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        При изготвянето на доклада за дейността на Районен съд Раднево 
през 2013 година са използвани данните от годишните статистически отчети 
на съда за последните три години. 

 

Част  І 
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ДЕЙНОСТ НА 

СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Утвърденото щатно разписание на Районен съд Раднево включва 
четирима магистрати, в т.ч. административен ръководител; държавен съдебен 
изпълнител, съдия по вписванията и 16 съдебни служители от общата и 
специализираната администрация.  

Съдия Феня Стоянова е командирована в Софийски районен съд, 
считано от 20.03.2013 година, съгласно Заповед №347/14.03.2013 г. на 
Председателя на ВКС на РБ, а от 20.09.2013 г. със Заповед №1457/23.09.2013 
г. на Председателя на ВКС командировката  продължава за срок повече от 
три месеца. 

Съдебната администрация включва: главен счетоводител, 
административен секретар, четирима съдебни секретари, седем деловодители 
- двама в наказателно деловодство, двама в гражданско деловодство, двама в 
СИС, един в регистратурата и бюрото за съдимост; съдебен архивар, 
призовкар и чистач. Съотношението съдебни служители към магистрати, 
ДСИ и съдия по вписванията за отчетния период е 3,2. 

Съдебните служители са с много добра квалификация - четири от 
тях са с висше образование. Повечето са с дълъг стаж в съдебната система, 
притежават необходимите професионални качества, работят добре в екип и с 
чувство за отговорност. След атестиране и на основание чл.188, ал. 1 
ПАРОАВАС са повишени в ранг служителите, които срочно и качествено 
изпълняват служебните си задължения и спазват трудовата дисциплина.  

През изминалата 2013 година съдии и служители взеха участие в 
някои от семинарите, организирани от НИП.  

Районните съдии участваха в обучения на теми: Заповедното 
производство-правна рамка съгласно ГПК и Правото на ЕС, Проблеми при 
доказването в гражданския процес, Производства във връзка с международно 
сътрудничество по наказателни дела, Основи на правото на ЕС и съдебна 
система на ЕС, както и работни срещи за обсъждане на съдебна практика. 
Административният ръководител взе участие и в българо-германски семинар 
на тема „Организация и управление на съда”. 

Служителите от РС Раднево участваха в обучения относно 
процеса на призоваване, електронни инструменти в съдебно изпълнение, 
обучение относно деловодната програма „САС – съдебно деловодство”.   
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                   Контрола върху спрените и висящите производства по делата, 
както и срочността при изготвянето на съдебните актове, се извършва 
съгласно Заповед №67/25.04.2013 г. и  Заповед №96/05.06.2013 г. на 
административния ръководител. Забавянията по администрирането на делата 
и постановяването на съдебните актове в законоустановените срокове  са 
сведени до минимум. 

 

Председателят на съда периодично извършва проверки по 
срочните книги /на електронен носител/ за откритите заседания на съдиите в 
наказателно отделение и изготвя писмени справки за свършените дела и по 
движението на делата, в които справки се отразява срочността на изписване и 
броя висящи дела за всеки съдия. Справките се изготвят на хартиен носител и 
се подреждат в  канцеларско дело. 

           
Във връзка с изпълнение на служебните задължения на 

магистрати и служители през почивни и празнични дни, административният 
секретар ежемесечно  изготвя  график за дежурствата на съдии и секретари, 
който се одобрява от административния ръководител. 

През отчетния период постъпленията в РС Раднево са 
разпределяни чрез програмния продукт „Law Choice”, съгласно утвърдени 
вътрешни правила на принципа на случайния избор. 

           Във връзка с Решение № 6/09.02.2010 година на комисия 
„Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” 
при ВСС и на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 7 от Наредба № 14/18.11.2009 г. 
(Загл. изм.-ДВ бр.93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.) за реда и начина за 
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база 
данни „Население”, се извършват  справки  в диалогов режим на работа от 
упълномощен със заповед служител. Така се получава нужната информация 
по електронен път, с което се  пести време за изготвяне, изпращане и 
получаване на писма и улеснява работата на докладчиците по делата. През 
отчетния период са поискани и издадени 82 бр. справки. 

През изминалата 2013 година в Районен съд Раднево не са 
постъпили сигнали от граждани срещу съдии и съдебни служители за 
наличие на корупционни действия.       

                     В изпълнение на чл. 64 от ЗСВ, на интернет страницата на 
Районен съд Раднево се публикуват съдебните актове по свършените дела, 
както и влезлите в законна сила съдебни актове при спазване на Закона за 
защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната 
информация.  

През 2013 година  от Окръжен съд Стара Загора бе извършена 
проверка  на книгите за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения по Глава 29 от НПК, както и администрирането на присъдите, 
постановени от РС Раднево, за периода от 2010 г. до 2012 г., съгласно 
Заповед №65/01.02.2013 г. на Председателя на ОС Стара Загора. 
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  През месец юни  2013 г.   до ВСС бяха изпратени предложения  
от административния ръководител за периодично атестиране на  районните 
съдии на основание  чл.203 ал.1 от ЗСВ,  във вр. с чл.196  т.2 от ЗСВ,  вр. с чл. 
197 ал.2 от ЗСВ. 

 

           БЮДЖЕТ  И  ПРИХОДИ 
 

Изминалата 2013 година приключихме при реализирани приходи 
156 587,33 лева, в т.ч. от съдебни такси 145 558,97 лева, приходи от глоби  
5000 лева, приходи от предадени вторични суровини /унищожени дела и 
бракуване на активи/ 29,81 лева, приходи от конфискувани суми  1863,22 
лева, осигуровки от набирателната сметка 58,45 лева и събрани разноски по 
дела 3 444,12  и  632,76 лева от начислени лихви.   

Разходите по отчета за касово изпълнение на бюджета са  
607 944,55 лева. 

 И през тази отчетна година утвърдената ни бюджетна сметка 
беше недостатъчна. За по-ефективно изразходване на средствата, тя беше 
променяна няколко пъти, както по наше искане, така и по решение на ВСС: 
за изплащане на СБКО, болнични и възнаграждения на съдебни заседатели; 
за увеличаване /корекция/ на заплатите, частичен ремонт на ел. инсталация 
на съдебната палата.  

 

ЧАСТ ІІ 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
През 2013 година са постъпили общо 1208 бр. дела, от които 370 

бр. наказателни дела и 838 бр. граждански дела.  

За сравнение през 2012 година са постъпили общо 1303 бр. дела, 
от които 419 бр. наказателни и  884 бр. граждански дела.  

През 2011 година са постъпили общо 1235 бр. дела, от които 352 
бр. наказателни и  883 бр. граждански дела.  

Броят на постъпленията  през отчетния период е намалял в 
сравнение с 2012 г. - с 95 бр.  или  със 7,29% по-малко дела, и  в сравнение с 
2011 г.  -  постъпленията са с   27 бр.  по-малко или   с 2,19% . 

През 2013 г. делата за разглеждане  са общо 1373 бр.: 903 бр. 
граждански дела и 470 бр. наказателни дела.  

Висящите дела в началото на отчетния период са 165 бр., от 
които 65 бр. граждански дела;  новопостъпилите дела са 1208 бр.: 838 бр. 
граждански дела и 370 бр. наказателни. 

През 2012 г.  делата за разглеждане  са били общо 1411 бр. дела, в 
т.ч. 108 бр. останали висящи дела към началото на отчетния период. През 
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2011 г. делата за разглеждане са били общо  1344 бр., в т.ч. 109 бр. висящи 
дела към началото на отчетния период. 

През 2013 г. са свършени общо 1211 бр. дела: 793 бр. 
граждански  и 418 бр. наказателни дела, от които 1073 бр. са свършени в 
тримесечния срок или  88,60%   (326 бр. наказателни и 747 бр. граждански).  

През 2012 г. от 1411 бр. дела за разглеждане,  свършени са били 
1246 дела, от които 1176 бр. или  94,38 %  от делата са свършени в 
тримесечния срок.                           

От общо 1344 бр. дела за разглеждане, през  2011 г.  са свършени  
1236 бр. дела, от които 1150 бр. дела в тримесечния срок, т.е. 93,04%  от 
делата са  свършени в  тримесечния срок.  

Намаляването на броя на свършените дела в тримесечен срок се 
обяснява с командироването на съдия Стоянова в Софийски районен съд и 
разпределението на делата й  на другите съдии. 

 

През 2013 г. натовареността на съдиите  по щат е  28,60 - при 
общо 1373 бр. дела за разглеждане, а действителната им натовареност - 35,21.  

През 2013 г. натовареността на съдиите  по щат по отношение на  
свършените дела /общо 1211 бр./   е  25,23; действителната натовареност по 
отношение на свършените дела е 31,05  при отработени 39 човекомесеца. 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

  Брой на постъпилите граждански дела по видове. 
Средномесечно постъпление на един съдия на база 12 месеца. Останали 
несвършени граждански дела през отчетния период. Сравнителен 
анализ. 

 

През изминалата 2013 година  са постъпили 838 бр. граждански 
дела, от които 519 бр. частни граждански дела.   

Искове по СК -  постъпили 66 бр. От тях искове за развод и 
развод по взаимно съгласие  36 бр.,  за издръжка и изменение на издръжка - 
16 бр., други  искове по СК – 14 бр.  В началото на периода е имало висящи 
12 бр. дела,  ведно с постъпилите 66 бр.,  делата за разглеждане по СК са 
били общо 78 бр.  

През 2012 г. по СК са постъпили 59 бр. дела. От тях искове за 
развод и развод по взаимно съгласие  35 бр.,  за издръжка и изменение на 
издръжка - 20 бр., други  искове по СК – 3 бр.  Ведно с останалите висящи в 
началото на периода 11 бр. дела, през годината са стояли за разглеждане 
общо 70 бр. дела по СК.  

През 2011 г. са постъпили 50 бр. искове по СК. От тях  искове за 
развод и развод по взаимно съгласие - 31 бр.,  за издръжка и изменение на 
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издръжка са били  9 бр.  Ведно с останалите висящи в началото на периода 15 
бр. дела, през 2011 г. са стояли за разглеждане общо 65 бр. дела по СК.  

През последната  година се наблюдава леко увеличение на броя 
на делата за развод, което се обяснява с тежката икономическа и социална 
обстановка в страната и необходимостта на голяма част от населението да 
работи в чужбина, без да е налично ограничението по отношение на брачния 
партньор. 

Искове по КТ (за обезщетение по чл.200 от КТ, за отмяна на 
уволнение и др.):  

През 2013 г. по КТ са образувани 80 дела, по чл.200 от КТ - 66 
бр., за отмяна на уволнение – 11 бр., други дела по КТ- 3 бр. Висящите от 
предходния период са били 2 бр. Общо делата  за разглеждане  82 бр.  

През 2012 г.  са постъпили  15 бр. дела, по чл.200 от КТ – 2 бр.,  
за отмяна на уволнение – 9 бр. дела;  други дела по КТ – 4 бр., ведно с 
останалите висящи от предходния период 13 бр. дела, за разглеждане са 
стояли 28 бр. дела по КТ. 

През 2011 г. -  по КТ  са постъпили  26 бр. дела, по чл.200 от КТ – 
9 бр. и за отмяна на уволнение – 17 бр. дела; ведно с останалите висящи – 10 
бр. дела, за разглеждане са стояли  36 бр. дела по КТ. 

През отчетния период се наблюдава  увеличаване броя на делата 
за отмяна  на уволнение и за обезщетение по чл.200 от КТ . Причина е отново 
тежката социално-икономическа обстановка в страната и липсата на 
заплащане на трудови възнаграждения от страна на един от най-големите 
работодатели в района „Ремотекс –Раднево”ЕАД град Раднево. 

Делби:  през 2013 г. са постъпили 17 бр., останали висящи в 
началото на периода 4 дела, или общо за разглеждане - 21 бр. 

През   2012 г. са постъпили 4 бр. дела, останали висящи  в 
началото на периода – 6 бр. дела, т.е. общо за разглеждане са били 10 бр. дела 
за делба. 

През  2011 г. са постъпили 3 бр. дела за делба, останали висящи  
в началото на периода – 11 бр. дела, т.е. общо за разглеждане са били 14 бр. 
дела. 

Анализът на този вид дела за последните три години показва 
значително нарастване  на техния брой.  

Облигационни искове: през 2013 г. са постъпили 6 бр. дела, в т. 
ч.  от и срещу търговци, ведно с 2 бр. висящи дела, общо за разглеждане - 8 
бр. дела. 

През  2012 г. са постъпили 5 бр. облигационни иска (в т. ч. дела 
от и срещу търговци), ведно с  4 бр. висящи  дела,  за разглеждане -  9 бр. 
дела;  
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През 2011 г.  са постъпили 5 бр. облигационни иска (в т. ч. дела 
от и срещу търговци), ведно с  1 бр. висящо  дело,  за разглеждане -  6 бр. 
дела;   

В сравнение с предходните две години, почти се запазва броят на 
този  вид дела.  

Други постъпления: през отчетния период по Закона за 
домашно насилие са постъпили 3 бр. дела, по Закона за закрила на детето 24 
бр.;  други постъпления – 123 бр.;  висящи дела в началото на периода - 44 
бр. или общо за разглеждане - 194 бр. други дела.  

През 2012 г. по Закона за домашно насилие са постъпили 2 бр. 
дела;  по Закона за закрила на детето - 28 бр. дела, в т.ч.  23 бр. по чл. 26 от 
Закона за закрила на детето и  5  бр. дела по чл. 30 от Закона за закрила на 
детето;  други  постъпления - общо 105 бр. дела;  останали висящи в началото 
на периода – 45 бр. дела или общо за разглеждане 221 бр.  други  дела. 

През 2011 г.:   по Закона за домашно насилие – 3 бр. дела;  по 
Закона за закрила на детето - 56 бр. дела, в т.ч.  38 бр. по чл. 26 от Закона за 
закрила на детето и  18  бр. дела по чл. 30 от Закона за закрила на детето;  
други  постъпления - общо 192 бр. дела;  останали висящи в началото на 
периода – 37 бр. дела или общо за разглеждане 229 бр.  други  дела. 

Сравнителният анализ за последните три години показва, че най-
голям  е бил броят на другите постъпления през 2011 г., а най – малък през 
2012 г. 

Частни граждански дела: през отчетния период са постъпили 
общо 519 частни граждански дела, в т.ч. 475 дела по чл.410 и  чл.417 от ГПК. 
Издадени са обезпечителни заповеди по 2 дела;  24 бр. дела за приемане и 
отказ от наследство; 18 дела за теглене и закриване на детски влог; в 
началото на периода е останало висящо едно дело, или общо за разглеждане  
520 бр. частни граждански дела.  

През 2012 г. са  постъпили общо  666 бр. дела (в т.ч.  625 бр.  дела 
по чл.410 и  чл.417 от ГПК);  4 бр. обезпечителни заповеди;  3 дела за  
приемане на наследство;  21 бр. дела за теглене и закриване на детски влог;  
13 бр. дела за отказ от наследство, останали висящи в началото на периода – 
1 дело или общо за разглеждане 667 бр.  дела. 

През 2011 г. са постъпили  652 бр. частни граждански дела (в т.ч.  
607 бр.  дела по чл.410 и чл.417 от ГПК; 4 бр. обезпечителни заповеди; 1 
съдебна поръчка; 1 дело за  приемане на наследство;  28 бр. дела за теглене и 
закриване на детски влог;   11 бр. дела за отказ от наследство). 

Броят на  постъпилите частни граждански дела през последните  
години се запазва висок, те остават голямата част от гражданските 
постъпления.  

През отчетния период продължи изпращането на  съдебни книжа   
по електронен път,  на основание чл. 42, ал. 4 от ГПК. 
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През 2013  г.  от постъпилите 838 бр. граждански дела,   319 бр. 
са делата, образувани по общия ред (искове по СК, трудови спорове, делби, 
вещни и  облигационни  искове и  др.)  и 519 бр. - частните граждански дела.  

През отчетния период са свършени общо 793 бр. дела, от които   
275 бр. по общия ред и  519 бр. частни граждански дела.  

Гражданските дела по общия ред, които са приключили в 
тримесечния срок са 229 бр. или  83,27%  от свършените дела.  В тримесечния 
срок са свършени 518 бр. частни граждански дела  или 99,8%  (едно е 
останало висящо). 

През 2013 г. от общо 903 бр. граждански дела за разглеждане 
(постъпили 838 бр. дела и 65 бр. висящи от предходния период), са свършени  
793 бр. дела;  в тримесечния срок са свършени 747 бр., или  94,19%   от 
делата.  

През отчетния период средно месечно съдиите са имали за  
разглеждане по 25,08 бр. граждански дела; през 2012 г.  средно месечно  
всеки съдия е имал за  разглеждане  20,06 бр. дела;  през 2011 г. - 19,93 дела. 

През 2013 г. средното месечно постъпление на всеки съдия,  при 
новопостъпили 838 бр. граждански дела е 23,27 дела. През 2012 г. средното 
месечно постъпление на  всеки съдия,  при новопостъпили 884 бр. дела е 
18,42 дела;  през 2011 г. при  новопостъпили 883 бр. граждански дела  е  било 
18,39 дела. 

През 2013 г.  средно месечно  всеки съдия е свършил  22,02 дела 
от общо 793.  През 2012 г. средно месечно  всеки съдия е свършил  18,70 дела 
от общо свършени 898 бр. дела; през 2011 г. - 18,29 дела от общо свършени 
878 бр.  

Забележка: При изчисляване на средномесечните стойности за 
2013 година, е взет предвид броя дела на трима магистрати, тъй като съдия 
Феня Стоянова е командирована в СРС, считано от 20.03.2013 година. 

 

През 2013 г.  делата приключили със съдебен акт по същество са 
715 бр. или 90,16 % от свършените дела. 

Със съдебен акт по същество през 2013 г. са приключили  208 бр. 
граждански дела по общия ред и 507 бр. частни граждански дела.  
Прекратени са били 78 бр. дела, от които 11 бр. частни  граждански дела и 67  
гр.дела по общия ред. От прекратените граждански дела  11 бр. са 
приключили със спогодба, а 59 бр. дела са прекратени по други причини.  

През  2012 г. от общо  898 бр. свършени дела,  приключилите със 
съдебен акт по същество  са 822 бр. или   91,54%. Със съдебен акт по 
същество са приключили  169 бр. дела по общия ред и 653 частни граждански 
дела.  Прекратени са били 76 бр. дела, от които 13 бр. частни  граждански 
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дела и 63 бр. дела по общия ред. От прекратените граждански дела 8 бр. са 
приключили със спогодба, а 68 бр. дела са прекратени по други причини.  

През 2011 г. със съдебен акт по същество са приключили общо 
811 бр. дела,  от които 176 дела по общия ред и 635 частни граждански дела.  
Прекратени са били 67 бр. дела, от които 16 бр. частни  граждански и 51 бр. 
дела по общия ред. Спрямо общия  брой  свършени дела за 2011 г. – 878 бр., 
делата приключили със съдебен акт по същество (811 бр.) са 92,37 %. 

 

В края на 2013 година  висящи са останали 110 бр. дела, от тях: 
17 бр. дела по СК; 2 бр. облигационни иска; 2 бр.дела от и срещу търговци; 
28 бр. дела по КТ; 13 бр. делби  и 50 бр. други граждански дела. 

В края на 2012 г. висящи са останали общо 65 бр. граждански 
дела, от  които:   12 дела по СК;  4 бр.  делби;  2 бр. дела от и срещу търговци;  
2 бр. дела по КТ;  други  граждански дела – 44 бр. и  едно  частно гражданско 
дело (приемане на наследство). 

В края на 2011 г.  висящи са останали общо 79 бр. граждански 
дела, от  които:   11 дела по СК;  6 бр.  делби;  4 бр. дела от и срещу търговци;  
13 бр. дела по КТ;  други  граждански дела – 44 бр. и  едно  частно 
гражданско дело (обезпечение на доказателства). 

 

Статистическите данни за времетраенето на размяната на 
книжата сочат, че по 105 дела от общо 294 размяната на книжа е 
приключила в рамките на 1 месец; по 125 дела –  2 месеца; по 26 дела –  3 
месеца и по 14 дела – над 3 месеца. 

За 2012 г. данните за времетраенето размяната на книжата сочат, 
че  по 94 граждански дела от общо 206 размяната на книжата е приключила в 
рамките на 1 месец, по 63 дела - за 2 месеца, по 9 дела в рамките на 3 месеца 
и по 11 дела - над 3 месеца. 

За 2011 г. - по 112 граждански дела от общо 223, размяната на 
книжата е приключила в рамките на 1 месец; по 62 дела - за 2 месеца; по 17 
дела в рамките на 3 месеца и по 14 дела - над 3 месеца, т.е. забелязва се 
тенденция за по-бързо връчване на книжата по граждански дела, което 
говори за по-доброто качество на работата на съдии, деловодители и 
призовкари. 

 

 Част  ІІІ 
 

ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ 

Структура на наказателната престъпност. Видове и брой 
НОХ дела по глави от НК. Осъдена престъпност. Постановени 
осъдителни присъди през отчетния период. Осъдени лица. Влезли в сила 
присъди през отчетната година. 
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През 2013 година са постъпили общо 370 бр. наказателни дела, 
100 бр. са висящите от предходния период. Общо наказателни дела за 
разглеждане  -  470 бр.    

През 2012 година са постъпили общо 419 бр. дела, 29 бр. са 
висящите от предходния период. Общо делата за разглеждане  са  448 бр.    

През 2011 г. наказателните постъпления са били 352 бр., ведно с 
висящите от предходния период 35 бр. дела, за разглеждане  -  387 бр. дела. 

Анализът показва намаляване броя на постъпленията през 
отчетния период в сравнение с  2012 г., а в сравнение с 2011 г. – леко се е 
увеличил броят на наказателните постъпления. Увеличението е от 
постъпленията на  наказателните дела от административен характер, което се 
обяснява с местонахождението на МИНИ „Марица Изток”ЕАД в територията 
на съдебния район, обслужван от Районен съд Раднево,които са стояли за 
разглеждане  от предходната година и които правят броя  на делата ,които са 
разгледани за тази година- най-голям в сравнение с предходните години. 

 

Видове и брой НОХ дела по глави от НК. Осъдена 
престъпност. 

През 2013 година са постъпили 143 бр. дела от общ характер. От 
предходния период са останали висящи 25 бр. НОХ дела или общо за 
разглеждане - 168 бр. НОХ дела. Свършени  са 150 бр. дела, от които 128 бр. 
в  тримесечния срок или 85,33%.  В края на годината са останали висящи 18 
бр. НОХ дела.  

През 2012 г. са постъпили 165 бр. дела от общ характер, ведно с 
останалите висящи от предходния период – 15 бр.,  за разглеждане  е имало 
180 бр. НОХ дела. Свършени са били 155 бр. НОХ дела, от които в 
тримесечния срок  са свършени  140 бр.  или   92,32%. В края на годината  са 
останали  висящи  25 бр. НОХ дела. 

През 2011 г. са били образувани 164 бр. наказателни дела от общ 
характер, ведно с останалите  16 бр. висящи  дела от предходния период, за 
разглеждане  -  общо 180 бр. НОХ дела, от тях са свършени общо 165 броя,  в 
тримесечния срок са свършили 142 бр. дела  или   86,06 % ;  15 бр. НОХ дела 
са останали висящи в края на 2011 година. 

В сравнение  с постъпленията по НОХ дела през 2012 г. и 2011 г., 
техният брой през отчетния период е леко намалял. Намаляването на 
свършените  дела в тримесечен срок се обяснява с натрупването на 
множество дела в един и същи  период - адниминистративно-наказателни с 
висока фактическа и правна сложност, които изискват по-дълъг период за 
изготвянето на решенията по тях. 

 

Движението на НОХ дела по глави от НК: 
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Гл.ІІ от НК „Престъпления против личността”:   постъпили са 
7 бр. наказателни дела от общ характер, общо за разглеждане  - 9 бр., от 
които 2 бр. висящи от предходния период.  От свършените  7 бр. дела,   5 
дела са свършени в тримесечния срок  и 2 бр. дела са останали висящи. По 
тази глава от НК са били съдени  и осъдени 7 лица. 

Гл.ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и 
младежта” :  постъпили  са 7 бр. НОХ дела, от предходния период е имало 1  
висящо  дело, общо за разглеждане – 8 бр.;   свършени са  5 бр. дела  и 3 бр. 
са останали висящи в края на 2013 г.;  в тримесечния срок са  свършени 5  
дела. По тези дела са съдени и осъдени  5 лица; 

Гл.V от НК „Престъпления против собствеността”:   
постъпили са  76 бр. дела, останали висящи от 2012 г. -  14 бр. дела, общо за 
разглеждане -  90 бр. дела. През годината са свършени 78 бр. дела, от които 
63 са свършени в тримесечния срок. Останали несвършени в края на отчетния 
период са били 12 дела. По тази глава от НК са били съдени  140 лица, от 
които  139 лица са осъдени и  1  е оправдано. 

Гл.VІ от НК „Престъпления против стопанството” :  
постъпили са 7 бр. дела, 2 бр. дела са останали висящи в началото на 
периода, т.е. за разглеждане  са били 9 бр. НОХ дела; 8 бр. са свършени, като 
от тях 7 в тримесечния срок, останало е  висящо 1 дело;   съдени са 7 лица  и 
всички те са били осъдени. 

Гл.VІII от НК “Престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 
функции”:  постъпили са 3 бр. дела, които са свършени, две от тях – в 
тримесечен срок; съдени и осъдени са 3  лица. 

Гл. ІХ от НК „Документни престъпления”:  постъпили  са 4 бр. 
дела, 2 дела са останали висящи в началото на периода, т.е. за разглеждане  са 
били 6 бр. НОХ дела, общо свършени 6 НОХ дела, от които 5 бр. в 
тримесечния срок; по тази глава от НК са  съдени  и осъдени  6 лица. 

Гл.Х от НК „Престъпления против реда и общественото 
спокойствие”:   постъпили са 2  дела, които са свършени  в тримесечния 
срок;  съдени  и осъдени са били  2 лица. 

Гл.ХІ от НК  „Общоопасни престъпления”:  постъпили са 37 
бр.;  свършените дела са  41 бр. и 39 дела са  свършени в тримесечния срок;  
по тази глава от НК са  съдени  42 лица, от които 41 са били осъдени. 

По Гл.ІІІ от НК, Гл.VІІ от НК,  Гл.ХІІ, Гл.ХІІІ и Гл.ХІV от НК 
няма образувани дела през отчетния период. 

През 2012 година са постъпили 419 бр. наказателни дела, за 
разглеждане е имало 448 бр. дела, в т.ч. висящите от предходния период - 29 
бр. дела. 
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През  2011 г. наказателните постъпления са били общо 352 бр., 
ведно с висящите от предходния период 35 бр., за разглеждане  са стояли  387 
бр. дела. 

От постъпилите НОХ дела през 2013 г. най-голям е броят на 
делата за престъпления против собствеността – 76 бр., които представляват 
53,15% от постъпилите НОХ дела; на следващо място са общоопасните 
престъпления  – 37 броя, следвани от престъпления против стопанството, 
против личността  и против брака, семейството и младежта - по 7 дела, 
следвани от документни престъпления – 4  дела. 

От постъпилите НОХ дела през 2012 г. най-голям е броят на 
делата за престъпления против собствеността – 76 бр., които представляват 
47,87% от постъпилите НОХ дела; на следващо място са общоопасните 
престъпления  – 46 броя, следвани от престъпления против личността  - 12 
бр.; следвани от престъпления против стопанството и против брака, 
семейството и младежта – по 9 броя,  престъпления против реда и 
общественото спокойствие – 5 броя, документни престъпления – 4 дела. 

От постъпилите през 2011 г. НОХ дела /164 бр./ най - голям е 
броят на делата за престъпления против собствеността – 84 или 51,21%; 
следвани от общоопасни престъпления  – 33 броя, следвани от престъпления 
против стопанството – 21 броя, престъпления против брака, семейството и 
младежта – 11  броя, престъпления против личността – 11 броя, престъпления 
против реда и общественото спокойствие – 2 броя, документни престъпления 
– 2 броя. 

 

През 2013 г. от общо 143 НОХ дела, 39 са внесени със 
споразумение или  27,27% от внесените НОХД. През отчетния период са 
постъпили  16  бързи производства 1 незабавно производство или  11,89 % от 
внесените НОХД.  

През 2012 г. от общо 165 НОХ дела, 42 са внесени със 
споразумение или  25,45% от внесените НОХД. През отчетния период са 
постъпили  15 бързи производства по чл. 356 от НПК  или  9,09 % от 
внесените НОХД. 

През 2011 г. от общо 164 НОХ дела, 68 са внесени със 
споразумение или  41,46% от внесените НОХД. През отчетния период са 
постъпили 14 бързи производства по чл. 356 от НПК  или  8,54%  от 
внесените НОХД. 

В сравнение с предходните две години се наблюдава тенденция 
към намаляване на внесените със споразумение  дела от общ характер. 

 

През 2013 г.  с присъда са приключили  50 НОХ дела или   
33,33% от свършените 150 общ характер дела и  89 дела са приключили със 
споразумение или 59,33%.  От 11  прекратени  НОХ дела,  10  са върнати на 
прокуратурата за доразследване или 90,91% от  прекратените.   От 168 бр. 
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НОХ дела за разглеждане, върнатите на Районна прокуратура за 
доразследване са 5,95 %. От делата приключили с присъда, едно  е  
приключило с оправдателна присъда.   

През 2012 г.  с присъда са приключили  54 НОХ дела или   
34,84% от свършените 155 НОХ дела и  85 дела са приключили със 
споразумение или 54,83%.   От 16  прекратени  НОХ дела,  13  са върнати на 
прокуратурата за доразследване или 81,25% от  прекратените.   От 180 бр. 
НОХ дела за разглеждане, върнатите на Районна прокуратура за 
доразследване са 7,22 %. От делата приключили с присъда, едно  е  
приключило с оправдателна присъда.   

През 2011 г.  с присъда са приключили  76 НОХ дела или   
46,06% от свършените 165 НОХ дела и  68 дела са приключили със 
споразумение или 41,21%.   От прекратените 21  НОХ дела,  13  са върнати на 
прокуратурата за доразследване или  61,90 % от прекратените.  От 180 бр. 
НОХ дела за разглеждане, върнатите на Районна прокуратура за 
доразследване са 7,22 %. От делата приключили с присъда, едно  е  
приключило с оправдателна присъда.   

Наблюдава се тенденция към намаляване на броя на делата 
върнати на прокуратурата за доразследване, което е една добра 
характеристика за работата, както на прокуратурата, така и на разследващите 
органи. 

 

През 2013 г. по НОХ дела са  били съдени  212 лица, от които 
едно лице  е било  оправдано и  210 лица  са  били осъдени, в т.ч. 34 
непълнолетни лица. 

Наложените наказания по видове са както следва: 

Лишаване от свобода до 3 г.  –  68 лица; 

Условно осъдени – 72 лица; 

Лишаване от свобода над 3 г. до 15 г.  –  4 лица; 

Глоба  –  12 лица; 

Пробация  –  51 лица; 

През 2013 г., както и през 2012 г. и през 2011 г.,  най-често 
налаганото наказание  е лишаване от свобода до 3 г.   

 

Другите наказателни постъпления  през отчетния период са както 
следва:   НЧХ дела – 12 бр.; ЧН дела  – 123 бр.; АН дела  - 69 бр. и  23 бр. 
дела по  чл. 78А от НК.  

 

През 2013 г. не са образувани дела от обществен интерес.  
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През 2013 г. от общо 470 наказателни дела за разглеждане, 
свършени са били 418 бр. дела, от тях  150 бр. НОХД, 10 бр. НЧХД,  136 бр. 
АНД / в т.ч. по чл.78-а от НК / и 122 бр. ЧН дела. 

През 2012 г. от общо 448 наказателни дела за разглеждане, 
свършени са били 348 бр. дела, от тях  155 бр. НОХД, 6 бр. НЧХД,  73 бр. 
АНД / в т.ч. по чл.78-а от НК / и 114 бр. ЧН дела. 

През 2011 г. от общо 387 наказателни дела за разглеждане, 
свършени са били 358 бр. дела, от тях 165 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 77 бр. 
АНД / в т.ч. по чл.78-а от НК / и 115 бр. ЧН дела. 

 

При общ брой 470 наказателни дела  за разглеждане през 2013 г. 
средно месечно  всеки съдия е имал за разглеждане 13,05 бр. дела. 

През 2012г. средно месечно всеки съдия е имал за разглеждане 
9,33 бр. дела, а през 2011 г. са били 8,06 бр. дела. 

При постъпили 370 бр. наказателни дела, средното месечно 
постъпление на съдиите е  10,27 бр. дела;  

Средното месечно постъпление на всеки съдия през 2012г. е било 
8,73 бр. дела при 419 постъпили наказателни дела, а през 2011 г. е било 7,33 
при 352 бр. дела. 

Забележка: При изчисляване на средномесечните стойности за 
2013 година, е взет предвид броя дела на трима магистрати, предвид 
командироването на съдия Феня Стоянова в СРС, считано от 20.03.2013 
година. 

 

През 2013 г. от свършените 418 бр. наказателни дела, в 
тримесечния срок са свършени   326 бр.  дела  или   77,99%  от делата. Средно 
месечно  свършените  дела са 11,61 бр. 

През 2012 г. от свършените 348 бр. наказателни дела, в 
тримесечния срок са били свършени   319 бр.  дела  или   91,67%  от делата. 
Средно месечно  всеки съдия е свършил 7,25 дела. 

 През 2011 г. от свършените 358 бр. наказателни дела, в 
тримесечния срок са били свършени   317 бр.  дела  или   88,55%  от делата. 
Средно месечно  всеки съдия е свършил 7,46 дела. 

   Т.е. в сравнение с предходната година процентът на 
свършените в тримесечен срок дела  от наказателно-правен характер 
значително се е увеличил. 

 

ОБЖАЛВАНИ /ПРОТЕСТИРАНИ ПРЕЗ 2013 г.  РЕШЕНИЯ 
И ПРИСЪДИ ПО НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
РЕЗУЛТАТИ. 

 



 15 

ОБЖАЛВАНИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

                  През 2013 г. са обжалвани 99 съдебни акта по същество. 
Въззивната инстанция се е произнесла по 70 от тях: 61 решения и 9 
определения. От решенията 18 са потвърдени, 5 са изцяло отменени и 10 са 
частично отменени. От върнатите 9 определения - 5 са изцяло отменени и 4 
са частично отменени; по частните граждански дела 27 определения са 
потвърдени. 

През 2012 година са обжалвани 54 съдебни акта по граждански 
дела, в т.ч. решения  по 31 граждански дела. От тях, 21 акта са потвърдени от 
въззивния съд, 5 са изцяло отменени, 4 са частично отменени и 1 акт е 
отменен в едната част. Определения -  обжалвани  23 бр.;  по 22 от тях се е 
произнесъл въззивният съд:  8 потвърдени,  11  изцяло отменени, 2 частично 
отменени и 1 обезсилено по обективни причини. 

През 2011 г. са били обжалвани 53 акта по граждански дела, 
както следва: Решения - по 33 граждански дела. По 13 от тях се е произнесъл 
въззивния съд: 4  са изцяло отменени; 5  са потвърдени,  3 частично отменени  
и 1 изцяло отменено /по обективни причини/. Определения: по 20 граждански 
дела. По 16 от тях се е произнесъл въззивния съд - 8  изцяло отменени; 4 са 
потвърдени;  2  са частично отменени и  2  обезсилени. 

 

Общият процент на потвърдените  решения от всички върнати 
обжалвани граждански дела през отчетния период е  54,54 %. 

Отново е налице недобро качество на разглеждане на 
гражданските дела на което следва да се обърне внимание и занапред да се 
работи предимно в тази насока. 

По отношение на определенията - процентът на потвърдените е 
приблизително 75%. Големия процент на потвърдените определения се 
дължи на работата на съдиите Вълчанова и Драганов, тъй като 
произнасянията са по  частните граждански  дела. 

 

Обжалвани присъди  и решения по наказателни дела: 

През 2013 г. са обжалвани/протестирани  92 съдебни акта:  по 14 
НОХ дела, по  60  АН дела,  по 12 ЧН дела  и  по 6  НЧХ дела. Въззивният 
съд се е произнесъл по 83 дела.  

Решения/присъди – 61 са потвърдени; 1 е отменено и върнато за 
ново разглеждан;, 2 са отменени и върнати на прокуратурата; 5 са отменени 
изцяло;  определения и разпореждания – въззивната инстанция се е 
произнесла по 14 акта: 10 са потвърдени, 2 са  отменени и върнати за ново 
разглеждане и 2 са отменени изцяло.  

През 2012 г. са обжалвани/протестирани  46 съдебни акта:  по 19 
НОХ дела, по  15  АН дела,  по 8 ЧН дела  и  по 4  НЧХ дела. Въззивният съд 
се е произнесъл по 32 дела. Решения/присъди – 21 са потвърдени, 5 са 
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отменени и върнати за ново разглеждане, 2 са отменени и върнати на 
прокуратурата, 2 са отменени изцяло, 1 изменена в гражданско-осъдителната 
част.;  определения и разпореждания – въззивниата инстанция се е 
произнесла по 17 акта: 15 са потвърдени и 2 отменени изцяло. 

 През 2011 г. са обжалвани/протестирани 85 акта по: 19 НОХ 
дела, 3 НЧХ дела,  50 АН дела, 13 ЧН дела. По 48 дела се е произнесъл 
въззивният съд: решения и присъди – 29 потвърдени, 3 отменени и върнати  
за ново разглеждане, 7 отменени и върнати на  прокуратурата, 8 отменени 
изцяло, 1 изменено в гражданската част; определения и разпореждания – 
въззивният съд се е произнесъл по  24 акта: 9 са потвърдени, 7 отменени и 
върнати за ново разглеждане, 8 са отменени изцяло. 

Следва да се отбележи изключително високият процент на 
потвърдените решения по административен характер дела - 90%, 
разглеждани като касационна инстанция от Административен съд Стара 
Загора. През целия отчетен период има само две отменени определения за 
прекратяване и четири решения по същество, при обжалвани 60 акта, 
постановени от съдиите Вълчанова и Драганов, разглеждащи такива дела. 
Изключително сме благодарни за единната и  стабилна практика, наложена 
от Административен съд Стара Загора, която се отразява на качеството на 
разглежданите съдебни актове. 

Общият процент на потвърдените съдебни актове при всички 
наказателните дела  е   85,55% , което отново говори за по-високо качество на 
разглежданите  наказателни дела от гражданските, каквато е тенденцията в 
съда ни от много години. По отношение на качеството на наказателните общ  
характер дела - въззивният съд се е произнесъл по 6 присъди  през 2013г., 
като пет от тях са потвърдени,  т.е. 83,33 % , което е един добър резултат.  

 

Относно частните наказателни  дела - въззивната инстанция  се е 
произнесла по десет дела, като девет акта са потвърдени и един е отменен, 
т.е. отново 90% потвърдени  актове. 

 

Част  ІV 
 

ИЗВОДИ ЗА НАТОВАРЕНОСТТА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО 
ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2013 г. 
ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО. 

 

ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА  

 

През изминалата 2013 г. съдия Вълчанова - административен 
ръководител,  е имала за разглеждане 275 граждански дела, в т.ч. 184 бр. 
частни граждански дела;  новопостъпилите дела са 273 бр. и две дела са 
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останали  висящи от предходния период. Съдия Вълчанова е свършила 260  
дела,  от които  255  са били свършени в тримесечния срок  или   98,08%;   15  
дела по общия ред са останали висящи в края на отчетния период.  

Обжалвани Решения – по 10 дела; въззивният съд се е произнесъл 
по 1 дело –  актът е потвърден; 

Обжалвани  през 2013 г. Определения и Разпореждания по 15 
дела, в т.ч. по 12 заповедни производства; въззивният съд се е произнесъл по 
12 дела и актовете са потвърдени, по 3 определения по дела по общия ред;  
въззивният съд се е произнесъл по 2 дела – актовете са изцяло отменени; по 1 
дело няма резултат;   

 

През  2013 г. съдия Драганов е имал за разглеждане 182 частни 
граждански дела, от тях е свършил  180  и  то в тримесечния срок, т. е. 98,9% 
от делата;   две частни граждански дела са останали висящи в края на 
отчетния период. 

През 2013г. са били обжалвани 15 частни граждански дела 
/заповедни  производства/, въззивният съд се е произнесъл по 14 дела; 12 акта 
са потвърдени и  два са  частично отменени. 

От обжалваните през 2012 г. и върнати през 2013 г. две частни 
гр.дела, въззивната инстанция е потвърдила 1 акт  и  1 акт е частично 
отменен. 

През отчетния период съдия Петрова е имала за разглеждане 
420 граждански дела, от тях 375 са новопостъпили и 45 останали от 
предходния период  /17 дела с докладчик съдия Стоянова са прехвърлени на 
доклад  на съдия Петрова/. 

Съдия Петрова е свършила 327 дела  или  77,85% от делата за 
разглеждане;  в тримесечния срок са свършени 290 дела или   88,68%;   93   
дела по общия ред са останали висящи в края на отчетния период. 

Съдебни актове /решения / по същество  обжалвани през 2013 г. 
– 43 бр.; въззивният съд се е произнесъл по 9 дела; 4 съдебни акта са 
потвърдени и 4  частично отменени; 1 акт е изцяло отменен. 

Съдебни актове /решения / по същество  обжалвани през 2011 г. и 
върнати през 2013 г.-  въззивният съд се е произнесъл по 3  дела,  от които  1 
акт е потвърден, 1 акт е отменен изцяло, 1 акт е частично отменен. 

Обжалвани съдебни актове по същество през 2012 г. и върнати 
през 2013 г. – въззивната инстанция се произнесла по 4 дела и е потвърдила 3 
акта, 1 акт е изцяло отменен. 

Обжалвани определения и разпореждания през 2013 г.: по 8 
граждански дела, от които  6 по общия ред и 2 заповедни производства. 
Въззивният съд се е произнесъл по 4 дела по общия ред: 3 акта са отменени 
изцяло и  1 е потвърден;  по едно заповедно производство- частично 
отменено, 1 е без резултат. 
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Съдия Стоянова е имала за разглеждане  26  граждански дела 
/от тях 9  са новопостъпили и 17 останали от предходния период/.   Съдия 
Стоянова е свършила 22  дела в тримесечния срок. От несвършените към 
01.01.2013 г. граждански дела на съдия Феня Стоянова /общо 31/, съгласно 
заповед на административния ръководител  14 дела са прехвърлени на доклад 
на съдия Петрова. 

Обжалвани съдебни актове /решения/  по същество през 2013 г.   
по 6 дела;  въззивната инстанция се е произнесла  по 3 дела, от които 3 акта 
са потвърдени; 

От обжалваните през 2010 г. съдебни актове  по същество 
/решения/ и върнати през 2013 г. – въззивният съд се е произнесъл по едно 
дело и актът  е потвърден. 

От обжалваните през 2011 г. съдебни актове  по същество 
/решения/ и върнати през 2013  г. – произнасяне има по едно дело и актът  е 
отменен изцяло. 

Съдебни актове  по същество /решения/ обжалвани през 2012 г. –  
въззивният съд се е произнесъл по 11 дела, от които: 5 акта са потвърдени, 1 
е отменен изцяло и 5 акта са отменени частично. 

Обжалвани и върнати определения през 2013 г. – по 1 гражданско 
дело по общия ред,  акта е отменен изцяло. 

Качеството на обжалваните  граждански дела е било винаги 
проблем за Районен съд Раднево и в тази насока все още се изисква много 
работа и внимание. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

През 2013 година съдия Вълчанова е имала за разглеждане 
общо 211  наказателни дела, от предходния период са останали висящи 58  и  
153 новопостъпили дела: от тях 84  НОХ дела, 17  АН дела по чл.78а от НК, 
40  ЧН дела и 70  АН дела.  

Свършени са  185  наказателни дела или  87,68% от делата за 
разглеждане  /74  НОХ дела; 14   по 78а от НК;  38  ЧН дела и  59  АН дела/. 

В срок до три месеца  са свършени  134   наказателни дела:  59  
НОХ дела, 11  по 78а от НК, 36  ЧНД, 28  АН дела,  или  72,43 % от делата са 
свършени в тримесечния срок. Ниският за нашия  съд процент на свършени в 
тримесечен срок дела се обяснява с това, че в съда ни бяха  заведени  около 
50 АНД дела  между  едни и същи и страни и по всички  постъпиха болнични 
листи  с молби за отлагане, поради което и не успяхме да ги приключим  в 
посочените  процесуални срокове. 
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Останали несвършени  в края на отчетния период  са 26  дела: от 
тях 10  НОХ дела, 3  АН дела по чл.78а от НК, 2 ЧНД и 11  АН дела. 

Обжалвани съдебни актове по същество през 2013 г.:  

 по 3 НОХ дела – 1 акт потвърден, 1 отменен и делото върнато на 
прокурора и 1 дело е върнато през 2014 г. потвърдено;  

 по АН дела – обжалвани са 32 акта:  28 потвърдени, 1 отменен и 
делото е върнато на прокурора(по 78а от НК), 3 отменени изцяло /; 

по ЧН дела –  обжалвани са 3 акта: 2 потвърдени и 1 дело е без 
резултат. 

 Обжалвани определения и разпореждания през 2013 г.:  по НОХ 
дела – 1 акт,   който е потвърден; 

От обжалваните  през 2012 г. съдебни актове по същество и 
върнати през 2013 г.:  

 по НОХ дела –2 акта, които са потвърдени; 

 по АН дела – 2 акта, които са потвърдени; 
 

Съдия Драганов през 2013 г. е имал общо за разглеждане  166  
наказателни  дела /38 останали от предходния период и 128  новопостъпили/;  
от  делата за разглеждане  83   са НОХ дела,  6  НЧХД, 11  по 78а от НК,   65  
АН дела и 1 ЧН дела.  

Общо свършените наказателни дела са 144 бр.:  НОХ дела – 75 , 
НЧХ дела – 5 ,  дела по 78а  от НК - 11,  АН дела - 52; ЧН дела – едно.  
Свършените дела  са 86,75% от делата за разглеждане. 

От свършените  наказателни  дела,  108  са свършени в  срок до 
три месеца:  68  НОХ дела, 5 НЧХ дела, 9  по 78а,  25  АН дела, ЧН дела – 1 
бр.,  или  75 % от  делата са свършени  в тримесечния  срок. 

Останали несвършени  общо 22 дела:  8  НОХ дела., 1 НЧХ дело 
и 13  АН дела. 

Обжалвани съдебни актове по същество през 2013 г.:  по 2  НОХ 
дела (1 акт е потвърден и 1 дело е без резултат)  по 28  АН дела – 25 акта 
потвърдени, 2  отменени и 1  дело е без резултат. 

Обжалвани определения и разпореждания през 2013 г.:  по 1 
НОХ дело акта е отменен;   1 НЧХ дело  е без резултат; 

От обжалваните  през 2012 г. съдебни актове по същество и 
върнати през 2013 г.:  върнато е  1  НОХ дело,  на което акта е потвърден. 

  

През 2013 г. съдия Стоянова е имала за разглеждане  24  
наказателни дела  – 4  дела от предходния период и 20  новопостъпили дела;  
от тях   2  НЧХ дела и   22   ЧН дела. Общо  са  свършени  24  дела - 2  НЧХ 
дела и  22  ЧН дела, или  100%. 
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От  общо свършените дела, 22  са  свършени в  срок от три месеца 
– 22  ЧНД, или 91,67 % от свършените дела са свършени в тримесечния  срок. 

Няма останали  несвършени в края на периода. 

 Обжалвани съдебни актове по същество през 2013 г.: по ЧН дела 
– 5 обжалвани акта, които са потвърдени; по НЧХ дела – 2 обжалвани, от 
които 1 отменен и делото е върнато за ново разглеждане и 1  акт отменен 
изцяло. 

От обжалваните през 2012 г. актове по същество и върнати през 
2013 г.:  по 1 ЧН дело – акта е отменен и делото е върнато за ново 
разглеждане. 

 

През 2013 г. съдия Петрова е имала за разглеждане  69  
наказателни дела, които са новопостъпили: от тях  1  НОХ дело, 6  НЧХ дела 
и  62  ЧН дела. Общо са били свършени 65  дела:    1  НОХ дела, 3  НЧХ дела 
и  61  ЧН дела, или свършените дела са  94,20 %  от делата за разглеждане. 

В тримесечния срок са свършени 62  дела, от които 1  НОХ дело,  
1   дело по чл.78а  от НК;  58  ЧН дела, 1  АН дело, или  95,38%  от 
свършените дела са  в тримесечния  срок. 

Останали несвършени  общо 4  дела:  3 НЧХ дела и 1 ЧН дело. 

Обжалвани съдебни актове по същество през 2013 г.: по ЧН дела 
– 2 обжалвани акта, които са потвърдени; по НЧХ дела – 3 обжалвани, от 
които 1 потвърдено, 1 отменено и 1 без резултат. 

 

ОБЩА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ: 
 

Общата натовареност на съдиите по щат през 2013 г. по 
отношение делата за разглеждане е 28,60 дела, а действителната 
натовареност – 35,21 дела.  Натовареността по щат спрямо свършените дела е 
25,23 , а  действителната натовареност – 31,05 дела. 

Средномесечно през 2013 г. съдия Вълчанова  е разгледала по 
37,08 дела (общо наказателни и граждански), съдия Драганов - по 27 дела; 
съдия Петрова – по 32,66 дела; съдия Стоянова е работила до 20.03.2013 г. 

Средномесечно през 2012 г. съдия Вълчанова е разгледала по 
42,08 дела (общо наказателни и граждански), съдия Драганов - по 40,58 дела; 
съдия Стоянова – по 16,92 дела; съдия Петрова – по 18 броя. Общата 
натовареност на съдиите през 2012 г. в РС Раднево е  29,40 дела по 
отношение дела за разглеждане, а спрямо свършените дела – 25,96 дела.  

През 2011 г. натовареността е била:  28 бр. спрямо делата за 
разглеждане и  25,75  спрямо свършените дела; действителната натовареност 
- 29,22 дела /за разглеждане/ и 26,87  спрямо свършените дела.  
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ПО ПОСТЪПЛЕНИЯТА НА ДЕЛАТА 

 

През 2013 година се наблюдава леко увеличение на броя на 
постъпленията на делата от гражданскоправен характер през последните три 
години  особено  относно  трудовите и брачните дела, с тенденция за леко 
намаляване ръста на частните граждански дела. 

Относително  увеличено е постъплението на дела по КТ (с 
тенденция към малко намаление), СК, вещни искове и делби в сравнение с 
последните три  години. 

 

ПО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 

 

В Радневския районен съд винаги е имало бързо разглеждане на 
делата  и абсолютен стремеж за спазване на процесуалните срокове, и тази 
година процентите са високи, като 94% за гражданските дела – разгледани 
и приключени в тримесечни срокове,  а за наказателните - 78 %. 

Тези показатели са  все пак много високи и дават основание за 
гордост, както на съдиите, така и на съдебните служители. 

Малко по-лоши са показателите при делата от административен 
характер - 48%, но това се обяснява  с допустимостта на доказателствени 
искания за страните и в първото по делото заседание, както и многобройните 
пречки за призоваване на страните, които са в различни градове на България. 
Тази година  има заведени  около 55  дела  между едни и същи страни и 
постъпването на болничен лист от едната от страните  причинява отсрочване 
на множество дела, като се забавя изцяло срокът на разглеждане на делата от 
административнонаказателен характер. 

 

  

ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 
 

Броят на останалите несвършени дела в края на отчетния период 
е функция на постъплението на делата и броя на свършените дела. Броят на 
несвършените дела в края на отчетния период е  по-висок при гражданските  
дела, поради вече споменатите по-горе причини,  висящи  граждански дела са 
110 бр.  и наказателни общо 52 бр. дела. Следва да се отчитат сравнително 
дългите процесуални срокове за призоваване, връчване на книжата и отговор 
на исковата молба, както и значителните  затруднения да се издирят част от 
подсъдимите, заминали за чужбина.Следва да се вземе предвид и факта,че 
като страни в наказателния процес са предимно такива от малцинствата, 
които напускат пределите на страната, без да предоставят адрес за 
призоваване. Но при  наказателните  дела забавянето се дължи предимно на 
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процесуалното поведение на страните, които са едни  и същи при 
множеството образувани  в края на отчетния период дела и отлагането им по 
обективни причини води и до удължаването на процесуалните  срокове за 
разглеждане и приключване на делата. Не е без значение и факта, че в съда 
вече работят само трима съдии, тъй като  съдия Стоянова е командирована в 
Районен съд София. 

 

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
 

Броят на оставените в сила съдебни актове  по граждански дела 
отнесен към общия брой обжалвани съдебни актове, по които се е произнесла 
въззивната инстанция води до извода, че  за 2013 година 64,28 % от тях са 
оставени в сила. 

Процентът е нисък и това е насоката в която следва да се хвърлят 
най-много усилия  следващите години. 

Що се отнася до  наказателните  дела, то  по наказателните общ 
характер дела процентът на оставените в сила съдебни актове по същество е  
85,54 %, което е сравнително добър процент. 

Основните причини, водещи до отмяна и обезсилване на 
съдебните актове  са недостатъчна  подготовка  за първото съдебно 
заседание, недоброто разпределение на доказателствената  тежест и липсата 
на отделяне на спорното от безспорното  за страните. Една от забележките и 
на инспектората  при ВСС през 2012 г. беше липсата на достатъчно  прецизен 
доклад от  страна на съдиите по гражданските дела в първото по делото  
заседание. 

Все пак имайки  предвид  срочността при изработването на 
делата, следва да се оцени работата на гражданските съдии като  отлична. 
Изключителна заслуга за навременното обслужване на гражданите и 
приключването на делата имат  деловодителките от гражданско отделение  

 

ДЕЙНОСТТА на бюрото за  съдимост: 

 

Бюрото за съдимост в Районен съд Раднево се ръководи и 
контролира от административния ръководител, съгласно чл.51 от Наредба 
№8/26.02.2008 година на Министерство на правосъдието. Всяко шестмесечие  
комисия, определена със заповед на административния ръководител 
извършва проверка  на  работата на бюрото за съдимост. Комисията не е 
констатирала нарушения или забавяния при издаване на свидетелствата и 
справките, както и при въвеждане бюлетините на осъдените лица. 

През отчетния период са издадени 2116 бр. свидетелства за 
съдимост и 769 бр. справки за съдимост, като всички свидетелства са 
издавани в деня на поискване, независимо от месторождението на лицата.  
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През 2012 г. са били издадени  3785 свидетелства и 782 справки за съдимост. 
През 2011 година са издадени 1646 свидетелства и 805 справки за съдимост.   

 

ДРУГИ ПРОБЛЕМИ 
 

Статистическите данни и направеният анализ дават основание да 
приемем, че през изминалата 2013 година, както и през последните години се 
запазва тенденцията за подобряване срочността при насрочването, 
решаването и предаването на делата. 

През 2013 година съдебните актове се изготвяха в предвидените 
законови и инструктивни срокове, с малки изключения, които са посочени 
по-горе и които се  дължат по-скоро на обективни причини. 

Извършената от Административния ръководител проверка за 
спрени и ненасрочени дела установи, че докладчиците ежемесечно следят за 
отпадане на процесуалните пречки за движение на делото, изискват се 
съответните справки, следят за изтичане на сроковете и предприемат 
дължимите процесуални действия. Не се констатира наличие на образувани 
дела, които да не са насрочени или да се насрочват извън разумния срок. 

По молбите за разрешение за извършване на действия на 
разпореждане с имущество на деца – чл.130, ал.3 и 4 СК, разрешение за 
извършване на действия на разпореждане с имущество на лица, поставени 
под настойничество и попечителство – чл.165, ал.4 и чл.168, ал.2 СК, 
разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни – чл.35, ал.2 СК 
и разрешение за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие 
лица – чл.6, ал.2 и 3 СК, съдията се произнася с определение и се образуват 
частни граждански дела. Тази промяна наложи и да се събира държавна такса 
за образуване на дело в размер на 25 лева и за издаване на удостоверение в 
размер на 5 лева. Във всички случаи, когато се засягат интересите на дете се 
изисква и становище от Дирекция „Социално подпомагане”. 

Изключителната натовареност на деловодителите от гражданско 
отделение  във връзка с увеличения брой постъпления по заповедното 
производство затруднява обслужването на гражданите и адвокатите. 
Деловодната функция стана изключително напрегната за гражданско 
отделение и на тези служителите се  дължи голяма благодарност от цялата 
съдебна система  и от обслужените граждани за липсата на еквивалентно на 
труда им заплащане. 

Във връзка с решение № 6 / 09.02.2010 година на комисия 
„Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” 
при ВСС на РБ и на основание чл. 5, ал. 2,чл. 7 от Наредба № 14/18.11.2009 г. 
(Загл.изм.- ДВ, бр.93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.),  за реда и начина за 
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база 
данни „Население” от месец юни 2010 година бе дадена възможност на 
магистрати и съдебни служители да извършват справки в диалогов режим на 
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работа с данни от автоматизираните информационни фондове на Национална 
база данни „Население”. По този начин се спестява разход на време за 
изготвяне, изпращане и получаване на писма и има възможност във всеки 
един момент докладчика да получи чрез упълномощените съдебни 
служители по електронен път необходимата справка. 

През изминалата година продължи използването на програмния 
продукт /АСУД / разработен от „Информационно обслужване” АД град 
Варна. 

Към настоящият момент всички образувани дела и тези, които са 
били образувани през предходни години са въведени и обработени чрез 
програмния продукт  АСУД. През отчетната година чувствително се подобри 
работата с програмния продукт от страна на магистрати и съдебни 
служители, свързана с въвеждането на данни и ползването на различните 
функции. Ефектът и ползите от въведената АСУД са очевидни. За да бъдат 
обективни направените изводи и за да се направи точен сравнителен анализ с 
останалите съдилища необходимо и задължително условие е статистическите 
данни да се попълват коректно и във всяка графа да се влага ясен и точен 
смисъл в съдържанието. 

В действащата в РС град Раднево Система за финансово 
управление и контрол /СФУК / се съдържат Правила за работа с програмните 
продукти. В изпълнение на решение по протокол №42/29.10.2009 година на 
ВСС на РБ са разработени и Вътрешни правила /указания/ за работа при 
публикуване на съдебни актове на интернет страницата на съда, които са 
утвърдени със Заповед №123/ 24.11.2009 година на Председателя на РС град 
Раднево и Заповед №124 от 01.06.2010г., която актуализира предишните 
правила. 

 Всички постановени съдебни актове се публикуват и на интернет - 
страницата на РС град Раднево/ръчно/ при спазване на изискванията на чл. 64 
ЗСВ,  до които свободен достъп има всеки. Не е необходимо въвеждането на 
регистрация, потребителско име или парола. На страницата на съда се 
публикува и календар за насрочените за разглеждане за предстоящия месец 
дела и постановените съдебни актове при спазване на Закона за защита на 
личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 

Все още и през 2013г. няма функция, която да замени ръчното 
публикуване на интернет страницата на съда на постановените съдебни 
актове, което през изминалата година създаде някои затруднения от 
технически характер. Направени са съответните предложения до 
програмистите от „Информационно обслужване” АД град Варна и в тази 
насока през следващата година предстои да се работи. 

 Както и през предходните години щатна численост на съдебните 
служители и разпределението на техните функции даде възможност всички 
районни съдии да бъдат групирани с постоянен секретар-протоколист и 
деловодител /по един деловодител на двама съдии/, което създаде 
предпоставки да се работи в екип, доведе до по-голям синхрон при 
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провеждането и подготовката на съдебните заседания и оптималното 
натоварване на съдебните служители. Отсъствието на съдебни служители, 
особено в случаите, когато това се налагаше за по-продължителен период от 
време, водеше до затруднения при групирането на някои съдии със съдебни 
секретари, което водеше и до затруднения при администрирането на делата 
им.  

През изминалата година съдебните секретари освен, че 
изпълняваха задълженията си, произтичащи от ПАРОАВАС се включваха и 
подпомагаха съдиите при изписването на съдебните актове и при 
необходимост подпомагаха съдебните деловодства, регистратурата. 

Подготовката на съдията-докладчик при насрочването на делото 
и стриктното спазване на процесуалните норми доведе до дисциплиниране на 
страните, което изолира случаите за безпричинно отлагане на делата. 
Затруднения възникнаха отново при връчването на призовки, съобщения, 
съдебни книжа, с начина на оформянето им особено по дела от гражданско 
правен характер. 

 

Част V 

Съдебно изпълнение. Служба по вписванията. 
 

1.Съдебно изпълнение.  Брой на постьпилите изпълнителни дела. 
Срeдномесечно nостьпление на един държавен съдебен изпълнитeл. 

     Движение на делата: 
 

През 2013 г. в Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – 
Раднево са постъпили общо 249 дела (при 79 дела за 2012 г.). Свършени чрез 
реализиране на вземането са 86 дела, прекратени по други причини – 172 
дела. През отчетния период има 3 броя изпратени дела на частни съдебни 
изпълнители. Общо свършените през 2013 г. дела са 261, при 298 за 2012 г.). 
В края на отчетния период са останали висящи 1 113  дела, при 1 125 дела за 
2012 г.).  

Средният брой на постъпилите дела за 2013 г. е  20,75 дела месечно.   

Средният брой на прекратените дела на съдия - изпълнител е 21, 75 
дела месечно (в сравнителен план за 2012 г. прекратените дела от държавен 
съдебен изпълнител са били 298 дела на съдия или 24, 83 дела месечно). 

Събраните суми по свършените дела за отчетната година  са в 
размер на 133 742,00 лв. (при 239 394,00 лв. за 2012 г.). 

 

В сравнителен план с предходните години движението по 
основните показатели на изпълнителните дела е, както следва: 
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Година Постъпили Свършени Висящи 

2011 203 302 1 344 

2012 79 298 1 125 

2013 249 261 1 113 

 

 

През 2013 год. в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – 
Раднево са направени две инвентаризации. При тях не е установена липса на 
дела. 
 

Правни проблеми и препоръки. 
 

Видно от посочените по-горе резултати, през отчетния период е 
налице увеличение на постъпленията на изпълнителни дела в Районен съд 
Раднево. Намалял е  броят на прекратените изпълнителни дела, както и броят 
на останалите несвършени изпълнителни дела в края на отчетния период. 
Следва да се отбележи, че през 2013 г. е налице спад в събираемостта на суми 
по изпълнителните дела – 133 742. 00 лв. за 2013 г. при 239 394. 00 лв. за 2012 
г. Основната причина за горното е, че взискателите предпочитат да завеждат 
изпълнителни дела с голям имуществен интерес при частни съдебни 
изпълнители.  

Друга причина за понижените резултати в работата на държавните 
съдебни изпълнители е предвиденото в ГПК диспозитивно начало на 
изпълнителния процес. Следва за приложението на всеки отделен 
изпълнителен способ взискателят да сезира изпълнителя. Този проблем не 
съществува при частните съдебни изпълнители, което спомага за тяхната 
бързина и оперативност. 

 

През 2012 година в съдебно-изпълнителна  служба  са постъпили 
79 бр. дела, от които 34 бр. дела в полза на държавата, 15 бр. дела в полза на 
юридически лица и 30 бр. дела в полза на граждани.  В началото на отчетния 
период са останали висящи 1344 бр. дела или всичко за разглеждане – 1423 
бр. изпълнителни дела.  Средномесечното постъпление на един държавен 
съдебен изпълнител е  било 6,58 бр. дела. През отчетния период няма 
изпратени на частни съдебни изпълнители  изпълнителни дела. 

През 2011 година в съдебно-изпълнителна служба са постъпили 
203 бр. дела, от които 150 бр. дела в полза на държавата, 27 бр. дела  в полза 
на юридически лица и 24 бр. дела в полза на физически лица. В началото на  
отчетния период са останали висящи 1443 бр. дела или всичко за разглеждане 
– 1646 бр. изпълнителни дела. Средномесечното постъпление на един 
държавен съдебен изпълнител е било 16.9 бр. дела. През отчетния период са 
били изпратени на частни съдебни изпълнители общо 2 бр. изпълнителни 
дела. 
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Брой на свършените изnълнителни дела. Cpeдно месечно 
свършени дела на един държавен съдебен изnълнитeл. 

През 2013 година свършените изпълнителни дела са 261 бр.  От 
тях 59 дела са били в полза на държавата, 33 дела са били в полза на 
юридически лица и 169 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 

Средномесечно свършените дела на един държавен съдебен 
изпълнител са били 21,75 дела. 

През 2012 година свършените изпълнителни дела са били 298 бр.  
От тях 189 дела са били в полза на държавата, 71 дела са били в полза на 
юридически лица и 38 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 

Средномесечно свършените дела на един държавен съдебен 
изпълнител са били 24, 8 дела. 

През 2011 година свършените изпълнителни дела са били 302 бр.  
От тях 65 дела са били в полза на държавата, 48 дела са били в полза на 
юридически лица и 189 изпълнителни дела - в полза на физически лица. 

Средномесечно свършените дела на един държавен съдебен 
изпълнител са били 25,2 дела. 

Събраните суми по изпълнителни дела през 2012 година са били 
239 394.00 лв., от   тях 9 963.00 лв. са събрани в полза на държавата;   159 
568.00 лв. – в полза на юридически лица и в полза на граждани -   69 863.00 
лв.   През 2011г. са събрани  общо  331 786.00 лв 

Общо събраните суми по изпълнителни дела през 2011 година са 
били  331 786.00 лв., от тях 16 462.00 лв. са събрани в полза на държавата;   
252 497.00 лв. – в полза на юридически лица и в полза на граждани -   62 
827.00 лв. 

  

Сравнителен анализ  на постъпленията  в СИС за последните три 
години: 

  
2011г. 

        
       2012г. 

        
       2013г. 

Общ брой на изп.дела  1443         1344         1125 

Брой на постъпили 
изп.дела 

 
203 

 
 79 

 
 249 

1.В полза на държавата 150            34            182 
2.В полза  на юридически дела  29            15            34 
3.В полза на физически лица 24            30            33 

Средно месечно 
постъпление на един 
държавен съдебен 
изпълнител 

 
 

16.98 

 
 
         6.58 

 
 
         20. 75 
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Брой свършени изп.дела 302           298           261 

1.В полза на държавата 65           189               59 
2.В полза на юрид.лица 48             71               33 
3.В полза на граждани 189             38             169 

Средно месечно свършени 
дела на един държавен 
съдебен изпълнител 

 
25.17 

 
       24.83 

 
       21.75 

Събрани суми по 
изп.дела/лева/ 

 
331 786 

 
    239 394 

 
    133 742 

1.В полза на държавата 16 462         9 963         8 169 
2.В полза на юрид.лица 252 497     159 568     57 417 
3.В полза на граждани 62 827       69 863       68 156 

Дължими суми по 
постъпилите  изп.дела /лева/, в 
т.ч. 

 
533 066 

 
    165 147 

 
    493 223 

1.В полза на държавата 92 408       14 168       16 833 
2.В полза на юрид.лица 377 502       70 023       413 040 
3.В полза на граждани 63 156       80 956       63 350 

Дължими суми по всички 
изпълнителни дела/лева/ 

 
4 347 788 

 
    3 978 278 

 
    4 140 063 

Суми за събиране по 
висящи изпълнителни 
дела/без лихви/лева/ 

 
3 813 131 

 
    3 646 840 

 
    3 905 355 

 
 

 

2. Служба по вписванията. 
 

В служба вписвания град Раднево през  отчетната 2013 година са 
извършени 3250 броя вписвания, отбелязвания и заличавания по партидите 
на лицата. За отчетния период са издадени 417 броя удостоверения за вещни 
тежести, 270 броя преписи и 63 броя устни справки. Събраните държавни  
такси от работата на служба вписвания са  в размер на 68 420,13 лева. За 
2013година съдията по вписванията при РС-Раднево е постановил два отказа 
за вписване на актове- единия от които не е обжалван , а другия е отменен от 
ОС-Стара Загора. 

През  2012 година  вписванията, отбелязванията  и заличаванията  са 
били 2992 броя, а за 2011 съответно 3127 броя. Издадени са 343 
удостоверения за тежест за 2012г., и 379 удостоверения за 2011 г. Събраните 
държавни  такси за съответните периоди са: 2012г.- 85070,52 лева за 2011г.-
72413,79  лева. 

Сравнителния анализ на извършените вписвания,отбелязвания и 
заличавания през последните 3 години сочи устойчивост на броя на 
вписванията. През 2013 година се наблюдава  повишаване на броя вписаните 
договори за аренда и наем на земеделска земя. 
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През отчетната година съдията по вписванията Елена Христова  е 
изпълнявала отговорно служебните си задължения, осигурила е добра 
организация на работата на службата по вписвания с нотариусите и 
гражданите. 

 
       През 2013 година в службата по вписванията са извършени: 
 

вписвания, отбелязвания и заличавания – 2992; 

издадени удостоверения за тежест – 343 бр.; 

заверени/незаверени преписи  - 657; 

устни справки – 353 бр.; 

справки за държавни органи – 1922 бр.; 

Събраните държавни  такси от работата на служба вписвания са  
в размер на 85 070,52 лева. 

 

Част  VІ 

Сграден фонд и техническа обезпеченост 
 

Районен съд Раднево ползва част от четириетажната сграда на 
съдебната палата заедно с Районна прокуратура Раднево. Съдът разполага с 
две зали, едната от които има звукозаписна техника. Съдебните зали, 
кабинетите и канцелариите са оборудвани с климатици. 

 Всички  магистрати и служители в Районен съд Раднево 
разполагат с компютри, свързани във вътрешна мрежа и обединени от 
централен сървър,  както и необходимите за работата им програмни 
продукти. За съжаление обаче тази техника е вече остаряла и в много случаи 
създава реални пречки за спазване на процесуалните срокове. Липсата на 
средства не позволява обновяване на базата  и затруднява работата на съда 
като цяло. През изминалата година  относно трудности и проблеми с 
компютърната техника разчитахме на системния администратор на Районна 
прокуратура Раднево, което ни спести много време и средства и повиши 
ефективността на нашата работа. 

В Районен съд Раднево се използва правно-информационната 
система „Апис-6”. Главният счетоводител работи с програмен продукт 
TEREZ и КОNТО 66. От 2008 година, съгласно сключен договор, съдебните 
служители и магистратите работят с деловодната програма  „САС – Съдебно 
деловодство” на “Информационно обслужване“ АД клон Стара Загора. 

На база договор между РС Раднево и ЕТ ”Темида-2000 Еди 
Чакъров”, СИС използва  програмна система ”JES” за автоматизация 
дейността на  службата. 

През 2013 година сключихме договор с „ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ” 
ООД за разширено следгаранционно обслужване на АИС Бюра съдимост”. 
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 ЧАСТ VІІ 

 

 М Н Е Н И Я 
 

Относно влезлите в сила нормативни актове и препоръки към 
законодателя. 

 

ЗСВ И ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С 
ПРИЛАГАНЕТО, както  и Решение №10 от 15.11.2011г. на КС по  к.д. №6 от 
2011г. 

 

В Закона за съдебната власт промените  с брой 15 на Държавен 
вестник касаят правомощията на Инспектората към ВСС относно 
сформирането на неговия бюджет и възможността да се  влияе върху него. 

С  промените в брой 17 на ДВ се променят изискванията за 
несъвместимост  на съдия, прокурор и следовател ,като се въвежда ново 
изискване относно  заемането на  длъжност  в институция на Европейския 
съюз. 

С промените в бр.52 и бр.70 на ДВ отново се засяга чл.195- 
изискването  за несъвместимост – като се добавя към ал.3 възможността на 
членовете на Националното бюро за контрол на  специалните разузнавателни 
средства: „При преустановяване на длъжността лицата по ал. 1, т. 1, съдиите 
от Конституционния съд, министрите или заместник-министрите, 
председателят или заместник-председателите на Държавна агенция 
"Национална сигурност", членовете на Националното бюро за контрол на 
специалните разузнавателни средства, подали молба до Висшия съдебен 
съвет в 14-дневен срок от датата на освобождаването им, се възстановяват на 
заеманата длъжност в органите на съдебната власт, като времето, прекарано 
на съответната длъжност, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 7.” 

Промениха се правилата за  избор на административни ръководители 
на органите на съдебната власт по чл.167, ал.1, т.2-4 от ЗСВ, ведно с 
изискванията за декларации и кадрови справки. 

Променени са правилата за преместване по реда на чл.194 от ЗСВ с 
протокол №4 от 31.01.2013г., както и правилата за условията, реда и 
критериите за поощряване  на  съдии, прокурори и следователи. 

С протокол №44 от 13.11.2013г. се промени изцяло единния 
формуляр, който следва да се попълва при атестирането на  съдия, прокурор  
и следовател. 

С всички тези промени на подзаконови нормативни  актове навярно се 
цели усъвършенстване на процедурите  при избора им, но всъщност се 
постига забавяне на процедурите, попълване на нови и стари  формуляри, 
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губене на излишно време. Усилията се насочват към все по-формални и 
формални изисквания, с които се създава  впечатление, че се създават, за да 
се изберат „подходящите” хора. 

Тъй нареченото конкурсно начало се изроди до степен на унижение на 
явяващите се на конкурс. Въпреки спазването на всички процедури и 
създаването на все нови и нови по-високи изисквания усещането за 
предопределеност на изборите остава. В този смисъл са и най-сериозните  
критики, намерили отражение в последния доклад на Европейския комисия 
за България. 

 
ПРАВОРАЗДАВАНЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

ПРОМЕНИТЕ В НПК 
 

За разлика от предходни години през изминалата година се 
радвахме на относително стабилен наказателен процес. Промените са 
изключително малко и касаят  предимно  новосъздадената   структура на 
ДАНС  с  Новия Закон за ДАНС. 

На 14.06.2013г. влязоха в сила  поредните  изменения в Закона  за 
Държавна агенция ”Национална сигурност”. Чрез преходни  и заключителни 
разпоредби на същия  закон  бяха извършени промени  и в Наказателно-
процесуалния кодекс в Закона за МВР и в някои други закони, имащи  
отношение към правоохранителната система на държавата. 

Закрита  бе  Главна дирекция „Борба  с организираната 
престъпност„ в структурата на МВР. Всички дейности на ГДБОП бяха  поети 
от ДАНС. Служебните  и трудовите  правоотношения на работещите  в 
ГДБОП преминаха към ДАНС, която  е правоприемник на активите, 
пасивите, архива и другите  права и задължения  на ГДБОП. Чрез промените 
в НПК се  възлага  на ДАНС да  извършва  разследване на всички 
престъпления, свързани с възложените по закон дейности на агенцията. 
Разследването се извършва от разследващи агенти, които се  определят от 
председателя на Държавната  агенция „Национална  сигурност”. 

Промените, извършени с този закон са в пълно  противоречие с 
приетата  от Народното събрание  през 2011г. Стратегия за Национална  
сигурност на Република България. Основен неин принцип е отделянето на 
структурите  с полицейски правомощия от структурите, извършващи  
разузнавателно-информационна дейност. Във всички  европейски страни  
службите, работещи  по противодействие на организираната престъпност, са  
разположени в структурата на МВР. Нещо  повече - в Германия например е 
забранено  по конституционен път създаването на структура, включваща  
едновременно  полицейски и разузнавателно- информационни  структури.  

Това е шестнадесетата  и най-генерална промяна на Закона за 
ДАНС, от  приемането  му през 2007г., което  красноречиво  говори за  
отсъствието  на стабилност. Нещо повече - става дума  за основни промени в 
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структурата на най-важните  звена на нашата  национална сигурност и 
внасянето на качествено  нови  моменти  в наказателния процес. 

Съществува  много ясно изразен риск от липса на реален 
парламентарен и граждански  контрол, който е свързан с начина на бъдещото  
му  осъществяване. 

Не са посочени  конкретните  текстове от Наказателния  кодекс  
по който ДАНС ще разследва. Това  създава  огромни  възможности за 
интерпретации от всякакъв характер. Законът не изяснява  по какъв начин  
ще  бъдат  довършени  започнатите  досъдебни  производства. Промените  
създават прецедент в законодателната  практика  разследването   по НПК да 
се възлага  посредством изброяване на дейностите, които  извършва  една 
структура в случая  ДАНС, а не  чрез  конкретно изброяване на съответните  
текстове  от НК. 

В НПК са извършени  промени в разпоредбата на чл.172 ал.2 – 
относно  използването на специалните  разузнавателни средства, както с брой 
52  на ДВ. Относно това  кои са органите на разследването като  са добавени 
служителите  на ДАНС. 

В НПК в чл.63 с бр.71 на ДВ е извършена промяна  относно  
продължителността на мярката за неотклонение  „Задържане под стража”, 
която в досъдебното производство не може да продължи повече от осем 
месеца, ако лицето е  привлечено  като обвиняем за тежко умишлено 
престъпление и повече от една година  и шест месеца, ако лицето  е 
привлечено  като обвиняем за престъпление,  за  което се  предвижда 
наказание  не по-малко  от петнадесет години лишаване от свобода или  
друго по-тежко наказание. 

Прие се отново глава  двадесет и шеста „Разглеждане  на делото в 
съда  по искане на обвиняемия”- като се възстановиха  текстовете на чл.368 и 
369 от НПК- след изтичането на двугодишен срок  от  привличането на едно 
лице като обвиняем за тежко умишлено престъпление и една година във 
всички останали случаи  обвиняемия може да поиска делото да се разгледа от 
съда. Тази разпоредба има дисциплиниращо  действие по отношение на 
органите на досъдебното производство и е полезна в наказателното 
правораздаване с оглед избягване на дългото събиране на доказателства и 
евентуалното осъждане на страната ни заради „Липса на правосъдие”. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В заключение  искам да изразя благодарността си по отношение 
на всички  съдии и служители за усилията, положени в работата, за 
търпимостта  по отношение на колегите, за помощта, която си оказваха едни 
на други, за пълното себеотрицание на работното място. 
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Намирам, че изминалата година беше изключително трудна. 
Трудността  увеличи вярата в собствените  ни възможности и  спомогна за 
сплотяването на колектива. 

Надявам се следващата  година да  дадем още повече от себе си  
и да постигнем още по-добри резултати,по отношение на срочното, 
качествено и ефективно правораздаване. 

 

     

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Вълчанова 

 


