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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ОКРЪЖЕН СЪД 
ЯМБОЛ 

 
 
Към 31.12.2011 г. Ямболски окръжен съд работи със щат: един 

Председател, двама Зам. Председатели, тринадесет член съдии и петима 
младши съдии. През отчетната година свободни останаха и три щатни 
бройки за мл. Съдии. Свободните щатни бройки за младши съдии са 
обявени по реда на ЗСВ.  

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

През отчетната 2011 г. няма наложени други дисциплинарни 
наказания и не текат дисциплинарни производства по отношение на 
съдии от Ямболския окръжен съд. 

Към 31.12.2011 г. в Окръжен съд гр.Ямбол работят по щат 32 броя 
служители. Същите са структурирани, съобразно Правилника за 
съдебната администрация в следните длъжности: Съдебен 
администратор – 1 бр., началник административна служба- 1 бр., Главен 
счетоводител- 1 бр., Съдебни секретари-5 броя, Съдебни деловодители-8 
броя, Съдебни архивари-1 брой, Управител на сграда-1 брой, Касиер-1 
брой, Призовкар -2 броя, Разносвач и чистач-3 броя, Огняр-1 брой, 
Мрежов системен администратор-1 броя, Шофьор-снабдител- 1 брой.  

Към 31.12.2011 г. има незаети 4 щатни щатни бройки на 
служители в Ямболски окръжен съд - служител по сигурността, системен 
администратор, съдебен архивар работник по поддръжката. 

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

Съотношението между броя на служителите от съдебна 
администрация при Окръжен съд Ямбол спрямо броя на съдиите от 
същия съд е 1,5 : 1. 

С оглед нуждите на съда, изхождайки от единния класификатор на 
длъжностите в съдебната администрация и структурирането на същите, 
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съобразно Правилника за съдебната администрация щатът на съда 
следва да бъде увеличен с бройка - Специалист ” Връзки с 
обществеността”: Изготвя стратегия на съда и осъществява връзките с 
обществеността. 
 
 

ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 
 
 
Първоинстанционни производства 
 
 
Брой на делата за разглеждане  

 
Граждански дела 

 
През отчетната 2011 г. в Окръжен съд Ямбол са постъпили за 

разглеждане общо 197 граждански дела първа инстанция, от които 
граждански-131 броя, търговски дела първа – 48 броя., частни 
граждански дела /без жалба за бавност/ -17 бр. и частни граждански 
дела по жалба за бавност – 1 бр.  

Останали несвършени от този вид към 1.01.2011 г. са 36 броя. 
Процентното съотношение между несвършени в началото на отчетния 
период към постъпилите през отчетния период граждански дела 
първа инстанция е 18,4%.  

При сравнителен анализ с 2010 г. и 2009 г. се отчита сравнително 
стабилизиране на постъпленията на гражданските дела първа инстанция 
в сравнение с предходната година, при рязкото увеличение, което се 
наблюдава в сравнение с 2009 г. През предходните две години 
постъпленията от тези дела са съответно - 210 броя за 2010 г. и 136 броя 
за 2009 г. 

Общият брой на разглежданите през отчетния период на 2011 г. 
първоинстанционни граждански дела е 232 броя. От тях 151 бр. са 
гражданските дела първа инстанция, 64 бр. са търговски дела и 17 бр. 
частите граждански дела /без жалби за бавност/. 

През отчетната 2011 г. са постъпили 23 броя фирмени дела- 
регистрационно производство. Основно това дела за регистрация на 
кооперации и юридически лица с нестопанска цел и и свързаните с тях 
промени, подлежащи на вписване в съответните регистри.  

 
Наказателни дела 
 
 През отчетната 2011 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 

разглеждане НОХД първа инстанция 78 броя и НАХД 14 броя – общо 
92 броя. Останали несвършени към 1.01.2011 г.- 14 броя от които 10 
броя НОХД и 4 броя НАХД. Общо първа инстанция дела за 
разглеждане през отчетния период – 106 броя от които НОХД 88 броя 
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и НАХД 18 броя. Процентното съотношение между несвършени в 
началото на отчетния период към постъпилите през отчетния период 
дела първа инстанция е 15,2%. 

При съпоставяне на данните през отчетния период с тези през 
2010 г. и 2009 г. се забелязва тенденция на значително увеличение на 
постъпленията по този вид дела – със 29 броя по отношение на 
постъпилите през 2010 г. дела – 63 бр. и със 56 броя при постъпили 36 
броя за 2009 г. 

 
От така посочените дела по глава ІІ от НК – престъпления 

против личността общия брой на разглежданите дела през отчетния 
период е 13, от които 9 постъпили през отчетния период и четири 
останали несвършени в началото на отчетния период. Три от делата са 
останали несвършени към края на отчетния период. 

Сравнено с предходните две години съответно през 2010 година в 
ЯОС са разгледани от този вид 9 дела и през 2009 година 6 броя. 

  
По глава V от НК – престъпления против собствеността 

общия брой на разглежданите дела през отчетния период е 12, 11 от 
които постъпили през отчетния период и 1 брой останало несвършено в 
началото на периода. Едно от делата е останало несвършено в края на 
отчетния период. 

Сравнено с предходните две години съответно през 2010 година в 
ЯОС са разгледани от този вид дела 11 броя и през 2009 година 7 броя. 

 
По глава VІ – престъпления против стопанството общия брой 

на разглежданите дела през отчетния период е 48 броя от които НОХД 
31 броя и НАХД 17 броя. Едно от НОХД е останало несвършено в 
началото на отчетния период. В края на отчетния период са останали 
несвършени осем дела от които 7 броя НОХД и 1 брой НАХД. 

 Сравнено с предходните две години съответно през 2010 година в 
ЯОС са разгледани от този вид дела общо 32 броя дела от които 14 броя 
НАХД и през 2009 година са разгледани 5 броя дела. 

 
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 13 от които 12 броя НОХД и едно НАХД, едно от които / НОХД/ 
от предходен и общо 12 броя от които 11 НОХД и 1 НАХД постъпили през 
отчетния период. В края на отчетния период са останали две 
несвършени НОХД. 

 Сравнено с предходните две години през 2010 година в ЯОС са 
разгледани 3 броя дела от този вид и през 2009 година 4 броя. 

 
По глава Х – престъпления против общественото 

спокойствие е разгледано едно дело, което е останало несвършено в 
началото на отчетния период. Към края на отчетния период няма 
останали несвършени дела по тази глава. 
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Сравнено с предходните години през 2010 година е разгледано 
едно дело, което е останало несвършено към края на същата година, а 
през 2009 година не са разглеждани дела по тази глава. 

 
По глава ХІ – общоопасни престъпления общия брой на 

разгледаните НОХД през отчетния период е 19, от които 17 постъпили 
през отчетния период и 2 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 2010 година в 
ЯОС са разгледани от този вид дела 12 броя и през 2009 година 20 броя.  

През отчетния период на 2011 г. в Ямболския окръжен съд са 
постъпили за разглеждане общо 152 броя частни наказателни дела. 
Останали несвършени към 1.01.2011 година са две дела. Общо частни 
наказателни дела за разглеждане през отчетния период – 154 броя. В 
края на отчетния период са останали несвършени четири дела от този 
вид. Процентното съотношение между несвършени в началото на 
отчетния период към постъпилите през отчетния период частни 
наказателни дела е 1.32%. 

 При сравнителен анализ с 2010 и 2009 г. се наблюдава тенденция 
на значително намаляване на броя на частни наказателни първа 
инстанция дела в сравнение с предходната 2010 година и такава на 
сравнително запазване на броя в сравнение с 2009 година. През 
предходните две години постъпленията от тези дела са съответно – 318 
броя за 2010 година и 175 броя за 2009 г.  

 От тях през отчетния период на 2011 г. в Ямболския окръжен съд 
са постъпили за разглеждане 54 броя частни наказателни дела 
РАЗПИТИ. Няма останали несвършени дела от този вид към началото на 
отчетния период- 1.01.2011 г.  

 При сравнителен анализ с 2010 и 2009 г. се наблюдава тенденция 
на значително намаляване на постъпленията на частни наказателни 
дела РАЗПИТИ през последната година. През предходните две години 
постъпленията от тези дела са съответно -141 броя за 2010 година и 81 
броя за 2009 г.  

 
Общия извод е, че при първоинстанционните наказателни дела се 

наблюдава тенденцията за значително увеличаване на постъпленията от 
НОХД и НАХД. Запазва се и значителна устойчивост на броя на висящите 
в началото на отчетния период наказателните дела от този вид спрямо 
предходната година. С тенденция на значително намаляване е 
постъплението на частните наказателни дела първа инстанция през 
отчетния период, като намалението на делата от този вид е предвид 
рязкото намаляване на частни наказателни дела разпити, а именно с 87 
броя дела по малко от 2010 година и с 27 броя по малко от 2009 година. 

Брой на свършените дела  
 
Граждански дела 
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През 2011 г. броя на общо свършените в Окръжен съд Ямбол 
граждански дела е 188, които се разпределят по видове, както 
следва:  

- Граждански. Свършени 122 бр. От тях в тримесечен срок- 109 
бр.,което съставлява 89% от свършените от този вид. В сравнение с 
предходните години- 63% за 2009 г. и 94% за 2010 г. 

- Търговски. Свършени 49 бр. В тримесечен срок 40 бр., което 
съставлява 82% от свършените от този вид. В сравнение с предходните 
години- 61% за 2009 г. и 85% за 2010 г. 

- Частни граждански дела/без жалби за бавност/ - 17 броя. 
Всички са свършени в срок.  

През 2011 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол фирмени 
дела е 23 броя. Всички са свършени в срок.  

 
Анализът на горните данни сочи, че се запазва високият процент 

на свършените в 3-месечния срок граждански дела при съпоставка с 
предходните години. Броят на делата, останали висящи в края на 
отчетната година, е незначително завишен.  

В тримесечния срок от образуване на делото до постановяване на 
решение по него са решени делата относно: 

- всички осиновявания;  
 -всички дела по жалби срещу действията на СИ; 
- всички дела по чл.25 ЗТР; 
- делата по всички частни производства с произнасяне в закрито 

заседание;  
- основната част от делата от и срещу търговци; делата по искове 

по Търговския закон; делата за непозволено увреждане; делата по 
несъстоятелност.  

Решаването на делата извън тримесечния срок е свързано и се 
обуславя от различни причини, които могат да се обобщят така: 

  
1.Процедурата по размяна на книжа: Както при гражданските, така 

и при търговските дела, средно размяната на книжата между страните 
ангажира време от около 1,5 - 2 месеца. При това положение, откритото 
съдебно заседание по делото обикновено се провежда в третия месец. В 
такъв случай, ако се наложи отлагане на делото в първото съдебно 
заседание поради нередовно призоваване на страна, поради неявяването 
й по уважителни причини, за поставяне на допълнителна задача на 
вещото лице, или за събиране на други доказателства във връзка с 
указанията на съда в доклада му, то обективно и неизбежно делото 
приключва с решение след инструктивния 3-месечен срок. 

 На следващо място, ако при първоначалното призоваване 
ответникът не бъде намерен на адреса, посочен в исковата молба, 
процедурата по чл. 47/ ГПК свързана със залепване на уведомление, с 
изчакване изтичането на срока по ал.2, респ. с назначаването на особен 
представител, в повечето случаи също води до приключване на делото 
след тримесечния срок. Аналогични са и хипотезите, в които съдът е 
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уважил искане за възстановяване на срока за подаване на отговор по 
исковата молба и др. 

 
2. Усложнения в процеса: Приключването извън тримесечния срок 

в тези случаи обикновено се обуславя от: предявяване на насрещни и 
инцидентни установителни искове; конституиране на нови страни; 
осъществяване на процедурата по предоставяне на правна помощ; 
обжалване на определения на съда, постановени в хода на 
производството и наложили изпращане на делото в по-горна инстанция; 
когато се спира производството по взаимно съгласие на страните, или за 
да се изчака изхода по друг преюдициален спор и др. 

 
 3. Делата за оспорване или установяване на произход: Обикновено 
производството по тази категория дела е свързано с назначаване на 
специфични медицински експертизи, а впоследствие и с разпити по 
делегация на вещите лица. Самите страни по делото също често не 
съдействат за изготвяне на заключенията в срок, като не се явяват на 
определените дати в съответните медицински заведения. Ето защо 
обективно тази категория дела, не би могла да приключи в 3- месечния 
срок. 
 
 4. Делата образувани по реда на чл.28 и сл. от ЗОПДИППД – по 
исковете за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност, нормата на чл.28 ал.2 ЗОПДИППД предвижда 
обнародване на обявление в ДВ и насрочване на делото в открито 
съдебно заседание за дата, която не може да е по-рано от 3 месеца от 
публикуване на обявлението. При това положение е очевидно, че и тази 
категория спорове съгласно волята на законодателя не биха могли да 
приключат в 3-месечния срок. 
 
 5. Делата по несъстоятелност, при които производството не приключва с 
решение по чл.632 ТЗ, а се развива във всичките си фази – откриване на 
несъстоятелността, предявяване на вземанията, обявяване на 
несъстоятелност, осребряване на имуществото, изплащане на 
вземанията и приключване на производството.  
 
  Анализът на изложеното налага извод, че причините за 
неспазване на тримесечния срок за приключване и решаване на 
делата в преобладаващия брой случаи са обективни, не зависят и 
не се дължат на неправилно процесуално поведение на съдиите. 
Процесуалните норми и процедури са спазени и приложени такива, 
каквито са, за да се осигури и гарантира правото на защита на 
страните, попълването на делото с необходимите доказателства и 
установяването на обективната истина.  
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 От всичко свършените през отчетния период граждански дела 
първа инстанция със съдебен акт по същество са свършили 160 
дела.От тях:  
 граждански –105 дела 

 търговски – 38 дела 
частни граждански/без жалби за бавност/ - 17 дела 
Прекратените граждански дела първа инстанция през 

отчетния период са общо 28 броя. От тях: търговски - 11 дела и 
граждански - 17 дела. 

Първоинстанционните дела са прекратени са следните основания: 
- поради неотстранени в срок нередовности по исковата молба; 
- поради оттегляне или отказ от иска; 
- поради констатирана недопустимост на иска; 
- поради родова неподсъдност на спора пред ОС и поради 
направен отвод за местна неподсъдност на делото пред ЯОС; 
- поради недопустимост на жалбата срещу действия на СИ, 
неподлежащи на обжалване, предвид лимитативното изброяване в 
чл.435 ГПК; както и поради неправилно администриране на жалби 
от СИ до ОС ; 
- поради изтекъл срок по чл.632 ал.2/ ТЗ, в който не е поискано 
възобновяване на производство по несъстоятелност, с последица 
прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване 
на длъжника от търговския регистър.  
 
Наказателни дела 
 
През 2011 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол НОХД и 

НАХД първа инстанция е 90 /73 броя НОХД и 17 броя НАХД/. В срок до 
3 месеца са свършени 77 дела /62 броя НОХД и 15 броя НАХД/, което 
съставлява 85,6% от свършените от този вид дела, при 91% за 2010 г. и 
76% за 2009 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, защита и вещи лица 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. 
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- за връчване на обвинителен акт в срок, на разбираем за 
подсъдимия език, назначаване на нов преводач поради направени 
възражения за точност на превода, неявяване на преводача, връчване на 
обвинителен акт и призоваване на подсъдим и свидетели на адрес извън 
територията на страната. 

- при регистрация на подсъдим като кандидат за кмет, както и 
на адвокати защитници членове на ЦИК и РИК предвид разпоредбите на 
ИК. 

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

 Във всички случаи съда е санкционирал нередовната страна 
или свидетел, вещо лице или преводач по чиято вина е отложено 
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. За максималния три 
месечен срок са отлагани само дела, по които призоваване на лица е 
било свързано със съдебна поръчка извън територията на страната.  

От всичко свършените през отчетния период НОХД и НАХД първа 
инстанция със съдебен акт по същество са свършили 90 дела, от 
които 51 дела с присъди и решения /с присъда 35 броя и решение 16 
броя/ и са прекратени 39 дела. 

От прекратените 38 НОХД дела 28 дела са завършилите със 
споразумение и 10 дела са прекратени и върнати на 
прокуратурата. 

От прекратените завършили със споразумение НОХД общо 28 
дела по реда на чл.382 от НПК са 18 дела и по реда на чл.384 от НПК– 
10 дела. 

Всички внесени и приключили със споразумение НОХД по реда на 
чл.382 от НПК са разгледани от съда в законоустановения 7 дневен срок 
по чл.382 ал.2 от НПК. По петнадесет от делата споразуменията са 
одобрени от съда в съответствие с разпоредбите на чл.382 от НПК, така 
както са внесени. По три от делата са направени от съда предложения за 
промяна в споразумението по реда на чл.382 ал.5 от НПК, които са 
приети от страните, след което съда е одобрил споразуменията. 

При завършилите със споразумение по реда на чл.384 от НПК 10 
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. По три от 
делата е направено предложение от съда по реда на ал.5 на чл.282 от 
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НПК, които са приети от страните, след което съда е одобрил 
споразумението. 

От прекратените дела 8 НОХД са върнати на прокуратурата 
за доразследване, като по всички връщането е за констатирани 
допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в хода на 
досъдебното производство и при изготвянето на обвинителните 
актове.По реда на чл.249 ал.2 от НПК с разпореждане на съда са върнати 
5 НОХД и по реда на чл.288 ал.1 от НПК с определение от открито 
съдебно заседание – 3 НОХД. 

Причините за връщане на делата на прокуратурата са за 
допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в хода на 
досъдебното производство, а именно:  

- нарушени правата на пострадало лице визирани в чл.75 НПК 
като органа на разследването не е изпълнил задължението си по чл.227 
ал.2 от НПК, нарушено е правото на пострадалото лице да участва в 
производството, не е призовано за предявяване на разследването, 
същото не е заявило отказ и производството не му е предявено. 

- нарушени права на обвиняем като органа на разследването не е 
изпълнил задължението си по чл.227 ал.2 от НПК с което е нарушено 
правото на обвиняемия за участие в производството, не е призовано за 
предявяване на разследване не е заявило отказ и производството не му 
е предявено. 

- 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. 2 и 3 от НПК, 
такива довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдими 
лица, като е нарушено правото им на защита – да разберат в какво точно 
се обвиняват и да реализират защитата си, а именно: постановленията 
за привличане в качеството на обвиняеми, а и внесените обвинителни 
актове не отговарят на изискванията на закона: противоречие в 
диспозитива на обвинителния акт между текстовото изписване на 
престъплението и дадената правна квалификация /деяние по чл.354 а 
ал.2 от НК при промяна на текста с ДВ бр.26/2010 г. в диспозитива на 
постановлението за привличане в качеството на обвиняем и в 
диспозитива на обвинителния акт - голямо количество, а не както е в 
посочената разпоредба – големи размери; непълен и неясен диспозитив 
на обвинителния акт; неконкретизиране на всяко от включените в 
продължаваната престъпна дейност деяние в обстоятелствената част на 
обвинителния акт по време, място и начин на осъществяване ;в 
диспозитива на обвинителния акт е визирано осъществено престъпление 
при условията на опасен рецидив – квалифициращ признак на 
престъпление по чл.354 а ал.2 т.4 от НК, при липса на изложени 
обстоятелства касателно визираната квалификация в обстоятелствената 
част на обвинителния акт. 

Сравнено с предходните две години прекратените и върнатите за 
доразследване НОХД са съответно 2 за 2010 година и 1 за 2009 година, 
като и в предходните години са констатирани допуснати отстраними 
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съществени процесуални нарушения, включително и такива идентични с 
установените по върнатите през 2011 година дела. Налице е тенденция 
на значително увеличаване на броя на прекратените и върнати за 
доразследване дела през трите години - в минимални граници за 2010 г. 
спрямо 2009 г. и значително през 2011 година спрямо 2010 г. – от две на 
осем дела. 

 
През 2011 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол частни 

наказателни дела първа инстанция е 96. В срок до 3 месеца са 
свършени 96 дела, което съставлява 100% от свършените от този вид 
дела, при 99% за 2010 г. и 100% за 2009 г. 

От всичко свършените през отчетния период частни наказателни 
дела първа инстанция със съдебен акт по същество са свършили 95 дела. 

През отчетната 2011 г. е прекратено 1 частно наказателно дело 
първа инстанция. 

 
 

Брой обжалвани и протестирани съдебни актове. 
Резултати от въззивна и касационна проверка.  

 
 
През отчетния перод на 2011 г. са обжалвани 42 съдебни акта на 

Ямболския окръжен съд,постановени по граждански дела първа 
инстанция./вкл.търговски дела/. От тях: 1 е отменен, 3 акта са 
потвърдени частично и 22 акта са потвърдени изцяло. За останалите към 
момента на изготвяне на доклада няма резултат. Спрямо свършените 
през отчетния период 171 броя дела от този вид процента на отменените 
съдебни актове е 0,6%, а спрямо общия брой на делата за разглеждане 
от този вид през същия период 215 дела- 0,5% . 

През отчетния период на 2011 г. са обжалвани 6 съдебни акта на 
Ямболския окръжен съд, постановени по частни граждански дела 
първа инстанция От тях: 2 са отменени и 4 акта са потвърдени. 

 
През отчетния период на 2011 година са обжалвани и 

протестирани общо 38 присъди и решения, от които 27 присъди по 
НОХД и 11 решения по НАХД на Ямболски окръжен съд.  

От тях са обжалвани и протестирани по НОХД 27 присъди – по 
подадени 21 жалби от страните, 4 протеста и по две дела жалба и 
протест едновременно. От тях съответно са потвърдени 10 присъди, 
изменени няма, отменени 2 присъди. Спрямо свършените през отчетния 
период 73 НОХД процента на отменените е 2,7%, а спрямо общия брой 
на делата за разглеждане от този вид през същия период 88 – 2,3%. 

По първото от делата 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 
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ал.3 от НПК, а именно липсва анализ на показанията на част от 
свидетелите с оглед на вътрешна противоречивост и такава помежду им, 
свидетелските показания не са съпоставени с обективните факти – 
веществени доказателства и заключения на назначени експертизи, за 
изясняване на противоречия относими към предмета на доказване, 
показанията на част от свидетелите са отхвърлени декларативно; не е 
обсъждана хипотезата на превишаване пределите не неизбежна отбрана, 
както и отговорността по чл.118 вр. с чл.116 ал.1 т.6 от НК с оглед на 
заключение на съдебно – психологическа и психиатрична експертиза. 

По второто от делата като причина за отмяна на присъдата и 
връщане на делото на ЯОП за допълнително разследване е констатирано 
съществено нарушение на процесуални правила довело до ограничаване 
на процесуалните права на подсъдимите. При извършване на 
подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно 
заседание, както и при разглеждането му в такова решаващия съд е 
пропуснал да констатира при правно задължение за това съгласно 
разпоредбата на чл.248 ал.2 т.3 НПК и чл.288 ал.1 НПК допуснати 
отстраними съществени нарушения на процесуални правила изразяващи 
се в това, че обвинителния акт не отговаря на изискванията на чл.246 
ал.2 от НПК- не са конкретизирани действията на всеки един от 
подсъдимите, като ги е възпроизвел и в съдебния си акт. 

Сравнено с резултатите от 2009 година и 2010 година, където 
процента на отменените присъди спрямо свършените дела е 2,7% за 
2009 г. и 1,9% за 2010 година, а този на отменените спрямо разглеждани 
такива за 2009 г. е 2,32% а за 2010 година 1,45%, е налице устойчивост 
на показателите за качество на постановените от ЯОС съдебни актове 
относимо към предходните 2010 и 2009 години. 

 
През отчетния период на 2011 година са обжалвани или 

протестирани 26 съдебни акта по частни наказателни дела първа 
инстанция на Ямболски окръжен съд, като от тях едно е протестирано и 
25 обжалвани от страните. От тях 2 са отменени, 2 са изменени и 22 са 
потвърдени. Спрямо свършените за отчетния период 96 броя дела 
процента на отменените е 2,08%, а спрямо общия брой на 
разглежданите през периода 100 дела е 2,00%. 
 

  
Структура на наказаната престъпност 

 
През 2011 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 VІ 
от НК- престъпления против стопанството, като с присъди, решения 
и определения за одобряване на споразумения по глава 29 от НПК са 
приключени общо 36 дела от които 15 със споразумения и 21 с присъди и 
решения от които 5 дела с присъди и 16 с решения, единадесет по 
раздел ІІІ-престъпления против митническия режим - по чл.242 ал.1 б.а 
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и д от НК – девет и по чл.242 ал.2 НК/ с предмет наркотични вещества/ 
две дела и 23 дела по раздел ІV – престъпления против паричната и 
кредитна система от които по чл.248 а ал.2 и ал.5 от НК седемнадесет 
дела, по чл.243 ал.1 от НК – едно дело и по чл.252 ал.1 и 2 от НК – 
четири дела. 

От общо 37 подсъдими и обвиняеми лица по тези дела за виновни 
са признати и са осъдени 34 лица, като са признати за невиновни и 
оправдани 3 обвиняеми лица. На 19 подсъдими са наложени наказания 
лишаване от свобода, и на 15 глоба. На едно лице наложеното наказание 
лишаване от свобода е в размер от 11 години, като на всички останали 
подсъдими наложените наказания лишаване от свобода са в размер до 3 
години. На 18 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 
81,8%, като има постановени оправдателни присъди и решения по 
отношение на четири обвиняеми лица. 

Сравнено с предходните години: през 2010 година от този вид 
дела са разгледани и приключени с присъди и споразумения 27 дела и са 
осъдени –признати за виновни 30 лица, а през 2009 г. са приключени 
общо 4 дела всички със споразумения и са осъдени – признати за 
виновни 4 лица. 

 
На следващо място по брой са делата за престъпления по глава 

ХІ от НК- общоопасни престъпления, като с присъди и определения 
за одобряване на споразумения по глава 29 от НПК са приключени общо 
14 дела от които с присъди 7 и със споразумения 7 дела, в най-големия 
си брой – 7 дела такива за престъпления по чл.354 а от НК, 6 дела по 
чл.343 от НК и 1 дело по чл.330 ал.2 от НК. 

От общо 16 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и 
са осъдени 16 лица. От всички подсъдими на 15 лица са наложени 
наказания лишаване от свобода, на три лица и глоба /по чл.354 а от НК/. 
На едно лице е наложено наказание пробация. На 7 от осъдените на 
различни срокове наказание лишаване от свобода 15 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 
82,4%, като по тази глава няма постановени оправдателни присъди. 

Сравнено с предходните години: през 2010 година от този вид 
дела са разгледани и приключени с присъди и споразумения 10 дела и са 
осъдени –признати за виновни 16 подсъдими като няма оправдани лица, 
а през 2009 г. са разгледани и приключени 19 дела с присъди и 
споразумения и са осъдени – признати за виновни 26 лица и е оправдано 
1 лице. 

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

от НК-престъпления против собствеността, като по тази глава са 
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приключили 11 дела от които 8 с присъди и 3 с одобрено от съда 
споразумение по гл.29 от НПК. Всички разгледаните дела по тази глава - 
V са за престъпления по чл.199 от НК – десет по чл.199 ал.1 т.4 НК и 
едно по чл.199 ал.2 т.2 от НК. 

 От общо 16 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати 
и са осъдени 16 лица, като няма признати за невиновни и оправдани 
лица. На всички осъдени 16 подсъдими са наложени наказания лишаване 
от свобода. На пет лица наложеното наказание лишаване от свобода е в 
размер до 3 години и на единадесет лица наложеното наказание 
лишаване от свобода е между три и десет години. На 15 от осъдените на 
наказание лишаване от свобода подсъдими изтърпяването на 
наказанието е ефективно и на 1 отложено на осн. чл.66 от НК такова. 

 
 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 2010 година от този вид 
дела са разгледани и приключени 10 дела и са осъдени – признати за 
виновни 12 лица и са признати за невиновни и оправдани две лица, а 
през 2009 година от този вид дела са разгледани и приключени с 
присъди и споразумения 5 дела и са осъдени –признати за виновни 5 
подсъдими и са признати за невиновни и оправдани 2 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 9 дела с присъди и 
споразумения от които с присъди 8 дела и 1 дело със споразумение по 
реда на глава 29 от НПК.  

Разгледани по текстове делата за престъпления по чл.282 от НК са 
четири, по чл.304 ал.1 от НК три и по едно по чл.277 а ал.3 НК и чл.278 
ал.6 от НК. 

 От общо 11 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати 
и са осъдени 10 лица и едно лице е признато за невиновно и оправдано. 
На 9 от осъдените лица наложеното наказание е лишаване от свобода и 
на едно пробация. На 8 от осъдените на наказание лишаване от свобода 
9 лица наложеното наказание е в размер до 3 години, с приложение на 
чл.66 от НК и на едно лице такова в размер от 3 г. 8 м. лишаване от 
свобода.  

По тази глава от НК относителния дял на постановените 
осъдителни съдебни актове спрямо внесените прокурорски такива е 
81,8%, като има постановена една оправдателна присъда. 

Сравнено с предходните години: през 2010 г. от този вид са 
приключени две дела с присъди и са признати за виновни и осъдени две 
лица, а през 2009 година са разгледани и приключили 2 дела с присъди 
и са осъдени - признати за виновни 4 лица. 
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На следващо място по брой са делата за престъпления по глава ІІ 
от НК – престъпления против личността, като по тази глава са 
приключили 7 дела от които с присъди шест дела и със споразумение 
едно дело. Разгледани по текстове делата са съответно за престъпления 
по чл.116 ал.1 т.6 вр. с чл.115 от НК три дела, за престъпление по чл.116 
ал.1 т.3 от НК едно дело, за такова по чл.115 от НК едно дело, по чл.149 
ал.5 вр. с ал.1 от НК едно дело и по чл.142 ал.4 от НК едно дело. 

 От общо 10 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати 
и са осъдени 10 лица. Едно лице е признато за невиновно да е 
осъществило престъпление по чл.116 ал.1 т.6 вр. с чл.115 от НК и е 
оправдано по този текст от закона, като е признато за виновно в 
осъществяване на деяние по чл.339 от НК. На четири осъдени лица 
наложеното наказание е лишаване от свобода в размер до 3 години – 
съответно такова от 3 години лишаване от свобода, две години и осем 
месеца лишаване от свобода и на две лица от по една година лишаване 
от свобода, като по отношение на всеки един от тези подсъдими 
изтърпяване на наказанието е отложено на осн. чл.66 от НК. На едно 
лице наложеното наказание е в размер на 10 години лишаване от 
свобода, на четири лица са наложени наказания над десет години 
лишаване от свобода – съответно такива от единадесет години, 
петнадесет години, осемнадесет години и деветнадесет години лишаване 
от свобода. 

 По тази глава от НК относителния дял на постановените 
осъдителни съдебни актове спрямо внесените прокурорски такива е 
77,7%, като има постановена една оправдателни присъда по отношение 
на едно лице. 

Сравнено с предходните години: през 2010 година от този вид 
дела са разгледани и приключени с присъди 4 дела и са осъдени –
признати за виновни 5 подсъдими, а през 2009 г. са разгледани и 
приключени 4 дела с присъди и споразумения и са осъдени – признати за 
виновни 3 лица и признати за невиновни и оправдани 2 лица. 

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

от НК – престъпления против личността, като по тази глава е 
приключило 1 дело с присъда. Делото е за престъпления по чл.234 ал.2 
т.2 и 3 НК, чл.321 ал.2 вр. с ал.1 НК. 

 От общо 5 подсъдими лица по това дело за виновни са признати и 
са осъдени 5 лица. Няма признати за невиновни и оправдани лица. На 
две осъдени лица наложеното наказание е лишаване от свобода в 
размер над 3 години – съответно такова от 3 години и 6 месеца и 4 
години и 6 месеца. По отношение на три лица са наложени наказания от 
по три години лишаване от свобода с отлагане на изтърпяването на 
наказанието лишаване от свобода на осн. чл.66 ал.1 от НК. 

Сравнено с предходните години: през 2010 година от този вид 
дела е разгледано едно дело останало несвършено към края на отчетния 
период, а през 2009 година няма разглеждани дела от този вид. 
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През 2011 година в Ямболски окръжен съд са разгледани по 
реда на глава 27 от НПК 14 броя НОХД. По тринадесет дела 
разгледани по този ред решението на съда е взето по искане направено 
от подсъдимите и по едно по предложение на съда. Производството по 
делата е приключило в кратки срокове – по пет от делата в едномесечен, 
по осем от делата в двумесечен и по едно от делата в тримесечен срок 
от постъпване на делото с обвинителен акт в съда. По осем от делата са 
постъпили жалби, по шест от които от подсъдим и по две от делата 
едновременно от подсъдим и граждански ищец и частен обвинител. По 
делата няма постъпили протести. По дванадесет от разгледаните по този 
ред дела присъдите са влезли в сила. 

В сравнителен план през предходните две години са разгледани по 
този ред съответно през 2010 г. 8 дела и през 2009 година осем дела. 

 
 

Осъдителни присъди. Осъдени лица 
  
 
От общо разгледаните и приключили с присъди, решения и 

одобрени споразумения от съда през 2011 година 79 дела /62 НОХД и 17 
НАХД/ по отношение на 95 лица /79 подсъдими по НОХД и 16 обвиняеми 
по НАХД/ по 75 от делата /62 НОХД и 13 НАХД/ са постановени 
осъдителни присъди, решения и одобрени споразумения по отношение 
на 91 лица /76 подсъдими по НОХД и 15 обвиняеми по НАХД/ и по 4 от 
делата /1 НОХД и 3 НАХД/ са постановени съответно една оправдателна 
присъда по НОХД по отношение на 1 подсъдим и 3 решения по НАХД с 
които са оправдани три обвиняеми лица.  

По вид наложените наказания съответно са на 2 лица наказание 
пробация, на 74 лица лишаване от свобода и на 25 глоба. От наложените 
наказания глоба общо на 23 лица - на 8 лица наказанието е наложено 
кумулативно с наказание лишаване от свобода и на 15 като 
самостоятелно наказание. По размер наложените наказания лишаване от 
свобода съответно на 51 лица до три години, на 16 лица от три до 10 
години и на 5 лица над 10 години. По отношение на 42 лица 
изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода е 
отложено за различни срокове от 3 до 5 години. 

През отчетния период ЯОС е постановил 48 влезли в сила съдебни 
актове/ 12 присъди, 28 споразумения и 8 решения /, по които са осъдени 
53 лица / 12 с присъди, 33 по споразумение и 8 с влезли в сила 
решения/. 

 
 
Оправдателни присъди. Причини 
 
 
През отчетния период ЯОС е постановил две оправдателни 

присъди по НОХД по внесено обвинение с два обвинителни акта срещу 
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две лица. По едно от делата е постановена оправдателна присъда по 
внесено обвинение по чл.116 ал.1 т.6 вр. с чл.115 от НК срещу едно 
лице. От събраните и проверени по делото доказателства съда е приел 
за установени фактически обстоятелства по осъществяване на деянието, 
сочещи на непосредствено противоправно нападение от пострадалия над 
подсъдимия, респективно осъществяване на деянието при условията на 
неизбежна отбрана по чл.12 ал.1 от НК. Следва да се има предвид, че 
същото лице е признато за виновно за осъществено по чл.339 от НК 
деяние. 

По едно от делата е постановена оправдателна присъда по 
внесено обвинение по чл.282 ал.2 пр.2 вр. с ал.1 от НК срещу едно лице. 
Причина за постановяване на оправдателната присъда е недоказаността 
на осъществяване на престъплението по внесеното обвинение от 
подсъдимия. В хода на съдебното производство се установява внасяне на 
обвинението без да са налице достатъчно доказателства установяващи 
осъществяване на деянието по внесеното обвинение от подсъдимия и 
установяване на фактически обстоятелства, от анализа на които съда е 
направил извода за липса на осъществено деяние по внесеното 
обвинение.  

Налага се извода за недостатъчно прецизна проверка от страна на 
представителите на обвинението при внасяне на обвинителните актове, 
по които са образувани делата, 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 2011 година в Ямболски окръжен съд са разгледани 

общо 12 НОХД с предмет наркотични вещества .  
По 5 от делата обвинението е по чл.354 а ал.1 от НК, по 5 от 

делата обвинението е по чл.354 а ал.2 от НК и по 2 от делата с 
обвинение по чл.242 ал.2 от НК. 

От всички 12 НОХД 9 са приключили с присъди или 
споразумения, като всичките 9 приключени дела са свършени в 
тримесечния инструктивен срок. Две от делата са прекратени и върнати 
на ЯОП за доразследване и по едно производството не е приключило. 

С присъди са приключили 3 дела и със споразумения 6 
дела, от които със споразумение по чл.381 от НПК три дела и три дела 
със споразумение по реда на чл.384 НПК. 

Осъдени са общо 10 лица като няма оправдани лица. 
На един подсъдим е наложено наказание глоба и на 9 

подсъдими са наложени наказания лишаване от свобода по размер 
както следва: на 8 подсъдими до 3 години лишаване от свобода и на 
един подсъдим над 10 години  /11 години ЛС/. От наложените наказания 
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лишаване от свобода по отношение на две лица е отложено 
изтърпяването на наказанието на осн. чл.66 от НК и на три лица 
кумулативно наказание глоба. 

Три от присъдите са обжалвани от подсъдими и по две от тях 
присъдите са влезли в сила. 

По две от делата с предмет наркотични вещества се касае за 
хашиш /такива по чл.242 ал.2 от НК/ като количеството по едно от 
делата е в размер на 13 812,93 гр. и по другото дело по същия текст 
такова от 2 358, 23 гр. По две от делата с предмет наркотични вещества 
се касае за хероин, по едно от делата за хлор фенил пиперазин, по две 
от делата за марихуана и по две от делата за метаамфетамин 
хидрохлорид и марихуана. 

От изложеното е видно, че от всички дела с предмет 
наркотични вещества /12 броя/ са разгледани и приключени 11 дела, 
като са върнати за доразследване две дела и едно не е 
приключило.Всички приключени със споразумения и присъди 9 дела са 
разглеждани в кратки срокове - в тримесечния инструктивен срок, 
представляващи 100% от общо разгледаните и свършени дела от този 
вид. По същите няма оправдани лица, като съдебните актове по 8 дела 
срещу 9 осъдени лица са влезли в сила. 

 
През 2011 г. в ЯОС е разгледано и НОХД № 63/2011 г. 

образувано по внесен обвинителен акт от ЯОП по обвинение по 
отношение на едно лице – Георги Иванов Славов /кмет на гр.Ямбол/ по 
чл.282 ал.3 вр. с ал.2 пр.1 и 2 вр. с ал.1 от НК. Делото е разгледано и 
приключило на първа инстанция в 11 месечен срок от постъпване на 
обвинителния акт в съда с постановяване на присъда. По отношение на 
подсъдимия е постановена осъдителна присъда, с наложено наказание за 
осъществено по чл.282 ал.2 пр.1 и 2 вр. с ал.1 вр. с чл.54 от НК деяние 
от три години и осем месеца лишаване от свобода, както и лишаване от 
право да заема длъжност кмет на Община Ямбол за срок от четири 
години. Подсъдимия е признат за невиновен и на осн. чл.304 от НПК е 
оправдан по обвинението по ал.3 на чл.282 от НК. Присъдата е 
обжалвана от подсъдимия, срещу същата е подаден и протест от ЯОП и 
не е влязла в сила. 

 
През 2011 г. в ЯОС е разгледано и НОХД № 79/2011 г. 

образувано по внесен обвинителен акт от ЯОП по обвинение по 
отношение на едно лице – Георги Иванов Славов /кмет на гр.Ямбол/ по 
чл.282 ал.2 пр.2 вр. с ал.1 от НК. Делото е разгледано и приключило на 
първа инстанция в 2 месечен срок от постъпване на обвинителния акт в 
съда с постановяване на присъда. По отношение на подсъдимия е 
постановена оправдателна присъда. Присъдата е протестирана от ЯОП и 
не е влязла в сила. 

  
През 2011 г. в ЯОС е разгледано и НОХД № 101/2011 г. 

образувано по внесен обвинителен акт от ЯОП по обвинение по 
отношение на едно лице – Георги Иванов Славов /кмет на гр.Ямбол/ по 
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чл.282 ал.2 вр. с ал.1 от НК. Делото е разгледано и приключило на първа 
инстанция в 3 месечен срок от постъпване на обвинителния акт в съда с 
постановяване на присъда. По отношение на подсъдимия е постановена 
осъдителна присъда, с наложено наказание за осъществено по чл.282 
ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.54 от НК деяние от една година и шест месеца 
лишаване от свобода, изтърпяването на което на осн. чл.66 ал.1 от НК е 
отложено за срок от три години.Присъдата е обжалвана от подсъдимия и 
не е влязла в сила. 

 
През 2011 година в ЯОС е разгледано и НОХД № 257/2011 г. 

образувано по внесен обвинителен акт от ОП Сливен по обвинение по 
отношение на едно лице – Йордан Лечков Янков /кмет на гр.Сливен/ по 
чл.282 ал.3 вр. с ал.2 вр. с ал.1 от НК. Делото е разгледано и 
приключило на първа инстанция в 4 месечен срок от постъпване на 
обвинителния акт в съда с постановяване на присъда. По отношение на 
подсъдимия е постановена осъдителна присъда, с наложено наказание за 
осъществено по чл.282 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.54 от НК наказание от 3 
години лишаване от свобода, изтърпяването на което на осн. чл.66 ал.1 
от НК е отложено за срок от пет години. Подсъдимия е признат за 
невиновен и оправдан на осн. чл.304 от НПК по обвинението по ал.3 на 
чл.282 от НК. Срещу присъдата са подадени протест от ОП Сливен и 
жалба от подсъдимия и не е влязла в сила. 

 
През 2011 година в ЯОС е разгледано и НОХД №326/2011 

година образувано по внесен обвинителен акт от ЯОП по обвинение по 
отношение на едно лице – Георги Иванов Славов / кмет на гр.Ямбол/ по 
чл.282 ал.3 вр. с ал.2 вр. с ал.1 от НК. Производството по делото не е 
приключило. 

  
 

Въззивни производства 
 

 
Брой на делата за разглеждане 
 
Граждански дела 

 
 През отчетната 2011 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 

разглеждане въззивни граждански дела – 243 броя. Останали 
несвършени към 1.01.20110 г.- 24 броя. Общо въззивни граждански дела 
за разглеждане през отчетния период – 267 броя. Процентното 
съотношение между несвършени в началото на отчетния период към 
постъпилите през отчетния период въззивни граждански дела е 9.8%. 

 При сравнителен анализ с 2010 и 2009 г. се наблюдава тенденция 
на завишаване постъпленията от този вид дела. През предходните две 
години постъпленията от тези дела са съответно - 229 броя за 2010 г. и 
205 броя за 2009 г. 
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През отчетния период на 2011 г. в Ямболския окръжен съд са 
постъпили за разглеждане 131 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 2011 г. дела от този вид е 135 броя. Процентното 
съотношение между несвършени в началото на отчетния период към 
постъпилите през отчетния период граждански дела първа инстанция е 
3%.  

При сравнителен анализ с 2010 и 2009 г. се наблюдава тенденция 
на устойчивост на постъплението от частни гражданските дела втора 
инстанция. Така през 2010 г. броя на постъпилите за разглеждане дела 
от този вид е 138 бр., а през 2009 г. - 122 броя. 

 
Наказателни дела 
 
През отчетната 2011 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 

разглеждане въззивни наказателни дела 143 броя. Останалите 
несвършени към 1.01.2011 г. от този вид дела са 16 броя. Общо 
въззивни наказателни дела за разглеждане през отчетния период – 
159 броя. Процентното съотношение между несвършени в началото на 
отчетния период спрямо постъпилите през отчетния период въззивни 
наказателни дела е 11,2%. 

 При сравнителен анализ с 2009 и 2010 г. се наблюдава тенденция 
на минимално увеличение на постъпленията от този вид дела сравнено с 
предходната 2010 г. – 10 бр. повече и сравнено с 2009 г. – 4 бр. През 
предходните две години постъпленията от тези дела са съответно – 133 
броя за 2010 г. и 139 броя за 2009 г. 

 Ниският брой на постъпления на въззивните наказателни дела 
през последните три години се дължи на значителния брой приключили 
наказателни дела в първоинстанционните съдилища със споразумение, а 
и разглеждани такива по реда на съкратеното съдебно следствие в 
производството пред първата инстанция и задължението на съда 
съобразно чл.373 ал.2 от НПК за определяне на наказанието при 
условията на чл.58 а от НК. 

 
 През отчетната 2011 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за 

разглеждане частни наказателни дела втора инстанция – 165 броя. 
Останалите несвършени към началото на отчетния период 1.01.2011 г. е 
11 бр. Общо частни наказателни дела втора инстанция за разглеждане 
през отчетния период пред Ямболския окръжен съд – 176 броя. Останали 
несвършени към края на отчетния период са четири дела. Процентното 
съотношение между несвършени в началото на отчетния период към 
постъпилите през отчетния период частни наказателни дела втора 
инстанция е 6,66%.  

 При сравнителен анализ с 2009 и 2010 г. се наблюдава тенденция 
на увеличение на постъпленията от този вид дела. През предходните две 
години постъпленията от тези дела са съответно - 74 броя за 2009 г., и 
130 броя за 2010 г. 
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Брой на свършените дела 
 
Граждански дела 

През отчетния период на 2011 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 
въззивни граждански дела са 232 броя. В срок до 3 месеца са 
свършени 216 дела, което съставлява 93% от свършените от този вид 
дела, при 89% за 2009 г. и 88% за 2010 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: 

- нередовно призоваване на страна, или неявяване на страна и 
пълномощника й по уважителни причини; 

- събиране на доказателства, които не са събрани от 
първоинстанционния съд в нарушение на процесуалните правила, при 
прилагане на нормата на чл.266 ал.3 ГПК; или на нововъзникнали и 
новонастъпили, необхванати от процесуална преклузия;  

- при настъпила смърт на някоя от страните във въззивното 
производство, за конституиране на правоприемниците й; 

- при спиране на делото по взаимно съгласие на страните; 

- при отлагане на съдебното заседание по искане на страните и 
заявление, че са в процес на доброволно уреждане на спора помежду си;  

 - образуване на дела непосредствено преди съдебната ваканция и 
разглеждането им след нея, при което тримесечният срок изтича в този 
период от време;  

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 232 броя въззивни граждански дела през 
отчетния период със съдебен акт по същество са свършили 221 дела, 
което съставлява 93% от свършените дела от този вид 

Прекратените въззивни граждански дела са 11 броя. 
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; 
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- поради неотсранени нередовности в жалбата, или подаването й 
след срока, при което е прекратено въззивното производство, без 
обезсилване на постановеното решение; 

- оттегляне на въззивната жалба; 
- постигане на спогодба във въззивното производство; 
- невъзобновяване на спряното по взаимно съгласие производство 

по делото в шестмесечния срок по чл.231 ал.1 ГПК. 
Горните констатации налагат извод, че през изтеклата 2011 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 2011 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 

частни граждански дела втора инстанция са 131 броя. Всички са 
свършени в срок до 3 месеца, което съставлява 100% от свършените от 
този вид дела, при 100% за 2010 г. и 99% за 2009 г.  

От всичко свършените през отчетния период частни граждански 
дела втора инстанция със съдебен акт по същество са свършили 121 
дела. 

Прекратените частни граждански дела втора инстанция – 10 бр. 
 
Причините за прекратяване на делата основно могат да се 

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

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

срок; или срещу неподлежащ на обжалване акт; 
- поради неостраняване на нередовности по въззивната жалба, 

най-често свързани с невнасяне на държавна такса. 
 
 
Наказателни дела 
 
През отчетния период на 2011 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 

въззивни наказателни дела са 143. От тях в срок до 3 месеца са 
свършени 130 дела, което съставлява 91% от свършените от този вид 
дела, при 86% за 2010 г. и 91% за 2009 г. Основна причина за 
приключване на част от делата извън тримесечния инструктивен срок са 
направени искания в хода на съдебното следствие за попълване на 
делото с нови доказателства необходими за изясняване на обективната 
истина, а в някои от делата и 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 103 
дела. 

Прекратените въззивни наказателни дела през отчетния период 
са 40 броя. От тях 37 броя – всички ВНЧХД са прекратени и изпратени на 
осн. чл.43 ал.3 от НПК на ВКС поради невъзможност на ЯОС да образува 
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състав за разглеждането им, предвид отвод на всички съдии на осн. 
чл.29 ал.2 от НПК. 

През отчетния период на 2011 г. свършените в Окръжен съд Ямбол 
частни наказателни дела втора инстанция са 172 броя. От тях 
свършени в срок до 3 месеца са 172 дела, което съставлява 100% от 
свършените от този вид дела, при 100% за 2009 година и 100% за 2010 
година. 

От всичко свършените през отчетния период частни наказателни 
дела втора инстанция със съдебен акт по същество са свършили 160 
дела.  

 
 
Брой отменителни, изменителни и потвърдителни 

съдебни актове 
 
 
През отчетния период на 2011 г. от общо свършените 232 броя 

въззивни граждански дела, с отмяна на решението на 
първоинстанционния съд и постановяване на ново решение по същество, 
са завършили 21 дела. С частично изменение на решението на 
първоинстанционния съд са завършили 56 дела. Решението на 
първоинстанционния съд е оставено в сила по 134 дела. По 11 от делата 
решението на първоинстанционния съд е обезсилено, 11 от делата са 
прекратени. 

През отчетния период на 2011 г. от общо разгледаните и свършени 
143 въззивни наказателни дела по 60 дела присъдите са потвърдени, 
по 30 дела присъдите са изменени, по 13 дела присъдите са отменени 
изцяло. 

От отменените 13 присъди по въззивни наказателни дела по 11 
делата са върнати за ново разглеждане от друг състав на 
първоинстанционния съд, по едно от делата отмяната е частична, а по 1 
е постановена нова присъда от въззивния съд. 

По едно от делата съда е отменил осъдителна присъда по 
отношение на две лица и е постановил оправдателна такава по 
отношение и на двете лица. Причините за отмяна на присъдата на 
първоинстанционния съд и постановяване на нова такава 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 и допускане при анализа на 
доказателствата несъобразяване с разпоредбите на чл.305 ал.3 и чл.14 
ал.2 от НПК, а и при направени от първоинстанционния съд неправилни 
правни изводи, на базата на неправилно установени фактически 
обстоятелства. 

По 30 въззивни наказателни дела присъдите са изменени, като по 1 
от делата изменението на присъдата е в гражданската им част, а по 29 в 
наказателната такава. От изменените в наказателната част присъди по 
24 въззивни наказателни дела се касае за изменение свързано с 
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наложеното наказание по размер, като по 23 изменени такива е 
намалено по размер и по една е увеличено. В останалите 5 случаи при 
които е изменена първоинстанционната присъда в наказателната и част 
се касае за изменение основно на правна квалификация и налагане на 
друг вид наказание. 
 

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

върнал делата за ново разглеждане от друг състав на 
първоинстанционния съд, съответно 6 на ЯРС, 2 на РС Тополовград, 2 на 
ЕРС и 1 на РС Сливен. 

Причина за отменяне на постановените съдебни актове и връщане 
на делата за ново разглеждане от друг съдебен състав на 
първоинстанционния съд са допуснати отстраними съществени 
процесуални нарушения в хода на първоинстанционното производство, а 
именно: 

- При извършване на подготвителните действия за разглеждане на 
делата в съдебно заседание, както и при разглеждането им в такова 
решаващият съд е пропуснал да констатира при правно задължение за 
това съгласно разпоредбите на чл.248 ал.2 т.3 вр. с чл.288 ал.1 от НПК 
допуснати в хода на досъдебното производство отстраними съществени 
нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на 
процесуалните права на подсъдимите, като ги е възпроизвел и в 
съдебните си актове: при предявяването в ДП не са предявени всички 
материали на подсъдимия съгласно изискванията на чл.227 ал.8 от НПК; 
внесения обвинителен акт не отговаря на изискванията на чл. 246 ал.2 и 
3 от НПК – неяснота в обстоятелствената част на обвинителния акт и в 
диспозитива на същия по отношение на съществени обективни признаци 
на деянието /цел за облагодетелстване на себе си или другиго- чл.209 
НК/, в обстоятелствената част на обвинителния акт не е описан 
престъпния резултат при резултатно престъпление, противоречие между 
обстоятелствена и диспозитивна част на обвинителния акт касателно 
начина на осъществяване на деянието, липса на описание в 
обстоятелствената част на обвинителния акт как, по какъв начин и с 
какви действия или бездействие е извършено престъпното деяние, 
вътрешно противоречие в диспозитивната част на обвинителния акт по 
отношение на общата сума на присвоително деяние и сборната такава на 
присвоителните деяния включени в продължаваната престъпна дейност 
по чл.26 ал.1 НК, несъответствие на периода на продължавана 
престъпна дейност по чл.26 ал.1 НК с датите на осъществяване на 
отделните деяния включени в същата. 

- Нарушения при изготвяне на мотивите на присъдата, тъй като 
липсват правни изводи и анализи на събраните доказателства; не 
конкретизиране въз основа на кои доказателства са приети за 
установени фактическите обстоятелства, при наличие на установени 
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противоречия в доказателствата по делото; липса на мотиви относно 
това, кои според решаващия съд присъди обосновават опасен рецидив 
по чл.29 ал.1 б.А и Б от НК и чл.28 НК – липсват изложени правни 
съображения свързани с посочените квалифициращи елементи от 
състава на престъплението;  

- Разглеждане на делото в незаконен състав по чл.28 ал.1 т.2 НПК 
/еднолично разглеждане на внесено по чл.325 ал.4 НК обвинение/; 
нарушаване на правилото за неизменност на състава на съда – 
конституиране на страна в производството и разглеждане на делото в 
различни състави; 

- Излизане извън рамките на обвинението с постановения съдебен 
акт; противоречие между диспозитив и мотиви на присъдата по 
отношение на първоначален режим за изтърпяване на наказание и типа 
затворническо заведение; 

- установени и приети нови фактически положения от решаващия 
съд в производство по гл.28 от НПК в нарушение на ал.3 на чл.378 от 
НПК. 

 
 
Брой оправдателни присъди  
 
 
За отчетния период ЯОС е постановил една оправдателна присъда 

по въззивно наказателно дело по отношение на две лица. Причините за 
отмяна на присъдата на първоинстанционния съд и постановяване на 
нова такава по същество от въззивния съд с признаване на подсъдимите 
за невиновни и оправдаването им, се състоят основно в констатираната 
от въззивния съд неправилна и непълна оценка на доказателствата, 
направена от първоинстанционния съд при разглеждане и решаване на 
делото и допускане при анализа на доказателствата несъобразяване с 
разпоредбите на чл.305 ал.3 и чл.14 ал.2 от НПК, а и при направени от 
първоинстанционния съд неправилни правни изводи, на базата на 
неправилно установени фактически обстоятелства, като след съобразен с 
визираните законодателни разпоредби анализ на доказателствата е 
приета от въззивния съд различна фактическа обстановка сочеща на 
липса на осъществено от обективна и субективна страна престъпление от 
подсъдимите лица по внесеното обвинение. 

 
 

Касационна проверка. Брой обжалвани и 
протестирани съдебни актове по въззивни 
производства. Резултати от касационна проверка. 

 
  
През отчетния период на 2011 г. са обжалвани 75 съдебни акта на 

Ямболския окръжен съд,постановени по въззивни граждански дела. 
От тях 4 са отменени изцяло, а частично отменени- 4. Спрямо 
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свършените през отчетния период 232 броя дела от този вид процента 
на отменените е 1,7%, а спрямо общия брой на делата за разглеждане 
267 дела- 1,5%.  

През отчетния период на 2011 г. са обжалвани 37 съдебни акта на 
Ямболския окръжен съд, постановени по частни граждански втора 
инстанция. От тях 1 е отменени. Спрямо свършените през отчетния 
период 131 броя дела от този вид процента на отменените е 0,8%, а 
спрямо общия брой на делата за разглеждане - 135 дела – 0,7%.  
 

През отчетния период на 2011 г. са обжалвани или протестирани 1 
съдебен акт на Ямболския окръжен съд, постановен по въззивно 
наказателно дело, като съдебния акт е потвърден. Спрямо свършените 
през отчетния период 143 броя дела процента на отменените е 0% и 
спрямо общия брой на делата за разглеждане – 159 дела – 0%. Сравнено 
с предходната 2010 г., когато процента на отменените дела спрямо 
свършените е 0%, а на отменените спрямо общо разгледаните 0% и 2009 
година, когато процента на отменените дела спрямо свършените е 0%, и 
спрямо разглежданите 0% е налице задържане на постигнатите 
показатели в работата на съда по този показател. 

 
През отчетния период на 2011 г. е обжалван един съдебен акт на 

Ямболския окръжен съд,постановен по частни наказателни дела 
втора инстанция, като същия е потвърден.  

 
 
Брой на постъпилите жалби за бавност 
 

 
През 2011 г. пред Председателя на Окръжен съд гр. Ямбол са 

постъпили за разглеждане 1 брой жалби за бавност /чл.217а от ГПК/, при 
2 броя за 2009 г. и 1 за 2010 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 2011 г. в Ямболския окръжен съд е 
образувано едно касационно дело по УБДХ. Няма останали 
несвършени дела от този вид към началото на отчетния период- 
1.01.2011 година, както и несвършени такива към края на отчетния 
период. 
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Разрешения за използване на специални 
разузнавателни средства. 

 
През отчетната 2011 г. Председателят на ЯОС е издал 113 

разрешения за ползване на специални разузнавателни средства., при 215 
за 2010 и 178 за 2009 г.  

Разрешенията за ползване на СРС са издадени по отношение на 
102 лица. 

По издадените през 2011 г. разрешения за ползване на СРС са 
изготвени 38 веществени доказателствени средства. 
 

 
Средна натовареност на съдиите от Ямболския 

окръжен съд. Анализ на дейността на съда и съдиите. 
 
 
За отчетната 2011 г. в Ямболския окръжен съд са разгледани общо 

1253 дела. 
Средно месечно постъпление на дела на един съдия на база 12 

месеца при натовареност по щат е 5 дела, при 5,2 дела за 2010 г. и 5,7 
дела за 2009 г., а при действителна натовареност – 6,1 дела, при 7 дела 
за 2010 г. и 6 дела за 2009 г. 

Спрямо свършените през 2011 г. от Ямболския окръжен съд - 1130 
дела, натовареността по щат е съответно 4,5 дела на съдия, при 4,8 дела 
за 2010 г. и 5,2 дела за 2009 г., а при действителна натовареност- 5,5 
дела на съдия,при 6,4 дела за 2010 г. и 5,6 за 2009 г. 

И през отчетната 2011 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. 

 
 
Средна натовареност за съдебния район и на съдиите по 

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

 
 

За отчетната 2011 г. в Ямболския окръжен съд при свършени общо 
575 броя граждански дела при щат от 13 съдии, разглеждащи тези 
дела, средната месечна натовареност на един съдия на база 12 месеца, 
при натовареност по щат е 3,7 броя. 

 Спрямо общия брой на делата за разглеждане от този вид, който 
е за отчетния период е 658 броя, средната натовареност по щат е 4,2 
броя. 

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

 
Средна натовареност за съдебния район и на съдиите по 

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

 
 
За отчетната 2011 г. в Ямболския окръжен съд при свършени общо 

555 наказателни дела, при щат от 8 съдии, разглеждащи тези дела, 
средно месечната натовареност на един съдия на база 12 месеца, при 
натовареност по щат е 5,8 броя. 

Спрямо общия брой на делата за разглеждане от този вид,който за 
отчетния период е 595 броя, средната натовареност по щат е – 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 

 

И през 2011 г. пред съдиите и служителите от Ямболския окръжен 
съд 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 в работната на съда. 
4. Борба с корупцията. 
5. Поддържане и повишаване нивото на компетентност на 

персонала. 
6. Оптимизиране работата на администрацията. 
7. Подобряване обслужването на гражданите. 
8. Поддържане и повишаване нивото на компетентност на състава. 
В изпълнение на тези задачи, за подобряване на работата на 

съдиите и уеднаквяване на практиката, се извършиха анализи на 
отделни видове дела и е обобщена съдебната практика по следните 
теми:  
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 - престъпление по чл.248 а ал.2 НК, включително с приложението 
на чл.78 а НК, по проблеми с усвояването на средствата от европейските 
фондове; 

 - Обжалване действията на съдия – изпълнителя - действие и 
обхват; 

- допустимост на обективното съединяване на искове, извън 
предвидените такива по чл.234 ал.1 т.1 КТ. Практически проблеми при 
изготвяне на доклада по исковете, касаещи трудовоправни спорове. 

- Участници в производството по настаняване и прекратяване на 
настаняването на дете по чл.28 и чл.30 ЗЗД. 

- Заповедно производство - същност и особености, субективно 
съединяване на искове в производството по чл.422 ГПК; 

- Процесуални проблеми, свързани с неподаването на отговор по 
чл. 131 ГПК на исковата молба, действия на съда при изготвяне на 
доклада, указания за разпределение на доказателствената тежест, 
оценка на доказателствата и др. 

През отчетната година бяха извършени: 
- анализ на делата свързани със злоупотреба на европейски 

фондове, анализ на делата по чл.248 а от НК; 
- анализ на делата за Европейска заповед за арест на ЯОС; 
Бяха проведени три 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 и граждански дела. 

През 2011 г., по разпореждане на председателя на съда се 
извършваше ежемесечна проверка на: 

- срочността на изготвените съдебни актове от всеки от съдиите 
разглеждащи наказателни дела; 

 - продължителността на разглеждане на делата, като се обсъждат 
причините за това и мерките които следва да се вземат за срочното им 
приключване.Със заповед на председателя на съда са определени съдии 
от ЯОС, които при констатирани отлагания на делата поради 
злоупотреба с право - безпричинно неявяване на адвокати да 
осъществява своевременно контакт с АК – Ямбол.  

Проведени бяха регионални семинари по приложението на НПК и 
ГПК. 

Ежемесечно се провеждат квалификационни семинари на съдиите 
и прокурорите от района на Ямболския съдебен окръг, по предварително 
изготвен годишен график с темите и докладчиците по тях. 

В изпълнението на ЗФУКПС и с оглед подобряването на работата 
на съда непрекъснато се актуализират разработените и въведени през 
предходните години вътрешни нормативни документи: правила за 
подбор и назначаване на съдебни служители; вътрешни правила за 
атестиране на съдебните служители, вътрешни правила за 
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документооборота, вътрешни правила за случайното разпределение на 
делата, вътрешни правила за събиране, обработване и предоставяне на 
статистическа информация, правила за етично поведение на съдебните 
служители при ЯОС, вътрешни правила за управление на човешките 
ресурси, вътрешни правила за публикуване на съдебните актове в 
интернет, вътрешни правила за сигнали за корупция. 

И през 2011 г. продължи използването на въведените електронни 
папки „Съдии” и „Служители”, чрез която всички заповеди на 
председателя на съда за организация на работата, кореспонденция, 
вътрешни правила и политики на съда и друга информация се свеждат 
до знанието на всички съдии и съдебни служители, незабавно след 
публикуването на акта в тази папка. 

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.  

И през 2011 г., в изпълнение на чл. 64 от ЗСВ и решението на ВСС 
от 01.09.2008 г., продължи да се публикуват ежедневно, в web 
страницата на съда, всички съдебни актове.  

По повод поддържането и повишаването нивото на 
компетентността на състава и през 2011 г. съдиите, и съдебните 
служители при ЯРС участваха в обучения на НИП и други, организирани 
на регионално и апелативно ниво. Към настоящия момент 100% от 
съдиите и служителите, са участвали в обучение на НИП. Всички 
новоназначени служители задължително преминават Начално обучение 
по програмата на НИП.  

В сградата на Я0С - Ямбол продължиха да се поддържат, 
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. През 2011 г. по кутиите в ЯОС, не са постъпили сигнали за 
корупционни действия. 
 
 

III. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ и ТЕХНОЛОГИИ 
 

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 
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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. В 
деловодството на фирмено отделение се намират две такива устройства 
- Xerox M15i и Xerox Document Centre 440. Копирната машина 
обслужваща съдебните секретари е Xerox Document Centre 425. 

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. 
- 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. 
Всички работни места в деловодните канцеларии са оборудвани със 
скенери, което позволява поддръжката на пълно електронно копие на 
делата в деловодната система. През 2010 г. стартира електронния обмен 
на дела между съдилищата в нашия Апелативен окръг. Обмена е както 
между районните съдилища и нас като въззивна инстанция, така и между 
нас и Апелативен съд Бургас. Резултатите също се връщат в електронен 
вид на по-долната инстанция. Този електронен обмен налага сканиране 
на все по-голямо количество документи от делото, което води до 
намаляване на свободния дисков обем на сървъра. Необходимо е да се 
увеличи дисковия масив на сървъра или да се закупи мрежово дисково 
устройство за съхранение на електронните копия на документите. 

- Система “Бизнес навигатор” и "Конто" която обслужва 
счетоводството; 

- Софтуер Law Choice, разработка на ВСС, за случайно 
разпределение на делата по докладчици. 
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През 2011 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 се 
публикуваха всички влезли в законна сила съдебни актове за две години 
назад. Информацията за тези актове се актуализира незабавно, както са 
изискванията на закона. Деловодната система подава автоматизирано 
ежедневно съдебни актове към централизирания уеб базиран интерфейс 
за публикуване на съдебните актове, разработен по Проект на ОПАК и 
одобрен от Висш съдебен съвет. 

През 2011 г. Окръжен съд Ямбол участва в проект по Оперативна 
програма "Административен капацитет": "Публичност и ефективност на 
производството по несъстоятелност". В резултат на това бе обновена 
информационната система на съда и всяко действие по производство по 
несъстоятелност в реално време се предава на централизираната 
информационна система за производства по несъстоятелност за 
максимална прозрачност и ефективност. 

 
Проблеми 
 
Копирните машини Xerox M15i, които работят в наказателна, 

гражданска колегии и регистратура трябва да се подменят с нови поради 
амортизацията им и голямото количество отпечатани копия. Необходими 
са резервни части и ремонт на Xerox Document Centre 440, намиращ се 
във деловодството на фирмено отделение. Същото се отнася и за 
Document Centre 425, работещ при съдебните секретари. Скъпите 
резервни части и намаляващите цени на новите многофункционални 
печатащи устройства прави нерентабилен ремонта на старите машини и 
изгодно подмяната им с нови. 

Основният сървър на който работи съдебно деловодната система е 
морално и физически остарял, през 2011 година се наложи два пъти 
подмяна на диск от дисковия масив. Предвид все повече нарастващия 
електронен обмен, поддръжката на пълно електронно досие на делото се 
налага да се осигури нов сървър с по-голяма изчислителна мощ и 
бързодействие и съответно голям дисков капацитет. 

 
Като цяло, техническата обезпеченост в ОС гр. Ямбол е много 

добра и позволява изпълнението на всички функции, изискващи се от 
нея. 
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РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ 
 
 
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 
І. Магистрати. 
 
Към 01.01.2011 г., утвърдената щатна численост на съдиите в 

Районен съд Ямбол, беше 15 районни съди /в т.ч. Председател – 1 щ.бр. 
и Зам. председател – 1 щ.бр./, като от тях бяха заети са 14 щ.бройки. 
Във връзка с осигуряване щатния състав на Специализирания 
наказателен съд с Решение на ВСС по Протокол № 12/31.03.2011 г., щата 
на РС - Ямбол беше намален с една щатна бройка за длъжността „съдия”. 

 
ІІ. Държавни съдебни изпълнители и Съдии по 

вписванията. 
 
В РС – Ямбол, през 2011 г., работиха четирима ДСИ /в т.ч. 

Ръководител на служба ДСИ – 1 щ.бр./, като щата е запълнен изцяло. 
В РС - Ямбол работят трима съдии по вписванията /в т.ч. 

Ръководител на служба „Вписвания” – 1 щ.бр./ – при запълнен изцяло 
щат. 

 
ІІІ. Съдебни служители. 
 
Към 01.01.2011 г. щатната численост на съдебните служителите в 

РС – Ямбол беше 42 щ.бр., в т.ч. съдебен администратор, началник 
административна служба, обща и специализирана администрация. Във 
връзка с осигуряване щатния състав на специализираните съдилища с 
Решение на ВСС по Протокол №13/14.04.2011 г., щатната численост на 
съдебните служители беше намалена с 1 щ. бр. Към края на отчетния 
период щата на съдебните служители е 41 щ.бр. и е изцяло запълнен. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ. 
 
В ЯРС са създадени две отделения – Гражданско и Наказателно, 

обща и специализирана администрация, служба ДСИ и съдии по 
вписванията. 

В ЯРС, делата се разпределят на съдиите-докладчи, чрез 
програмата за случайно разпределение на делата на ВСС. В 
деловодствата на ЯРС, за управление на делата, се използва Система за 
управление на съдебните дела – САС „Съдебно деловодство”, разработка 
на „Информационно обслужване” – ЕАД – клон Варна. В Бюро съдимост 
се работи с Единна система за издаване на свидетелства за съдимост 
„Бюро съдимост” на Index-Bulgaria, а в съдебно изпълнителната служба – 
с Програмна система „JES” на доц. Еди Чакъров за управление 
движението на делата на ДСИ. Използва се внедрения Софтуер за 
автоматичен аудио запис на съдебните дела – MSRS Conference&Court 
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Recording System. В изпълнение на ЗФУКПС в РС - Ямбол са разработени 
и въведени редица вътрешни документи.  

 
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 
 
І. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ. 
 
Общият брой на делата за разглеждане през 2011 г. в РС - Ямбол 

беше 6965, от които 4924 граждански дела и 2041 наказателни дела. В 
сравнение с предходните две години се отчита чувствително увеличение 
на делата – спрямо 2010 г. с 561 дела / за 2010 г. – 6404 дела/ и спрямо 
2009 год. с 942 дела /за 2009 г. – 5462 дела. Наблюдава са тенденция за 
увеличение на броя на новообразуваните дела съответно спрямо 2010 
год. около 9% и 31,5% спрямо 2009 година.  

 
ІІ. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА. 
 
Броят на свършените дела през отчетната година е 6350, от тях 

4573 граждански и 1777 наказателни. Налице е значително увеличение 
на приключените дела – повече с 577 броя от 2010 г. и с 1478 броя от 
2009 година. От всички свършените дела през 2011 год., 5751 дела или 
91% са приключили в 3-месечен срок.  

 
 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 
І. ДВИЖЕНИЕ НА РЕШЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 
Общо за разглеждане ЯРС през 2011 г. са били 4924 граждански 

дела, като новообразуваните са 4496 бр. и 428 бр. останали висящи към 
1.01.2010 г. От тях свършените са 4573 бр., от които със съдебен акт по 
същество – 4311 дела.В сравнение с предходни години е налице 
чувствително увеличение на постъпленията от този вид дела,когато 
новообразуваните през 2010 г са били 3898 бр. и 2904 бр. – 2009 г. 
Налице е и значително увеличение на броя на приключените граждански 
дела през 2011 г., а именно със 721 дела спрямо 2010 г. и 1630 спрямо. 
Така,. приключените граждански дела през 2010 г. в РС - Ямбол са 3852, 
а през 2009 г. – 2943. 2009 година. 

 
ІІ. ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
 
1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
Искове по Семейния кодекс. Разгледани исковете по СК през 

2011 г. са общо 358. Свършените дела са 284, а прекратените 72, от 
които 39 по спогодба и 33 по други причини. 234 от тези дела са 
приключили в срок до три месеца.  
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Облигационни искове. Общо за разглеждане в РС – Ямбол, през 
2011 г. са постъпилите 197 дела по облигационни искове. Свършените 
дела са 140, а от тях прекратените 28. Приключили в срок до три месеца 
са 57. 

Дела от и срещу търговци. Общият брой за разглеждане през 
2011 г., на дела от и срещу търговци е 131 броя. От тях са свършени 91, 
в срок до три месеца са приключили 41 дела. 

Вещни искове. Общият брой дела за разглеждане на вещни 
искове през 2011 г., е бил 35. Свършените дела са 19 на брой, а 
прекратените дела от тях са 5. 10 от делата са приключени в срок до три 
месеца.  

Делби. Общо за разглеждане през 2011 г., в РС – Ямбол, са били 
125 делби. Общо свършените дела са 57, като прекратените са 33, от тях 
със спогодба 15 и 18 по други причини. 8 от делата са приключени в 
срок до три месеца.  

Искове по Кодекса на труда. Общият брой на разглежданите 
дела през 2011 г. по искове по Кодекса на труда е 120. Общо свършените 
дела за отчетния период са 97 на брой, 17 прекратени. Приключени в 
срок до три месеца са 71 дела.  

 
2. ЧАСТНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 
Частни граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Общо 

постъпилите през 2011 г. дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са 3388 броя. 
Приключените дела от този вида са 3386, всички в срок до три месеца. В 
сравнение с 2010 г. е налице отчетливо увеличаване на броя дела по чл. 
410 и чл. 417 от ГПК – 701 бр. което съставлява около 27% повече от 
предходната година. 

Частни граждански дела извън тези по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 
Общият брой на частните граждански дела за разглеждане през 2011 г. е 
259 броя. Общо свършени са 253 дела, в срок до три месеца 248, което 
съставлява 98% от всички дела.  

 
3. ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
 
В Районен съд – Ямбол, през 2011 г. са разгледани общо 427 други 

граждански дела - по Закона за защита срещу дискриминацията, по чл. 
26 от Закона за закрила на детето, по чл. 30 Закона за закрила на детето 
и други. 

 
4. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 
 
През отчетния период с изменението на АПК - § 19 от ПЗР към 

ЗИДАПК за смяна на подсъдността на обжалване на индивидуалните 
административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му, в 
ЯРС са постъпили 15 административни дела по ЗСПЗЗ, от които свършени 
са 8 дела и всички в 3-месечен срок.  
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ІІІ. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 
От общия брой от образуваните и разгледани граждански дела в 

Районен съд Ямбол за 2011 г., 262 бр. са прекратени. От тях 54 са 
приключили със спогодба, а 208 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 2011 г. в РС – 

Ямбол се установи, че неприключени са 18 бр. дела, от които 11 /14 за 
2010 г./ в срок от три до пет години и 7 /4 за 2010 г./ в срок над пет 
години. Голямата продължителност при висящността на тези дела, не се 
дължи на неправилно поведение на съда, а на бездействие на страните. 
По всички тези дела съдът проявява нужната активност, като редовно се 
изпращат напомнителни писма и запитвания за хода на съдебните 
производства от които зависи решаването им, като в резултат на тези 
действия на ЯРС, е налице намаляване на посочените дела. 

 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
 
І. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 
 
През 2011 г. общия брой на наказателните дела за разглеждане е 

2041 броя, от които 203 бр останали несвършени в началото на 
новоотчетния период и 1838 бр. новопостъпили.През предходните 
године постъпленията са били съответно 1916 бр. за 2010 г.и 1914 бр. за 
2009бр. т.е. налце е тенденця за лек спад в постъпленията от този вид 
дела. Общо приключилите през 2011 г. наказателни дела са 1777 
бр.,като свършени в срок до три месеца са 1512 дела или 85% от общия 
брой. В сравнение с предходните години е налице е тенденция за лек 
спад на броя на свършените наказателни дела – 1921 бр. за 2010 г и 
1929 бр. за 2009 г. 

 
ІІ. ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
 
1. НАКАЗАТЕЛНИ ОБЩ ХАРАКТЕР ДЕЛА 
 
През 2011 г. броя на наказателните общ характер дела за 

разглеждане беше 662 броя. От всички разгледани НОХД, свършени в 
срок до три месеца са 438 дела или 80% от общия брой. Със съдебен акт 
по същество са приключили 246 НОХД. Прекратените дела са 299, като 
от тях 68 са прекратени, след като са приключили със споразумение за 
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решаване на делото, внесено така от Прокуратурата /по чл. 382 НПК/ и 
199 са прекратени, след като са приключили със споразумение за 
решаване на делото, след внесен Обвинителен акт /по реда на чл. 384 
НПК/. Общо 20 дела са прекратени и върнати на прокуратурата за 
допълнително разследване при хипотезите на чл. 249 и чл. 288 от НПК. 
12 дела са прекратени поради неодобряване на внесени споразумения за 
решаване на делото. 

 
ПО ГЛАВИ ОТ НК 
 
По глава ІІ от НК „Престъпления против личността”. Общият брой 

на делата за разглеждане е 40. От тях свършени са 29 дела, по същество 
с присъда са 18 броя, прекратени общо 11 броя, от които 10 са със 
споразумение.  

По глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на граждани”. 
Общият брой на делата за разглеждане е 1, което е решено.  

По глава ІV от НК „Престъпление против брака, семейството и 
младежта”. Общо за разглеждане са били 18 дела. Общият брой на 
свършените дела е 11.  

По глава V от НК „Престъпление против собствеността”. Общият 
брой на делата за разглеждане е 329, в това число и 2 бързи 
производства. Общият брой на свършените дела е 260 в това число и 1 
производство по чл. 356 НПК.  

По глава VІ от НК „Престъпление против стопанството”. Общият 
брой на делата за разглеждане е 35. Общо са приключени 28 броя.  

По глава VІІІ от НК „Престъпление против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица изпълняващи публични 
функции”. Общо за разглеждане са 6, всички са.  

По глава ІХ от НК „Документни престъпления”. Общият брой на 
делата за разглеждане е 14. Общо свършените дела са 11.  

По глава Х от НК „Престъпление против реда и общественото 
спокойствие”. Общият брой на разгледаните делата е 8. Общо 
приключени са 7 дела. 

По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”. Общият брой на 
разгледаните дела е 211, в това число от тях 48 бързи производства по 
чл. 356 от НПК. Общо приключени дела са 192.  

По глава ХІІ от НК „Престъпление против отбранителната 
способност на Републиката”. За 2011 г. няма постъпили и разгледани 
дела в Районен съд Ямбол.  

 
2. НАКАЗАТЕЛНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР ПО ЧЛ. 

78А ОТ НК. 
По чл. 78а от НК общо са разгледани 57 дела, а общо свършени са 

51 дела. 
 
3. НАКАЗАТЕЛНИ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА.  
През 2011 г. в Районен съд Ямбол общо са разгледани 42 НЧХД. 

Общо свършени са 29 дела.  
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4. ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 
- По Закона за борба с престъпните прояви на малолетни и 

непълнолетни лица /ЗБППМН/, общо дела за разглеждане са 6, 5 дела са 
приключили с решение по същество. 

- Разгледаните дела по чл. 85 - 88а от НК /реабилитация/ - 8 бр., 
от тях 7 са приключили. 

- Образуваните дела за принудителни медицински мерки по Закона 
за здравето и чл. 89 от НК са 52. Общо приключени за 2011 г., са 46 
дела. 

- 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 - общо 137, приключени са 113 дела.  

- Наказателните частни дела за произнасяния в досъдебното 
производство са общо 508, приключените дела са 504. 

  
5. НАКАЗАТЕЛНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА - 

ПО ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 
 
Общият брой НАХД постъпили за разглеждане през 2011 г., е 538 

броя. През 2010 г. този брой е бил 509 бр., а през 2009 г. - 515. Налице е 
трайна тенденция за запазване на броя на тези дела /с леко повишение 
за 2011 г. в сравнение с 2010 година/. 

 
6. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА. 
 
Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане 

в Районен съд Ямбол през 2011 г., е 53. 
 
7. НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА. 
 
Броят на постъпилите и свършени незабавни производства за 2011 

г. е 10 броя. 
 
8. СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ. 
 
Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно 

следствие за 2011 г. са 81 броя. По този показател е налице сравнителна 
устойчивост, като свършените при съкратено съдебно следствие дела за 
2010 г. са били 86 броя. 

 
 
ІІІ. СРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 
През 2011 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”. Съдените 

лица са 35, от които 3 оправдани.  
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По Глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”. 
През отчетния период общо съдено и осъденото лице е 1.  

По Глава ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и 
младежта”. През отчетния период общо съдените и осъдени лица са 11.  

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

Глава V от НК са 414, осъдените лица са 407, в това число и 58 
непълнолетни лица.  

По Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”. През 
отчетния период общо съдените и осъдени лица са 35, в това число 3 
непълнолетни.  

По Глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 
функции”. Общо съдените лица са 8, от които едно лице оправдано и 7 
осъдени.  

По Глава ІХ от НК „Документни престъпления”. Съдени и осъдени 
са 10 лица. 

По Глава Х от НК „Престъпление против реда и общественото 
спокойствие”. През отчетния период общо съдените лица са 5, от които 
един оправдан.  

По Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”. През отчетния 
период общо съдените лица са 196. Осъдените лица през 2011 г. за този 
вид престъпления са общо 189, в това число и 4 непълнолетни лица.  

 
ІV. БРОЙ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА. 
 
През 2011 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС - Ямбол 

е 715. От тях 11 лица са оправдани, осъдените лица са 695, в това число 
65 непълнолетни, като за 9 лица наказателното производство е 
прекратено на различни основания. През 2010 г. общият брой на 
съдените лица по НОХД в РС - Ямбол е 733 като от тях 15 лица са 
оправдани. Осъдените лица за 2010 г. са 710, в това число 60 
непълнолетни.  

През 2011 г. на 465 лица е наложено наказание „Лишаване от 
свобода до три години”, като от тях, на 252 е наложено наказание 
„Лишаване от свобода до три години” с отложено от изтърпяване 
наказание при условията на чл. 66 НК. На 12 лица е наложено наказание 
„Лишаване от свобода от три до петнадесет години”. На 35 е наложено 
наказание „Глоба”, на 171 – „Пробация”, а на 12 лица са наложени други 
видове наказания по НК, като например „Обществено порицание”. 250 от 
осъдените лица са получили наказание, при одобряване на споразумение 
по реда на чл. 381/384 НПК. Особеното за 2011 г. е, че броят на 
осъдените лица с наложени наказания „Лишаване от свобода до три 
години” се е увеличил чувствително - с 61 /относимо към 2010 г./ и 139 
/относимо към 2009 година/. 

 
V. ОБЩ БРОЙ ПРИСЪДИ. ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ. 
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През 2011 г., в Районен съд – Ямбол са разгледани общо 662 НОХД 
и по тях са постановени общо 513 съдебни акта /присъди и определения 
по споразумения за решаване на делото/ от които 505 осъдителни и 8 
оправдателни акта, 98% са осъдителни и 2% оправдателни съдебни 
актове. През 2011 г. съдиите от РС – Ямбол, са постановили 8 
оправдателни присъди, като всички са протестирани. Основанията за 
оправдаване на подсъдимите по делата са недоказаност на обвинението, 
както и несъставомерност на деянието от обективна или субективна 
страна. По четири от делата съдът е установил в съдебното следствие, 
фактическа обстановка, различна от описаната в обвинителния акт, 
което е довело до несъставомерност на деянията, по едно от делата ЯРС 
е приел, че деянието е незначително, по друго дело, че е налице 
института на неизбежната отбрана по чл. 12 от НК, а по две от делата 
съдът е приел, че престъпленията не са доказани. От въззивния съд са 
потвърдени 7 оправдателни присъди, а по едно от делата към момента 
няма произнасяне от ЯОС. От анализа на причините за постановяване на 
оправдателните присъди, се налага извода, че това се дължи на 
непрецизна работа на разследващите органи в конкретното досъдебно 
производство при установяване на фактите, касаещи състава на 
инкриминираното деяние, както и на неправилна юридическа преценка 
на събраните при разследването доказателства. 

 
 
ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ И 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
 
І. Обжалвани решения и присъди. Общо обжалвани през 2011 г., 

са 393 решения и присъди, постановени от съдиите от РС – Ямбол. От тях 
269 или 68%, са потвърдени изцяло, 66 или 17% - отменени изцяло и 55 
или 14% - изменени или оставени в сила в една част, а в друга 
отменени.  

ІІ. Обжалвани определения. Общо обжалваните определения, 
постановени от съдии в РС-Ямбол през 2011 г. са 146 – От тях 112 или 
77% потвърдени изцяло, 29 или 20% отменени изцяло и 5 или 3,2%– 
изменени в сила в една част, а в друга са отменени поради нарушение на 
материалния или процесуалния закон, което представлява 3% - 
изменени или оставено в сила в една част, а в друга отменени. 

 
 
АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В РС – ЯМБОЛ. 
 
І. Анализ на работата на съдиите в РС - Ямбол 
Основните проблеми, който стояха пред съдиите от гражданско 

отделение в РС – Ямбол, са максимално ускоряване на съдебните 
производства и произнасяне на правилни съдебни актове.  

Основния проблем, който стои пред съдиите от наказателно 
отделение в РС – Ямбол, продължава да е отлагането на дела, по вина 
на подсъдими и техните защитници, въпреки въведената фигура на 
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резервния защитник. В такава насока следва да продължат усилията на 
законодателния орган за усъвършенстване на наказателния процес, с 
оглед увеличаване бързината и ефективността на правораздаване, ката 
се предвидят способи за пресичане на всички възможности за протакане 
на делата по вина на недобросъвестни страни.  

 
ІІ. Натовареност на съдиите в РС - Ямбол 
Осреднената общата натовареност на съдиите в РС - Ямбол, при 

щат от 14 районни съдии, спрямо броя на всички дела за разглеждане в 
РС – Ямбол през 2011 г. /6965 бр./ е 41.5, а реалната натовареност /при 
действително работили през 2011 г. 12 съдии/, спрямо броя на 
разгледаните дела в съда през 2011 г. е 48.4 дела месечно за 
разглеждане на съдия /за сравнение за 2010 - 38.1 дела месечно. 
Реалната натовареност през 2011 г., спрямо броя на приключените дела 
в съда е 44.1 дела месечно за разглеждане на съдия /за сравнение за 
2010 г. - е 41.1 дела/. 

Натовареността на съдиите от гражданско отделение през 2011 г., 
спрямо броя на всички свършени от тях дела през 2011 г. /3852 бр./ е 
53.1 дела месечно на съдия. 

Натовареност на наказателните съдии спрямо свършените дела 
през 2011 г. /1777 бр./ е 21.1 дела месечно на съдия. С оглед 
относително изравняване натовареността на всички съдии, със заповед 
на Председателя на ЯРС, считано от 01.01.2011 г., на съдиите от 
наказателно отделение се разпределят за решаване и заявленията за 
издаване на заповеди за изпълнение в производството по чл. 410 от ГПК. 
При това положение, общата действителна натовареност на съдиите от 
наказателно отделение спрямо свършените дела през 2011 г. /общо 3307 
бр. дела / е 39.4 дела месечно на съдия. 

 
ІІІ. Служба „Държавно съдебно изпълнение” в Районен съд – 

Ямбол.  
Постъпилите дела в служба ДСИ при РС Ямбол през 2011 г. са 656, 

т.е налице е завишаване на новообразуваните дела. Общият брой на 
изпълнителните дела, в ДСИ при РС –Ямбол, към края на отчетния 
период е 2577. Постъпленията през 2011 г. в ДСИ при РС Ямбол са 
1 104 862 лв., като за 2010 г. са 1 048 666 лв., а за 2009 г. тези 
постъпления са били 863 740 лв. 

 
ІV. Съдии по вписванията в Районен съд - Ямбол. През 2011 г., 

съдиите по вписванията в РС – Ямбол, са извършили 10844 бр. 
вписвания, издадени удостоверения и преписи – 4387 бр., откази – 14, от 
които 1 обжалван и отменен. През отчетния период се наблюдава 
увеличение на извършените вписвания, които през 2010 г. са били 9704 
бр. и намаление на броя на издадените преписи и удостоверения, които 
за 2010 са 6753 бр. и 29 бр. За 2009 г. са били съответно вписвания – 
10402 бр., удостоверения и преписи – 5389 бр. и откази -17 броя. 
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V. Бюро „Съдимост” в РС – Ямбол. През 2011 г. в Бюро Съдимост” 
при Районен съд Ямбол са издадени 10190 броя свидетелства за 
съдимост и 3403 броя справки за съдимост. 

 
ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ. 
 
В Районен съд – Ямбол са компютризирани всички работни места, 

с изключение на тези на връчителите на призовки. Компютризирани са и 
работните места в четирите съдебни зали, в учебната зала и стаята за 
работа с класифицирана информация. 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. Районен съд – 
Ямбол разполага с две мрежови високопроизводителни копирни, а в две 
от съдебните зали на съда работят системи за аудио запис на 
заседанията. 

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 -„Law 
Choice”, ; 

3. Единна система за издаване на свидетелства за съдимост АИС 
„Бюра съдимост” на КОНСОРЦИУМ “ЛИРЕКС БГ” ООД– “ИНДЕКС-
БЪЛГАРИЯ” ООД,  

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 – 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 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. 

2. Програмата за Случайно разпределение на делата на ВСС 
продължава да бъде основният продукт, с който се извършва 
разпределението на всички дела.  

3. Единната система за издаване на свидетелства за съдимост 
„Бюра съдимост” на КОНСОРЦИУМ „ЛИРЕКС БГ” ООД– „ИНДЕКС-
БЪЛГАРИЯ” ООД, съществено подобри работата на службата, особено по 



43 

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.  

4. 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. 

5. От 2010 г. работи електронният обмен на документи между 
съдилищата. 

6. От 2010 г. се осъществява електронен достъп до Национална 
база данни ЕСГРАОН, което съществено улесни работата по уточняване 
на необходимите данни за лицата. 

 
Проблеми 
Нерешени и през 2011 г. остават следните проблеми: 
1. Електрическото захранване на 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. Почти всички от тях вече са с изтощени батерии и се 
нуждаят от подмяна или презареждане. 

2. Разширяване на компютърната мрежа на РС – Ямбол и 
подобряване бързодействието на съществуващата. Необходимо е да се 
присъединят работните места в новоизградените работни помещения на 
сградата, както и да се преработят някои връзки в по-бавните клонове 
на мрежата. Деловодният софтуер, който се използва в момента, беше 
разширен с нов модул, което позволява включването на нови работни 
места към системата – тези на призовкарите.  

3. Необходимо е условията в помещението, където работят 
повечето от сървърите на РС – Ямбол, да се приведат в съответствие с 
изискванията за оптимална работа. 

4. Недостатъчни за обемите работа се оказват съществуващите 
копирни машини, които са физически амортизирани и се нуждаят от по-
чести и продължителни ремонти. 

 
 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ. 
 
През 2011 г. Районен съд Ямбол продължи участието в Проектът 

„Усъвършенстване на работните процеси в съда”, който е продължение 
на програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”, чието начало 
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бе поставено през 2000 година. В основата на работата е вторият План 
за подобряване на работата на съда - План 2, разработен по проект, 
финансиран от Американската агенция за международно развитие и 
фонда „Джърман Маршал”.  

Продължава участието на ЯРС и по проект „Интегрирана система 
за управление и контрол за районните, окръжните и административните 
съдилища в Република България“, които е подпроект на проект 
„Усъвършенстване на работните процеси в съда”.  

 
АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА СЪДА. 
 
През 2011 г., продължи традицията, за обобщаването на 

съдебната практика, редовно да се провеждат събрания на магистратите 
от съда, включително на ДСИ и съдиите по вписванията. 

За изпълнението на ЗФУКПС са усъвършенствани 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 2011 г. продължи използването на въведената електронна 
папка „Административна дейност”, чрез която всички заповеди на 
председателя на съда за организация на работата, стратегически 
планове, вътрешни правила и политики на съда и друга информация се 
свеждат до знанието на всички съдии, ДСИ, съдии по вписванията и 
съдебни служители, незабавно след публикуването на акта в тази папка, 
с отразяване на датата, часа на публикуване и името на съответния 
файл.  

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.  

И през 2011 г., в изпълнение на чл. 64 от ЗСВ и решението на ВСС 
от 01.09.2008 г., продължи да се публикуват ежедневно, в web 
страницата на съда, всички съдебни актове.  

През 2011 г., в сградата на РС - Ямбол продължиха да се 
поддържат, 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. През 2011 г. по кутиите в ЯРС, не са 
постъпили сигнали за корупционни действия. 
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РАЙОНЕН СЪД ЕЛХОВО 
 
 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 
През 2011 година, промени в щата на магистратите в РС Елхово не 

са настъпили, утвърденият е 6 – ма районни съдии, в това число и 
Административиня ръководител, 1 съдия изпълнител и 1 съдия по 
вписванията. Работата, касаеща пряката правораздавателна дейност е 
била осъществяване в намален състав, само петима съдии са 
разглеждали дела, тъй като магистратът - М.Меткалф е била в отпуск 
поради бременност и раждане, ползва и допълнителен такъв за 
отглеждане на дете, към момента.  

По отношение съдебни служители, утвърденият техен щат през 
година е променен, като 1 щ.бр. с Решение на ВСС е съкратена, като към 
момента същият е 16 съдебни служители. Настъпили са през 2011 г. и 
кадрови промени в техния състав, в частност – назначен е нов 
административен секретар, както и 1 съдебен секретар – с което е 
запълнен щата им 4-ма, освободена е била и длъжността призовкар в 
ЕРС, за която е обявен конкурс и предстои заемането й,вече през 
предстоящата година. За обезпечаване изпълнението на функциите за 
посочените длъжности е била създадена съответната организация от 
административния ръководител, включително и чрез съвместяване на 
функции - за първата и последната.  

 
ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ДЕЛА в ЕРС. Разпределение. 

Образувани – свършени и разгледани дела. Средна 
натовареност. 

 
През изтеклата 2011 г. в Районен съд - Елхово са постъпили общо 

1368 бр. дела, от които граждански дела - общо 805 бр. и наказателни 
дела общо 563 бр. (в това число 201 бр. НОХД). Статистически оценено, 
техният брой за всяка от посочените категории, e в повече от 2010 г. -
1234 дела и от 2009 г.- 995 дела 

Постъпилите дела се разпределят на случаен принцип, според 
видът им, чрез специализирания софтуер Law Choice 3.0, предоставен от 
ВСС, измежду съдебните състави - обособени в граждански и 
наказателни, сформирани с титуляри наличните районни съдии. Към 
момента същите са пет, от тях два са граждански, включващи съдия 
Кирова и съдия Апостолова в течение на годината преминала в 
граждански състав, от наказателен такъв. Два са и съставите 
разглеждащи наказателни дела – на съдиите Я.Ангелова и Д.Янкова. В 
петият състав – този на Председателя на съда, се разглеждат и 
граждански и наказателни дела. Съдия Меткалф отсъства през годината 
и нейният състав, формално част от щата, не разглежда дела. 
Обезпечено е и даване на дежурства от съдиите, съобразно 
разпределението им съставите.  
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ІІ.1. Брой на свършените и разгледани дела- граждански и 
наказателни. 

Общо разгледаните през 2011 г. дела са 1573 бр. дела, от които 
новообразуваните са 1368 бр. и от тях - 895 граждански и 678 
наказателни.Броят им е по-висок спрямо 2010 г., когато са били 
разгледани 1492 дела/ 718 гр.д. и 516 н.д/, както и от 2009 г. – 
разгледани общо 1238дела /4646 гр.д. и 531 н.д./ 

Средномесечното постъпление от нови дела на един съдия на база 
12 месеца и при щат 6 съдии е 19 бр.дела, който показател е увеличен 
спрямо предходните 2010 г.-17,1 дела,респ.2009 г.-13,8 дела 

Средно месечно свършени дела от един съдия, през отчетната 
година, при действащия щат е 18,8 бр., при общо свършени – 1357 дела. 
Броят им е нараснал.  

 
ІІ.2. НАТОВАРЕНОСТ на съдиите. 
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 21,8 бр. дела средномесечно 
на съдия, съобразно реално отработеното време е 26,2 бр. дела; 

- на база показател свършени дела, натовареността на съдиите е 
18,8 бр.дела средномесечно; 

 – действителната е 22,6 бр.дела /според отработеното време/; 
Показателят натовареност- общо на съдиите в ЕРС е по-висока 

спрямо предходната 2010 г., когато е била 20,7 бр. /от всичко 
разгледани/ и съотв. 17,9 бр. /свършени/. Така е и по критерии- 
свършени дела: 

 
ІІІ. Анализ на делата по видове.  
ІІІ.1.Граждански дела – постъпили, разгледани, свършени. 
Постъпилите през 2011 г. граждански дела са 805 бр. – 

новообразувани по видове, както следва, и в съпоставка с предходни 
години: 

ВИД 2011 г. 
брой 

2010 г. 
брой 

2009 г. 
брой 

Семеен кодекс 43 36 56 
Облигационни искове 97 42 37 
Вещни искове, в т.ч.ЗСПЗЗ 15 19 25 
Делби 10 17 9 
Искове по КТ 5 8 13 
Финансови начети 0 0 0 
Други искове/дела 105 95 61 
 в т.ч.частни граждански дела  76 48 21 
Дела от администр.х-р 
 в т.ч.ЗУТ 

0 0 0 

По чл.410 и чл. 417 ГПК 530 501 263 
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Увеличено е постъплението на облигационните искове, при 
исковете по семейния кодекс, както и на други искове/искания –обща 
група, така също и при заповедните производства. За последните се 
запазва тенденцията да имат най-голям дял от постъпилите дела- 65,8%  

Намаляло е постъплението през 2011 г. на исковете за съдебна 
делба, вещните искове, както и исковете по Кодекса на труда през 2011 
г., което е незначително. 

 От новообразуваните граждански дела, 18 са бързи производство, 
като техният брой е намалял в сравнение с предходните 2010 г. и 09г 
години. 

1.2. Свършени граждански дела. Броят им през 2011 г. е 795 дела, 
от общо разгледаните, което в повече от 2010 г., когато са били 700 
свършените граждански дела, съответно 2009 г. – 473 бр. От решените 
през 2011 г., в срок до 3мес. са 777 бр., което съставлява 98%, 
съпоставено с предходните години – за 2010 г. са били 95% и за 2009 г. 
– 86%. Последният посочен показател сочи подобрение, съотв. 
намаляване средната продължителност на разглеждане на гр.д. 

От свършените със съдебен акт по същество са приключили 701 
бр.дела, от които 267 бр. са гражданските дела и 510бр.-заповедни 
производства. Постановени през 2011 г. са били: 128 съдебни решения, 
съотв. 71 бр. определения/като акт приключващ по същество/ и 510 за 
издадените заповеди за изпълнение /чл.410 417 ГПК/. От гр. искове, 
разгледани по общия ред и в бързо производство, решени по същество 
са 191 бр., със спогодба са приключили 14бр.  

Общият брой проведени заседания /о.с.з. и з.с.з./ е 883бр. От тях 
насрочванията на дела в о.с.з. 355 бр., отложени са 163 бр., в това число 
в 1-во по делото – 125 от тях. Броят на отложените дела се е увеличил-
несъществено, спрямо 2010 г., съотв. намалял е спрямо 2009 г. 
Промяната в този показател за 2011 г. е обяснима с нарасналото 
постъпление –общо на граждански дела, разглежданите по общия исков 
ред и охранителни производства  

Причините за отлагане на граждански дела-основно нередовно 
призоваване на страните, както и обстоятелства стоящи в тяхното 
процесуално поведение. Не са изолирани и случаи на отлагане на дела, 
поради за събиране на доказателства, включително и по 
доказателствени искания направени след изслушване на устния доклад 
по делото.  

Времетраене размяната съдебни книжа по граждански дела - в 
едномесечен срок - по 121 бр.дела,; в срок до 2 месеца е по 24 дела, а 
над 3 месеца- по 8 дела. За бързите производства/чл.310ГПК/, 
времетраенето на размяната на книжа - до 1 месец за 3 дела, до 2 м -12 
дела.  

1.3. Несвършени дела: В края на 2011 г. в ЕРС са останали висящи 
100 бр.,като съответно висящите в началото на периода 90 бр.,което 
съставлява 11% от разгледаните дела Висящите за 2010 г. са били -90 
бр., съотв. 72бр. за 09г, при по-малко постъпление на делата.
 Процентът на висящността на съдебните производства се е 
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запазил спрямо предходната година, което е един относително добър 
резултат при увеличеното постъпление на делата. 

 
 ПРЕКРАТЕНИ граждански дела 
Общият брой на прекратените граждански дела е 94 бр., като от 

тях 14 бр. са тези приключили със съдебна спогодба, а останалите 80бр. 
–прекратени по др. причини.Последните могат да се обобщят до – 
оттегляне,респ. отказ от иск- 15 бр.; - неподсъдност -5 бр; - 
недопустимост на иска-7 бр.; неотстраняване в срок на нередовности на 
ИМ/молба -24 бр. и по др. причини-29 бр.; както и специфичната за 
заповедните производства /общо 18 бр/ - обезсилване на издадена 
заповед -11 бр. дела.  

 
Резултат от инстанционен контрол. Качество на съдебните 

актове: 
 
1.Граждански дела: общо резултат от обжалване 
От общо свършените през годината 795 бр. граждански дела 

обжалвани са 46 бр. 
 От върналите се през 2011 г. от инстанционен контрол 47 бр., 

независимо кога са свършени в ЕРС, потвърдени са 30 бр. съдебни 
актове, съотв. отменени -12 и изменени -6 бр. .Процентът на отменените 
спрямо общо свършаните е 1,4%.  Не би могло да се говори за 
определени тенденции в допускането на нарушения от гражданските 
състави в ЕРС, причините довели до отмяна на съдебните актове, биха 
могли да се посочат, като възникнали нови факти и доказателства при 
разглеждане на делото във въззивната инстанция. 

 
ІV.1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – постъпили, разгледани, 

свършени. 
 
През изтеклата 2011 г. в Районен съд-Елхово са постъпили 563 бр. 

наказателни дела, което показва увеличение, в сравнителен план с 
предходните три години: 

Година Постъпили нак. дела ОБЩО в т.ч. постъпили НОХД 
2011 563 бр. 201бр 
2010 516 бр. 153 бр. 
2009 531 бр. 176 бр. 

 
По основни видове, същото е както следва: 

Година НОХД НЧхД АНД По чл.78а НК ЧНД 
2011 201 14 129 25 194 бр. 
2010 153 бр. 16 бр. 95 бр. 18 бр. 234 бр. 
2009 176 бр. 82 бр. 126 бр. 15 бр. 132 бр. 
 
От новопостъпилите наказателни дела през 2011 г. няма такива 

образувани по ЗБППМН и по УБДХ 
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Увеличено, спрямо предходните години, е и постъплението през 
2011 г. на НОХД -образувани са 201 такива, от тях 153 бр. въз основа на 
внесен обвинителен акт и 48 бр. споразумения.  

Общият брой разглеждани наказателни дела е 678 бр., от които 
свършени са 562, или средномесечно свършени от съдия през11г -15,6 
дела. Съответно през 2010 г.- разгледаните са били- 702,свършени 587 
дела, а за 2009 г. –разгледани 693 дела и свършени-507 дела. 

Процентът на останалите висящи в края на 2011 г. е 17%, 
обяснимо с внесените значителен брой обвинителни актове от ЕРП в 
края на годината. 

1.2. Брой свършени наказателни дела – 562 бр през 2011 г., от 
разгледани 678бр., в порцентно съотношение - 82,9% -свършени. 
Решените НОХД –общо са 188 бр., от тях с присъда-а 86 бр. и 98 бр.- 
решени със споразумение по чл.382-384 НПК. Решените с акт по 
същество АНД са 109 бр., а 7 са били прекратени, т.е. общо свършените 
са 116 бр. 

Свършените в срок до 3 месеца са 538 бр., или 96%. Сравнение с 
предходните години- 2010 г. свършените в този срок са 84% от делата, 
съотв. за 2009 г.- 76%  

Решените в инструктивния 3-месечен срок НОХД са 180бр. /96%/, 
което показва бързина и намаляване средната продължителност за 
разглеждането им. Подобрена е срочността и при свършването на АНД в 
същия срок- 89%, в повече от предходните 2 години. 

Отложените НОХД са 229 бр., за 2011 г., което е вследствие на 
обективни причини- неявяване на страни, необходимост от извършване 
на допълнителни следствени действия и събиране на доказателства. 

Несвършените наказателни дела.В края на 2011 г. са 
останали висящи 116 бр., от тях 61 са НОХД, висящите АНД-общо,вкл. и 
78аНК- 46бр. и НЧХД-4бр.  

 
2.3. ПРЕКРАТЕНИ наказателни дела: Общо те са 126 бр., от които 

102 са прекратените НОХД в т.число и 98бр.,поради одобряване на 
споразумения. Броят им е по-малък спрямо 2010 г.- 142 бр. Основанията 
за прекратяване, извън споразумение /чл.382,384НПК/, в най-честия 
случай – върнати поради съществени процесуални нарушения - по 3 
дела; и 1 НОХД е прекратено по давност.  

Прекратените АНД през 2011 г. са 7 бр., основно поради 
недопуситмост на жалбата.  

 
ІV. Структура на наказаната престъпност. 
 
Новопостъпилите през 2011 г. наказателни дела от общ характер 

по видове престъпления, криминализирани в НК, на-голям брой са тези 
по Гл.V „Престъпления против собствеността”- 74бр.,следват тези по 
Гл.ІХ”Общоопасни ппрестъпления”- 51бр.; 41бр. са по 
Гл.VІІІ”Престъпления против държавата…”. По Гл. ІV”Престъпления 
против брака, семейството и младежта” и по Гл.VІ”Престъпления против 
стопанството” – те са по 11бр. 
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В ЕРС през 2011 г. не са постъпили и образувани наказателни дела 
по тл. VІІ”Престъпления против финансокавата, данъчната и 
осигурителната система”, по Гл. ІХ”Документни престъпления”, както и 
по ГЛ.ХІІ”Престъпления против отбраната” и Гл.ХІV”Престъпления 
против мира и човечеството. Незначително е постъплението за др. 
криминализирани в НК видове престъпления  

5.1. Осъдени лица. На база постъпили обвинителни актове и 
споразумения, т.е. предадени на съд по НОХД са 258 лица, съотв. броят 
им през 2010 г. е бил 216 лица, при 244 за 2009 г., по показател /висящи 
и новопостъпили/. Броят на осъдените лица по НОХД е 248, или 96,12% 
от общо съдените лица, а този на оправданите – 10 лица, т.е.3,9%. За 
сравнение през 2010 г. осъдените по НОХД е 199 или 92.1%, от общо 
съдени 216 лица, като 17 лица са оправданите, и през 2009 г. – осъдени 
219 лица, или 89,7% от общо съдените 244 лица, оправданите -14 лица. 

Влезлите в сила присъди през 2011 г. по НОХД са 86 бр, от тях 
оправдателните са 7 бр., останалите 79 формират броя на осъдителните 
присъди. Спрямо предходните години намалял е броят на 
оправдателните присъди. 

От общо осъдените лица, съобразно вида на извършеното 
престъпление, най-голям е броят -93 осъдени лица за престъпления 
против собствеността- гл. V НК; следвани от тези по гл.VІІІ НК- осъдени 
63 лица; 60 лица са осъдени за престъпления по гл.ХІ”Общоопасни 
престъпления; осъдените за престъпления по гл. ІІ НК са 11 лица. 
Съответно 5 бр. са осъдените лица за престъпления по гл.ІV НК и т.н. 

Осъдените лица по споразумения са общо 144, от които 57 лица –
за престъпления по гл.VІІІ и 38 лица за престъпления по гл.V/против 
собствеността/, и 36 лица са осъдени за престъпления по гл.ХІ НК, по 
останалите видове престъпления броят им е незначителен между 1-5 
лица.  

Наложените наказания на осъдените, през 2011 г., включват 
наказание „лишаване от свобода” до 3 години -на 187 лица, а „пробация” 
на 50 лица, съответно наказание “глоба” - на десет лица. Условно 
осъдените на лишаване от свобода са 140 лица. 

 5.2. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 
прокурорски актове. Определен статистически, същият е 42%, на база 
внесени обвинителни актове, спрямо свършените дела. 

От внесените от ЕРП през 2011 г. наказателни производства няма 
такива със значим обществен интерес. 

5.3. Брой, конкретизация и причини на оправдателните присъди.  
Оправдателните присъди в ЕРС през 11г са 7 бр. с които са 

оправдани 10 лица /по НОХД/. Обобщени причините за това се свеждат 
до : недоказано по категоричен начин обвинение. 

 
ІV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ по 

наказателни дела. 
 
На база върнали през 2011 г. в ЕРС, независимо от годината през 

която са свършени, от постановените съдебни актове по наказателни 
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дела: ПОТВЪРДЕНИ са 88; ОТМЕНЕНИ са 17 и изменените-15. За 2010 г. 
данните са -92бр. потвърдени; отменени 13бр., и изменени -30бр., съотв. 
за 2009 г.-потвърдени 72; отменени 38 и 25-изменени. Само по 3 дела 
съдебните актове отменени изцяло и върнати за ново разглеждане. 
Процентът на отменените спрямо общо свършените 562 бр. наказателни 
дела е 3%. 

  
V. БЮРО „СЪДИМОСТ” 
 
През 2011 г. в ЕРС са издадени 1839 броя свидетелства за 

съдимост и 824 бр. справки за съдимост, или общо 2663 бр., вписани са 
921 бр. бюлетини и изготвени /изпратени справки до друг съд - са 2265 
бр.Статистически спрямо предходни години намалял е обема на работа. 

 
VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЕЙНОСТ на СЪДИЯТА ПО 

ВПИСВАНИЯТА  
 
1. Съдебно изпълнение: 
През отчетния период са постъпили общо 159 бр. изпълнителни 

дела, за съберане на публични и частни вземания. Средно месечно 
постъпление на държавния съдебен изпълнител на база 12 месеца – 
13.25 дела, като броят им се е увеличил спрямо предходни години. От 
образуваните,свършени са общо 165 бр. изп.дела, от които чрез 
реализиране на вземането - 37 бр.дела, а останалите 125 бр. са били 
прекратени– по други причини. Събраните суми по тях са общо - 171 678 
лв, прекратените изпълнителни дела са за суми 2 419 709 лв-общо. 
Останали висящи,в края на 2011 г., са 615 бр. изп.дела, с подлежащи на 
събиране суми, общо за 1 238 692 лева. 

 2.Служба по вписванията: Постъплението на актове 
подлежащи на вписване, през 2011 г. е общо 3702 молби, касаещи 
раазлични актове –нотариални, ипотеки, възбрани и др. Актове. Спрямо 
2010 г. е нарастнал обема на работата, образувани са 2 878бр. Нот.дела. 
Извършените заличавания на вписвания са-101, постановени са и 11 бр. 
откази. Издадени са 400 бр. удостоверения за тежести, 347 бр. преписи и 
621 бр. справки.  

 
 
 VI СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
1.1. Сградата ползвана от ЕРС е стара, функционално непригодна 

и тъй като в същата се помещават и др. Институции - ЕРП и АВ, към 
момента не задоволява нуждите на съда. Извършените в нея през 2011 г. 
са козметични ремонти, по-скоро за освежаването й, като работна среда. 
Съдебната палата не е приспособена - достъпна среда за хора с 
увреждания, което е трудно и скъпо реализируемо поради 
конструктивните и особености. Недостатъчни са и работните помещения 
- деловодства, заседателни зали, кабинети на съдии, като липсват такива 
за съвещателни зали и адвокатска стая, както и стая за отдих. Охраната 
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й се осъществява чрез инсталиран СОТ и от служители на ГД”Охрана”- 
ОЗ”Охрана”- Ямбол.  

1.2. Техническо-оборудване – компютри, софтуер, мрежи. През 
2011 година ЕРС е бил обезпечен с необходимия брой компютри, мрежи, 
програмни продукти и сървъри. Необходима е подмяна на принтерите. 
Разполага с 2 броя сървъри. Ползват се софтуерите „САС – Съдебно 
деловодство” на Информационно обслужване – гр. Варна; “Ciela”, “Омега 
Софт” – за счетоводството, а антивирусната програма е била “Panda”. 
Информацията в Интернет страницата на Районен съд – гр. Елхово се 
актуализира редовно, ежедневно се публикува календар с насрочените 
дела за седмицата. 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. 

 
1.3. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА В СЪДА  
 
През годината в ЕРС е извършена контролна проверка от 

Инспектора към ВСС, обхванала периода от 01.01.2010 г. до 31.03.11г. По 
организацията на деловодствата, разпределението и администрирането 
по делата, в основните им, съществени измерения не са установени 
нарушения. При проверката е констатирано индивидуално забавяне в 
срочността на изготвяне на съдебни актове, докато относно движението 
на гр.дела, дадена е препоръка единствено за недопускане отлагането 
им, поради заболяване на съдия-докладчик. Указано е във връзка с 
разпределението на делата - определяне още един състав, изцяло 
разглеждащ гр.дела. За изпълнение на дадените препоръки са 
предприети необходимите мерки от административния ръководител, 
издадени са съответни заповеди, въведен е допълнителен контрол, 
включително и относно воденето на деловодните книги, както и на съдия 
В. Апостолова е възложено разглеждането на граждански дела, като тя е 
преминала от наказателна колегия в граждански състав. При наличие на 
процесуална възможност по наказателните дела /неизменността на 
състава/, в случай на заболяване на съдия-докладчик, както и по гр. 
дела - изобщо, същите се заместват от др. съдии, въз основа на заповед 
на административния ръководител, с което констатирания пропуск е 
отстранен и понастоящем не са налице отлагания по тази причина.  

Във връзка с констатациите от контролната проверка от 
Инспектората, независимо от вече приложените дисциплинарни мерки на 
съдия Д. Янкова, спрямо нея е приложена и мярката по чл.327 ЗСВл - 
“обръщане на внимание”, със Заповед от 11.05.11г на Административния 
ръководител на ЕРС. 

По отношение спазването на процесуалните срокове за изготвяне 
на съдебните актове, през 2011 г. се е запазило преодоляването на този 
проблем за повечето от съдебните състави. Допуснатото забавяне, се 
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проявява в по-чест брой случаи от съдия Д.Янкова. В общо измерения 
спрямо всичко свършените дела през 11г /1357 бр./, забавените са 
6,04%, т.е в почти 94% от случаите съдебните актове се изготвят в срок. 
От гражданските дела допуснатото забавяне е по общо 9бр., от които 2 
са на съдия Янкова, довършвани от предходен период, а 7 - на съдия 
Е.Тодорова - административен ръководител, разглеждащ гр. и 
наказателни дела. Забавените - мотиви, решения по наказателни дела - 
ОХ, ЧХ и АНД са общо по 73 дела, от които 58 бр. са на съдия Янкова, 
12бр.- на съдия Е.Тодорова; 2 бр. – на съдия В.Апостолова и 1 бр. на 
съдия Я.Ангелова.  

В тази насока продължават въведената практика на ежемесечна 
проверка за ненаписаните в срок дела от нарочно сформирана комисия, 
като форма на мерки с дисциплиниращ характер. Отделно от това, за 
изготвянето, макар и извън процесуалните срокове, на съдебните актове 
от състава на съдия Янкова, за известен период от време е била 
освободена от разпределението на наказателните дела. Също така за 
допуснатото системно забавяне обявяването на решения, респ. мотиви 
към присъди в състава на съдия Янкова, констатирано и след тематична 
проверка от ЯОС, срещу същата е започнала проверка за откриване на 
дисциплинарно производство, с оглед неизпълнение на служебните 
задължения. Последното е открито и следва да завърши, вече през 
2012г.  

Относно подобряване срочността при движението на делата, така 
и изготвянето на съдебните актове и мотиви към тях, е необходимо е да 
се положат повече усилия от магистратите за предварителната 
подготовка на делата, с акцент за гражданските делата на закритото с.з. 
по чл.140 ГПК, в което се изясняват тезите на страните и за да се 
обезпечи изчерпване на доказателствените им искания още в 1-то о.с.з., 
също и за скъсяване времетраенето на размяната на съдебните книжа, 
както и на общо основание – за всички видове разглеждани дела, на 
сроковете за обявяване решенията и мотивите. 
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РАЙОНЕН СЪД ТОПОЛОВГРАД 
 
 

І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

В Районен съд – Тополовград през 2011 г. работят трима съдии – 
Милена Семерджиева, Ангел Лазаров и Иван Христов, като съдия 
А.Лазаров с решение на ВСС, считано от 30.12.2011 г. е освободен от 
длъжност по негова молба. 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. След 30.12.2011 г. има 1 незаета щатна 
бройка за съдия. 

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. 
Като втората щатна бройка чистач беше заета от началото на 

м.юни 2011 г. 
От 01.08.2011 г. щатната бройка за призовкар остана незаета 

поради това, че беше прекратен трудовия договор на служителя поради 
навършване на пенсионна възраст. 

Съотношението на магистратите към служителите в съда ни е 1 / 
2,4. 

През отчетната година не са констатирани някакви нарушения 
нито от страна на магистратите, нито от служителите и не са налагани 
никакви наказания.  

Относно необходимостта от промени в щата, необходимо е 
щатната численост на съда да бъде увеличена с една щатна бройка 
системен администратор. През последната година все повече се чувства 
нужда от такъв специалист предвид завишените изисквания при 
използването и поддържането на информационните технологии, 
необходимостта от изготвяне и изпращане по електронен път на справки 
и статистически данни, касаещи различни аспекти от дейността на съда  

 
 

II.ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА. 
 

През отчетната 2011 г. в РС – Тополовград са разгледани общо 611 
бр. дела, от които 223 бр. наказателни дела и 388 бр. граждански дела. 
Делата се разпределят на случаен принцип, като се използва 
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разработеният 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.  

 
А. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
1. Постъпили и разгледани дела 
От общо разгледаните през 2011 г. наказателни дела – 223 бр., 

постъпили през годината са 209 бр.,в това число върнати дела от горни 
инстанции за продължаване на съдопроизводствените действия – 3 бр. и 
останали несвършени в края на 2010 г. – 14 бр. 

От общо постъпилите 209 броя наказателни дела,тези от общ 
характер са 89 бр.;от частен характер -7 бр.; по чл. 78 А НК -6 бр.; 
частно наказателни дела, вкл. и разпити -72 бр.; адм.-наказателен 
характер дела - 35 бр. 

 
От наказателните дела общ характер:  
По глава ІІ - престъпления против личността са постъпили 4 

бр.дела ; по глава ІV - престъпления против брака, семейството и 
младежта са постъпили 8 бр.дела;по глава V - престъпления против 
собствеността са преобладаващ брой от делата от общ характер - 
постъпили 44 бр.дела;по глава VІ - престъпления против стопанството са 
постъпили 8 бр.дела ; по глава VІІІ - престъпленя против дейността на 
държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи 
публични функции са постъпили 7 дела;по глава Х - престъпления 
против реда и общественото спокойствие са постъпили 3 бр.за 
хулиганство по чл.325 НК;по глава ХІ - общоопасни престъпления са 
постъпили 15 бр.дела. 

От частно-наказателните дела - общо 72 бр. – 38 бр.са разпити 
пред съдия, а от останалите 34 бр. преобладават за присъждане на 
разноски по наказателни дела въз основа на решение на НБПП по чл.189 
НПК - 12 бр.; принудителни медицински мерки – 9 бр.; кумулации – 3 бр. 
; реабилитации – 3 бр.; дела по жалби против постановления на РП-
Тополовград за спиране или прекратяване на наказателното прозводство 
- 3 бр.; разрешения за претърсване и изземване – 2 бр.; за вземане на 
мярка за неотклонение ”задържане под стража” в досъдебното 
производство и съдебен контрол върху нея общо - 1 бр. и съдебна 
поръчка за връчване на книжа по н.д. - 1 бр. 

От административно-наказателния характер дела – общо 35 бр., 
преобладават тези по ЗДвП – 10 бр.; по УБДХ – 5 бр.; по ЗГ и ЗЛОД – 4 
бр. и останалите са: жалби против наказателни постановления по закона 
за автомобилните превози, по закона за храните, за хазарта, закона за 
контрол въху наркотичните вещества и по ЗМВР. 

Броят на постъпилите и свършени бързи производства в съда ни е 
4, а наказателните дела разгледани по реда на съкратеното 
производство са 11 бр. 
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2.Свършени дела 
От общо разгледаните през 2011 г. 223 броя наказателни дела са 

свършени 203 броя, от които 81 бр.- НОХД, 4 бр.- НЧХД, 7 бр.- по чл. 78 
А НК, 71 бр.- ЧНД и 40 бр.- АХД.  

От свършените дела със съдебен акт по същество са решени 162 
бр. и прекратени 41 бр., от които: със споразумение по чл. 382 НПК – 21 
бр.; по чл.384 НПК – 11 бр.; върнати за доразследване - 1 бр. и 8 бр. 
прекратени по други причини- поради отводи и липса на състав -2 бр.; 
поради неподсъдност – 2 бр.; поради отпадане на основанието за 
задължително лечение по ЗЗ – 2 бр. ; прекратено поради изпълнение на 
съдебната поръчка -1 бр. и поради недопустимост на жалбата по АХД - 1 
бр. 

Спрямо общия брой постъпили наказателни дела процентът на 
свършените е 97,1%, а спрямо общия брой разгледани наказателни дела 
процентът е 91%, които са много добри показатели за бързината на 
правораздаването в съда. 

От свършените 203 бр. в срок до 3 месеца са решени 199 бр., 
съставляващо 98%, като по-голямата част от тях – 148 бр. са 
приключили дори в едномесечен срок.  

Сравнявайки с предходната година 2010 г. когато в съда е имало 
едно дело върнато за доразследване и през отчетната година бройката е 
същата. Само едно НОХД е върнато на прокуратурата с разпореждане на 
съдията докладчик, постановено на основание чл.249 ал.1,във вр. с 
чл. 248 ал.2 т.3 от НПК, тъй като в досъдебното производство са били 
допуснати съществени нарушения, изразяващи се в това, че в 
протоколите за привличане на обвиняемите и в протоколите им за 
разпит са погрешно записани датата и годината на извършването на 
процесуалните действия  

В края на отчетния период от общо разгледаните 223 бр. 
наказателни дела са останали несвършени - 20 бр., от които: НОХД – 16 
бр., НЧХД – 3 бр. и ЧНД-1 бр.  

Повечето дела са постъпили и са образувани в последните дни на 
м.ноември и през м.декември 2011 г., повечето от тях към края на 
месеца и поради липса на работни дни и невъзможност за редовно 
призоваване на страните, по-голямата част от тях са насрочени за 
първите месеци на 2012г. 

 
3.Обжалвани и протестирани дела  
От разледаните през 2011 г. наказателни дела са обжалвани или 

протестирани 17 бр.дела, от които по 16 бр. има резултат от въззивната 
инстанция  

Тъй като през 2011 г. въззивната инстанция се е произнесла и по 
наказателни дела, обжалвани през предходната 2010 г., резултатите от 
тях са отразени в справката за индексите наред с резултатите от 
обжалваните дела през 2011 г. Видно от тази справка през 2011 г. се е 
произнесла по 20 бр.актове по обжалвани наказателни дела, от тях 11 
бр. са потвърдени изцяло; 4 бр. изменени в наказателната част относно 
размера на наказанията; 1 бр.е отменено и върнато за ново разглеждане 
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на първата инстанция; 1 бр. отменено и върнато на прокурора и 3 
бр.определения -отменени изцяло. 

Отмененото и върнато за разглеждане от друг състав на първата 
инстанция дело е затова,че последното не е разгледано с участието на 
съдебни заседатели.  

Отмененото и върнато на прокурора дело е за това,че съдът 
въпреки че е бил длъжен, е пропуснал да констатира допуснати от 
прокурора в обвинителния акт съществени нарушения на процесуалните 
правила. Затова е отменена присъдата и делото върнато на прокурора. 

 Двете определения по АХ-делата за прекратяване поради 
недопустимост на жалбите са отменени изцяло от Административния съд 
със мотиви, че съгласно европейски конвенции НП, предмет на делата, 
подлежат на обжалване, въпреки че вътрешното ни законодателство не 
допуска такова. Третото отменено определение всъщност е 
разпореждане на съдия-докладчик по НОХД за прекратяване на 
съдебното производство и връщане делото на прокурора.  

4.Постановени актове и осъдени лица 
От общо 89 бр.внесени през 2011 г.обвинителни актове и 

споразумения от РП, по които са образувани НОХД, в съда ни са 
постановени 77 бр. актове, от които 46 бр. присъди и 31 бр.определения 
за одобряване на споразумения, което съставлява 86,5%, като 
съотношение между внесените актове и наказаната престъпност. 

От разгледаните през 2011 г. постановления от РП за 
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 
административно наказание, по които са образувани НАХД- 7 бр., са 
постановени 7 бр.решения по чл.78 А НК 

От постъпилите през 2011 г.в ТРС 7 бр.тъжби, по които са 
образувани ЧХД, са постановени 4 бр.актове,от които 3 бр. присъди и 1 
бр.определение за одобряване на споразумение, което съставлява 
57,1%, като съотношение между внесените обвинени я и постановените 
съдебни актове  

От предадените на съд лица общо 126 са осъдени 119 лица, 1 лице 
е оправдано. На 1 лице посочено в отчета в графа оправдани лица за 
дело, образувано по чл.78 А НК не му е наложено наказание с оглед 
разпоредбата на чл.191 ал.4 от НК, но е признат за виновен за 
престъпление по чл.191 НК. 

Затова и в съда се отчита само една оправдателна присъда влязла 
в законна сила през отчетния период и тя е по НОХД, образувано по 
чл.345 от НК. Подсъдимият е признат за невиновен поради това, че не се 
е установило и доказало по безспорен и категоричен начин да е 
осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на 
престъплението, в което е обвинен. 

Сравнявайки видовете наказания, които са наложени, най-голям е 
броя на лицата с наложени наказания - „лишаване от свобода” до 3 
години - 58 лица, в т.ч. за 47 лица е приложен чл.66 НК, следват 
осъдените на „пробация” – 38 лица. Наказание ”лишаване от свобода” 
над 3 до 15 години е наложено на 1 лице; „глоба” на 17 лица, от които 
на 8 лица по дела от общ характер, на 3 лица по ЧХД и на 6 лица е 
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наложено административно наказание по чл.78 А НК. На 5 лица са 
наложени други наказания извън посочените по-горе, а именно 
„обществено порицание”. От осъдените лица 16 са били непълнолетни. 
Наказаните лица по споразумения са 43. 

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 известна устойчивост и запазване 
на техния брой - 209 бр. за 2011 г., като съответно през 2010 г.са 
постъпили 213 бр. и 209 бр.за 2009 г.  

 
През отчетната година почти се е запазил високия процент на 

свършените наказателни дела спрямо постъпилите - 97,1% при 99% за 
2010 г., а от общо разгледаните – за 2011 г. този процент е 91 - при 94% 
за 2010 г. и 94,4% за 2009 г., което доказва бързината на 
правораздаването и срочното приключване на делата от съдиите от този 
съд.  

В края на отчетния период броят на останалите несвършени 
наказателни дела в сравнение с предходните години е незначително 
увеличен – 20 бр. при 14 бр.за 2010 г. и 12 бр.за 2009 г. Но, както се 
посочи по-горе в изложението си, повечето останали несвършени 
наказателни дела са постъпили и са образувани през ноември и 
декември 2011 г. Повечето от тях не са отлагани и са приключили, но в 
началото на 2012 г.  

От обжалваните наказателни дела през отчетната година 90% 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 действителната натовареност на съдиите по 
наказателни дела е общо 21,1 спрямо разгледаните дела и 20,1 спрямо 
свършените дела. Натовареността на съдиите по щат е 17, спрямо 
разгледаните дела и 16,2 спрямо свършените дела. Натовареността в 
съда се е запазила в сравнение с предходната 2010 г. 

 
Б. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
1.Постъпили и разгледани дела 
От общо разгледаните през 2011 г. 388 бр.граждански дела, 

постъпили през годината са 376 бр. и висящи в началото на периода – 12 
бр.От общо постъпилите 376 бр. структурата по видове дела е следната: 

- дела по общия исков ред-24 бр.; дела по чл. 310 ГПК-29 
бр.;  

- частни граждански дела-17 бр.;дела по чл. 410 и чл. 
417ГПК-290 бр.  

- други извън посочените видове - 16 бр. 
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От делата по общия исков ред преобладават исковете по КТ и 
облигационните искове. От другите дела извън тези по общия ред 
преобладават делата за установяване на факти по чл.542 и сл.от ГПК и 
съдебните поръчки за връчване на съдебни книжа. 

 
2.Свършени дела 
От общо разгледаните през 2011 г. 388 бр. дела са свършени 380 

бр. От тях:със съдебен акт по същество- 340 бр. и прекратени по 
спогодба или др. причини- 40 бр. 

Спрямо общия брой разгледани дела свършените са 97,9%.  
От общия брой свършени дела в срок до 3 месеца са свършени 373 

бр., което съставлява 98% от общо свършените дела, като по-голямата 
част от тях са свършени дори в 1-месечен срок след размяната на 
книжата.  

От прекратените дела – 40 бр. дела - прекратени по 
спогодба между страните са 4 бр., а останалите 36 бр. са по други 

причини : липса на подсъдност; поради оттегляне или отказ от иска ; 
поради недопустимост на иска и невъзобновяване след изтичане на 
срока за спиране по съгласие на страните. 

В края на отчетния период са останали несвършени - 8 бр., което 
съставлява 2%. от общо разгледаните 388 бр. граждански дела 

Повечето от останалите несвършени граждански дела са 
постъпили и образувани през месец ноември и декември 2011 г.  

 
3.Обжалвани дела 
От общо разгледаните 388 бр. дела граждански дела са обжалвани 

18 бр.  
 Тъй като през 2011 г. въззивната инстанция се е произнесла и по 

граждански дела, обжалвани през предходни години, резултатите от тях 
са отразени в справката за индексите за отчетната година. 

От върнатите в съда през 2011 г. 10 бр.дела - 3 бр.дела са 
потвърдени изцяло; 6 бр.потвърдени в една част и отменени в друга 
част, от които 4 бр. по обективни причини - представяне на нови 
доказателства пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната 
/индекс 5а/, което е добър показател за качеството на 
правораздавателната дейност на съда ни и само едно дело е отменено 
изцяло. Отмененият съдебен акт е разпореждане по образувано 
заповедно производство по ГПК.  

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

предходните три години се установява увеличаване на техния брой – 
като съответно през 2011 г.са постъпили 376 бр., при 353 бр. за 2010 г. и 
176 бр.за 2009 г.  

В сравнение с предходните две години процентът на свършените 
граждански дела спрямо общия брой разгледани – 98% е по-висок в 
сравнение с 2009 г.- 92% и 2010 г.- 97%. 
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В съда ни повечето обжалвани дела са потвърдени изцяло или 
частично от въззивния съд и само един съдебен акт /и то разпореждане 
по заповедно производство по ГПК/ е отменен изцяло, което пък доказва 
качеството на правораздаването в съда ни. 

 
ІІ. СЪДЕБНО- ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА 
 
В съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Тополовград 

през отчетната 2011 г. са постъпили 26 бр. изпълнителни дела за сумата 
229 734 лв. Заедно с останалите несвършени дела в края на 2010 г. – 192 
бр. дела общо са разгледани 218 бр. за сумата 889 731 лв. От тях 
преобладават делата за вземания в полза на граждани – 113 бр., 
следвани от дела за вземания в полза на юридически лица и търговци – 
96 бр.; 8 бр. в полза на Държавата и 1 бр. изпълнение на обезпечителна 
мярка. 

От общо разгледаните за годината са свършени 12 бр. 
изпълнителни дела. Събрана сума общо 67 105 лв. 

Останали несвършени в края на отчетния период са 206 бр. 
изпълнителни дела. 

 
ІІІ.СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА. БЮРО СЪДИМОСТ 
 
През отчетната 2011 г. в службата по вписванията по РС – 

Тополовград са извършени 739 бр. вписвания на актове, в т.ч. актовете 
по извършените 458 бр. нотариални дела /при 386 за 2010 г. и 732 бр. за 
2009 г. /; 1918 бр. общо нотариални удостоверявания на подписи на 
документи,съдържание и преписи от документи /спрямо 1618 за 2010 г. и 
1646 бр. за 2009 г./ 

В съда ни са изведени и изпратени 20 бр. нотариални покани и са 
вписани 10 броя откази от наследство. 

Видно от изложените данни през отчетната година броят на 
вписванията, в т.ч. и на нотариалните дела, е увеличен в сравнение с 
2010 г. и намален в сравнение с 2009 г. В сравнение с предходните две 
години са се увеличили нотариалните удостоверявания на подписи и 
съдържание на документи. 

През отчетната 2011 г. в Бюро съдимост при Районен съд – 
Тополовград са издадени 2671 бр. свидетелства и справки за съдимост, 
от които 1004 бр. свидетелства за съдимост и 1667 бр. справки за 
съдимост /при 2703 бр. за 2010 и 3048 бр. свидетелства и справки за 
съдимост за 2009 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. В повечето случаи свидетелствата се 
издават в същия ден на постъпването на молбата или искането. Работи 
се с програмен продукт, който се поддържа от Консорциум ”Лирекс БГ” 
ООД - „Индекс-България”ООД. 
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ІV. 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. е извършен за сравнително кратко време текущ ремонт 
на сградата, в резултат на който условията за работа значително се 
подобриха. Съдебната зала е добре оборудвана, разполагаме със 
съвременна и модерна информационна озвучителна система с 
възможност за запис на съдебните заседания в унисон с изискванията на 
ЕС.  

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, Всички съдии, вкл.и съдията по 
вписванията и съдия-изпълнителят разполагат с компютърни 
конфигурации и с инсталирана правно-информационна система “Сиела”. 
От съдебните служители се ползват осем броя компютърни 
конфигурации. Въведена е и деловодна програма благодарение на което 
се подобри значително работата в деловодството на съда, като 
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 самостоятелна интернет страница на съда ни, която се 
актуализира и поддържа с цел максимална прозрачност и осигуряване 
възможност за получаване на бърза и точна информация за движението 
на делата и постановените съдебни актове по тях. 
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