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ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Съдии.
Към 31.12.2014 г. Окръжен съд - Ямбол работи с щат: един председател, един зам.председател, тринадесет съдии и един младши съдия, като щата е попълнен изцяло.
През отчетния период, до 07.08.2014 г. длъжността Административен ръководител,
председател на Окръжен съд – Ямбол беше изпълнявана от съдия Добрин Кючуков, а от тази дата
– от съдия Васил Петков избран с решение на Висш съдебен съвет по Протокол №36/30 юли 2014
година.
С решение на ВСС по Протокол №5/30.01.2014 г. беше закрита една свободна
щатна бройка за младши съдия, а на другата свободна длъжност от 24.06.2014 г. беше назначена
мл. съдия Ива Коджабашева.
Съдебната дейност Окръжен съд – Ямбол и през 2014 г. се осъществяваше в две
обособени отделения: гражданско и наказателно. Съдиите от гражданско отделение разглеждат
гражданските, търговските и фирмените дела постъпващи в Окръжен съд – Ямбол, като
осъществяват правораздавателната си дейност в 9 еднолични и 3 въззивни състава. Съдиите от
наказателно отделение разглеждат наказателните и административно-наказателни дела, като
осъществяват правораздавателната си дейност в 6 първоинстанционни и 3 въззивни състава.
Младши съдия Коджабашева участва във въззивните състави от двете отделения и в разширени
състави по НОХД.
През отчетната 2014 г. няма наложени дисциплинарни наказания и не са
образувани дисциплинарни производства по отношение на съдии от Окръжен съд - Ямбол.
И през отчетната 2014 г. разпределението на делата в ОС – Ямбол се извършва на
принципа на случайния избор, чрез използване на програмен продукт на ВСС Law Choice.
Зададените параметри в програмата са съобразени със структурата на съответното отделение,
индивидуалната натовареност на съдиите и с прогнозната тежест на отделните видове дела,
постъпващи за разпределение.
2. Съдебна администрация.
Към 31.12.2014 г. в Окръжен съд гр. Ямбол работят 28 съдебни служители, при щат
29, като длъжностите им са съобразени с изискванията на Правилник администрация на
съдилищата и Класификатора на длъжностите на органите на съдебната власт, както следва:
„съдебен администратор” – 1 бр., „главен счетоводител” - 1 бр., „системен администратор” - 1 бр.,
„старши специалист административна дейност” – 1 бр., „младши специалист човешки ресурси” - 1
бр., „касиер” – 1 бр., „съдебен секретар” - 4 бр., „съдебен деловодител” - 8 бр., „съдебен архивар”
- 2 брой, „призовкар” - 2 бр., „домакин” - 1 бр., „чистач-куриер” - 3 бр., „шофьор” - 1 бр. и
„работник поддръжка - огняр” - 1 брой.
През 2014 г. с решение на ВСС по Протокол №18/30.01.2014 г. беше намалена
щатната численост с една свободна бройка за длъжност „Съдебен секретар”.
За свободните длъжности за съдебни служители – „съдебен архивар” и „касиер”,
след разрешение на ВСС по Протокол №31/25.07.2013 г., беше проведен конкурс за заемането им
и на 01.07.2014 г. след приключването на конкурсната процедура беше назначен „съдебен
архивар”, а на 01.08.2014 г. и „касиер”.
През 2014 г. беше извършена трансформация на длъжност „началник
административна служба” в длъжност „старши специалист административна дейност” и на тази
позиция след разрешение на ВСС по Протокол №54/20.11.2014 г., беше преназначен съдебен
служител. Към 31.12.2014 г. в ОС - Ямбол има незаета 1 щатна бройка за „съдебен деловодител”.
През целия отчетен период един съдебен деловодител е ползвал отпуск за
отглеждане на дете.
В Окръжен съд - Ямбол съдебната администрация се ръководи от съдебен
администратор и е организирана в обща и специализирана администрация.
В общата администрация работят 11 служители, като същата е структурирана в
административни звена, както следва: „старши специалист административна дейност”,
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„финансова дейност и снабдяване”, „информационно обслужване, статистика и информационни
технологии”, „човешки ресурси” „стопанисване и управление на съдебното имущество”.
В специализираната администрация работят 16 служители, в следните служби:
„регистратура класифицирана информация”, „регистратура и архив”, „съдебно деловодство
наказателно отделение”, „съдебно деловодство гражданско отделение”, „фирмено деловодство”,
„съдебни секретари” и „служба по връчване на призовки съдебни книжа”.
За всяка длъжност от съдебна администрация са изготвени длъжностни
характеристика, които през 2014 г. бяха актуализирани, в съответствие с разпоредбите на
Правилник за администрацията в съдилищата /Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 8
от 28.01.2014 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2015 година./
Съотношението между броя на съдиите и служителите от съдебна администрация
при Окръжен съд Ямбол по щат е 1/1.8.
ІІ. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
А. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА
ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
1. ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА.
През отчетната 2014 г. в Окръжен съд Ямбол са постъпили за разглеждане общо
206 граждански дела първа инстанция, от които граждански – 100 броя, търговски дела първа
инстанция – 101 броя, частни граждански дела /без жалба за бавност/ - 5 бр.
Останали несвършени от този вид в началото на отчетния период 66 броя дела.
Процентното съотношение между несвършени в началото на отчетния период към постъпилите
през отчетния период граждански дела първа инстанция е 32 %.
При сравнителен анализ с 2013 г. и 2012 г. се отчита тенденция към намаляване
постъпленията на гражданските дела първа инстанция в сравнение с предходните години. През
предходните две години постъпленията от тези дела са съответно - 254 броя за 2013 г. и 221 броя
за 2012 година.
Общият брой на разглежданите през 2014 г. първоинстанционни граждански дела е
272 - при 317 броя за 2013. От тях 129 бр. са гражданските дела първа инстанция, 138 бр. са
търговски дела и 5 бр. частите граждански дела /без жалби за бавност/. През отчетната 2014 г. са
постъпили 17 броя фирмени дела-регистрационно производство, за регистрация на кооперации и
юридически лица с нестопанска цел и свързаните с тях промени, подлежащи на вписване в
съответните регистри.
2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
През отчетната 2014 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за разглеждане 41
броя НОХД първа инстанция. Останали несвършени към 1.01.2014 г. - 11 броя НОХД. Общо първа
инстанция дела за разглеждане през отчетния период – 52 броя НОХД. Процентното съотношение
между несвършени в началото на отчетния период към постъпилите през отчетния период дела
първа инстанция е 26,82%.
При съпоставяне на данните през отчетния период с тези през 2012 г. и 2013 г. се
забелязва тенденция на намаление на постъпленията по този вид дела – НОХД със 33 броя по
отношение на постъпилите през 2012 г. дела – 74 бр. и намаляване със 10 броя при постъпили 51
броя за 2013 година.
От така посочените дела по глава ІІ от НК „Престъпления против личността” общия
брой на разглежданите дела през отчетния период е 6, от които 4 постъпили през отчетния
период и две останали несвършени в началото на отчетния период. Две от делата са останали
несвършени към края на отчетния период.
Сравнено с предходните две години съответно през 2013 година в ЯОС са
разгледани от този вид 5 дела и през 2012 година 10 броя.
По глава V от НК „Престъпления против собствеността” общия брой на
разглежданите дела през отчетния период е 6, четири от които постъпили през отчетния период и
две останали несвършени от предходен период. В края на отчетния период са останали
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несвършени две дела от този вид. Сравнено с предходните две години съответно през 2013
година в ЯОС са разгледани от този вид дела 9 броя и през 2012 година 9 броя.
По глава VІ от НК „Престъпления против стопанството” общия брой на
разглежданите дела през отчетния период е 19 броя от които 15 постъпили през отчетния период.
Четири от НОХД са останали несвършени в началото на отчетния период. В края на отчетния
период са останали несвършени две дела. Сравнено с предходните две години съответно през
2013 година в ЯОС са разгледани от този вид дела общо 32 броя НОХД и през 2012 година са
разгледани 45 броя дела НОХД.
По глава VІІ от НК „Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
системи” общия брой на разглежданите дела през отчетния период е шест, пет от които
постъпили през отчетния период.По тази глава има едно останало несвършено дело в началото
на отчетния период, като в края на отчетния период е останало несвършено едно дело от този
вид. Сравнено с предходните две години през 2013 г. в ЯОС общия брой на разгледаните дела е
три.През 2012 г. от този вид в ЯОС е разгледано едно дело.
По глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица изпълняващи публични функции” общия брой на разглежданите
дела през отчетния период е 5 НОХД, едно от които НОХД от предходен и 4 броя НОХД постъпили
през отчетния период. В края на отчетния период няма останали несвършени НОХД. Сравнено с
предходните две години през 2013 година в ЯОС са разгледани 5 броя дела от този вид и през
2012 година 12 броя.
По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления” общия брой на разгледаните НОХД
през отчетния период е 10, от които 9 постъпили през отчетния период и 1 останало несвършено в
началото на отчетния период. Три от делата са останали несвършени към края на отчетния
период. Сравнено с предходните две години съответно през 2013 година в ЯОС са разгледани от
този вид дела 9 броя и през 2012 година 11 броя.
През отчетния период на 2014 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за
разглеждане общо 94 броя частни наказателни дела. Останали несвършени към 1.01.2014 година
са три дела. Общо частни наказателни дела за разглеждане през отчетния период – 97 броя. В
края на отчетния период няма останали несвършени дела от този вид. Процентното съотношение
между несвършени в началото на отчетния период към постъпилите през отчетния период частни
наказателни дела е 0,31%. При сравнителен анализ с 2013 и 2012 г. и през отчетната 2014 година
се запазва тенденцията за намаляване на броя на този вид дела. Наблюдава се тенденция на
значително намаляване на броя на частни наказателни първа инстанция дела в сравнение с 2012
година, а и минимално такова намаляване на броя им в сравнение с предходната 2013 година.
През предходните две години постъпленията от тези дела са съответно – 100 броя за 2011 година
и 129 броя за 2012 година. От тях през отчетния период на 2014 г. в Ямболския окръжен съд са
постъпили за разглеждане 22 броя частни наказателни дела – разпити. Няма останали
несвършени дела от този вид към началото на отчетния период. При сравнителен анализ с 2013 и
2012 г. се наблюдава тенденция на намаляване на постъпленията на частни наказателни дела
разпити през последната година. През предходните две години постъпленията от тези дела са
съответно - 46 броя за 2012 година и 35 броя за 2013 година.
Общият извод е, че при първоинстанционните наказателни дела се наблюдава
тенденция на намаляване на постъпленията от НОХД. Запазва се устойчивост на броя на висящите
в началото на отчетния период наказателни дела от този вид спрямо предходната година.
Наблюдава се и тенденция на намаляване на постъпленията на частни наказателни дела спрямо
предходните две години.
СВЪРШЕНИ ДЕЛА
1. ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА.
През 2014 г. броя на общо свършените в Окръжен съд - Ямбол граждански и
търговски дела е 208, които се разпределят по видове, както следва:
- Граждански дела - свършени 113 бр. От тях в тримесечен срок - 106 бр., което
съставлява 93,8 % от свършените от този вид. В сравнение с предходните години - 84,4 % за 2013 г.
и 87,8 % за 2012 година;
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- Търговски дела - свършени 90 бр. В тримесечен срок 77 бр., което съставлява 85,5
% от свършените от този вид. В сравнение с предходните години - 83,4% за 2013 г. и 77,6 % за 2012
година. В това число са вкл. и фирмени дела - свършени 18 броя, всички в срок;
- Частни граждански дела /без жалби за бавност/ - свършени 5 броя, всички в срок.
Анализът на горните данни сочи, че се запазва високият процент на свършените в
3-месечния срок граждански и търговски дела при съпоставка с предходните години. В
тримесечния срок от образуване на делото до постановяване на решение по него са решени
делата както следва:
- всички дела за осиновявания;
- всички дела по жалби срещу действията на СИ;
- всички дела по чл. 25 ЗТР;
- всички дела по частни производства с произнасяне в закрито заседание;
- основната част от делата от и срещу търговци;
- основната част от делата по искове по Търговския закон;
- основната част от делата за непозволено увреждане;
- основната част от делата по несъстоятелност.
Решаването на граждански и търговски извън тримесечния срок 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. Същевременно, 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, удължава срока за разглеждане на делото. В такъв случай, ако се наложи и отлагане
на делото в първото с.з. поради нередовно призоваване на страна, поради неявяването й по
уважителни причини или за събиране на други доказателства във връзка с указанията на съда
дадени в доклада му, то обективно делото приключва с решение след инструктивния 3-месечен
срок.
2. При 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. По 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. При делата образувани по исковете за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество, нормата на чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ предвижда обнародване
на обявление в ДВ и насрочване на делото в о.с.з. за дата, която не може да е по-рано от 3 месеца
от публикуване на обявлението.
5. При делата по несъстоятелност, при които производството 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.
6. При част от делата постъпващи през периода на съдебната ваканция, когато
съдията-докладчик ползва платения си годишен отпуск.
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 процесуално поведение на съдиите.
От всичко свършените през отчетния период граждански дела първа инстанция със
съдебен акт по същество са свършили 151 дела. От тях:
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- граждански - 85 дела;
- търговски - 63 дела;
- частни граждански /без жалби за бавност/ -3 дела.
Прекратените граждански дела първа инстанция през отчетния период са общо 56
броя. От тях: търговски - 26 дела, граждански - 28 дела, частни граждански /без жалби за бавност/
- 2 дела.
Обобщени, причините за прекратяване на първоинстанционните граждански дела
са следните:
- неотстранени в срок нередовности по исковата молба;
- оттегляне или отказ от иска;
- констатирана недопустимост на иска;
- родова неподсъдност на спора пред ОС и поради направено възражение за
местна неподсъдност на делото пред ЯОС;
- 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.
2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
През 2014 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол НОХД е 42. В срок до 3
месеца са свършени 31 дела, което съставлява 74% от свършените НОХД, при 83% за 2013 г. и 84%
за 2012 г. В преобладаващата си част причините за несвършване на част от първоинстанционните
наказателни дела в три месечен срок са свързани с:
- неявяването на подсъдими, защитници и вещи лица в съдебно заседание;
- неявяване на свидетели, чиито показания са необходими за изясняване на
фактически обстоятелства по делото;
- 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;
- неизпълнение на съдебни поръчки в срок по дела с подсъдими чужди граждани.
От анализа на причините за приключване на част от делата извън тримесечния срок
се налага извода, че същите са обективни, не се дължат на процесуално поведение на съдиите и
се повтарят от предходни отчетни периоди. Във всички случаи на отлагане на съдебни заседания
съдът е действал в съответствие с процесуалните правила, при всички случаи съда е санкционирал
участниците по чиято вина е отложено делото и е насрочвал съдебно заседание във възможно
най-кратки срокове. За максималния три месечен срок през 2014 г. са отложени единствено дела
по които е било необходимо призоваване на лица извън страната.
От всички свършени през отчетния период НОХД първа инстанция, със съдебен акт
по същество са свършили 42 дела, от които 23 дела с присъди и решения. Прекратени са 19 НОХД 15 дела са завършилите със споразумение и 4 дела са прекратени и върнати на прокуратурата.
От 15-те дела завършилите със споразумение - 5 дела са по реда на чл. 384 от НПК
и 10 дела по реда на чл. 382 от НПК. 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 осем от делата споразуменията са одобрени от съда в съответствие с разпоредбите на чл.
382 от НПК, така както са внесени. По две от делата са направени от съда предложения за промяна
в споразумението по реда на чл. 382 ал. 5 от НПК, касателно фактическата формулировка на
обвинението, които са приети от страните и съда е одобрил споразуменията. При завършилите със
споразумение по реда на чл. 384 от НПК, по 4 дела споразумението е одобрено в първото по
делото заседание, а по едно от делата – четвърто. Четири дела са приключили в тримесечния
инструктивен срок, а едно от делата - в срок от една година и един месец, като причината за
отлагане на делото, разглеждането му и одобряване на сключено споразумение е неизпълнение
на съдебна поръчка за връчване на документи и призоваване на подсъдим по делото от Р
Румъния.
Причините за връщане на делата на прокурора.
През 2014 г., 4 бр. НОХД са прекратени и върнати на прокуратурата, като по реда на
чл. 249 ал. 2 от НПК - 2 бр. НОХД и 2 дела - по реда на чл. 288, ал. 1 от НПК от открито съдебно
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заседание. Сравнено с предходните две години се забелязва минимално увеличаване на
прекратените и върнати за доразследване дела - през 2013 година – 3 дела, през 2012 г. – 2 дела.
Причините за връщане на делата на прокуратурата са свързани с допуснати
отстраними съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното производство - основание
по чл. 248 ал. 2 т. 3 от НПК, а именно:
- По 3 дела е нарушено правото на защита на обвиняем изразяващи се в
неизпълнение от прокурора на задължение по чл. 246 ал. 2 и 3 от НПК, а именно: в един внесен
обвинителен акт при обвинение по бланкетна правна норма по чл. 252 от НК, не е посочено
препращане към правната норма, изпълваща с конкретно съдържание изпълнителното деяние; в
един внесен ОА в обстоятелствената част на обвинителния акт не се съдържат факти определящи
участието на подсъдимото лице осъществило поведение, изпълващо както от обективна, така и от
субективна страна състава на престъпление по чл. 255 НК, респективно не е ясно в какво точно е
обвинено подсъдимото лице; по едно от върнатите дела в постановлението за привличане в
качеството на обвиняем и в диспозитива на обвинителния акт са отразени едновременно две
форми на изпълнително деяние по чл. 255 ал. 1, т. 2 от НК, отнесени към един и същи факт, като по
този начин обвинение е било неясно;
- По 1 дело са били нарушени правата на пострадал – при престъпление чл. 255 ал.
3 от НК, не е изпълнено задължението по чл. 75 от НПК, като в ДП министъра на финансите или
упълномощено от него лице, не е запознат с разследването.
През 2014 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол частни наказателни дела
първа инстанция е 75. В срок до 3 месеца са свършени 75 дела, което съставлява 100% от
свършените от този вид дела, при 97% за 2013 г. и 100% за 2012 година.
От всичко свършените през отчетния период частни наказателни дела първа
инстанция със съдебен акт по същество са свършили 67 дела.
През отчетната 2014 г. са прекратени 8 частни наказателни дела първа инстанция.
ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И
КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА.
1. ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА.
През отчетния период на 2014 г. са обжалвани 64 съдебни акта на Ямболския
окръжен съд, постановени по граждански дела първа инстанция и търговски дела. Спрямо
свършените през отчетния период 208 броя дела от този вид, процента на отменените съдебни
актове е 7,7%, а спрямо общия брой на делата за разглеждане от този вид 272 дела е 5,8 %. Тук
следва де се отбележи, че през всеки отчетен период, се връщат от инстанционен контрол и
обжалвани в предходни периоди съдебни актове.
2. ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
През отчетния период на 2014 г. са обжалвани и протестирани общо 14 присъди по
НОХД на Окръжен съд – Ямбол. Обжалваните са 12 присъди /по 11 дела са подадени жалби от
подсъдими и по 1 дело – едновременно жалби от подсъдим и от частен обвинител/. От ЯОП са
протестиране 2 присъди.
От атакуваните съдебни актове са потвърдени 3 присъди, изменени са 2 присъди и
е отменена 1 присъда. Едната от изменените от БАС присъди по НОХД е в наказателната и част,
като е налице преквалификация – съответно от престъпление по чл. 304а НК в такава по чл. 304а
вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, както и изменение в частта относно вида на наказанието, а другата
присъда е изменена по отношение на размера на наказанието. Една присъда е отменена и делото
е върнато на ЯОС за ново разглеждане от друг състав, като причина е констатирано съществено
нарушаване на процесуални правила по смисъла на чл. 335, ал. 2, вр. с чл. 348, ал. 3, т. 1 и т. 2 от
НПК изразяващо се в противоречие в присъдата между диспозитива и мотивационната й част,
довели до накърняване на процесуалните права на страните. Спрямо свършените през отчетния
период 42 НОХД, процентът на отменените е 2,3%, а спрямо общия брой на делата за разглеждане
от този вид през същия период 52 НОХД – 1,9%. Сравнено с резултатите от 2013 г. - 3,8% и 2012 г. 2,6% и спрямо разгледаните за 2013 г. - 3,1% и за 2012 година - 2,3%, се констатира сравнително
подобряване на показателите за качеството на постановените от ЯОС присъди.

8

През отчетния период на 2014 година са обжалвани или протестирани обща 14
съдебни акта по частни наказателни дела първа инстанция на Ямболски окръжен съд – 1 акт е
протестиран и 13 са обжалвани. От тях 3 са отменени, 2 са изменени и 9 са потвърдени. Спрямо
разглежданите и свършени за отчетния период 75 броя дела, 4% процента са със отменени актове.
СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.
През 2014 година структурата на наказаната престъпност по глави от НК,
съобразено с броя дела, е както следва:
По глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”.
С присъди и определения за одобряване на споразумения по глава 29 от НПК са
приключени общо 17 дела - 11 със споразумения и 6 с присъди, от които:
- 10 дела по раздел ІІІ „Престъпления против митническия режим” - по чл. 242, ал. 1
б. а, г и д от НК - шест дела, по чл. 242 ал.2 НК – три дела, по чл. 242, ал. 3 от НК – едно дело;
- 7 дела по раздел ІV „Престъпления против паричната и кредитна система” - по чл.
248а ал. 3 от НК – две дела, по чл. 249 ал. 1 от НК – четири дела и по чл. 252, ал. 2 от НК - едно
дело.
От общо 16 подсъдими лица по тези дела са признати за виновни и осъдени 15
лица, като e признато за невиновно и оправдано 1 лице. На 15 подсъдими са наложени наказания
лишаване от свобода и на 2 глоба. Наложените наказания лишаване от свобода на 14 подсъдими
са в размер до 3 години. На един от подсъдимите е наложено наказание лишаване от свобода в
размер на осем години лишаване от свобода. На 11 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 94,1%, като има постановена оправдателна
присъда по отношение на едно лице.
Сравнено с предходните години: през 2012 година от този вид дела са разгледани и
приключени с присъди и споразумения 37 дела и са осъдени –37 лица и едно лице е оправдано, а
през 2013 г. са приключени общо 28 дела с присъди и споразумения и са осъдени –28 лица и e
оправдано едно лице.
По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”.
С присъди и определения за одобряване на споразумения по глава 29 от НПК са
приключени общо 7 дела, от които с присъди 5 и със споразумения 2 дела, от които 3 дела за
престъпления по чл. 354а от НК и 4 дела по чл. 343 от НК.
От общо 8 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и осъдени 8 лица.
На шест лица са наложени наказания лишаване от свобода, на пет от които в размер до три
години, като изтърпяването на наказанието е отложено на осн. чл.66 от НК и на едно лице е
наложено наказание лишаване от свобода в размер на четири години и осем месеца. На две
лица е наложено наказание пробация, а на едно лице е наложено и наказание глоба.
По тази глава от НК относителния дял на постановените осъдителни съдебни
актове спрямо внесените прокурорски такива е 100%, като по тази глава няма постановени
оправдателни присъди.
Сравнено с предходните години: през 2012 година от този вид дела са разгледани и
приключени с присъди и споразумения 10 дела и са осъдени –признати за виновни 10 подсъдими,
като няма оправдани лица, а през 2013 г. са разгледани и приключени 8 дела с присъди и
споразумения и са осъдени – признати за виновни 8 лица.
По глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции”.
По тази глава са приключили 5 дела с присъди и споразумения, от които с присъди
4 дела и 1 дело със споразумение по реда на глава 29 от НПК. Разгледани по текстове делата са за
престъпления по чл. 304а вр. с чл. 304, ал. 1 от НК – три дела, по чл. 301, ал. 1, т. 2 НК – едно и
едно по чл. 278д от НК – едно дело.
От общо 9 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и са осъдени 5
лица. Четири лица са признати за невиновни и оправдани. На 2 от осъдените лица наложеното
наказание е лишаване от свобода и на 3 от лицата - пробация. На осъдените на наказание
лишаване от свобода на 2 лица е наложеното наказание в размер до 3 години, по отношение на
едното от тях е приложен чл. 66 от НК.
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По тази глава от НК относителния дял на постановените осъдителни съдебни
актове спрямо внесените прокурорски такива е 80%, като има постановена една оправдателна
присъда.
Сравнено с предходните години: през 2012 г. от този вид са приключени 9 дела с
присъди и са признати за виновни и осъдени 8 лица и едно лице е признато за невиновно и
оправдано, а през 2013 година са разгледани и приключили 4 дела с присъди и споразумения и са
осъдени - признати за виновни 3 лица като едно лице е оправдано.
По глава VІІ от НК „Престъпления против финансовата, данъчна и осигурителната
системи”.
По тази глава са приключили 2 дела с присъди, за престъпления по чл. 255, ал. 1 и
ал.3 от НК.
От общо 2 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и са осъдени 2
лица. Няма признати за невиновни и оправдани лица. На двете осъдени лица наложеното
наказание е лишаване от свобода в размер до 3 години, по отношение и на двете лица е
приложен чл. 66 от НК.
По тази глава от НК относителния дял на постановените осъдителни съдебни
актове спрямо внесените прокурорски такива е 100%, като няма постановена една оправдателна
присъда.
По глава V от НК „Престъпления против собствеността”.
По тази глава са приключили 4 дела, от които 3 с присъди и 1 с одобрено от съда
споразумение по гл. 29 от НПК. Три от разгледаните дела по тази глава са за осъществени
престъпления по Раздел ІІ - престъпления по чл. 199, ал. 1, т. 4 НК и едно по Раздел V –
престъпление по чл. 213а от НК. От общо 8 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и
осъдени 7 лица и едно лице е оправдано. На всички осъдени 7 подсъдими са наложени наказания
лишаване от свобода, като на 4 лица наложеното наказание е в размер до 3 години, на 3 лица между три и десет години и на три лица над десет години. На 4 лица наказанието е ефективно, а
по отношение на 3 лицата е приложена разпоредбата на чл. 66 от НК. По тази глава от НК
относителния дял на постановените осъдителни съдебни актове спрямо внесените прокурорски
такива е 75%, като има постановена една оправдателна присъда.
Сравнено с предходните години: през 2012 година от този вид дела са разгледани и
приключени 9 дела и са осъдени – признати за виновни 13 лица, признати за невиновни и
оправдани лица няма. През 2013 година от този вид дела са разгледани и приключени с присъди
и споразумения 7 дела, осъдени са 12 подсъдими и няма оправдани лица.
По глава ІІ от НК „Престъпления против личността”.
По тази глава са приключили 4 дела,от които с присъди 3 дела и със споразумение
едно дело. Разгледани по текстове делата са съответно за престъпления – едно по чл. 116 ал. 1 т. 9
от НК, две по чл. 116 ал. 1 т. 11 и 12 от НК и едно за престъпления по чл. 142 от НК. От общо 5
подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и осъдени 5 лица, като няма оправдани
лица. На всички осъдени пет лица наложеното наказание е лишаване от свобода на две в размер
до три години, на две за срок от три до десет години и на едно лице над десет години.На две от
осъдените лица наложеното наказание лишаване от свобода е с приложението на чл.66 от НК. По
тази глава от НК относителния дял на постановените осъдителни съдебни актове спрямо
внесените прокурорски такива е 100%, като няма постановени оправдателни присъди и
оправдани лица.
Сравнено с предходните години: през 2012 година от този вид дела са разгледани и
приключени с присъди 8 дела и са осъдени –признати за виновни 7 подсъдими, а през 2013 г. са
разгледани и приключени 2 дела с присъди и споразумения и е осъдено – признато за виновно 1
лице и едно лице е оправдано.
Дела разгледани по реда на глава 27 от НПК „Съкратено съдебно следствие”.
През 2014 година в Ямболски окръжен съд по реда на глава 27 от НПК са
разгледани 12 бр. НОХД. По десет дела разгледани по този ред, решението на съда е взето по
искане направено от подсъдимите и по две от съда. Производството по делата е приключило в
кратки срокове – по 6 от делата в едномесечен, по 2 от делата в двумесечен, по 1 от делата в
тримесечен, по две от делата в четиримесечен и по едно от делата в шестмесечен срок от
постъпване на делото с обвинителен акт в съда. По 6 от делата са постъпили жалби, по пет от тях
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от подсъдими и по едно от граждански ищец и частен обвинител. Няма постъпили протести. По 9
от разгледаните по този ред дела присъдите са влезли в сила. По две от обжалваните дела
присъдите са изменени.
В сравнителен план през предходните две години са разгледани по този ред,
съответно през 2013 г. - 9 дела и за 2012 г. - 11 дела.
Осъдителни присъди. Осъдени лица.
От общо разгледаните и приключили с присъди или одобрени споразумения от
съда през 2014 година 42 НОХД, по 39 от делата са постановени осъдителни присъди и одобрени
споразумения по отношение на 42 лица. По 3 от НОХД са постановени оправдателни присъди по
отношение на шест лица. По вид наложените наказания: на 5 лица е наложено наказание
пробация, на 37 лица - лишаване от свобода. По размер наложените наказания лишаване от
свобода са: на 29 лица до 3 години, на 7 лица от 3 до 10 години и на 1 лице над 10 години. По
отношение на 25 лица, изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода е отложено
за различни срокове от 3 до 5 години. През отчетния период ЯОС е постановил 42 влезли в сила
съдебни актове /23 присъди, 19 споразумения/, по които са осъдени 42 лица.
Оправдателни присъди. Причини.
През отчетния период ЯОС е постановил 3 оправдателни присъди по НОХД по
внесено обвинение с 3 обвинителни акта срещу 6 лица.
По едно от делата е постановена оправдателна присъда по внесено обвинение по
чл. 199, ал. 1 т. 4 вр. с чл. 198, ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. А от НК срещу едно лице. Причина за
постановяване на оправдателната присъда е недоказаността на осъществяване на престъплението
по внесеното обвинение от подсъдимия. Съдът е преценил, че от събраните по делото
доказателства не се установява по безспорен, несъмнен и категоричен начин подсъдимия да е
осъществил престъплението, като обвинението се е крепяло единствено на извършено в хода на
ДП процесуално действие по разпознаване, протокола за което и е бил изключен от
доказателствения материал по делото, поради неспазване на установения нормативен регламент
по чл.169-171 от НПК. По едно от делата е постановена оправдателна присъда по внесено
обвинение по чл. 242 ал. 1 б. Д от НК по отношение на едно лице. Съдът е установил, че не са
налице категорични и безспорни доказателства, че подсъдимия на инкриминираната дата е
осъществил съставомерно деяние по внесеното му обвинение, тъй като не е имал, не му е била
дадена фактическа възможност да декларира носените от него стоки, закупени легално с
официални удостоверителни документи. От доказателствата по делото са били изключени
Протокол за оглед на местопроизшествие и Протокол за оглед на веществени доказателства, като
неотговарящи на изискванията на процесуалния закон. По едно от делата е постановена
оправдателна присъда по внесено обвинение по чл. 301, ал. 1 пр. 2 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК по
отношение на четири лица. От събраните по делото доказателства не се е установило по
категоричен начин, че подсъдимите са осъществили престъпните състави, вменени им във вина.
Обвинението се е крепяло само на косвени доказателства, от които не е могло да се направи
единствено възможен извод, необходим за постановяване на осъдителна присъда, а извършените
процесуални действия по разпознаване на две от подсъдимите лица са били в нарушение на
разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от НПК, чл. 179 от НПК и чл. 171 ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от НПК, поради
което и са изключени от доказателствената съвкупност по делото. Съдът е приел, че
доказателствата, които кредитира като обективни и достоверни не могат да доведат до
безспорен, категоричен и единствено възможен правен извод, че всеки от четиримата
подсъдими е извършил престъпното деяние, вменено му във вина.
При анализ на причините за постановяване на оправдателни присъди се налага се
извода за недостатъчно прецизност от страна прокуратурата при внасяне на обвинителните актове
по тези дела, както и неправилна преценка на част от доказателствата и достатъчността им за
доказване на обвинението.
ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.
През 2014 година в Ямболски окръжен съд са разгледани 3 бр. НОХД за
контрабанда – 3 бр. НОХД с обвинение обвинения по чл. 242 ал. 2 НК с предмет наркотични
вещества хероин и марихуана, 1 бр. НОХД с обвинение по чл. 242, ал. 3 НК с предмет ефедрин
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/псевдоефедрин/ и 1 бр. НОХД с обвинение по чл. 242 ал. 1 б. г от НК с предмет боеприпаси за
огнестрелно оръжие – 7816 бр. патрони. Всички 4 дела са приключили със споразумения, като 1
дело е приключило в едномесечен срок и три от делата са приключили в седмодневен срок, 3
дела по реда на чл. 381 от НПК и 1 дело - по реда на чл. 384 НПК. Осъдени са общо 4 лица, като
няма оправдани лица. На всички 4 подсъдими е наложено наказание лишаване от свобода, на
трима в размер до три години и на едно лице в размер на осем години и глоба в размер на 50 000
лв. От наложените наказания лишаване от свобода по отношение на 3 лица е отложено
изтърпяването на наказанието на осн. чл. 66 от НК.
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРС.
През отчетната 2014 г. председателят на ЯОС е постановил 65 разрешения за
ползване на специални разузнавателни средства, като са били изготвени 7 веществени
доказателствени средства.
Б. ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
През отчетната 2014 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за разглеждане
въззивни граждански дела 221 броя. Останали несвършени към 1.01.2014 г. - 29 броя. Общо
въззивни граждански дела за разглеждане през отчетния период - 250 броя. Процентното
съотношение между несвършени в началото на отчетния период към постъпилите през отчетния
период въззивни граждански дела е 13%.
При сравнителен анализ с 2013 и 2012 г. се наблюдава тенденция на запазване
постъпленията от този вид дела. През предходните две години постъпленията от тези дела са
съответно – 192 броя за 2013 г. и 208 броя за 2012 година.
През отчетния период на 2014 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за
разглеждане 141 броя частни граждански дела втора инстанция. Останалите несвършени дела от
този вид към началото на отчетния период -2 дела.
При сравнителен анализ с 2013 и 2012 г. се наблюдава тенденция на леко
намаляване на постъплението от частни гражданските дела втора инстанция. През 2013 г. броя
на постъпилите за разглеждане дела от този вид е 160 бр., а през 2012 г. - 138 броя.
2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
През отчетната 2014 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за разглеждане
въззивни наказателни дела 190 броя. Останалите несвършени към 1.01.2014 г. от този вид дела са
28 броя. Общо въззивни наказателни дела за разглеждане през отчетния период – 218 броя.
Процентното съотношение между несвършени в началото на отчетния период спрямо
постъпилите през отчетния период въззивни наказателни дела е 12,84 %.
При сравнителен анализ с 2013 и 2012 г. се наблюдава тенденция на увеличаване
на постъпленията от този вид дела спрямо тези две години. През 2013 г. – 140 броя, през 2012 г. 127 броя. Макар и леко увеличен брой на постъпления на въззивните наказателни дела през
последните три години остава нисък, което се дължи на прислючване на делата в
първоинстанционните съдилища със споразумение и при съкратеното съдебно следствие с
определяне на наказания при условията на чл. 58 а от НК. Наблюдава се увеличението на
постъпленията на въззивни наказателни дела от РС – Елхово, предвид значителен брой
производства за престъпления по чл. 279 от НК.
През отчетната 2014 г. в Окръжен съд – Ямбол са постъпили за разглеждане частни
наказателни дела втора инстанция – 97 броя. Останалите несвършени към началото на отчетния
период 1.01.2014 г. са 5 бр. Общо частни наказателни дела втора инстанция за разглеждане през
отчетния период са били – 102 броя. Останали несвършени към края на отчетния период – 3 дела.
Процентното съотношение между несвършени в началото на отчетния период към постъпилите
през отчетния период частни наказателни дела втора инстанция е 5,1 %. При сравнителен анализ с
2013 и 2012 г. се наблюдава тенденция на намаляване постъпленията от тези дела. През
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предходните две години постъпленията от тези дела са съответно - 124 броя за 2013 г. и 130 броя
за 2012 година.
СВЪРШЕНИ ДЕЛА
1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
През отчетния период на 2014 г. свършените в Окръжен съд Ямбол въззивни
граждански дела са 216 броя. В срок до 3 месеца са свършени 205 дела,което съставлява 95 % от
свършените от този вид дела, при 93,7 % за 2013 г. и 88,4 % за 2012 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;
- настъпила смърт на някоя от страните във въззивното производство, за
конституиране на правоприемниците й;
- спиране на делото по взаимно съгласие на страните;
- отлагане на съдебното заседание по искане на страните и заявление, че са в
процес на доброволно уреждане на спора помежду си.
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.
От всичко свършените 216 броя въззивни граждански дела през отчетния период
със съдебен акт по същество са свършили 197 дела, което съставлява 91,2 % от свършените дела
от този вид.
Прекратените въззивни граждански дела са 19 броя. Причините за прекратяване на
делата основно могат да се групират по следния начин:
- поради недопустимост на въззивната жалба - просрочие, неотстранени
нередовности в даденият от съда срок, липса на предмет на въззивно обжалване и др.;
- 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;
- нередовно администрирана от първоинстанционния съд жалба-без размяна на
книжа между страните, невнесена държавна такса и др.
Горните констатации налагат извод, че през изтеклата 2014 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 2014 г. от общо свършените 216 броя въззивни
граждански дела, с отмяна на решението на първоинстанционния съд и постановяване на ново
решение по същество, са завършили 19 дела. С частично изменение на решението на
първоинстанционния съд са завършили 30 дела. Решението на първоинстанционния съд е
оставено в сила по 142 дела. По 6 от делата решението на първоинстанционния съд е обезсилено.
По 19 от делата производството е прекратено.
През отчетния период на 2014 г свършените в Окръжен съд Ямбол частни
граждански дела втора инстанция са 134 броя. Всички са свършени в срок до 3 месеца, което
съставлява 100% от свършените от този вид дела, при 100 % за 2013 г. и 100 % за 2012 г. От всичко
свършените през отчетния период частни граждански дела втора инстанция със съдебен акт по
същество са свършили 113 дела. Прекратените частни граждански дела втора инстанция - 21 бр.
Причините за прекратяване на делата основно могат да се групират по следния
начин:
- неправилно администриране на жалбите от първоинстанционния съд;
- поради недопустимост на жалбата - подадена след законовия срок или срещу
неподлежащ на обжалване акт;
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- поради оттегляне или отказ от жалбата.
2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
През отчетния период на 2014 г. свършените в Окръжен съд Ямбол въззивни
наказателни дела са 179. От тях в срок до 3 месеца са свършени 144 дела, което съставлява 80 % от
свършените от този вид дела, при 89% за 2012 г. и 77% за 2013 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. Особени затруднения се срещат при призоваване на
въззивници подсъдими- чужди граждани в производствата по чл. 279 ал. 1 от НК – обстоятелство
довело и до по-голям брой дела разгледани извън тримесечния инструктивен срок. По този вид
дела съда среща затруднения и при събирането на доказателства свързани с произнасяне по
исканията на въззивниците за статут в страната от ДАБ.
От всичко свършените през отчетния период въззивни наказателни дела със
съдебен акт по същество са свършили 174 дела.
Прекратените въззивни наказателни дела през отчетния период са 5 броя. Едно от
делата е прекратено и изпратено на осн. чл. 43 ал.3 от НПК на ВКС поради невъзможност на ЯОС
да образува състав за разглеждането му, предвид отвод на всички съдии на осн. чл. 29 от НПК.
Едно от делата е прекратено осн. чл. 326 вр. с чл. 324 от НПК поради оттегляне на протеста от
ЯОП. Едно от делата е прекратено предвид образуване на въззивно производство по жалба на
същата страна по отношение на същия съдебен акт, с присъединяване на доказателствата по
същото по първото образувано въззивно производство. Две от делата са прекратени на
основание чл. 323 ал. 1 т. 3 от НПК, като подадени от лица нямащи право на жалба.
През отчетния период на 2014 г. от общо разгледаните и свършени 179 въззивни
наказателни дела, по 110 дела присъдите са потвърдени, по 41 дела присъдите са изменени, две
са отменена отчасти с връщане за ново разглеждане, по 21 отменени изцяло, от които по 17 са
изцяло отменени с връщане за ново разглеждане и по 4 отменени изцяло с произнасяне на нова
присъда. По 5 от делата производството е прекратено. От отменените изцяло 21 присъди по
въззивни наказателни дела по 17 делата са върнати - 13 за ново разглеждане от друг състав на
първоинстанционния съд и 4 за допълнително разследване на прокурора. По 4 от отменените
дела са постановени нови присъди.
Причините за отмяна на присъдите на първоинстанционния съд и постановяване на
нови такива по същество от въззивния съд, се състоят основно в неправилната и непълна оценка
на доказателствата, направена от първоинстанционния съд при разглеждане и решаване на
делата; допускане при анализа на доказателствата несъобразяване с разпоредбите на чл. 305, ал.
3 и чл. 14, ал. 2 от НПК, както и на направени от първоинстанционния съд неправилни правни
изводи, на базата на неправилно установени фактически обстоятелства.
По 41 въззивни наказателни дела присъдите са изменени, като по 36 дела
изменението на присъдата е в наказателната част и по пет дела в гражданската част. От
изменените в наказателната част присъди по 19 въззивни наказателни дела се касае за изменение
свързано с наложеното наказание по размер, като по 17 дела наказанието е намалено по размер
и по 2 е увеличено. В останалите 17 случаи при които е изменена първоинстанционната присъда в
наказателната и част се касае за изменение на правна квалификация и налагане на друг вид
наказание.
Отменени първоинстанционни присъди.
През отчетния период ЯОС е отменил общо 21 присъди – 15 от които на ЯРС, 3 на
ЕРС, 2 на ТРС и 1 на РС Нова Загора, като е върнал 17 от делата - 13 за ново разглеждане от друг
състав на първоинстанционния съд и 4 от делата за допълнително разследване на прокуратурата.
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
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нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на
подсъдимите, като ги е възпроизвел и в съдебните си актове; при привличането в качество на
обвиняеми в хода на досъдебното производство е налице непълнота в диспозитива, на лице е
нарушаване на разпоредбата на чл. 219 ал. 3 т. 3 от НПК, предвид непосочване в пълнота на
деянието в което лицето е привлечено в качеството на обвиняем; внесените обвинителни актове
не отговарят на изискванията на чл. 246 ал.2 и 3 от НПК – неясноти в обстоятелствената част на
обвинителния акт и в диспозитива на същите по отношение на съществени обективни признаци на
деянието, 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.
- Нарушения при изготвяне на мотивите на присъдата – такова по чл. 348, ал. 3 т. 2
от НПК, тъй като: липсват в пълнота правни изводи и анализи на събраните доказателства на
базата на които са направени; в мотивите на присъдата липсват такива относно механизма на
осъществяване на деянието, като е извършен анализ на доказателствата, но само до толкова, до
колкото касаят авторството на деянието, но не и механизма на осъществяването му; липсва
анализ на част от доказателствата по делото, възпроизвежда се дословно фактическата
обстановка от обвинителния акт, като липсват изложени аргументи относно това кои
доказателства по делото съда кредитира и защо и кои не кредитира и защо, респективно тези на
базата на които е изградена и приетата за установена фактическа обстановка; липсват мотиви
касателно определените с присъдата наказания на подсъдимите, липсват мотиви относно
въпроса, следва ли да се освободят част от подсъдимите от изтърпяване на наказанията и какъв
да бъде изпитателния срок при условно осъждане, липсват мотиви досежно определения с
присъдата първоначален режим и тип затворническо заведение за изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода на част от подсъдимите.
Оправдателни присъди по въззивни наказателни дела.
За отчетния период ЯОС е постановил 1 оправдателни присъди по въззивно
наказателно дело на ЯРС по отношение на едно лице. Причините за отмяна на присъдата на
първоинстанционния съд и постановяване на нова такава от въззивния съд 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. Въззивният
съд е приел различна фактическа обстановка, сочеща на липса на осъществено от обективна и
субективна страна престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК.
През отчетния период на 2014 г. свършените в Окръжен съд Ямбол частни
наказателни дела втора инстанция са 99 броя. От тях свършени в срок до 3 месеца са 99 дела,
което съставлява 100 % от свършените от този вид дела, при 98% за 2013 година и 99% за 2012
година. От всичко свършените през отчетния период частни наказателни дела втора инстанция със
съдебен акт по същество са свършили 99 дела.
ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ ПО ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
През отчетния период на 2014 г. са обжалвани 44 съдебни акта на Ямболския
окръжен съд, постановени по въззивни граждански дела. От тях 43 са върнати от инстанционен
контрол. Изцяло отменени са 3 съдебни акта, потвърдени - 39 съдебни акта, частично отменени –
1 съдебен акт. Спрямо обжалваните отменените съдебни актове съставляват 6,8%. Спрямо
свършените през отчетния период 216 броя дела отменените съдебни актове съставляват1,4 %, а
спрямо общия брой на делата за разглеждане 250 дела – 1,2%.
През отчетния период на 2014 г. са обжалвани 25 съдебни акта на Ямболския
окръжен съд, постановени по частни граждански втора инстанция. От върнатите от инстанционен
контрол 17 съдебни акта са потвърдени 16 съдебни акта и 1 съдебен акт е отменени изцяло.
Спрямо обжалваните отменените съдебни актове съставляват 4%. Спрямо свършените през
отчетния период 134 броя дела от този вид процента на отменените е 0,74%, а спрямо общия брой
на делата за разглеждане - 143 дела - 0,7%. През отчетния период на 2014 г. няма обжалвани или
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протестирани съдебни актове на Ямболския окръжен съд, постановени по наказателни и частни
наказателни дела втора инстанция.
МОЛБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОК ПРИ БАВНОСТ
През 2014 г. няма подадени чрез и до Окръжен съд – Ямбол, молби по Глава
деветнадесета от ГПК - добър атестат за бързината, с която съдилищата от съдебния окръг
разглеждат делата.
КАСАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА
През отчетния период на 2014 г. в Ямболския окръжен съд няма образувани
касационни дела. Няма останали несвършени дела от този вид към началото на отчетния период 1.01.2014 година, както и несвършени такива към края на отчетния период.
ІІІ. АНАЛИЗ НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ.
1. Натовареност на съдиите от ОС – Ямбол.
За отчетната 2014 г. в Ямболския окръжен съд са постъпилите за разглеждане общо
993 дела. Средно месечно постъпление на брой дела на един съдия на база 12 месеца при
натовареност по щат е 5,2 дела /при 5,2 дела за 2013 г. и 4,2 дела за 2012 г./, а при действителна
натовареност – 5,6 дела /при 5,4 дела за 2013 г. и 5,4 дела за 2012 година/. Спрямо свършените
през 2014 г. от Ямболския окръжен съд - 945 дела, натовареността по щат е съответно 5,2 дела на
съдия, при 5,4 дела за 2013 г. и 4,2 дела за 2012 г., а при действителна натовареност - 5,5 дела на
съдия, при 5,2 дела за 2013 г. и 5,3 за 2012 г.
За отчетната 2014 г. средната действителна натовареност на един съдия по
Гражданско отделение в ОС - Ямбол спрямо делата за разглеждане е 6,3 бр. месечно и спрямо
свършените дела - 5,3 бр. дела месечно на съдия.
За отчетната 2014 г. средната действителна натовареност на един съдия по
Наказателно отделение в ОС - Ямбол спрямо делата за разглеждане е 5,7 бр. месечно и спрямо
свършените дела - 5,2 бр. дела месечно на съдия.
2. Анализ на работата на съдиите от ОС – Ямбол.
При анализ на правораздавателната дейност в ОС - Ямбол, като се изхожда от
основните критерии за оценка - брой постановени и обжалвани решения, срочност и
законосъобразност на решените дела, се налага извода за отлична работата на съдиите от
гражданско и наказателно отделение, както по отношение на срочност, качество на постановените
актове, така и по сроковете за тяхното изготвяне.
ІV. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЪДА.
И през отчетната 2014 г., предвид поставените цели и приоритети, дейността на
Окръжен съд –Ямбол беше насочена към:
1. Ефективно управление на съда, което гарантира достъп до правосъдие,
прозрачен процес на работа, независимост, отчетност и устойчивост.
2. Подобряване работата на администрацията чрез усъвършенстване и
унифициране на дейността по приемането, обработването на съдебните книжа, прецизно
управление на делата и намаляване забавянията по движението им.
3. Утвърждаване на гаранциите за откритост и адекватен достъп на обществеността
до работата на съда, чрез разширяване обхвата на предоставяната информация за повишаване на
обществено доверие.
В изпълнение на тези цели, през отчетния период 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., в ОС
– Ямбол се извърши следното:
- Актуализира се структура на съдебната администрация по звената, числеността и
длъжностите в нея в съответствие с разпоредбите на ЗСВ, ПАС и Класификатора на длъжностите в
администрацията на органите на съдебната власт.
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- Съгласно утвърдената структура се изготви ново поименно разписание на
длъжностите и се утвърдиха нови актуализирани индивидуални длъжностни характеристики на
всеки съдебен служител.
- Предприеха се необходимите действия във връзка със спазване на задълженията
на съдебните служители, визирани в чл. 132, ал. 2 от Правилник за администрацията в
съдилищата, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда, като създадения регистър продължи
да се поддържа;
- Продължи да се поддържа регистър за декларациите на съдебните служители
във връзка с изискванията на разпоредбите на ЗПУКИ;
- Извърши преглед на въведените процедури, вътрешни инструкции и правила за
управление и контрол на бюджетния процес и се актуализираха вътрешните правила за
осъществяване на предварителен контрол за законосъобразността на документите и действията,
свързани с финансовата дейност на съда;
- На основание чл. 50, ал. 6 от ПАС се създаде необходимата организация за
водене на „Регистърът на издадените изпълнителни листове в полза на съдебната власт”;
- Извършва се ежемесечен анализ на финансовите разходи с цел приоритетното им
разходване за нормалното функциониране на органа и недопускане на забавяния при плащанията
на задълженията на съда и хонорари на вещи лица и съдебни заседатели;
- В изпълнение на Единната методика по приложението на принципа за случайно
разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и
специализираните съдилища, приетата с решение на ВСС по Протокол №57/04.12.2014 г., се
актуализираха „Вътрешните правила за случайното разпределение на делата в ОС – Ямбол”;
- Продължи определянето на членовете на Помощните атестационни комисии и на
съдия - ръководител на стажа на стажант юристите да се извършва, съобразно принципа на
случаен подбор чрез електронно разпределение чрез модул „Law Choice” и случаен избор на
съдебните заседатели по всяко дело чрез модул „Разпределение на съдебни заседатели” на САС
„Съдебно деловодство”;
- Поддържаха се ефективни работни отношения с ОП – Ямбол, АК – Ямбол,
Пробационна служба - Ямбол, ОД МВР – Ямбол, държавни структури, общините от съдебния
район и неправителствени организации работещи в сферата на правосъдието, като се проведоха
периодични срещи с техни представители за решаване на общите проблеми в работа;
- На 16.04.2014 г. в ОС - Ямбол, съвместно с АС – Ямбол, РС – Ямбол, ОП - Ямбол и
АК – Ямбол, за пореден път се проведе Ден на отворените врати. Осъществената програма включи
обзорна обиколка на Съдебната палата, запознаване с възможностите за предоставяне на
съдебно-административни услуги и информация на гражданите, посещение в регистратурата,
съдебните деловодства и съдебните зали на съда, както и участие на фокус-групи от ученици в
симулативен съдебен процес.
- В изпълнение на подписано споразумение между Висш съдебен съвет и
Министерство на образованието започна изпълнение на пилотна образователна програма с
ученици от 10 А клас на Гимназия „Васил Левски” – град Ямбол, в която се преведоха посещения
на учениците в Окръжен съд – Ямбол и Окръжна прокуратура – Ямбол, а в часовете по „Етика и
право”, на учениците бяха изнесени лекции по конкретни теми свързани със съдебната власт от
лектори съдии от ОС - Ямбол, прокурори от ОП - Ямбол и съдебни служители от ОС – Ямбол;
- Продължи работата в посока развитие и интегриране на кадровия потенциал, като
дейността на администрацията е почти напълно автоматизирана и всички служби обслужващи
гражданите работят без прекъсване;
- Магистратите и съдебните служители взеха участие в различни форми на
обучение, семинари, конференции, организирани от НИП, Апелативен съд – Бургас, АК – Ямбол и
други структури.
- Изпълни се вътрешна обучителна програма, по която всички съдебните
служители, се обучаваха: за работа с Единната информационна система за противодействие на
престъпността; за работа с материали съдържащи класифицирана информация и защита на
класифицираната информация; за иновативни съдебно-деловодни техники; за системите за
управление и контрол; за работа в екип и работа с медиите;
- Бяха създадените специални регистри на обученията на магистратите и съдебните
служители които да спомагат за отчетност при тази дейност;
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- Ежемесечно се извършваха проверки на срочността на изготвените съдебни
актове и продължителността на разглеждане на делата и за изпращане на присъдите за
изпълнение.
- В изпълнение на Решение на Висш съдебен съвет по т. 46.3.5. от Протокол
№20/23.05.2013 г. през 2014 г., се извършиха проверки за приключване на делата в разумни
срокове и за срочното постановяване на решенията в Окръжен съд – Ямбол, Районен съд –
Ямбол, Районен съд – Елхово и Районен съд – Тополовград.
- 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 и съдебни служители;
- В изпълнение на чл. 64 от ЗСВ и решението на ВСС от 01.09.2008 г., продължи
публикуването в web страницата на съда на всички съдебни актове;
- След проведена процедура за избор на съдебни заседатели и полагане на клетва
през 2014 г. на Интернет страницата на съда се публикуван списък с имената на съдебните
заседатели.
- На интернет страницата на съда се публикува списък на вещите лица за района на
Окръжен съд –Ямбол, който се актуализира всяка година;
- Поддържат се монтираните, в изпълнение на 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, като през 2014 г. не са
постъпили сигнали.
V. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ.
Окръжен съд - Ямбол разполага с компютърна и периферна техника, необходима
за дейността му, която обаче в по-голямата си част е с експлоатационен срок над 7 години, поради
което е морално и физически остаряла и се налагат чести ремонти. Изградена е и работи локална
компютърна мрежа, обхващаща четирите етажа на сградата, която за ОС - Ямбол включва 44 бр.
работни станции, един сървър за приложния софтуер и един сървър осигуряващ връзка с
Интернет. Комуникационното оборудване и сървърите са инсталирани в специално пригодени за
целта климатизирани помещения с ограничен достъп съгласно изискванията определени в
решение на ВСС по протокол № 35/02.08.2006 година.
В ЯОС работи програмния продукт „Съдебно деловодство”, като в системата се
прикрепят сканирани всички документи по делата. Всички работни места в деловодните
канцеларии са оборудвани със скенери, което позволява поддръжката на пълно електронно копие
на делата в деловодната система. Извършва се и безхартиен обмен на дела между съдилищата в
Апелативен съдебен район Бургас.
През февруари 2014 г., по график, ОС – Ямбол се включи в реална експлоатация на
Информационна система и ядрото на Електронната Информационна система за противодействие
на престъпността /ЕИСПП/, като бяха извършени всички необходими процедури по
сертифицирането на техниката и служителите.
В трите съдебни зали на ОС – Ямбол са монтирани конферентни озвучителни
системи с възможност на запис на заседанието, а пред две от залите са монтирани
информационни дисплеи, показващи информация делата за деня.
Всички съдии и служители имат достъп до правно-информационната система
АПИС.
Счетоводството на ОС – Ямбол ползва локално продукт „Бизнес навигатор” и web
базирано счетоводен продукт КОНТО.
През 2014 г. продължи да се публикуват на интернет страницата на съда всички
свършени и влезли в законна сила съдебни актове, при спазване на чл. 64, ал.1 от ЗСВ, както и да
се подава информация за делата към Централния уеб базиран интерфейс за публикуването на
съдебни актове при ВСС.
През 2014 г., продължи автоматизирано предаване на данни в реално време от
информационната система на ОС – Ямбол, към централизираната информационна система за
производства по несъстоятелност за максимална прозрачност и ефективност.
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Проблемите по информационно осигуряване и технологии в ОС – Ямбол, са
следните:
- Основният сървър на който работи съдебно деловодната система е морално и
физически остарял. Необходимо е да се осигури нов сървър с по-голяма изчислителна мощ и
бързодействие и по-голям дисков капацитет;
- Непрекъсваемото токозахранващо устройство MGE Comet 3000 3:1, 30 kVA, което
по отделен токов кръг захранва цялата компютърна и комуникационна техника по четирите етажа
на сградата, се нуждае от ремонт. Необходима е и подмяна на батериите, които не са сменяни
досега, като експлоатационния им цикъл е 5 години, а UPS-а е въведен в експлоатация през 2005
година;
- Необходима е подмяна на остарелите работните станции на съдиите,
деловодителите и съдебните секретари, за да могат да работят със съвременни операционни
системи и софтуер.

РАЙОНЕН СЪД - ЯМБОЛ
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Магистрати.
В периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., утвърдената щатна численост на
магистратите в Районен съд - Ямбол, беше 14 районни съдии, в т.ч. Председател и Зам.
председател. След 07.08.2014 г., заетата щатна численост на магистратите е 13 щ. бр., като с
решение на ВСС по Протокол №2/15.01.2015 г., за председател на Районен съд - Ямбол е избрана
съдия Светлана Митрушева.
2. Държавни съдебни изпълнители и Съдии по вписванията.
В РС – Ямбол, през 2014 г., работиха четирима ДСИ /в т.ч. Ръководител на служба
ДСИ – 1 щ. бр./ и трима съдии по вписванията /в т.ч. Ръководител на служба „Вписвания” – 1 щ.
бр./ – при запълнен изцяло щат.
3. Съдебни служители.
В периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., щатната численост на съдебните
служителите в РС – Ямбол беше 41 щ. бр., в т.ч. съдебен администратор, началник служба, обща и
специализирана администрация. Заетата щатна численост на съдебните служители към края на
отчетния период е 39 щ. бр. Една щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител” е била
свободна през цялата 2014 година.
Съотношението между броя на съдиите ДСИ и СВ към служителите от съдебна
администрация в Районен съд - Ямбол по щат е 1/1.9.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ.
Организацията в ЯРС се свежда до две отделения – Гражданско и Наказателно,
обща и специализирана администрация, служба ДСИ и съдии по вписванията. В ЯРС, делата се
разпределят на съдиите-докладчици, 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
Recording System. В изпълнение на ЗФУКПС в РС - Ямбол са разработени и въведени редица
вътрешни документи.
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ІІІ. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Общ брой на делата за разглеждане.
Общият брой на делата за разглеждане през 2014 г. в РС -Ямбол беше 5424, от
които 3796 граждански дела и 1631 наказателни дела. В сравнение с предходните две години се
отчита намаляване броя на делата – спрямо 2013 г. - с 256 дела и спрямо 2012 г. - с 280 дела.
Брой на свършените дела.
Броят на свършените дела през отчетната година е 4910, от тях 3450 граждански и
1460 наказателни. Спрямо 2013 г. е налице значително намаление на приключените дела – с 204
броя и с 297 броя спрямо 2012 година. Намаляването на този показател е обвързано с намаления
брой постъпили през отчетния период дела.
От всички свършените дела през 2014 г., 4449 дела или 91% са приключили в 3месечен срок.
1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ДВИЖЕНИЕ НА РЕШЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
През 2014 г., общо разгледани в Районен съд – Ямбол, са 3796 граждански дела,
като 360 бр. от тях са останали висящи от 2013 г., а новообразуваните са 3436 броя. Свършените
дела са общо 3450 бр., от които със съдебен акт по същество – 3156 дела. Прекратените
производства са общо 294, от които 59 са приключили със спогодба по чл. 234 от ГПК, а 235 са
прекратени по други причини. Останали висящи към 31.12.2014 г. са 346 дела. Обжалвани са 254
акта, постановени от съдиите от РС – Ямбол по граждански дела.
Приключените граждански дела през 2014 г. са 3450 бр., през 2013 г. – 3549 бр., а
през 2012 г. – 3569 броя. Налице е значително намаляване на броя на образуваните и на
разгледани граждански дела спрямо 2013 г. и 2012 г.
Обжалваните актове през 2014 г. са 254, през 2013 г. - 267, през 2012 г. – 269, което
показва едно относително намаляване на броя на обжалваните дела.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ.
Граждански дела
Искове по Семейния кодекс
Исковете по Семейния кодекс, разгледани в РС-Ямбол през 2014 г. са общо 381,
свършените дела са 320, 297 от тези дела са приключили в срок до три месеца. Обжалваните дела
са 22.
Облигационни искове
Общо за разглеждане в РС – Ямбол, за 2014 г., 26 дела са по облигационни искове,
свършените дела са 21, приключили в срок до три месеца са 15, обжалваните актове са 13
Дела от и срещу търговци
Общият брой за разглеждане през 2014 г., на дела от и срещу търговци е 139, от тях
са свършени 94, от които в срок до три месеца са приключили 63 от делата,обжалваните актове са
44.
Вещни искове
Общият брой дела за разглеждане на вещни искове през 2014 г., е бил 34,
свършените дела са 21 на брой, приключени в срок до три месеца са 8 дела. 11 акта са обжалвани
пред горната инстанция.
Делби
Общо за разглеждане през 2014 г., в РС – Ямбол, делбени производства са били
108, свършените дела са 65, 9 от делата са приключени в срок до три месеца. Обжалваните актове
от този вид са 12 на брой.
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Искове по Кодекса на труда
Искове по Кодекса на труда – общият брой на разглеждани такива дела през 2014 г.
е 102, общо свършените дела са 74 на брой, от тях в срок до три месеца са 47 дела. Обжалваните
актове са 38 на брой.
Частни граждански дела.
Дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.
Общо за разглеждане през 2014 г. дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са 2211 бр.,
приключените дела от този вид са 2182, от които 2181 - в срок до три месеца, обжалвани 32 броя.
Частните граждански дела извън тези по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.
Общият брой на тези частни граждански дела за разглеждане е 359 Общо
свършени са 344 дела като в срок до три месеца са свършени 337 дела, обжалвани са 19 акта.
Други граждански дела
В Районен съд – Ямбол, през 2014 г. са разгледани общо 428 други граждански
дела, общо свършените дела са 322, от които 241 в срок до три месеца. Обжалвани са 76 акта на
съда.От тази група дела са разгледани: Дела по Закона за защита срещу дискриминацията – са 4
дела; Дела по чл. 26 от Закона за закрила на детето - разгледани са общо 65 дела, Дела по чл. 30
от Закона за закрила на детето - разгледани са 54 дела, Дела по Закона срещу домашното насилие
– разгледани са 39 дела.
Административни дела.
През отчетния период от общо 8 административни дела за разглеждане през 2014
г., са свършени 7 дела, от тях 4 в 3-месечен срок. Обжалвани са 6 съдебни акта.
ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
От общия брой от образуваните и разгледани граждански дела в Районен съд
Ямбол за 2014 г., 294 бр. са прекратени. От тях 59 са приключили със спогодба, а 235 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, по дела за издръжка - признаване на иска от страна на ответника и изпратени
по подсъдност на друг съд.
НЕПРИКЛЮЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
В РС – Ямбол, през 2014 г. има неприключени стари 5 бр. дела, от които 2 в срок от
три до пет години и 3 - над пет години. Голямата продължителност на висящността на тези дела,
се дължи основно на процесуално бездействие на страните. В резултат на усилията от страна на
съда броят на такива дела е относително малък.
2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА.
През 2014 г., общия брой на наказателните дела за разглеждане е бил 1631
бр.Общо приключените наказателни дела са 1460 бр. от тях приключени в 3 месечен срок са
1247бр. Налице е спад на броя на разглежданите и свършени наказателни дела.
ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
1. Наказателни общ характер дела.
Броят на наказателните общ характер дела за разглеждане беше 587 бр. От
всичките свършени 503 НОХД, свършени в срок до три месеца са 407 дела.
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.
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По глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на граждани”. От този вид е
разгледано едно дело, което е новообразувано и е приключило с присъда.
По глава ІV от НК „Престъпление против брака, семейството и младежта”. Общо за
разглеждане са били 34 дела, общият брой на свършените дела е 31.
По глава V от НК „Престъпление против собствеността”. Общият брой на делата за
разглеждане е 230,общият брой на свършените дела е 188.
По глава VІ от НК „Престъпление против стопанството”. Общият брой на делата за
разглеждане е 58,общо са приключени 56 броя.
По глава VІІІ от НК „Престъпление против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица изпълняващи публични функции”. През 2014 г. не са постъпили
дела от този вид.
По глава ІХ от НК „Документни престъпления”. Общият брой на делата за
разглеждане е 16, от които свършените дела са 10.
По глава Х от НК „Престъпление против реда и общественото спокойствие”.
Общият брой на разгледаните от тази група дела е 16, от тях приключени са 15 дела.
По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”. Общият брой на разгледаните дела
е 191, общо приключените дела са 172.
2. Наказателни дела от административен характер по чл. 78а от НК.
По чл. 78а от НК общо са разгледани 24 дела, общо свършени са 20 дела.
3. Наказателни частен характер дела.
През 2014 г., в Районен съд Ямбол общо са разгледани 53 НЧХД. От тях общо
свършени са 33 дела.
4. Частни наказателни дела.
По Закона за борба с престъпните прояви на малолетни и непълнолетни лица
/ЗБППМН/, общо делата за разглеждане са 3, които са приключили с решение по същество;По чл.
80 - чл. 84 от НК /за давност и амнистия/, няма постъпили дела; По чл. 85 - 88а от НК
/реабилитация/, са разгледани 6 дела, от които 5 са приключили с решение по същество; Дела за
принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл. 89 от НК – общо за разглеждане 29,
от които приключени са 26 дела; Делата по реда на чл. 306 от НПК разгледани са общо 134, от
които приключени са 124 дела; Наказателните частни дела за произнасяния в досъдебното
производство са 305. Приключени са 304 дела.
5. Административни наказателни дела - по обжалване на наказателни
постановления.
Общият брой на тази група дела, за разглеждане в Районен съд Ямбол през 2014 г.
е 394. 125 от обжалваните наказателни постановления са потвърдени изцяло, 34 наказателни
постановления са изменени, а 179 – отменени. Най-много от постъпилите в Районен съд Ямбол за
разглеждане НАХД, са тези по обжалване на наказателни постановления по Закона за движение
по пътищата. Общият брой на тези дела е 140.През 2014 г. приключени са 348 НАХД.
6. Бързи производства.
Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане в Районен съд
Ямбол през 2014 г., е 96, от които 11 са решени с присъда по същество и 85 бр. прекратени след
споразумение.
7. Незабавни производства.
Броят на постъпилите и свършени незабавни производства за 2014 г. е 8 дела.
8. Съкратено съдебно следствие.
Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно следствие за 2014 г. са
82 броя.
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СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2014 г. структурата на осъдената престъпност по глави от НК съгласно
таблицата за отчет на наказателните дела е както следва:
По Глава ІІ от НК „Престъпление против личността”.
През отчетния период общо осъдените лица са 27, оправдани - 3. Налице е
относителна устойчивост този вид престъпност в региона.
По Глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”.
През 2014 г. за този вид престъпления е осъдено едно лице. В сравнение с
предходната година, е налице намаляване на броя на престъпленията от този вид в съдебния
район на ЯРС.
По Глава ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и младежта”.
През отчетния период общо осъдените лица по тази глава от НК, са 31. Наблюдава
се значително увеличаване на съдените лица спрямо 2013 г., и незначително увеличаване на броя
спрямо 2012 година.
По Глава V от НК „Престъпление против собствеността”.
През отчетния период общо осъдените лица за престъпления по Глава V от НК са
269, като 8 лица са оправдани. Налице е тенденция за намаляване в най-масовия вид престъпност
в съдебния район на ЯРС.
По Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”.
Осъдените лица през отчетният период за този вид престъпления са общо 58 и
едно лице е оправдано. Налице значително увеличаване на нивото на този вид престъпност
спрямо 2013 г. и 2012 г.
По Глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции”.
През отчетния период е съдено и осъдено едно лице. Наблюдава значително
намаляване броя на визираните престъпления, в сравнение с 2013 година.
По Глава ІХ от НК „Документни престъпления”.
Осъдените лица през отчетният период за този вид престъпления са общо 7.
Налице е относително намаляване на броя на осъдените лица спрямо 2013г и 2012 година.
По Глава Х от НК „Престъпление против реда и общественото спокойствие”.
През отчетния период общо съдени са 14 лица, от които 13 са осъдени и по
отношение на едно лице производството е прекратено.налице увеличаване броя на съдените и
осъдените лица за този вид престъпления, в съдебния район.
По Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”.
Осъдените лица през 2014 г. за този вид престъпления са общо 162. В сравнение с
предходната година, налице е намаляване на нивото на този вид престъпност в съдебния район.
Брой на осъдените лица.
През 2014 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС - Ямбол е 606. От тях 15
лица са оправдани, осъдените лица са 564, в това число 32 непълнолетни, като за 9 лица
наказателното производство е прекратено на различни основания. На 347 лица е наложено
наказание „Лишаване от свобода до три години”, като от тях спрямо 205 лица е приложен
института на условното осъждане. На 13 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода от три
до петнадесет години”. На 23 е наложено наказание „Глоба”, на 169 – „Пробация”, а на 12 лица са
наложени други видове наказания по НК. 257 от осъдените лица са получили наказание, при
одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК.
Броят на съдените, съответно осъдени лица в РС – Ямбол, се е запазил спрямо
2013г и е намалял, спрямо 2012 г.
Общ брой присъди. Влезли в сила присъди.
През 2014 г., в Районен съд – Ямбол са разгледани общо 587 НОХД и по тях са
постановени общо 468 съдебни акта /присъди и определения по споразумения за решаване на
делото/ от които 459 осъдителни. Постановени са 9 оправдателни присъди, като всички са
протестирани. По седем от делата присъдите са потвърдени от въззивния съд. Едно въззивно
производство е прекратено, поради оттегляне на протеста от участвалия по делото прокурор от
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Окръжна прокуратура и по едно от делата присъдата е отменена и делото е върнато за ново
разглеждане от друг съдебен състав. От анализа на причините за постановяване на
оправдателните присъди, се налага извода, че това се дължи основно на непрецизна работа на
разследващите органи в конкретното досъдебно производство.
ДЕЛА СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.
През 2014 г., при зададените от ВСС критерии, в РС – Ямбол, не са постъпили дела
със значителен обществен интерес.
ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
1. Обжалвани решения и присъди.
Общо обжалвани през 2014 г., са 414 решения и присъди, като 73,86 % са
потвърдени изцяло, 17,67 % са изцяло отменени, 8.47% - изменени или оставени в сила в една
част и отменени в друга.
2. Обжалвани определения.
Общо обжалвани през 2014 г., са 165 определения, като 79,40% са потвърдени
изцяло, 17,55 % са изцяло отменени, 3,05 % - изменени или оставени в сила в една част и
отменени в друга.
ІV. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В РС – ЯМБОЛ
1. Натовареност на съдиите в РС – Ямбол.
Средната щатна натовареност на съдиите в РС - Ямбол, спрямо броя на всички дела
за разглеждане в РС – Ямбол през 2014 г. е 32,30 дела месечно. Действителната натовареност,
спрямо броя на разгледаните дела в съда през 2014 г. е 37,43 дела месечно. Действителната
натовареност през 2014 г., спрямо броя на приключените дела в съда е 33,86 дела месечно
В Гражданско отделение на РС – Ямбол, бяха определени и работиха общо 7
състава до 31.08.2014 г., като през този период един съдия е ползвал отпуск за отглеждане на
дете. От месец септември със Заповед на Председателя на съда, беше изменена структурата и
състава на отделенията като бяха определени 6 състава за Гражданско отделение. С оглед
относително изравняване натовареността на всички съдии, със заповед на Председателя на ЯРС, и
през тази година, всички Заявленията за издаване на заповеди за изпълнение в производството по
чл. 410 от ГПК, се разглеждаха от съдиите от Наказателно отделение. При това положение,
действителната месечната натовареността на съдиите от гражданско отделение през 2014 г.,
спрямо броя на гражданските дела за разглеждане, без тези по чл. 410 ГПК – 2467 бр. дела, е
31,62 дела месечно на съдия, а спрямо броя на всички свършени /2148бр./ е 27,53 дела месечно
на съдия.
В наказателно отделение на РС – Ямбол, бяха определени и работиха общо 7
състава. Всички Заявленията за издаване на заповеди за изпълнение в производството по чл. 410
от ГПК, се разглеждаха от съдиите от Наказателно отделение. През отчетния период един съдия от
Наказателно отделение е бил 5 месец в отпуск по болест. Действителната натовареност на
съдиите от наказателно отделение, спрямо общия брой на всички наказателни дела за
разглеждане за 2014 г. /1631 бр./ е 24,34 дела месечно на съдия, а действителната натовареност
на наказателните съдии спрямо свършените наказателни дела през 2014 г. /1460 бр./ е 21,79 дела
месечно на съдия. Общата действителна натовареност на съдиите от наказателно отделение
спрямо общия брой на всички разгледани от тях дела за 2014 г. /наказателни и ЧГД по чл. 410 ГПК
– общо 2960 бр. дела/ е 44,17 дела месечно на съдия, а спрямо свършените дела през 2014 г.
/общо 2762 бр. дела / е 41,22 дела месечно на съдия.
2. Анализ на работата на съдиите в РС - Ямбол
През 2014 г., съдиите от РС – Ямбол постигнаха отлични резултати в съдебната си
дейност, като не допуснаха неоснователно забавяне на дела и некачествено правораздаване.
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3. Служба „Държавно съдебно изпълнение” в Районен съд – Ямбол
Постъпилите дела в служба ДСИ при ЯРС през 2014 г.са 1858. Общо свършените от
ДСИ при Районен съд Ямбол за 2014 г. са 927 бр. дела. Налице е значително увеличаване спрямо
предходните години на броя на заведените изпълнителни дела в службата.
4. Съдии по вписванията в Районен съд - Ямбол.
През 2014 г., съдиите по вписвания в ЯРС са извършили следното: извършени
вписвания, отбелязвания и заличавания -11863бр., издадени удостоверения, преписи и справки
на държавни органи - 6441бр., постановени откази - 19бр., от които един е обжалван и е
потвърден. През отчетния период се наблюдава увеличение както на броя извършени вписвания,
отбелязвания и заличавания така и на броя на издадените удостоверения и преписи.
5. Бюро „Съдимост” в РС – Ямбол
През 2014 г. в Бюро „Съдимост” при Районен съд Ямбол са издадени 11360 броя
свидетелства за съдимост и 2348 броя справки за съдимост.
V. СЪСТОЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА.
В Районен съд - Ямбол, са компютризирани всички работни места. Броят на
работните точки в мрежата на ЯРС е 67. В нея работят 2 бр. 64-битови сървъра и две мрежови
високопроизводителни копирни машини. Състоянието на информационната система в Районен
съд - Ямбол е на много добро.
VІ.

АДМИНИСТРАТИВНИ

МЕРКИ

ЗА

ПОДОБРЯВАНЕ

ОРГАНИЗАЦИЯТА

НА

РАБОТАТА.
В изпълнение на поставените задачи, през 2014 г., продължи провеждането на
общи събрания на съдиите от съда и съвещания по отделения, ДСИ и съдиите по вписванията, за
разглеждане на делата преминали през инстанционен контрол и обобщаването на съдебната
практика в района. За изпълнението на ЗФУКПС бяха 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.
Анализът на изложените данни сочи, че дейността на РС – Ямбол и през
изминалата година, беше успешна и ефективна. Чрез общите усилия на целия колектив не беше
допуснато неефективно правораздаване.

РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Магистрати.
В периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г., утвърдената щатна численост на
магистратите в Районен съд - Елхово, беше 4 районни съдии, в т.ч. 1 щ. бр. административен
ръководител - председател и 3 щ. бр. районни съдии, като щата е запълнен изцяло.
2. Държавен съдебен изпълнител и съдия по вписвания.
През 2014 година в РС - Елхово е работил един ДСИ и един съдия по вписвания, при
запълнен изцяло щат.
3. Съдебна администрация.
Към 01.01.2014 година щатната численост на съдебните служители в РС - Елхово е
16 щ. бр. Съдебната администрация в Районен съд - Елхово е разпределена в обща и
специализирана администрация.
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Общата администрация в Районен съд - Елхово включва: административен
секретар - 1 щ. бр.; главен счетоводител - 1 щ. бр.; системен администратор II степен - 1 щ. бр.
Специализирана администрация в Районен съд - Елхово включва: съдебни
секретари - 5 щ. бр.; съдебни деловодители - 5 щ. бр.; призовкар - 1 щ. бр. Организирана е в
„Регистратура", „Наказателно деловодство", „Гражданско деловодство", „Архив", „Съдебни
секретари – протоколисти”, „Бюро съдимост”, „Връчване на призовки и съдебни книжа", и
„съдебно -изпълнителна служба”.
Техническите длъжности са общо 2 - „прислужник – чистач” - 1 щ. бр. и 1 щ. бр.
„пазач невъоръжена охрана - той и огняр”.
В РС - Елхово, според приетите от ВСС критерии, съотношението на броя служители
към броя на съдиите в края на 2014 година е следното: Специализирана
администрация/магистрати
–
2.75
Общо
служители/магистрати
3.75
Общо
служители/магистрати, в т. и ДСИ и СВ - 2.5
ІІ. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.
І. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.
Общият брой на делата за разглеждане през 2014 г. в РС - Елхово е 2472 бр., от
които 747 бр. граждански дела и 1725 бр. наказателни дела.
В сравнение с предходните две години се отчита значително увеличение на броя на
делата за разглеждане в съда, като през 2012 година общия брой дела за разглеждане в съда е
бил 1527 бр., а през 2013 година 2017 бр. т.е. увеличението спрямо 2012 година е с 945 бр. дела, а
спрямо 2013 година увеличението е с 455 бр. дела.
По отношение на общия брой граждански дела за разглеждане през 2014 година се
отчита незначително увеличение - с 5 бр. спрямо 2013 година и намаление спрямо 2012 година - с
23 бр.
По отношение на общия брой наказателни дела за разглеждане през 2014 година
се отчита увеличение както спрямо 2012 година, така и спрямо 2013 година, съответно с 968 броя
спрямо 2012 година
От общия брой дела за разглеждане през 2014 година новообразуваните дела са
1978 бр., от които 634 бр. граждански дела и 1344 бр. наказателни дела. През 2012 този брой е
бил съответно 1307 бр. /666 бр. граждански и 1307 бр. наказателни дела/, а през 2013 година
новообразуваните дела са били общо 1776 бр. / 651 бр. граждански и 1776 бр. наказателни дела/.
Към 01.01.2014 година неприключените от 2013 година дела са общо 494 бр., от
които 113 бр. граждански дела и 381 бр. наказателни дела.
През 2013 година този брой е бил 241 бр., а през 2012 година 220 бр. От общия
брой дела за разглеждане през 2014 година към 31.12.2014 година са останали неприключили
общо 215 бр. дела, от които граждански 87 бр. и наказателни 128 бр.
СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
Броят на свършените дела през отчетната година е 2257 бр., от които 660 бр.
граждански и 1597 бр. наказателни. През 2013 година общият брой свършени дела са 1523 бр., от
които 629 бр. граждански и 894 бр. наказателни. През 2012 година са свършени общо 1286 бр.
дела, от които 679 бр. граждански и 607 бр. наказателни дела. Горните данни сочат на значително
увеличение на броя свършени дела през 2014 година- спрямо 2013 година - увеличението е със
734 бр., а спрямо 2012 година увеличението е с 971 бр.
За наказателните дела се отчита увеличаване на броя свършени дела, както спрямо
2013 година увеличението е със 703 бр. дела, а спрямо 2012 година увеличението е с 990 бр. дела.
При гражданските дела се отчита увеличение на броят на свършените дела спрямо
2013 година - с 31 бр. дела, а спрямо 2012 година се отчита намаление на броя свършени дела с
19 бр.
От общия брой свършени през 2014 година дела - 2257 бр., 2216 бр. или 98% са
приключили в 3- месечен срок. Налице е запазване на този показател в сравнение с предходната
2013 година.
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1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Движение на решените граждански дела.
През 2014 година общо разгледани в РС - Елхово са 747 бр. дела, като 113 бр. от тях
са останали висящи от 2013 година, а новообразуваните са 634 бр. Процентното съотношение
между несвършените в началото на отчетния период към общия брой дела, подлежащи на
разглеждане през 2014 година в РС -Елхово е бил 15 %. От подлежащите за разглеждане 747 бр.
граждански дела, свършените са 660 бр., или 88.35 %. Със съдебен акт по същество са приключили
574 бр. дела, или 87 % от общия брой свършени дела. Прекратените граждански производства
през 2014 година са общо 86 бр., като от тях 11 бр. са прекратени по спогодба по чл. 234 ГПК, а 75
бр. по други причини. Обжалваните през 2014 година съдебни актове, постановени от съдиите в
РС -Елхово, са 43 бр. Приключилите граждански дела през 2014 година са 660 бр.
Новообразуваните през 2014 година граждански дела, които са били разглеждани
по общия ред, са 69 бр. заедно с остатъка от 2013 година от 68 бр. дела, всичко за разглеждане в
съда са били 137 бр. дела. От тези дела в края на отчетния период са свършени 90 бр., или 66%,
като в срок до три месеца са свършени 77 бр. дела, което представлява 86% от общо свършените
дела. Със съдебен акт по същество са приключили 57 бр. дела. Прекратените производства са 33
бр., от които 9 бр. със спогодба и 24 бр. по други причини. Останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 47. От общия брой свършени дела през 2014 година граждански дела,
подлежащи на разглеждане по общия ред - 90 бр., са обжалвани 26 бр. съдебни акта.
Общият брой на разгледаните в РС- Елхово през 2014 година производства по чл.
310 ГПК, са 19 бр., от които 15 бр. новообразувани и 4 бр. останали несвършени от предходен
период. От тях свършени са 14 бр. дела, от които 8 бр. със съдебен акт по същество и 6 бр.
прекратени - 2 бр. по спогодба и 4 бр. по други причини. В срок до 3 месеца са приключили 10 бр.
дела, или 71% от всички свършени от този вид дела. Останалите несвършени дела в края на
периода са 5 бр. Обжалвани са 2 съдебни акта, постановени по дела, разглеждани по реда на
бързото производство. При този вид дела се отчита влошаване на процента свършени в срок до
три месеца дела, като за 2013 година той е бил 82 %, а за 2012 година 100 %, което налага
полагането на усилия от страна на съдиите и предприемане на съответните от тях мерки за
приключване на делата в инструктивния тримесечен срок.
През отчетния период са постъпили за разглеждане 3 бр. административни дела по
ЗСПЗЗ, а останалите несвършени от 2013 година са били 5 бр. От общо 8 бр. административни
дела за разглеждане през 2014 година, са свършени 7 бр., от тях 5 бр., или 71% в тримесечен срок.
Приключилите дела от този вид със съдебен акт по същество са 3 бр. Прекратените дела са 4 бр.
Обжалван е 1 съдебен акт.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ.
1. Граждански дела.
Искове по Семейния кодекс, в т.ч. за развод и недействителност на брака, развод
по взаимно съгласие, издръжка и изменение на издръжка.
Разгледаните исковете по СК през 2014 г. са общо 59 бр., от които 42 бр.
новообразувани и 17 бр. останали несвършени в началото на отчетния период. Свършените дела
са 46 бр. От свършените дела 19 бр. са прекратени - 5 бр. по спогодба и 14 бр. по други причини.
41 бр. от свършените дела са приключили в срок до 3 месеца. Останалите несвършени дела в края
на отчетния период са 13 бр. Обжалвани са 3 бр. съдебни акта постановени по делата от този вид.
Облигационни искове, в т.ч. за непозволено увреждане и дела от и срещу
търговци.
Разгледаните облигационни искове в РС -Елхово през 2014 година са общо 45 бр.,
от които 24 бр. новообразувани и 21 бр. останали несвършени в началото на отчетния период.
Свършените дела са 32 бр. От свършените дела 10 бр. са прекратени- 1 бр. по спогодба и 9 бр. по
други причини. 28 бр. от свършените дела са приключили в срок до 3 месеца. Останалите
несвършени дела в края на отчетния период са 13 бр.Обжалвани са 11 бр. съдебни акта.
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Вещни искове, в т.ч. и по ЗСПЗЗ.
Общият брой дела за разглеждане на вещни искове през 2014 г., е бил 29 бр., от
които 11 бр. новообразувани и 18 бр. останали несвършени в началото на отчетния период.
Свършените дела са 19 бр. От тях 6 бр. са прекратени - 2 бр. по спогодба и 2 бр. по други причини.
Приключени в срок до три месеца са 16 бр. дела. Останали несвършени в края на отчетния период
са 10 бр. дела. Обжалвани са 11 бр. съдебни акта по дела, постановени от този вид.
Делби.
Общо за разглеждане през 2014 г. в РС - Елхово са били 34 делбени производства,
от които 10 бр. новопостъпили и 24 бр. останали несвършени дела в началото на отчетния период.
Свършените дела са 17 бр., от които 8 бр. прекратени - 3 бр. по спогодба и 5 бр. по други причини.
15 бр. от общо свършените 17 бр. дела от този вид са приключили в тримесечен срок. Останалите
несвършени дела в края на периода са 17 бр. Обжалвани са 4 бр. съдебни акта.
Искове по Кодекса на труда, в т.ч. обезщетение по чл.200 от КТ и за отмяна на
уволнение.
Общият брой на разглежданите дела през 2014 г. в РС - Елхово по искове по
Кодекса на труда е 9 бр., от които 4 бр. новопостъпили и 5 бр. останал несвършен в началото на
отчетния период. Свършените дела от този вид са 4 бр., 1 бр. от които прекратено по причина,
различна от спогодба. Едно от делата е приключило в срок до три месеца. Останалите несвършени
дела в края на отчетния период, образувани по искове по КТ са 5 бр. Един акт е обжалван пред
горната инстанция.
Други дела, в това число по ЗДН, ЗЗД, ЗЗДт.
Общият брой на разгледаните дела през 2014 г. от този вид са 164 бр., от които 144
бр. новообразувани и 17 бр. останали несвършени от предходен период. От подлежащите на
разглеждане 164 бр. дела, свършени са 137 бр., от които 23 бр. са прекратени по причини,
различни от постигане на спогодба. От свършените през 2014 година общо 137 бр. дела, 131 бр. са
приключили в срок до 3 месеца. Останалите несвършени дела от този вид в края на отчетния
период са 27 бр.
Дела от административен характер, в това число по ЗУТ.
Общият брой на разглежданите дела от този вид през 2014 година са 6 бр., от които
4 бр. останали несвършени от предходен период и 1 бр. новообразувано. От 6 бр. подлежащи на
разглеждане дела от този вид, 5 бр. свършени, от които 3 бр. прекратени. От свършените дела 3
бр. са приключили в срок до 3 медеца. В края на отчетния период е останало несвършено 1 бр.
дело от този вид.
2. Частни граждански дела.
Частни граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.
Общо за разглеждане през 2014 година дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК в РС Елхово, са 401 бр., като от тях 7 бр. са останали несвършени от предходен период и 394 бр. са
новопостъпили. От новопостъпилите 24 бр. са получени по подсъдност. Свършените дела от този
вид са 400 бр., от които прекратени са 16 бр. Всички свършени 400 бр. дела от този вид са
приключили в срок до 3 месеца. Останало е несвършено едно дело в края на отчетния период.
Обжалвани пред горната инстанция са 5 съдебни акта.
Частни граждански дела извън тези по по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.
Общият брой на частните граждански дела за разглеждане през 2014 г. е 82 бр.,
всички постъпили през 2014 година. Свършени са 78 бр. дела от този вид, от които 67 бр. със
съдебен акт по същество и 11 бр. прекратени. Всички свършени дела са приключили в срок до 3
месеца. В края на отчетния период са останали несвършени 4 бр. дела от този вид. Няма
обжалвани съдебни актове, постановени по дела от този вид.
Анализът на горните данни сочи, че както и през предходните две години, така и
през 2014 година, най - голям дял от подлежащите на разглеждане и свършили дела са тези по чл.
410 и чл. 417 от ГПК - 53.68 % от подлежащите на разглеждане дела и 60.60 % от свършените дела.
Следват гражданските дела по общия ред, които съставляват 18.34 % от подлежащите на
разглеждане през 2014 година граждански дела и 13.63 % от свършените дела. На трето място по
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дял от подлежащите на разглеждане граждански дела, са частните граждански дела, различни от
тези по чл. 410 и чл.417 от ГПК, както и други граждански дела, като всеки вид от тях съставлява
11% от подлежащите на разглеждане дела. По показател свършени дела, на трето място се
нареждат частните граждански дела, различни от тези по чл. 410 и 417 от ГПК, съставляващи 11.81
% от свършените дела, следвани от други граждански дела, съставляващи 8.93 % от свършените
дела.
ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
От общия брой подлежащи на разглеждане през 2014 година граждански дела 747 бр., прекратени са 86 бр. От тях 11 бр. са прекратени по спогодба и 75 бр. по други причини оттегляне на иска, отказ от иска, неизпълнение на дадени от съда указания за отстраняване на
нередовности на искови молби, изпратени по подсъдност на друг съд.
НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
В Районен съд - Елхово през 2014 година има неприключило едно дело в срок от 3
до 5 години. Това е гражданско дело № 134/2009 година - делбено производство, отличаващо се с
фактическа и правна сложност, което е било спряно за времето от 22.02.2010 година до 26.02.2013
година на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на производство по друго
гражданско дело. Към момента по делото е постановено решение по допускането на делбата,
обжалвано от страните, поради което не е влязло в законна сила.
Неприключилите в срок от 1 до 3 година дела са 18 бр. В по-голямата си част това
са делбени производства, разглеждането на които съгласно процесуалния закон протича в две
фази, което е предпоставка за по - дълъг период на разглеждане и приключване на делата. Друга
част от делата са с предмет вещни искове, като в повечето от случаите се констатира освен
фактическа сложност и правна такава, свързана с отклонения в хода на гражданското
производство - предявени инцидентни установителни искове, открити производства по чл. 193 от
ГПК, конституирането на страни в процеса и др. правни фигури, водещи до забавяне в
разглеждането на гражданските дела. По част от неприключилите граждански дела
производството е било спирано на различни основания, предвидени в ГПК, за различни периоди
от време, което също е удължило времево разглеждането и приключването на делата. По част от
делата за размяната на книжата и призоваването на страните по делото са били използвани
различни способи, предвидени в ГПК, включително и по реда на чл.47 от ГПК, в хода на
производствата на страните са били назначавани особени представители, което е свързано с
процесуални срокове във връзка с представянето на справки за постоянен и настоящ адрес на
страната, внасяне на разноски, връчване на книжата по делото на особения представител и
даване на същия на едномесечен срок за отговор на исковата молба, като в повечето от тези
случай съдът е удължавал по реда на чл. 63 от ГПК сроковете за представяне на справки от ищците
и извършването на други процесуални действия от тяхна страна, които обстоятелства също са се
отразили върху сроковете за разглеждане на делата и приключването им.
През 2014 година са проведени общо открити и закрити 379 бр. съдебни заседания
по граждански дела, като за сравнение през 2013 година техният брой е бил 901, а през 2012
година - 1064 бр.
Насрочените открити съдебни заседания през 2014 година за разглеждане на
граждански дела са били 344, като от тях са били отложени 159, в т. ч. първо по делото съдебно
заседание, или 46.22 %, като при тези данни се отчита намаление на броя на отложените съдебни
заседания по делата спрямо 2013 година, когато този процент е бил 53.64 %.
ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА.
Причините за отлагане на гражданските дела през 2014 година са аналогични с
причините, довели до отлагането на делата и през предходните години. На първо място това са
проблемите, свързани с призоваването на страните. В не малка част от случаите посочените
адреси за призоваване в исковите молби са неактуални, поради което възниква необходимост от
установяването на действителният адрес на страна или свидетел. Нередки са случаите на
неправилно оформени съдебни книжа и призовки и неточно изпълнение на разпорежданията на
съда за призоваване на страна или свидетели, предимно в градовете и селата, където призовките
и съобщенията се връчват от кметствата. Друга причина за отлагането на гражданските дела са
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направените искания за събиране на доказателствата, които не са били известни на страните при
започване на процеса. Назначаването на експертизи по гражданските дела, изготвяне на
заключения по комплексни експертизи или на такива, за които намирането на компетентни вещи
лица представлява трудност, също е една от причините за отлагането на делата. Не на последно
място гражданските дела са били отлагани поради неявяване на свидетел или вещо лице, след
представяне на доказателства за невъзможност да се яви в с.з., както и във връзка с постъпили по
делата молби за отлагане на съдебното заседание поради наличие на обективни пречки за
явяване на страната и нейният пълномощник.
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТЛАГАНЕТО НА ДЕЛАТА.
В РС – Елхово е указано стриктно изпълнение на задълженията от страна на
призовкаря при РС - Елхово и своевременно прилагане на чл. 47, ал. 1 от ГПК - без да се налага
нарочно разпореждане от съдията-докладчик. Разпращат се писма с указания до кметствата,
които не се обслужват от съдебните призовкари, относно начина на връчване и оформяне на
призовките и съдебните книжа. Налагат се санкции на съответните длъжностни лица, натоварени
с връчването на съдебни книжа, при констатирани нарушения при връчването, предимно
свързани със забавяне при връчването на книжата на страни, както и на процесуални
представители.
Ефективно се използва на осигуреният по реда на Наредба №14 от 18 ноември
2009 година за реда и начина за предоставяне на достъп на органите на съдебната власт до
регистъра на населението - НБД „Население”.
2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
Движение на наказателните дела
През 2014 г. общия брой на наказателните дела за разглеждане е 1725 бр., от които
381 бр. останали несвършени в началото на отчетния период и 1344 бр. новопостъпили.
ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
1. Наказателни общ характер дела.
През 2014 година броя на наказателните от общ характер дела за разглеждане в РС
- Елхово е бил 1339 бр., от които 1032 бр. новопостъпили и 307 бр. останали несвършени в
началото на отчетния период. През 2014 година са свършени общо 1260 бр. НОХД, или 94.10 % от
подлежащите на разглеждане дела от този вид, като всички са свършени в срок до три месеца. От
свършените 1260 бр. НОХД със съдебен акт по същество са приключили 1068 бр. НОХД.
Прекратените дела са 192 бр., като от тях 18 бр. са прекратени, след като са
приключили със споразумение за решаване на делото, внесено така от Прокуратурата /по чл. 382
НПК/ и 159 бр. са прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване на делото,
след внесен Обвинителен акт /по реда на чл. 384 НПК/. Общо 12 бр. нохд са прекратени и върнати
на прокуратурата за допълнително разследване при хипотезите на чл. 249 и чл. 288 от НПК. През
2014 година са проведени общо 1983 бр. заседания по нохд. През 2012 и 2013 година броят на
проведените съдебни заседания е бил съответно 790 и 1064.
ПО ГЛАВИ ОТ НК:
По Глава II от НК „Престъпления против личността”. Общият брой на делата за
разглеждане през 2014 година е бил 15 бр., от които 4 бр. остатък от предходната година и 11 бр.
новопостъпили. От тях свършени са 11 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния
период са 4 бр. От свършените 11 бр. дела, 7 бр. са решени по същество с присъда, прекратени са
общо 4 бр., от които 2 бр. по споразумение. Всички свършени 11 бр. дела от този вид са
приключили в срок до три месеца. Останалите несвършени дела от този вид в края на отчетния
период са 4 бр.
По Глава III от НК „Престъпления против правата на гражданите”. Общият брой на
делата за разглеждане през 2014 година е бил 2 бр., от които 1 бр. остатък от предходната година
и 1 бр. новопостъпило. От тях свършено е 1 бр. дело и останало несвършено 1 бр. дело в края на
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отчетния период. Свършеното през 2014 година 1 бр. дело е решено по същество с присъда в срок
до три месеца.
По Глава IV от НК „Престъпления против брака, семейството и младежта”. Общият
брой на делата за разглеждане през 2014 година е бил 8 бр., от които 2 бр. остатък от предходната
година и 6 бр. новопостъпило. От тях свършени са 6 бр. дела и са останало несвършени 2 бр. дело
в края на отчетния период. От свършените през 2014 година 6 бр. дела, 3 бр. са решени по
същество с присъда, 3 бр. са прекратени, като от прекратените 1 бр. прекратено по споразумение.
Всички 6 бр. дела са свършили в срок до три месеца.
По Глава V от НК „Престъпления против собствеността”. Общият брой на делата за
разглеждане през 2014 година е бил 69 бр., от които 33 бр. остатък от предходната година и 36 бр.
новопостъпило. От тях свършени са 44 бр. дела и са останало несвършени 25 бр. дело в края на
отчетния период. От свършените през 2014 година 44 бр. дела, 28 бр. са решени по същество с
присъда, 16 бр. са прекратени, като 15 бр. са прекратени по споразумение. Всички 44 бр. дела са
свършили в срок до три месеца.
По Глава VI от НК „Престъпления против стопанството”. Общият брой на делата за
разглеждане през 2014 година е бил 10 бр., от които 4 бр. остатък от предходната година и 6 бр.
новопостъпили. От тях свършени са 5 бр. дела и са останало несвършени 5 бр. дела в края на
отчетния период. От свършените през 2014 година 5 бр. дела, 1 бр. е решено по същество с
присъда, 4 бр. са прекратени, всички по споразумение. Всички 5 бр. дела са свършили в срок до
три месеца.
По Глава VII от НК „Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
система” през отчетния период не са постъпили такива дела, както и не са останали несвършените
от предходен период.
По Глава VIII от НК „Престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица изпълняващи публични длъжности”. Общият брой на делата за
разглеждане през 2014 година е бил 1186 бр., от които 254 бр. остатък от предходната година и
932 бр. новопостъпили. От тях свършени са 1150 бр. дела и са останало несвършени 36 бр. дела в
края на отчетния период. От свършените през 2014 година дела, 1017 бр. са решени по същество с
присъда, 133 бр. са прекратени, от тях 129 бр. по споразумение. Всички 1150 бр. дела са свършили
в срок до три месеца.
По Глава IX от НК „Документни престъпления”. Общият брой на делата за
разглеждане през 2014 година е бил 2 бр., от които 1 бр. остатък от предходната година и 1 бр.
новопостъпило. И двете дела са свършени през 2014 година, в тримесечен срок, като са
прекратени по споразумение. В края на отчетния период от този вид не са останали несвършени
дела.
По Глава Х от НК „Престъпления против реда и общественото спокойствие”.
Общият брой на делата за разглеждане през 2014 година е бил 3 бр., от които 2 бр. остатък от
предходната година и 1 бр. новопостъпило. От тях свършени са 2 бр. дела и е останало
несвършено 1 бр. дела в края на отчетния период. От свършените през 2014 година 2 бр. дела, 1
бр. е решено по същество с присъда и 1 бр. е прекратено по споразумение. Двата броя дела са
свършили в срок до три месеца.
По Глава XI от НК „Общоопасни престъпления”. Общият брой на делата за
разглеждане през 2014 година е бил 44 бр., от които 6 бр. остатък от предходната година и 38 бр.
новопостъпили. От тях свършени са 39 бр. дела и са останали несвършени 5 бр. дела в края на
отчетния период. От свършените през 2014 година 39 бр. дела, 10 бр. са решени по същество с
присъда, 29 бр. са прекратени, като 23 бр. от тях са прекратени по споразумение. Всички
свършени 39 бр. дела от този вид са свършили в срок до три месеца.
Тук следва да се отбележи , че броят на постъпилите през 2014 година дела с
обвинения за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации
- Глава VIII от НК и специално за престъпления по чл. 279 НК представляват 90.31 %. от общият
брой постъпили НОХД.
2. Наказателни частен характер дела.
През 2014 г. в РС - Елхово са разгледани общо 9 бр. НЧХД, от които 7 бр. остатък от
предходната година и 2 бр. новопостъпили. От тях свършени са 8 бр. дела и са останали
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несвършени 1 бр. дело в края на отчетния период. От свършените през 2014 година 8 бр. дела, 6
бр. са решени по същество с присъда и 2 бр. са прекратени. 7 бр. от свършените дела са свършени
в срок до три месеца. Проведените съдебни заседания по НЧХД през 2014 година е бил 26, като за
2012 година техният брой е 25, а през 2013 година 51.
3. Наказателни от административен характер дела по чл. 78а от НК.
През отчетния период в РС - Елхово са били разгледани общо 9 бр. дела, от които 1
бр. несвършено от предходен период и 8 бр. новопостъпили. От тях са свършени 6 бр. дела, като в
края на периода са останали несвършени 3 бр. дела. Всички 6 бр. свършени дела са приключили в
срок до 3 месеца. Всички свършени 6 бр. дела са решени по същество. Проведените съдебни
заседания по този вид дела са 15, при 48 за 2012 година и 27 за 2013 година.
4. Частни наказателни дела.
През 2014 година в РС - Елхово са разгледани общо 96 бр. ЧНД, от които 5 бр.
остатък от предходната година и 91 бр. новообразувани. От тях са свършени общо 90 бр. дела,
като останалите несвършени дела от този вид в края на отчетния период са 6 бр. От общо
свършените през 2014 година ЧНД, 70 бр. от тях са приключили със съдебен акт по същество и 20
бр. са прекратени. 89 бр. дела от общо свършените 90 бр., са приключили в тримесечен срок.
Проведени са 107 бр. съдебни заседания, при 132 за 2012 година и 104 за 2013 година.
През 2014 година в РС - Елхово не са били образувани и не са били разглеждани
дела по Закона за борба с престъпните прояви на малолетни е непълнолетни / ЗБППМН/ и по чл.
80 - 84 от НК /давност и амнистия.
5. Наказателни от административен характер дела по обжалване на Наказателни
постановления.
През 2014 година в РС - Елхово са били разгледани общо 147 бр. наказателни дела
от административен характер. От тях постъпилите през 2014 г. са 86 бр., а останалите несвършени
от предходен период са 61 бр. Свършени са 108 бр. дела, от които 103 бр. със съдебен акт по
същество и 5 бр. са прекратени. От общо свършените през 2014 година НАХД - 108 бр., 94 бр. или
87 % са свършени в тримесечен срок. Към 31.12.2014 година са останали несвършени общо 39 бр.
НАХД. Проведените заседания през 2014 година по този вид дела са 195 бр., като за 2012 година
те са били 204 бр., а през 2013 година 202 бр.
През 2014 година от приключилите със съдебен акт по същество общо 103 бр.
НАХД, са потвърдени 41 бр. обжалвани наказателни постановления, изменени са 6 бр.
наказателни постановления и изцяло отменени са 56 бр. наказателни постановления.
6. Бързи производства.
Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане в Районен съд
Елхово през 2014 г., е 10 бр. През 2013 година техният брой е бил 36 дела, а през 2012 година- 11
дела.
7. Незабавни производства.
Броят на постъпилите и свършени незабавни производства за 2014 г. е 122 броя. За
2013 година техният брой е бил 38 дела, а през 2012 година 6 дела.
8. Съкратено съдебно следствие.
Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно следствие за 2014 г. са
5 броя. За 2013 година техният брой е бил 12, а през 2012 година -14. По този показател е налице
намаление на броя дела, които са приключили по реда на съкратеното съдебно следствие.
ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
Броят на прекратените през 2014 г. наказателни дела в РС - Елхово е 221 бр., при
общо дела за разглеждане 1725 бр. и общо свършени 1597 бр. Прекратените НОХД са 192 бр., от
които поради одобряване на споразумение са прекратени 177 бр.
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През 2014 година са прекратени и върнати за доразследване на РП -Елхово общо 12
бр. наказателни от общ характер дела, 8 бр. от разпоредително заседание, 4 бр. от съдебно
заседание.
Причините за прекратените и върнати на РП - Елхово наказателни дела са
допуснати в хода на ДП отстраними съществени процесуални нарушения, изразяващи се в
следното: нарушаване правото на защита на обвиняем, нарушаване правата на пострадало от
деянието лице, допуснати нарушения от прокурора при изготвяне на обвинителния акт,
преценени от съда като съществени такива.
Прекратените АНД през 2014 са 5 бр., всички образувани по реда на ЗАНН, по
причини недопустимост на жалбата, оттегляне на жалбата, изпращане на жалбата по подсъдност
на друг съд, изпратено на ВКС на основание чл. 43, т.3 от НПК - невъзможност за формиране на
състав след отводи на всички съдии в РС - Елхово.
Прекратените НЧХД през 2014 година са 2 бр., 1 от които прекратено поради
оттегляне на тъжбата, 1 бр. изпратено на ВКС на основание чл. 43, т.3 от НПК - невъзможност за
формиране на състав след отводи на всички съдии в РС - Елхово.
Прекратените през 2014 година ЧНД са общо 20 бр., 3 бр. от които прекратени на
основание чл. 24, ал.1, т.6 от НПК, 5 бр. поради оттегляне на молбата, с която съдът е бил сезиран,
9 бр. поради недопустимост на молбата, 2 бр. са прекратените и изпратени по подсъдност на друг
съд, 1 бр. прекратено на основание чл. 159, ал.4 от Закона за здравето.
През 2014 година в РС - Елхово не са постъпвали и не са били разглеждани дела със
значим обществен интерес.
През 2014 година са проведени общо 2326 бр. съдебни заседания по наказателни
дела, като за сравнение през 2013 година техният брой е бил 1174, а през 2012 година 994.
ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА.
Основните причини за отлагане на наказателните дела през 2014 година са
аналогични на причините за отлагане на делата и през предходните години и могат да бъдат
систематизирани по следния начин:
- неявяването на подсъдими, защитници 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;
- невъзможност при наличие на уважителни причини за съдебни заседатели да
участват в състава на съда, при даден ход на съдебното следствие и невъзможност за замяна на
съдебен заседател с друг.
СРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2014 г. структурата на осъдената престъпност по глави от НК съгласно
таблицата за отчет на наказателните дела е както следва:
По Глава II от НК „Престъпление против личността”. През отчетния период общо
съдените лица са 18, оправдани са 2 лица, осъдени са 8 лица.
По Глава III от НК „Престъпления против правата на гражданите”. През отчетния
период общо съдените лица са 3, оправдани няма, осъдени са 2 лица, като и на 2 - те лица е
наложено наказание „Лишаване от свобода до 3 години".
По Глава IV от НК „Престъпления против брака, семейството и младежта”. През
отчетния период общо съдените лица са 8, оправдани няма, осъдени са 2 лица, като и на 2 - те
лица е наложено наказание „ Пробация"
По Глава V от НК „Престъпление против собствеността”. През отчетния период
общо съдените лица са 122, оправдани са 11 лица, осъдени са 58 лица, от които 6 непълнолетни.
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По Глава VI от НК „Престъпления против стопанството”. През отчетния период
общо съдените лица са 12, оправдани няма, осъдени са 4 лица.
По Глава VII от НК „Престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната система”. През 2014 година няма съдени лица по тази глава от НК. По тази глава
от НК няма съдени лица и през 2013 година и 2012 година.
По Глава VIII от НК „Престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции”. През отчетния период общо
съдените лица са 2318, оправдани са 2 лица, осъдени са 2084 лица, от които 89 непълнолетни.
По Глава IX от НК „Документни престъпления”. През отчетния период общо
съдените лица са 2, оправдани няма, осъдени са 2 лица.
По Глава X от НК „Престъпление против реда и общественото спокойствие”. През
отчетния период общо съдените лица са 3, оправдани няма, осъдени са 2 лица.
По Глава XI от НК „Общоопасни престъпления”. През отчетния период общо
съдените лица са 47, оправдано е 1 лице, осъдени са 32 лица.
БРОЙ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА.
През 2014 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС - Елхово 2533. От тях 16
лица са оправдани, осъдените лица са 2194, в това число 95 непълнолетни. От общо осъдените
2194 лица, на 2161 от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода до три години", като по
отношение на 2130 лица от тях наложеното наказание "Лишаване от свобода" е отложено от
изтърпяване при условията на чл.66 от НК. На 2 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода
от 3 до 15 години”. На 7 лица е наложено наказание „Глоба". На 22 лица е наложено наказание
„Пробация", на 2 лица са наложени друг вид наказания. От общо осъдените лица по тази глава от
НК на 403 лица е наложено наказание след като съдът е одобрил постигнатото между страните
споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 - 384 от НПК.
ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ.
През 2014 г. в Районен съд - Елхово са били разгледани общо 1339 бр. НОХД и по
тях са постановени общо 1245 съдебни акта /присъди и определения по споразумения за
решаване на делото/ от които 1236 бр. осъдителни и 9 бр. изцяло оправдателни акта.
Всички от постановените през 2014 година 9 бр. изцяло оправдателни присъди са
били протестирани от РП - Елхово. След въззивна проверка са били потвърдени две присъди, една
е изменена, една е отменена. По отношение на останалите 5 бр. дела, по които са били
постановени оправдателни присъди към настоящия момент няма произнасяне от въззивния съд.
Оправданите през 2014 година лица по НОХД са общо 16, като за сравнение с
предходните две години се отчита намаляване броя на оправданите лица - през 2013 година 34
лица, през 2012 година 17 лица.
Основанията за оправдаване на подсъдимите по делата са недоказаност на
обвинението, както и несъставомерност на деянието от обективна или субективна страна. По част
от делата съдът е установил в хода на съдебното следствие фактическа обстановка, различна от
описаната в обвинителния акт, което е довело до несъставомерност на деянията.
ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ. РЕЗУЛТАТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И
КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА.
През 2014 година са били обжалвани и протестирани общо 211 броя съдебни акта
по граждански и наказателни дела, от които 43 бр. по граждански дела и 168 бр. по наказателни
дела.
Обжалваните съдебни актове по граждански и наказателни дела през 2014 година
представляват 9.35 % от общия брой свършени дела, като за сравнение през 2013 година и 2012
година този показател е бил съответно 11.55% и 11.90 %.
Данните сочат на значително увеличение на броят на обжалваните съдебни актове
по наказателни дела, което намира своето обяснение в по-големият брой приключили
наказателни дела през отчетния период.
149 бр., или 70.61 % от обжалваните актове на съда, са потвърдени изцяло. 16 бр.
от обжалваните актове са изцяло отменени от по-горната инстанция, което представлява 7.58 % от
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общо обжалваните актове на съда. 20 бр. от обжалваните съдебни актове са изменени от ЯОС,
което представлява 9.47 % от обжалваните съдебни актове.
Общо обжалваните през 2014 година съдебни актове по граждански дела,
постановени от съдиите в РС - Елхово, са 43 бр. От тях изцяло потвърдени са 20 бр. или 46.51 % от
обжалваните актове по граждански дела, отменени изцяло са 4 съдебни акта по граждански дела,
което представлява 6.97 5 от общият брой обжалвани съдебни актове, Изменените съдебни
актове, постановени по граждански дела от по - горната инстанция са общо 5 бр., което съставлява
11.62 % от общият брой обжалвани съдебни актове.
През 2014 година са били обжалвани общо 168 бр. съдебни акта, постановени по
наказателни дела. Потвърдените изцяло съдебни актове са 129 бр. или 76.78 % от общия брой
обжалвани съдебни актове по наказателни дела. Отменени изцяло са 14 бр., или 8.33 % от
обжалваните съдебни актове по наказателни дела. Изменените от по-горната инстанция съдебни
актове, постановени по наказателни дела са общо 15 бр., което представлява 8.92 % от общият
брой обжалвани съдебни актове по наказателни дела.
Данните включват всички върнали се от инстанционен контрол дела през 2014
година, независимо от годината, през която са били свършени.
ІІІ. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В РС – ЕЛХОВО.
1. Натовареност.
Средномесечното постъпление от нови дела през 2014 година на един съдия на
база 12 месеца и при щат от 4 съдии е 41.20 бр. дела при общо постъпили 1978 бр. дела.
Спрямо общия брой на делата за разглеждане /останали висящи в началото на
отчетния период и новопостъпили през 2014 година/ - 2472 бр., при щат от 4 съдии на база
отработени човекомесеци, средномесечната натовареност на съдиите е 51.50 бр. дела.
Средномесечната натовареност на съдиите в РС - Елхово по показател свършени
дела, при щат от 4 съдии и на база отработени човекомесеци е 47.02 бр. дела.
През отчетната година е налице идентичност между натовареността по щат и
действителната натовареност, поради липсата на незаети съдийки щатове през 2014 година в РС Елхово.
Горните данни сочат на значително увеличение на натовареността на съдиите в РС Елхово през 2014 година в сравнение с предходни периоди, като данните в тази насока са
следните:
2. Анализ на работата на съдиите в РС - Елхово
Анализа на отчетните данни а дейността на РС Елхово през 2014 година водят до
извода за запазване и подобряване през 2014 година на постигнатото качество на работа относно
срочното и законосъобразно разглеждане на делата, както и на дейността на съдебната
администрация. При значително увеличение на натовареността на съдиите и съдебните
служители в сравнение с предходните години в резултат, от една страна на увеличеното
постъпление на дела през 2014 година, съчетано със извършеното в края на 2013 година
съкращаване на щатната численост на съдиите в съда с две щатни бройки, се наблюдава
подобрение на голяма част от статистическите показатели в работата на съда. Установените
положителни резултати се дължат на създадената организация на работа на съдиите и на
съдебните служители, тяхната подготвеност за своевременно, качествено и отговорно изпълнение
на задълженията им, проявената лична отговорност.
2. Служба „Държавно съдебно изпълнение”
Общия брой на постъпилите изпълнителни дела за 2014 година е 225 бр.
Останалите несвършени изпълнителни дела към 01.01.2014 година е 695 бр., или общият брой
изпълнителни дела за разглеждане в съдебно - изпълнителната служба при РС - Елхово е 920 бр.
Общия брой на свършените изпълнителни дела за 2014 година е 207 бр., като останалите
несвършени дела в края на отчетния период е 713 бр. От свършените дела 124 бр. са приключили
с реализиране на вземането, 83 бр. са прекратени по други причини.
Към 01.01.2014 година дължимите суми по изпълнителни дела са били в размер на
1 326 787 лв. Дължимите суми по изпълнителни дела, образувани през 2014 година са в размер на
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421 620 лева, или общо сумите, подлежащи на събиране през отчетния период са били в размер
на 1 748 407 лева. От тях, събраните суми през 2014 година по изпълнителни дела са 667 727 лева.
Останалите несъбрани суми в края на отчетния период са в размер на 1 138 384 лева.
3. Съдия по вписванията.
През 2014 г. в Служба по вписвания са извършени са 4726 броя вписвания. През
2013 година техния брой е бил 5 114. Извършени са 101 броя отбелязвания и заличавания, 515 бр.
справки, издадени са 284 бр. удостоверения, 568 бр. преписи. По отношение на издадените
преписи и удостоверения е налице увеличение в сравнение с предходната 2013 година, когато
техният брой е бил съответно 568 бр. /за преписите/ и 568 /за удостоверенията/. Постановените
откази от съдията по вписвания през 2014 година са 8 бр. От тях обжалван е един, потвърден.
4. Бюро съдимост при РС - Елхово.
През 2014 г. в Бюро „Съдимост” при Районен съд Елхово са издадени 2561 бр.
свидетелства за съдимост и са извършени 2752 бр. справки за съдимост. Вписани 152 бр.
бюлетини. За сравнение с предходните две години тези данни са както следва: през 2013 година
издадените свидетелства за съдимост са 1823 бр., а справките за съдимост са 2842 бр. През 2012
година издадените свидетелства за съдимост са 2419 бр., а справките за съдимост 1086 бр.
ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
Районен съд - Елхово разполага с две съдебни зали, пет кабинета за магистрати,
две канцеларии, помещение за класифицирана информация, помещения за архив и веществени
доказателства. След извършеният през 2013 година основен ремонт на съдебната палата, са
създадени много добри условия за работа на съдиите и съдебните служители в РС - Елхово.
Изключение от това е единствено деловодството в съдебната палата, ремонтът на което е
наложителен.
Всички кабинети и съдебни зали, ползвани от Районен съд - Елхово са оборудвани с
необходимата техника.
В Районен съд - Елхово всички работни места са компютъризирани, с изключение
на това на връчителя на призовки. Компютризирани са и работните места в двете съдебни зали. В
една от съдебните зали е инсталирана и функционира система за аудиозапис на заседанията.
Локалната мрежа включва 27 работни станции работещи под операционни системи
Windows XP SP3 и Windows 7 Pro, включително 64 битов сървър Dell PowerEdge 2950 с ОС Windows
Server 2003 Enterprise Edition и 32 битов сървър Fujitsu-Siemens Primergy TX300 с ОС Windows Server
2003 Standart Edition.
Работещите в съда компютърни системи са от добър клас, като периодично са
подновявани. През 2014 година не са закупувани нови компютърни системи поради липсата на
нужда от такива.
V. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И СОФТУЕР
В PC - Елхово е внедрена и работи САС „Съдебно деловодство”, която обхваща
почти всички дейности по управление движението на съдебните дела. За публикуването на
съдените актове на web-страницата на съда в интернет се използва също САС „Съдебно
деловодство.
Разпределението на делата се извършва чрез програмата за случайно
разпределение на делата на ВСС.
В PC - Елхово се използва Единната система за издаване на свидетелства за
съдимост „Бюра съдимост" на КОНСОРЦИУМ „ЛИРЕКС БГ ООД - „ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ” ООД.
Публикуването на актовете на PC - Елхово 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.
От 2010 г. работи електронният обмен на документи между съдилищата и се
осъществява електронен достъп до Национална база данни „Население”.
Използва се интегрирана програмна система Омега 2000 за автоматизация на
дейностите „Работни заплати”, „Персонал” и „Каса”, както и правно- информационна система е
„Сиела”.
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РАЙОНЕН СЪД – ТОПОЛОВГРАД
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Магистрати.
В периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г., утвърдената щатна численост на
магистратите в Районен съд – Тополовград, беше 2 районни съдии, в т.ч. 1 щ. бр. административен
ръководител – председател, като щата е запълнен изцяло.
2. Държавен съдебен изпълнител и съдия по вписвания.
През 2014 година в РС – Тополовград е работил един ДСИ и един съдия по
вписвания, при запълнен изцяло щат.
3. Съдебна администрация.
През 2014 година в съдебната администрация на РС – Тополовград работят 11 бр.
съдебни служители, от които: административен секретар – 1 бр.; гл. счетоводител – 1 бр.;
секретар-протоколисти – 2 бр.; деловодител в съдебно-изпълнителна служба – 1 бр.; съдебен
деловодител - 2 бр.; съдебен архивар - 1 бр.; призовкар – 1 бр.; работник поддръжка сгради-огняр
– 1 бр.; чистач – 1 бр.
Съотношението на магистратите към служителите в съда е 1/2,7.
През отчетната година не са констатирани нарушения от страна на магистратите и
служителите и не са налагани наказания. В поставената кутия за сигнали, както и в интернет
страницата на съда, не е постъпило оплакване по отношение работата и обслужването на
гражданите от съдебната администрация.
ІI. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.
През изтеклата 2014 г. в РС – Тополовград са разгледани общо 384 бр. дела, от
които 160 бр. наказателни дела и 224 бр. граждански дела. Делата се разпределят на случаен
принцип, като се използва разработеният от ВСС програмен продукт за случайно разпределение
на делата. В ТРС не са обособени отделения за разглеждане на делата предвид малкия брой
съдии.
1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ПОСТЪПИЛИ И РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА
От общо разгледаните през 2014 г. граждански дела – 224 бр., постъпили през
годината са 203 бр. и висящи в началото на периода – 21 бр. От общо постъпилите 203 бр.
структурата по видове дела е следната: дела по общия ред - 29 бр.; дела по чл. 310 ГПК - 8 бр.;
частни граждански дела - 23 бр.; дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК - 119 бр.; други извън посочените
видове - 24 бр.
От делата по общия исков ред: исковете по СК са 15 бр.; облигационните искове са
12 бр.; вещните искове са 4 бр.; делбите са 3 бр.; исковете по КТ са 3 бр., като всички те са за
трудови възнаграждения и обезщетения по КТ.
От другите дела извън посочените видове, преобладават делата по чл. 130 ал. 3 от
СК; по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето; съдебни поръчки; по чл. 62 от ЗКИ, по ЗЗДН.
СВЪРШЕНИ ДЕЛА
От общо разгледаните през 2014 г. 224 бр. дела са свършени 212 бр. От тях: - със
съдебен акт по същество -189 бр.; - прекратени по спогодба и др. причини - 23 бр. Спрямо общия
брой разгледани дела свършените са 94.6 %. От общия брой свършени дела, в срок до 3 месеца са
свършени 202 бр., което съставлява 95 % от общо свършените дела, като по-голямата част от тях
са свършени дори в 1-месечен срок след размяната на книжата.
От прекратените дела – 23 бр. дела - прекратени по спогодба между страните са 5
бр., а останалите 18 бр. са по други причини: 7 бр. поради изпълнени съдебни поръчки; 6 бр.
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поради отказ или оттегляне на иска; 2 бр. поради неотстраняване на нередовността на иска в
законния срок и по 1 бр. поради изпращане на делото по подсъдност на друг съд, недопустимост
на иска и прекратяване при висящ процес /чл. 126 ал. 1 от ГПК/.
В края на отчетния период от общо разгледаните 224 бр. граждански дела са
останали несвършени - 12 бр., което съставлява 5.3%.
Повечето от останалите несвършени граждански дела – 7 бр., са постъпили и
образувани през месец ноември и декември 2014 г. Предвид разпоредбите на ГПК, с оглед на
това, че се изчаква едномесечен срок за отговор по исковите молби, те са в период на размяна на
документи.
Два бр. граждански дела по СК са останали несвършени в края на отчетната година,
като същите са образувани през м. октомври 2014 г., но се е забавила размяната на книжата и
призоваването на ответниците по делата с оглед посочен неактуален адрес. Тези дела са решени в
началото на 2015 г. и са в срок до 3 месеца.
Единствено са просрочени и останали несвършени в срок над 3 месеца - 3 бр.
граждански дела, от които: - 1 бр. поради оставяне без движение на исковата молба за
отстраняване на нередовности, като се е изисквало и удостоверение за наследници на починали
двама ищци и тяхното конституиране и призоваване в процеса; - 1 бр. поради постъпване на
насрещна искова молба, която е оставена без движение и след отстраняване на нередовностите й
е предприета отново размяна на книжа по нея;
- 1 бр. гр. дело е спряно до произнасянето на друг съд – Пловдивския районен съд,
по спор, от който зависи решаването на гражданското дело на ТРС и към края на отчетната 2014 г.
няма влязло в сила решение на другия съд, за да бъде възобновено и насрочено делото.
ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
От общо разгледаните граждански дела са обжалвани 15 бр. Тъй като през 2014 г.
са върнати и граждански дела, обжалвани през предходни години, резултатите от тях са отразени
в справката за индексите за отчетната година.
От върнатите обжалвани дела през 2014 г. - 16 бр., 11 бр. дела са потвърдени
изцяло; 1 бр. е отменено по обективни причини, 2 бр. потвърдени в една част и отменени в друга
по обективни причини - представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са
обусловили отмяната и 2 бр. дела са отменени изцяло - което е добър показател за качеството на
правораздавателната дейност в ТРС.
2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
ПОСТЪПИЛИ И РАЗГЛЕДАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
От общо разгледаните през 2014 г. наказателни дела – 160 бр., постъпили през
годината са 134 бр. и останали несвършени в края на 2013 г. – 26 бр. От общо постъпилите 134
броя по видове делата са, както следва: наказателни дела от общ характер - 71 бр.; от частен
характер - 3 бр.; по чл. 78 А НК - 1 бр.; частно наказателни дела, вкл. и разпити - 38 бр.;
административно-наказателен характер дела - 21 бр.
ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:
1. Наказателните дела от общ характер.
По глава ІІ НК „Престъпления против личността” са постъпили 2 бр.дела
По глава ІV НК „Престъпления против брака, семейството и младежта” са
постъпили 2 бр.дела;
По глава V НК „Престъпления против собствеността” са постъпили 12 бр. дела, от
които преобладават кражбите - 6 бр. по чл.194 – 197 НК, присвояване – по чл. 201-208 НК – 3 бр. и
измама – чл. 209-211 НК – 3 бр.;
По глава VІ НК „Престъпления против стопанството” са постъпили 7 бр. дела;
По глава VІІІ НК „Престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции” са постъпили 39 бр., в. т.ч.
за незаконно преминаване на границата – престъпления по чл. 279 НК – 36 бр. и превеждане през
границата на лица и групи – чл. 280 НК – 3 бр.;
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По глава ІХ НК „Документни престъпления” – постъпило 1 бр. дело; По глава ХІ общоопасни престъпления са постъпили 8 бр.дела, в т.ч. престъпления по транспорта – чл. 343 НК
- 1 бр. и отнемане на МПС – чл. 346 НК – 1 бр.
2. Частни наказателните дела - общо 38 бр. – 17 бр.са разпити пред съдия, а от
останалите 21 бр. преобладават за принудителни медицински мерки – 10 бр. Постъпили са още
дела за определяне на общо наказание – 2 бр.; дела по жалби против постановления на РП Тополовград за спиране или прекратяване на наказателното производство – 2 бр.; за вземане на
мярка за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство и съдебен контрол
върху нея – 2 бр., съдебни поръчки за връчване на книжа – 1 бр., по чл. 62 от ЗКИ – 2 бр., както и
разрешения за претърсване и изземване – 2 бр.
3. Административно-наказателния характер дела – от общо 21 бр. постъпили,
преобладават тези по Кодекса за застраховането – 6 бр.; по ЗДвП – 5 бр.; по Закона за храните – 5
бр.; по УБДХ – 1 бр.; и останалите са: жалби против наказателни постановления на РИ ОСВ – 1 бр.,
по ДОПК – 1 бр., по чл. 62 от КТ – 1 бр. и по ЗАДС – 1 бр.
4. Бързи производства – постъпили и разгледани 6 броя.
5. Незабавни производства – постъпили и разгледани 3 броя.
6. Съкратеното производство - разгледани 3 броя дела.
СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
От общо разгледаните през 2014 г. 160 броя наказателни дела са свършени 151
броя, от които 84 бр.- НОХД, 2 бр.- НЧХД, 4 бр. - по чл. 78 А НК, 38 бр. - ЧНД и 23 бр. - АНХД. От
свършените дела със съдебен акт по същество са решени 123 бр. и прекратени всичко 28 бр., от
които: със споразумение по чл. 382 НПК – 13 бр.; по чл.384 НПК – 5 бр.; върнати за доразследване
- 1 бр. и 9 бр. прекратени по други причини - поради отпадане на основанието за задължително
лечение по ЗЗ; поради отказ от тъжба, поради недопустимост на молба за кумулация, поради
неподсъдност, поради изпълнение на съдебната поръчка.
Спрямо общия брой разгледани наказателни дела процентът на свършените дела
е 94.3%, което е много добър показател за бързината на правораздаването.
От свършените 151 бр. в срок до 3 месеца са решени 140 бр., съставляващо 93 %,
като по-голямата част от тях са приключили в едномесечен срок.
През отчетната 2014 г. в ТРС има 1 бр. върнато за доразследване дело на
прокуратурата. Върнато е на прокуратурата с разпореждане на съдията-докладчик, постановено
на основание чл. 249 ал. 1 и 2, във вр. с чл. 248 ал. 2 т. 3 от НПК поради съществени нарушения на
процесуалните правила – в обвинителния акт не е посочен начинът на извършване на
престъплението, в което е обвинен единият от подсъдимите, като обвинението е по чл. 212 ал. 2
във вр. с ал. 1 от НК.
В края на отчетния период от общо разгледаните 160 бр. наказателни дела са
останали несвършени - 9 бр., от които: НОХД – 4 бр., НЧХД – 1 бр. и АНХД - 4 бр.
ПРИЧИНИТЕ ЗА ОТЛАГАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА
Повечето дела /6 на брой от несвършените 9/ са постъпили и са образувани в
последните два месеца от 2014 г., по 2 бр. НОХД подсъдимите са обявени за общодържавно
издирване и не са издирени и 1 бр. НОХД е отлагано многократно първоначално поради
неявяване на подсъдимите и впоследствие поради нередовно призоваване на единия от
свидетелите, чиито показания са от съществено значение за разкриване на обективната истина.
ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
От общо разгледаните наказателни дела през 2014 г. са обжалвани и протестирани
15 бр. дела, а 14 бр. са се върнали от по-горестоящата инстанция през отчетната година. Тъй като
през 2014 г. са върнати и наказателни дела, обжалвани през предходната 2013 г., резултатите от
тях са отразени в справката за индексите наред с резултатите от обжалваните дела през 2014 г.
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Видно от тази справка през 2014 г. в съда ни са върнати 14 бр. актове по обжалвани наказателни
дела, от тях 7 бр. са потвърдени изцяло; 4 бр. изменени в наказателната част относно размера на
наказанията; 1 бр. е отменено и върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд и 2 бр.
са отменени изцяло.
Отменените съдебни актове са: 1 бр. по НОХД, 1 бр. по ЧНД и 1 бр. по АХД.
Присъдата по НОХД е отменена от въззивния съд поради това, че са допуснати съществени
процесуални нарушения в хода на досъдебното производство, тъй като нито в обстоятелствената
част, нито в диспозитива на обвинителния акт, е посочен начинът на извършване на
престъплението, в което е обвинен единият от подсъдимите. Определението по ЧНД, касаещо
неуважаване на искането за вземане мярка за неотклонение „задържане под стража”, е отменено
от второинстанционния съд изцяло, като се приема, че са налице условията за вземане на мярката
„задържане под стража” и такава е взета по отношение на обвиняем, гражданин на Р Турция.
Решението по АХД е отменено изцяло, тъй като се приема, че изводите на първоинстанционния
съд, водещи до потвърждаване на обжалваното НП, са неправилни и второинстанционният съд
отменя изцяло акта като отменя обжалваното НП.
ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА
От общо за разглеждане 88 бр. през 2014 г. обвинителни актове и споразумения от
РП, по които са образувани НОХД, в съда ни са постановени 83 бр. актове, от които 65 бр. присъди
и 18 бр. определения за одобряване на споразумения, което съставлява 94.3 %, като съотношение
на внесените актове и наказаната престъпност.
От разгледаните през 2014 г. постановления от РП за освобождаване от
наказателна отговорност и налагане на административно наказание, по които са образувани НАХД
- 4 бр., са постановени 4 бр. решения по чл.78 А НК, което съставлява 100 %.
От разгледаните през 2014 г. в ТРС 3 бр.тъжби, по които са образувани ЧХД, са
постановени 2 бр.актове, което съставлява 67 %.
От предадените на съд общо 162 лица са осъдени 159 лица, 3 лица са оправдани,
тъй като не се установява в хода на съдебното следствие по безспорен и категоричен начин, че са
извършили престъплението, в което са обвинени.
Сравнявайки видовете наказания, които са наложени, най-голям е броят на лицата
с наложени наказания - „лишаване от свобода” до 3 години - 75 лица, в т.ч. за 67 лица е приложен
чл. 66 НК, следват осъдените на „пробация” – 19 лица; „глоба” на 5 лица и 60 лица обвинени за
престъпления по чл. 279 от НК – чужди граждани, са признати за виновни, но не им е наложено
наказание на основание чл. 279, ал. 5 от НК. От осъдените лица 1 е било непълнолетно.
Наказаните лица по споразумения са 26.
По отношение на наказателни производства със значим обществен интерес няма
отчетени такива.
ІІІ. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В РС – ТОПОЛОГРАД.
1. Натовареност на съдиите от РС – Тополовград.
През 2014г., действителната натовареност и тази по щат на съдиите в Районен съд –
Тополовград спрямо разгледаните дела е 16 бр. дела месечно, при 19,21 за 2013 г. и 24.75 за 2012
г., спрямо свършените дела 15.13 при 17,25 за 2013 г. и 22.85 за 2012 година. По отношение на
разгледаните гражданските дела натовареността е 9.33. Натовареността на съдиите по отношение
на разгледаните наказателните дела е 6.67, а спрямо свършените наказателни дела е 6.29.
2. Анализ на работата на съдиите от РС – Тополовград.
При сравнение броя на постъпилите граждански дела от предходните три години
се установява намаляване на техния брой – 203 бр. за 2014 г. при 240 бр. за 2013 г.и 304 бр. за
2012 г. В сравнение с предходните две години процентът на свършените граждански дела спрямо
общия брой разгледани 94.6 % е увеличен значително - 92.1 % за 2013 г. и 92 % за 2012 г. От
свършените дела 95 % са свършени в 3-месечен срок, а повечето от тях и в 1–месечен срок след
размяната на книжата. В РС - Тополовград повечето обжалвани граждански дела са потвърдени
изцяло или частично от въззивния съд и отменени изцяло съдебни актове са 2 бр., което е отличен
атестат за качеството на правораздаването.
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При сравнение броя на постъпилите наказателни дела от предходните три години
се установява незначително намаляване на техния брой спрямо предходните години. Техния брой
за 2014 г. е 134 бр. при 183 бр. за 2013 г. и 163 бр. за 2012 г. През отчетната година незначително е
увеличен процентът на свършените наказателни дела спрямо общо разгледаните – 94.3 %. За
2013 г. този процент е 86,7 % и 93,4 % – за 2012 г., което показва бързината на правораздаването
и срочното приключване на делата от съдиите.
В края на отчетния период броят на останалите несвършени наказателни дела в
сравнение с предходните години е намален – 9 бр. при 26 бр. за 2013 г. и 12 бр.за 2012 г. Повечето
останали несвършени наказателни дела са постъпили и са образувани през последния месец на
годината и поради липса на работни дни, са насрочени за м. януари 2015 г.
От обжалваните наказателни дела през отчетната година 78.5% са потвърдени от
въззивната инстанция, което е много добър показател за качеството на съдебните актове.
Броят на постъпилите дела – и наказателни и граждански незначително е намалял
в сравнение с предходните години. В деня на постъпването им делата се насрочват от съдиите в
нормативно определените срокове, а повечето от тях дори и в по-кратки от тези срокове. В много
редки случаи се отлагат делата и това отлагане винаги е основателно, с мотивирано определение
на съда, като насрочването става в кратки срокове при спазване разпоредбите на ГПК и НПК. От
общо разгледаните през годината граждански и наказателни дела са приключени от съдиите поголям брой дела в сравнение с предходните години в нормативно и инструктивно определените
срокове, което е показател за бързината на правораздаването. Всички съдебни актове са
изготвени в сроковете по ГПК и НПК, такива извън сроковете няма. Висок е и процентът на
потвърдените съдебни актове при обжалване, което говори за качеството на правораздавателната
дейност.
2. Съдебно-изпълнителна служба
В съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Тополовград през отчетната
2014 г. са постъпили 49 бр. изпълнителни дела за сумата 173 914 лв. Заедно с останалите
несвършени дела в края на 2013 г. – 269 бр. дела, общо са разгледани 318 бр. за сумата 1 362 755
лв. От тях преобладават дела
за вземания в полза на юридически лица и търговци –171
бр.,следвани от делата за вземания в полза на граждани – 140 бр.; 5 бр. в полза на Държавата и 2
бр. изпълнение на обезпечителна мярка. От общо разгледаните за годината 318 бр. са свършени
16 бр. изпълнителни дела. Събрана сума общо 62 285 лв. Останали несвършени в края на отчетния
период са 302 бр. изпълнителни дела.
3. Съдия по вписванията.
През отчетната 2014 г. в службата по вписванията при РС – Тополовград са
извършени 1566 бр. вписвания при 2294 бр. вписвания на актове за 2013 г. и 1553 бр. вписвания
на актове за 2012 г., в т.ч. актовете по извършените 622 бр. нотариални дела при 562 бр.
нотариални дела за 2013 г. и 533 бр. нотариални дела за 2012 г.; 2017 бр. общо нотариални
удостоверявания, при 1928 бр. нотариални удостоверявания на подписи на документи за 2013 г. и
1900 бр. за 2012 г.
4. Бюро съдимост при Районен съд – Тополовград
През отчетната 2014 г. в Бюро съдимост при Районен съд – Тополовград са
издадени 2830 бр. свидетелства и справки за съдимост, от които 1264 бр. свидетелства за
съдимост и 1566 бр. справки за съдимост, /при 2531 бр. свидетелства и справки за съдимост за
2013 г. и 3634 бр. за 2012 г. /. Броят на издадените свидетелства и справки незначително е
увеличен в сравнение с тези от 2013 г. и е намалял в сравнение с тези от 2012 г.
ІV. МАТЕРИАЛНО И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ.
Материалното-техническото обезпечаване на Районен съд – Тополовград е на
много добро ниво. Съдът разполага с една съдебна зала оборудвана със съвременна
информационна озвучителна система с възможност за запис на съдебните заседания.
Техническото оборудване на съда с компютри и програмни продукти е задоволително. В РС –
Тополовград е изградена система за видеонаблюдение, инсталирана е нова многофункционална
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телефонна централа, подменени са частично мебелите и оборудването в кабинетите и
канцелариите.

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През отчетния период 2014 г., съдилищата от съдебния район на Окръжен съд –
Ямбол, запазиха достигнатите много добри резултати в правораздавателната и административна
дейност. Всички съществуващи проблеми са преодолими, като усилията и през 2015 г.,
приоритетно следва да се насочат към:
- Срочно, качествено и предвидимо правораздаване;
- Повишаване на професионалната подготовка на всички съдии, държавни съдебни
изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители;
- Оптимизиране работата на съдебната администрация за постигане на качество и
бързината при обслужване на гражданите.
- Подобряването на публичния образ на съдилищата от съдебния район на
Окръжен съд – Ямбол и повишаването на доверието на обществото в съдебната система.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ:
гр. Ямбол
27.02.2015 година

/Васил Петков/

