания – Тополовград през 2009 г. са приети 
заявления от физически и юридически лица и по тях са издадени общо 101 
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 690 бр. справки по ЕГН на 
физически лица или ЕИК на юридически лица. Издадени са 106 бр. преписи 
на налични в Службата по вписвания нотариални актове.  

 Във връзка с поетапното създаване на имотен регистър през цялата 
2009 г. служба по вписвания – Тополовград всички вписвания се 
извършват по програма ИКАР, като се създават предварителни имотни 
партиди и вписванията на актовете, подлежащи на вписвания, се 
извършват по създадените партиди на недвижими имоти. 

 
През отчетната 2009 г. в Бюро съдимост при Районен съд – 

Тополовград са издадени 3048 бр. свидетелства и справки за съдимост, от 
които 1332 бр. свидетелства за съдимост и 1716 бр. справки за съдимост 
/при 3138 бр. свидетелства и справки за съдимост за 2008 г. и 3543 
бр.свидетелства и справки за 2007 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. 

 
 
V. МАТЕРИАЛНО И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ. 
 
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 тя не е достатъчна. С оглед на това 
с писмо от 28.05.2008 г. административния ръководител М. Семерджиева е 
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. 
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През 2009 г. поради липсата на средства от МП е спряно решението на 
въпроса и все още не е допуснато изменение на ПУП, без което не може да 
започне проектирането и изграждането на пристройката.  

В съда ни 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 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, 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 сега 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. 
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