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 Годишният доклад за 2017г. отразява дейността на Районен съд-

Пазарджик в изпълнение на задълженията по чл.117 от Конституцията на 

Република България - защита на правата и законните интереси на 

гражданите, юридическите лица и държавата, както и по чл.7 и чл.8 от 

Закона за съдебната власт – справедливо и безпристрастно правосъдие, при 

точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички.  

 Съдебният район на Районен съд-Пазарджик включва Общините 

Пазарджик, Септември, Белово и Лесичово, като осъществява своята 

правораздавателна дейност върху население от около 150хил. души. 

 

  

 I. Кадрова обезпеченост  

 

 1. Съдии  

 

Към 31.12.2017г. щатът на Районен съд - Пазарджик е от 18 съдии, 

както следва: 

-административен ръководител /председател/ 

-заместник на административния ръководител - заместник - 

председател - 1 

- съдии - 16  

През периода 01.01.2017г. - 16.10.2017г. съдия Николинка Попова и 

съдия Цветанка Вълчева са били командировани в Окръжен съд -

Пазарджик на незает щат до провеждане на конкурс и встъпване в 

длъжност на спечелилия кандидат. 

След проведен от ВСС конкурс в Окръжен съд - Пловдив е повишена 

съдия Николинка Цветкова, встъпила в длъжност на 04.09.2017г., а в 

Окръжен съд – Пазарджик са повишени съдия Иванка Илинова и съдия 

Десислава Ралинова, встъпили в длъжност на 16.10.2017г.  

Към 31.12.2017г. в Районен съд-Пазарджик има незаети четири 

съдийски щата.  

Съдиите Веселка Златева, Елисавета Радина, Иванка Илинова, Стела 

Михайлова, Красимир Комсалов, Николинка Попова, Цветанка Вълчева, 

Николинка Цветкова, Ани Харизанова, Десислава Ралинова, Димитър 

Бишуров и Таня Петкова са с ранг "съдия във ВКС и  ВАС", а съдиите 

Майа Попова, Мира Мирчева и Димитър Чардаков – с ранг „съдия в ОС“.   

От 01.12.2017г. за срок от три месеца е командирована от Окръжен 

съд – Хасково младши съдия Радина Хаджикирева. 

       Към 31.12.2017г. в Районен съд - Пазарджик правораздават 15 съдии, 

разпределени както следва - в наказателна колегия - 6 съдии, в гражданска 

колегия - 9 съдии. 

В Районен съд - Пазарджик работят трима държавни съдебни 

изпълнители – Мариана Симонова, Венцислав Люнгов и Албена Кехайова, 



преместена от Районен съд – Трън, считано от 01.03.2017г. Няма назначен 

ръководител на ДСИС при Районен съд – Пазарджик. 

В Районен съд - Пазарджик работят 3-ма съдии по вписванията - 

Мария Милева, Боряна Ангушева и Ася Томова. Ръководител на служба по 

вписвания при Районен съд - Пазарджик е съдия по вписванията Мария 

Милева. 

   

 2. Администрация: 

 Районен съд - Пазарджик разполага към 31.12.2017г. с 48 щата за 

съдебни служители, разпределени съобразно ПАС както следва: 

 - ръководни длъжности – административен секретар и главен 

счетоводител 

 - обща администрация – счетоводител, касиер-счетоводител, 

системен администратор, човешки ресурси, съдебен статистик, шофьор-

домакин и 3 бр. куриер-чистачи 

         - специализирана администрация – 12 бр. съдебни секретари, 2 бр. 

съдебни деловодители - регистратура, 2 бр. съдебни деловодители - бюро 

съдимост, 3 бр. съдебни деловодители – СИС, 12 бр. съдебни 

деловодители, 2 бр. съдебни архивари и 4 бр. призовкари.  

         Считано от 01.05.2017г. е прекратено трудовото правоотношение със 

съдебен деловодител, а от 25.09.2017г. със съдебен секретар. 

         Поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 

считано от 02.03.2017г. е прекратено трудовото правоотношение със 

съдебен секретар, а от 01.04.2017г. – със съдебен архивар.  

         След провеждане на конкурс са назначени служители на длъжностите 

„съдебен секретар“, „съдебен деловодител“ и „съдебен архивар“. 

          През 2017г. са наложени дисциплинарни наказания „забележка“ на 

куриер-чистач и „предупреждение за уволнение“ на съдебен секретар. 

          Към 31.12.2017г. има 1 свободна длъжност - за съдебен секретар, на 

която е назначен  служител по чл.68,  ал.1, т.4 от КТ. 

 

Районен 

съд - 

Пазарджик 

   съдии     ДСИ съдии по 

вписвания 

служители     общо 

по щат 18 3 3 48 72 

 

 

Съотношение 

магистрати/служители 

Съотношение магистрати, ДСИ, 

съдии по вписвания/служители 

2,67 2 

 



Щатът от 18 съдии е оптимален за Районен съд-Пазарджик и не се 

налага неговото увеличаване. Затруднения в работата на съдиите се 

констатират поради незаети три щата и командироването на съдии да 

разглеждат дела в Районен съд – Пещера, Районен съд – Панагюрище и 

Районен съд – Велинград. 

Към края на 2017г. съотношението съдии/ служители е 2, 67 - под 

средното за страната за районите съдилища. Отделно от това 

натовареността на Районен съд-Пазарджик е висока, вкл. и съгласно 

СИНС, който факт предполага голям обем дела - както за разглеждане в 

открито и закрито заседание, така и за администриране - и предпоставя 

обективната невъзможност наличните деловодители да се справят с обема 

на работа. Завишеният брой постъпления на дела по реда на чл.410 и 

чл.417 от ГПК също предпоставя нуждата от още един щат за съдебен 

деловодител – този вид дела се администрират многократно, за всеки 

длъжник се прави официална справка за неговата адресна регистрация. 

След измененията на ГПК в частта за начина на призоваване - и по-

конкретно чл.47 от ГПК - се наблюдава завишаване на обема на работа по 

всяко дело, по което е необходимо да се приложи посочения текст. Тези 

допълнителни дейности отнемат значителна част от работния ресурс на 

деловодителите. 

В ДСИС при РС-Пазарджик към 31.12.2017г. има висящи 9691 дела. 

Всяко от тях се обработва от съответен деловодител - общо 3-ма в 

службата - или средно по около 3230 дела на деловодител - цифра, която 

сама по себе си сочи за обективна невъзможност де се извършва 

качествено и в срок обработване на всяко дело - що се касае до 

деловодната дейност. В този смисъл е налице необходимост от разкриване 

на един щат за съдебен деловодител - ДСИС. 

Все с оглед ежегодното повишаване постъпленията на дела, 

динамиката на нормативната уредба в частта за призоваване на страните по 

делата, съответно увеличаващия се брой книжа, които следва да се 

връчват, обуславя необходимостта от разкриване на един щат за призовкар. 

През 2017г. на Районен съд - Пазарджик се предоставиха за ползване нови 

помещения и общи части от сградата на Съдебната палата с обща площ от 

180кв.м. С увеличаването на ползваната от съда площ за куриер-чистачите 

- 3 щата - е обективно невъзможно да изпълняват задълженията си - 

кабинетите, ползвани от служители се освобождават най-рано в 17ч., тези, 

които са заети от съдии, в повечето случаи се освобождават около 19ч. - 

крайният час за затваряне на Съдебната палата, която е без денонощна 

охрана, като преди началото на работния ден чистачите разполагат само с 

един час за извършване на дейностите по почистване. Отделно от това, 

видно от наименованието на длъжностите, тези трима служители са и 

куриери и тези им задължения също са в значителен обем с оглед високата 



натовареност на съда.  Всичко това налага нужда от разкриване на един 

щат за куриер-чистач.  

Актуална е и през 2017г. необходимостта от разкриване на щат за 

съдебен помощник. Натовареността на съдиите от Районен съд-Пазарджик 

е трайно висока, налице е необходимост от професионална помощ и в 

ДСИС с оглед много високия брой висящи изпълнителни дела и 

възможността част от тях да бъдат прекратени при наличие на законови 

предпоставки за това - преценка, която може да направи юрист.  

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Новообразувани дела    

 

През 2017г. са образуваните общо 7 590 дела, от които 2 376  

наказателни дела и 5 214 граждански дела. 

 

 За сравнение 

През 2016г. са образувани общо 7 491 дела, от които 4758 

граждански дела и 2733 наказателни дела. 

През 2015г. са образувани общо 7 131 дела, от които 4356 

граждански дела и 2775 наказателни дела. 

През 2014г. са образувани общо 6 350 дела, от които 2 306 

наказателни дела и 4 044 граждански дела. 

 

         2017г.           2016г.         2015г.         2014г. 

         7590 

     5214+2376 

          7491 

     4758+2733 

        7131 

   4356 +2775 

        6350 

  4040 +2306 

 

 Общото постъпление на дела в РС-Пазарджик за отчетния период за 

поредна година е завишено в сравнение с постъпленията през изминалите 

три години – със 100 дела повече от 2016г., съответно с 460 повече от 

2015г. и с 1240 повече от 2014г. Този факт се дължи на увеличение 

постъпленията на граждански дела – с 456 бр. повече от 2016г. - като 

постъплението на наказателни дела е с 357бр. по-малко в сравнение с 

2016г. Анализът на посочените цифри сочи, че е завишено постъплението 

на граждански дела по общия ред - 57 бр., частните граждански - 61 бр. и 

на заповедните производства - с 372 бр. Съответно е налице намаляване 

постъпленията на дела, които се разглеждат по реда на бързото 

производство - с 26бр. по-малко от постъпилите през 2016г. По отношение 

на наказателните дела е налице завишено постъпление с 9бр, съответно 7 

бр. на ЧНД разпити и на делата по реда на чл.78а от НК. Всички други 



видове дела са по-малко в сравнение с постъпилите през 2016г. - с 86 бр. 

по-малко НОХД, с 11бр. по - малко НЧХД, с 232 бр. ЧНД, с 45 бр.АНД. 

 

  

Дела за разглеждане   
  

година   останали 

несвършени 

постъпили за раз-

глеждане 

свършени 

по 

същество 

свършени 

прекратени 

несвършени 

в края на   

периода 

2014 976 6350 7326 5476 928 922 

2015 922 7131 8053 6316 880 857 

2016 857 7491 8348 6589 968 791 

2017 791 7590 8381 6610 926 845 

 

В началото на 2017г. в РС - Пазарджик е имало останали несвършени 

от предходната 2016г. общо 791 - от тях 541 граждански дела и 250 

наказателни дела - и при постъпили общо 7590 дела е имало за 

разглеждане 8381 дела – с 33 бр.повече от 2016г. – от тях 5755 граждански 

и 2626 наказателни. 

               

За съпоставка  
В началото на 2016г. в РС - Пазарджик е имало останали несвършени 

от предходната 2015г. общо 857 - от тях 571 граждански дела и 286 

наказателни дела. Заедно с новообразуваните дела за разглеждане през 

2016г. е имало 8348 дела, от които 5329 граждански и 3019 наказателни.   

 В началото на 2015г. в РС - Пазарджик е имало останали несвършени 

от предходната 2014г. общо 922 - от тях 603 граждански дела и 319 

наказателни дела. Заедно с новообразуваните дела за разглеждане през 

2015г. е имало 8053 дела, от които 4959 граждански и 3094 наказателни. 

В началото на 2014г. в РС-Пазарджик е имало останали несвършени 

от предходната 2013г. общо 976 - от тях 574 граждански дела и 402 

наказателни дела. Заедно с новообразуваните дела за разглеждане през 

2014г. е имало общо 7326 дела, от които 2708 наказателни и 4618 

граждански. 

    

     

          Свършени дела 

През 2017г. са свършени общо 7 536 дела, от които 5 164 граждански 

и  2 372 наказателни.  

В 3-месечен срок са приключили общо 6 542 дела или  87%, от които  

4 464 граждански или 86% и 2 078 наказателни или 88% - изчисляването 

на делата, приключили в указания срок е съгласно писмо на ВСС от 

19.01.2017г. 



Със съдебен акт по същество са приключили 6 610 дела, от които  4 

663 граждански и 1 947 наказателни. 

Прекратени са производствата по 926 дела, от които по 501 

граждански и по 425 наказателни.  

Проведени са 9 880 заседания – 6 342 граждански и 3 538 

наказателни - , в т.ч. 4 677 открити и 5 203 закрити. От тях 2 231 

граждански открити и 4 111 закрити, съответно  2 446 наказателни открити 

и 1 092 закрити.  

 

          За съпоставка  
През 2016г. са свършени общо 7 557 дела, от които 4 788 граждански 

и  2 769 наказателни.  

В 3-месечен срок са приключили общо 6 461 дела или  85%, от които  

4 031 граждански или 84% и 2 430 наказателни или 88%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 6 589 дела, прекратени 

са производствата по 968 дела, проведени са 10 084 заседания. 

През 2015г. са свършени общо 7 196 дела, от които в 3 месечен срок 

са приключили общо 6 370 дела или  89%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 6 316 дела. Прекратени 

са производствата по 880 дела. Проведени са 9 439 заседания.  

През 2014г. са свършени общо 6 404 дела, от които в 3 месечен срок 

са приключили общо 5 364 дела или  84%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 5 476 дела. Прекратени 

са производствата по 928 дела. Проведени са 8565 заседания. 

 

   година    общо 

свършени 

до 3 мес. 

   брой 

  до 3 мес.  

       % 

решени по 

същество 

прекратени 

     2014    6 404    5 364       84     5 476      928 

     2015    7 196    6 370       89     6 316      880 

     2016    7 557    6 461       85     6 589      968 

     2017    7 536    6 542       87     6 610      926 

 

Заб. Съгласно писмо от 19.01.2017г. на ВСС 3-месечният срок следва 

да се отчита от деня на образуване на делото до решаването му по 

същество, което указание е приложено в таблицата по отношение на 

данните за 2017г. и за 2016г. и обуславя занижаването на процента на 

свършени дела в 3-месечен срок в сравнение с 2015г. и 2014г.  

Анализът на тези данни налага извода, че процентът на свършените 

дела в тримесечен срок през 2017г. се е повишил в сравнение с 

предходната с 2 пункта. Вярно е, че има известно повишаване 

постъпленията на дела по реда на заповедното производство и частни 

граждански дела, но има сериозна намаляване постъпленията на частни 

наказателни дела - все видове дела, които приключват в много кратки 



срокове. Всичко това, ведно със значителното увеличение броя на 

постъпили граждански дела по общия ред от една страна, а от друга 

приноса на съдиите, работещи в двете колегии в намален състав спрямо 

щатната численост - с 3-ма, съответно 4-ма съдии по-малко за  отчетния 

период – двама/трима в гражданска и един в наказателна колегия, са 

способствали за постигането на тези отлични резултати при разглеждане в 

срок на постъпилите в Районен съд - Пазарджик дела. Не на последно 

място по значение е и факта, че през цялата 2017г. съдиите от гражданска и 

наказателна колегия са били командировани да разглеждат дела във всички 

останали районни съдилища в съдебния район,  и това не се отразило на 

срочността на разглеждането на делата в съда, който факт поради 

проявените професионализъм и отговорност не е довел до забавяне 

движението на разпределените им дела, съответно приключването им в 3-

месечния срок. Традиционно следва да се има предвид, че при 

гражданските дела по общия исков ред продължават да са относими 

всички причини за забавяне на тяхното движение – проблеми при размяна 

на книжа, призоваване на страни и свидетели, неизготвяне в срок на 

допуснатите съдебни експертизи от страна на ВЛ и др. 

 

Горепосочените цифри в табличен вид са както следва: 

    

       година    постъпили     за разглеждане       свършени 

        2014г.         6350           7326            6404 

        2015г.         7131           8053            7196 

        2016г.         7491           8348            7557 

        2017г.         7574           8381            7536 

 

 

Несвършени дела  
 

Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 

31.12.2017г. е 845, от които 591 граждански и 254 наказателни. 

 

За съпоставка  
Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 

31.12.2016г. е 791, от които 541 граждански и 250 наказателни. 

Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 

31.12.2015г. е 857, от които 571 граждански и 286 наказателни. 

Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 

31.12.2014г. е 922, от които 603 граждански и 319 наказателни. 

  

 

 



2017г. 2016г. 2015г.  2014г. 

           845 

       591+254 

 

           791 

      541+250 

 

           857 

     571+ 286 

           922 

     603+ 319 

 

Налице е повишаване с 54бр на останалите несвършени дела в края 

на 2017г., който факт се обуславя от повишеното постъпление, респ.брой 

граждански дела за разглеждане по общия ред, доколкото няма промяна 

при наказателните дела в тази група - само с 4 бр. повече. Тези високи 

резултати се дължат изключително на проявявания професионализъм от 

страна на съдиите от двете колегии на Районен съд-Пазарджик, въпреки 

факта, че са работили в непълен състав и са били командировани в три 

други районни съдилища.  

 

 

  

 НАТОВАРЕНОСТ 

 

 През 2017г. РС-Пазарджик е разполагал с 18 съдийски щата. 

Натовареността по щат спрямо делата за разглеждане е 38,80, а спрямо 

свършените дела – 34,89. Действителната натовареност спрямо делата за 

разглеждане е 47,36, а спрямо свършените – 42,58. 

  

 За съпоставка  
 

През 2016г. РС-Пазарджик е разполагал с 18 съдийски щата, като 1 

щат е открит през отчетната година и не е зает до края й. Натовареността 

по щат спрямо делата за разглеждане е 38,65, а спрямо свършените дела – 

34,99. Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е 48,06, 

а спрямо свършените – 43,51. 

През 2015г. РС-Пазарджик е разполагал със 17 съдийски щата, като 2 

щата са открити през отчетната година и не са заети до края й. 

Натовареността по щат спрямо делата за разглеждане е 39,48, а спрямо 

свършените дела - 35,27. Действителната натовареност спрямо делата за 

разглеждане е 54,88, а спрямо свършените - 49,04. 

 През 2014г. РС-Пазарджик е разполагал с 15 съдийски щата. 

Натовареността по щат спрямо делата за разглеждане е била 40,40, а 

спрямо свършените дела - 35,58. Действителната натовареност спрямо 

делата за разглеждане е 51,28, а спрямо свършените - 44,84. 

 

 

  
 



        

година 
натовареност 
по щат спрямо 

постъпилите 

дела  

натовареност 
по щат спрямо 

дела за 

разглеждане 

натовареност 

по щат 
спрямо 

свършени 

дела 

   2014г.        35,28         40,70        35,58 

   2015г.        34,96         39,48        35,27 

   2016г.        34,68          38,65        34,99 

   2017г.        35,14         38,80        34,89 

 

 

 

        

година 

действителна 

натовареност 
спрямо 

постъпилите 

дела 

действителна 

натовареност 
спрямо дела 

за 

разглеждане 

действителна 

натовареност 
спрямо 

свършени 

дела 

   2014г.      44,45      51,28      44,83 

   2015г.      48,60      54,88      49,04 

   2016г.      43,13      48,06      43,51 

   2017г.      42,89      47,36      42,58 

 

 

 Видно от посочените по-горе данни налице е увеличение  

натовареността по щат както по отношение на постъпилите дела, така и по 

отношение на тези за разглеждане. Що се касае до действителната 

натовареност, то тя незначително е намаляла в сравнение с 2016г. - с 0,24 

пункта по отношение на постъпилите дела, с  0,7 пункта по отношение на 

делата за разглеждане и с 0,93 пункта спрямо свършените дела - , 

независимо от факта, че през период от 8 месеца съдиите в Районен съд-

Пазарджик са работили с трима по-малко, а през последните 4 месеца от 

годината - с четирима по-малко. Отделно от това и както вече е посочено 

по-горе, през целия отчетен период съдиите са били командировани в 

други съдилища, като разгледаните и приключени от тях дела не са 

отразени при изчисляване на тази натовареност - те ще намерят отражение 

при отчитане дейността на отделните съдии. Налага се категорично извода, 

че за поредна година съдиите от Районен съд-Пазарджик работят при 

трайно висока натовареност. И през 2017г. е налице съществена разлика 

между натовареността по щат и действителната такава, което се обуславя 

от незаети щатове,  необявяване на конкурси за попълването им,  

командироването на съдии. 

 

        



    ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

          През 2017г. в РС-Пазарджик са образувани общо 5 214 граждански 

дела, в т. ч. 12 върнати от горната инстанция за ново разглеждане под друг 

номер. От тях 879 са граждански дела по общия ред – в т.ч. дела от и срещу 

търговци, 207 други граждански дела, 62 по чл.310 от ГПК, 9 

административни дела, 751 частни граждански дела, 3306 заповедни 

производства. 

  

 За сравнение 

           

          През 2016г. в РС-Пазарджик са образувани общо 4 758 граждански 

дела, в т. ч. 8 върнати от горната инстанция за ново разглеждане под друг 

номер. От тях 822 са граждански дела по общия ред – в т.ч. дела от и срещу 

търговци, 216 други граждански дела, 88 по чл.310 от ГПК, 13 

административни дела, 712 частни граждански дела, 2924 заповедни 

производства. 

През 2015г. в РС-Пазарджик са образувани общо 4 356 граждански 

дела, в т. ч. 7 върнати от горната инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените действия. От тях 609 са граждански дела по общия 

ред, 247 дела от и срещу търговци, 190 други граждански дела, 90 по 

чл.310 от ГПК, 5 административни дела, които се разглеждат по реда на 

АПК, 680 частни граждански дела, 2535 заповедни производства. 

 През 2014г. в РС-Пазарджик са образувани общо 4 044 граждански 

дела, в т. ч. 18 върнати от горната инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените действия. От тях 612 са граждански дела по общия 

ред, 353 дела от и срещу търговци, 180 други граждански дела, 77 

обезпечителни производства, 27 административни дела, които се 

разглеждат по реда на АПК, 563 частни граждански дела, 2232 заповедни 

производства. 

            

Постъпление на  граждански  дела   

 
година по 

общия 

ред 

по 

чл.310 

от ГПК 

Адм. 

дела 

ЧГД по чл.410 

и чл.417 от 

ГПК 

Търговски 

дела 

Други 

дела 

2014г.    612      77     27    563      2232     353    180 
2015г.    609      90       5    680      2535     247    190 
2016г.    822      88       8    690      2934        -    216 
2017г.    879      62       9    751      3306        -    207 

  

        



 Както е отбелязано по-горе налице е увеличение постъпленията на 

заповедните производства - с 372 повече от предходната година, броят им 

остава сравнително голям и дава съществено отражение върху 

натовареността на съдиите - още повече, че този вид дела се 

администрират многократно, особено след измененията на ГПК в частта за 

призоваването.  

 Завишено е постъплението на гражданските дела по общия ред - 57 

бр. и на частните граждански - 61 бр. Съответно е налице намаляване 

постъпленията на дела, които се разглеждат по реда на бързото 

производство - с 26бр. по-малко от постъпилите през 2016г. 

 Конкретна причина на какво се дължи увеличеното постъпление на 

посочените дела, съответно намаленото, не може да се посочи, няма и 

обективни фактори, които да са повлияли на този процес.  

 Увеличен е броят постъпили частните граждански дела, които факт и 

през 2017г. се обуславя от постъпващите искания за даване разрешения да 

се теглят суми от детски влогове и от сметки на възрастни, поставени под 

запрещение, искания от ДСИ и ЧСИ да бъдат назначавани особени 

представители на длъжници в изпълнителното производство - до 

изменението на ГПК от 01.08.2018г., както и на инициирани от банките 

производства по чл.51 от Закона за наследството. Намаляло с 26 дела е 

постъплението на разглежданите по реда на бързото производство, 

стабилно е това по отношение на други граждански дела. 

                 

   

Общо за разглеждане  

 

          През 2017г. в РС-Пазарджик е имало общо за разглеждане 5 755 

граждански дела, от тях 541 висящи в началото на годината, 5 204 

постъпили през годината и 10 продължаващи дела под същия номер. 

 

 За съпоставка          

 През 2016г. в РС-Пазарджик е имало общо за разглеждане 5 329 

граждански дела. 

През 2015г. в РС-Пазарджик е имало общо за разглеждане 4 959 

граждански дела. 

През 2014г. в РС-Пазарджик е имало общо за разглеждане   4 618 

граждански дела. 

  

 

 

 

 

 



година останали 

несвършени от 

предх. години 

ново- 

образувани 

върнати от 

горна 

инстанция 

всичко за 

разглеждане 

останали 

несвършени 

в края на год. 

2014г.         574     4 044        18       4 618        603 

2015г.         603     4 343          7       4 959        571 

2016г.         571     4 746        12       5 329        541 

2017г.         541     5 204        12       5 755        591 

      

   

   Срокове за приключване на гражданските дела  

През 2017г. са свършени общо 5164 граждански  дела от всички 

видове. От тях в 3-месечен срок - 4464 дела или 86%.  

 

За съпоставка 
През 2016г. са свършени общо 4788 граждански  дела от всички 

видове. От тях в 3-месечен срок - 4031 дела или 84%.  

През 2015г. са свършени общо 4388 граждански  дела от всички 

видове. От тях в 3-месечен срок - 3984 дела или 91%. 

През 2014г. са свършени общо 4015 граждански  дела от всички 

видове. От тях в 3-месечен срок - 3563 дела или 89%. 

       

       година         общо     в 3-мес. срок             % 

        2014г.         4015           3563            89 

        2015г.         4388           3984            91 

        2016г.         4788           4031            84 

        2017г.         5164           4464            86 

 

От общо 5164 граждански дела със съдебен акт по същество са 

свършени 4663. През 2016г. от общо 4788 граждански дела със съдебен акт 

по същество са свършени 4317. През 2015г. от общо 4388 граждански дела 

със съдебен акт по същество са свършени 3988. През 2014г. от общо 4015 

граждански дела със съдебен акт по същество са свършени 3618. 

    Има подадена една жалба за бавност, производството по която е 

прекратено. 

 От справката за времетраенето на размяната на книжата по делата 

се установява, че за граждански дела по общия ред по 337 дела е бил 

необходим 1 месец, по 241 - 2 месеца, по 183 - 3 месеца и по 257 - над 3 

месеца. За производства по чл.310 от ГПК по 5 дела е бил необходим 1 

месец, по 30 - 2 месеца, по 19 - 3 месеца и по 14 - над 3 месеца.  

Необходимо е да се отчете, че основните причини за забавяне 

процеса на размяна на книжата по всички видове граждански дела са 

свързани с необходимостта от призоваване на ответниците по реда на чл.47 

от ГПК, респ. назначаване на особен представител, с произнасянето на 



съдията-докладчик по молби за продължаване срока за отстраняване 

нередовностите на исковите молби, по молби за предоставяне на правна 

помощ и по молби за конституиране на трети лица помагачи. При 

извършените проверки на дейността на съдиите от гражданска колегия 

през изминалата година не е констатирано необосновано забавяне 

администрирането на делата в процеса на размяна на книжата, което 

налага извода, че причините са обективни. 
 

 

Свършени  граждански  дела   

 
година по 

общия 

ред 

по 

чл.310 

от ГПК 

Адм. 

дела 

ЧГД по чл.410 

и чл.417 от 

ГПК 

Търговски 

дела 

Други 

дела 

2014г.    587      84       27    555      2229     367    166 
2015г.    598      86         7    674      2540     283    200 
2016г.    890      90         9    671      2924        -    204 
2017г.    820      76       10    748      3293     217 

  

 

 Горепосочените цифри в табличен вид са както следва: 

    

       година    постъпили     за разглеждане       свършени 

        2014г.         4044           4618            4015 

        2015г.         4356           4959            4388 

        2016г.         4758           5329            4788 

        2017г.         5214           5755            5164 

 

Несвършени дела 

В края на 2017г. са останали несвършени 591 дела, от които 488 са по 

общия ред, 16 по реда на БП, 3 административни, 34 ЧГД, 21 по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК и 29 други граждански дела. 

Несвършени дела през 2017г. в срок от 1 до 3 години са 54, в срок от 

3 до 5 години - 8 и над 5 години - 6.  

Няма решени дела с необявени решения с изтекъл срок над 3 месеца. 

          

За съпоставка          
 В края на 2016г. са останали несвършени 541 дела, от които 416 са по 

общия ред, 30 по реда на БП, 4 административни, 41 ЧГД, 11 по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК и 39 други граждански дела. 

Несвършени дела през 2016г. в срок от 1 до 3 години са 42, в срок от 

3 до 5 години - 6 и над 5 години - 8.  



Няма решени дела с необявени решения с изтекъл срок над 3 месеца. 

 

В края на 2015г. са останали несвършени 571 дела, от които 329 са по 

общия ред, 32 по реда на БП, 4 административни, 13 ЧГД, 1 по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК, 164 от и срещу търговци и 28 други граждански 

дела. 

Несвършени дела през 2015г. в срок от 1 до 3 години са 54, в срок от 

3 до 5 години - 13 и над 5 години - 6.  

Няма решени дела с необявени решения с изтекъл срок над 3 месеца. 

          

В края на 2014г. са останали несвършени 603 дела, от които 317 са по 

общия ред, 26 по реда на БП, 6 административни, 8 ЧГД, 6 по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК, 202 от и срещу търговци и 38 други граждански 

дела.  

Увеличен е броят на делата, несвършени в срок от 1 до три години – 

с 12 повече в сравнение с 2016г., който факт основно се дължи на 

значителното увеличение броя постъпили дела по общия ред през 2016г. - с 

213 дела повече от 2015г. - , като разглеждането на този вид дела 

традиционно продължава по-дълъг период - проблеми при размяна на 

книжа, призоваване на страни и свидетели, неизготвяне в срок на 

допуснатите съдебни експертизи от страна на ВЛ, спиране на производства 

до приключване на преюдициални спорове и др. С две са намалели делата, 

несвършени в срок от 3 до 5 години, но с две са се увеличили тези над 5 

години. За приключване на тези дела съдиите ежемесечно изискват 

справки за евентуално отпаднали пречки по движението им, предвид 

факта, че голяма част от делата с изтекъл срок над 1 година са спрени до 

разрешаването на преюдициален спор, на провежданите общи събрания на 

съдиите или само на гражданската колегия на Районен съд - Пазарджик се 

обсъждат тези дела. Не следва да се пренебрегва факта, че и през този 

отчетен период, както и през изминалите 3 години, няма решени дела с 

необявени решения над 3 месеца. 

 

 

         

 Причини за отлагане на делата 

През 2017г. са били насрочени общо 2016 граждански дела за 

разглеждане в открито заседание, като 923 от тях са били отложени.  

За съпоставка   

През 2016г. са били насрочени общо 2233 граждански дела за 

разглеждане в открито заседание, като 1013 от тях са били отложени. 



 През 2015г. са били насрочени общо 1919 граждански дела за 

разглеждане в открито заседание, като 862 от тях са били отложени. 

 През 2014г. са били насрочени общо 1914 граждански дела за 

разглеждане в открито заседание, като 881 от тях са били отложени.  

 Тези данни сочат, че над 54% от гражданските дела се разглеждат в 

едно съдебно заседание. Основните причини за отлагане на делата се 

дължат на посочване и събиране на нови доказателства - предимно от 

страна на ищеца във връзка с отговора на ответника в срока по чл.131 от 

ГПК, за изслушване на допуснати, но неизготвени съдебни експертизи, 

поради нередовно призоваване на страни, свидетели или ВЛ. Спазват се в 

тази връзка препоръките, давани при извършваните регулярни проверки по 

реда на ЗВС от страна на ОС-Пазарджик. 

         

 Обжалвани съдебни актове 

През 2017г. са обжалвани общо 330 дела.  

 

 

          За съпоставка  
През 2016г. са обжалвани общо 410 дела.  

През 2015г. са обжалвани общо 483 дела.  

През 2014г. са обжалвани общо 449 дела.  

 

 

          Ревизирани съдебни актове 

През 2017г. са върнати обжалвани и протестирани 188 решения по 

граждански дела, като 109 акта са изцяло потвърдени, 31 акта изцяло 

отменени и е постановен акт по същество, 6 акта са изцяло обезсилени и 

върнати за ново разглеждане, 1 акт е изцяло отменен поради допускане на  

нови доказателства пред въззивната инстанция, 3 акта са изцяло 

обезсилени поради оттегляне пред въззивната инстанция на ИМ, съответно 

постигане на спогодба, 38 акта са потвърдени в една част, отменени в 

друга и е постановен акт по същество. 

През 2017г. са върнати обжалвани и протестирани 120 определения 

по граждански дела, като 65 акта са изцяло потвърдени, 40 акта изцяло 

отменени, 2 акта са изцяло обезсилени и върнати за ново разглеждане, 1 

акт е прогласен за нищожен, 1 акт е изцяло отменени поради допускане на  

нови доказателства пред въззивната инстанция, 11 акта са потвърдени в 

една част, отменени в друга и е постановен акт по същество. 



Посочените цифри показват много добро качество на правораздаване 

от страна на съдиите в гражданска колегия, въпреки високата натовареност 

и намаления брой съдии. Продължават, обаче, честите случаи, при които 

делата се връщат от Окръжен съд-Пазарджик за надлежно администриране 

на въззивните жалби или събиране на ДТ. Този проблем също се обсъжда 

на провежданите събрания на гражданска колегия, като най-често се дължи 

на много големия обем работа по администриране на гражданските дела.   

 

Натовареност  
 Натовареността на гражданска колегия на РС-Пазарджик през  2017г. 

при щат от 11 съдии спрямо делата за разглеждане е 43,60 а спрямо 

свършените дела – 39,12 

 Действителната натовареност на съдиите от гражданска колегия 

спрямо делата за разглеждане е 54,83 а спрямо свършените дела – 49,20. 

  

 

          

          За сравнение   

 Натовареността на гражданска колегия на РС-Пазарджик през  2016г. 

при щат от 11 съдии спрямо делата за разглеждане е 40,37 а спрямо 

свършените дела – 36,27 

 Действителната натовареност на съдиите от гражданска колегия 

спрямо делата за разглеждане е 51,52 а спрямо свършените дела – 46,29. 

Натовареността на гражданска колегия на РС-Пазарджик през  2015г. 

при щат от 11 съдии спрямо делата за разглеждане през 2015г. е 37,57, а 

спрямо свършените дела - 33,24. Действителната натовареност на съдиите 

от гражданска колегия спрямо делата за разглеждане е 55,95, а спрямо 

свършените дела - 49,51. 

Натовареността на гражданска колегия на РС-Пазарджик при щат от 

9 съдии спрямо делата за разглеждане през 2014г. е 42,76, а спрямо 

свършените дела - 37,18. Действителната натовареност на съдиите от 

гражданска колегия спрямо делата за разглеждане е 52,50, а спрямо 

свършените дела - 45,65. 

  

Разликата в натовареността по щат и действителната натовареност е 

много голяма и се дължи на по-малкия брой съдии, работили в 

гражданската колегия през 2017г. Това води до значително увеличена 

натовареност, несъмнено дава отражение и върху качеството, в известна 

степен и бързината на правораздаването, въпреки полаганите максимални 

усилия от съдиите.  
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          В посочената таблица натовареността в резултат на разгледаните и 

решените дела от съдиите, които през 2017г. са били командировани в РС-

Пещера, РС-Велинград и РС-Панагюрище не са отразени - това ще бъде 

сторено при посочване индивидуалните показатели на отделните съдии.  

         

 

        Справка за дейността на съдиите от гражданска колегия       

     

 Броят на постъпилите граждански дела при отделните съдии през 

отчетния период е както следва:  

 Съдия Веселка Златева – общо 503 дела, от които 65 граждански дела, 

4 дела по чл.310 от ГПК, 1 административни дела, 37 частни граждански 

дела, 376 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 20 други граждански дела. 

Съдия Иванка Илинова - общо 426 дела, от които 41 граждански дела, 

3 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 65 частни граждански 

дела, 302 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 15 други граждански дела. 

 Съдия Николинка Попова - общо 201 дела, от които 96 граждански 

дела, 3 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 20 частни 

граждански дела, 71 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 11 други граждански 

дела.         

  Съдия Цветанка Вълчева – общо 202 дела, от които 89 граждански 

дела, 4 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 22 частни 

граждански дела, 75 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 12 други граждански 

дела. 

  Съдия Николинка Цветкова – общо 312 дела, от които 16 граждански 

дела, 2 дела по чл.310 от ГПК, 1 административни дела, 43 частни 

граждански дела, 241 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 9 други граждански 

дела. 

         Съдия Ани Харизанова – общо 598 дела, от които 110 граждански 

дела, 8 дела по чл.310 от ГПК, 1 административни дела, 73 частни 



граждански дела, 383 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 23 други 

граждански дела. 

         Съдия Десислава Ралинова – общо 413 дела, от които 27 граждански 

дела, 4 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 64 частни 

граждански дела, 305 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 13 други 

граждански дела. 

          Съдия Майа Попова - общо  644 дела, от които 98 граждански дела, 7 

дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 118 частни граждански 

дела, 395 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 26 други граждански дела. 

          Съдия Мира Мирчева – общо 601 дела, от които 105 граждански 

дела, 9 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 82 частни 

граждански дела, 378 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 27 други 

граждански дела. 

          Съдия Димитър Чардаков – общо 621 дела, от които 101 граждански 

дела, 4 дела по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 113 частни 

граждански дела, 378 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 23 други 

граждански дела. 

          Съдия Христо Георгиев - общо  606 дела, от които 96 граждански 

дела, 12 дела по чл.310 от ГПК, 3 административни дела, 103 частни 

граждански дела, 372 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 21 други 

граждански дела. 

          Съдия Радина Хаджикирева - общо  83 дела, от които 34 граждански 

дела, 3 дела по чл.310 от ГПК, 1 административни дела, 10 частни 

граждански дела, 28 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 7 други граждански 

дела. 

 

           През 2017г. регулярно са провеждани събрания на съдиите от 

гражданска колегия, на които са обсъждани постъпленията на отделните 

видове дела, разпределението им на отделните съдии. При констатирана 

нееднаква натовареност и на основание решение на общото събрание на 

съдиите председателят на съда е издавал заповеди за промяна на 

процентната натовареност на съответните съдии.  

 В някои от групите дела по общия ред, по реда на бързото 

производство, административните и други дела съдия Златева е работила с 

намалена натовареност - поради административните си задължения, което 

е довело до по-малък брой постъпления от този вид.  

 Съдия Илинова, съдия Ралинова и съдия Цветкова са повишени в 

длъжност "съдия в окръжен съд" съответно от 16.10.2017г. и 04.09.2017г., 

който факт предпоставя по-малкия брой постъпили дела. Останалите 

несвършени от съдия Цветкова дела са разпределени измежду останалите 

съдии, а делата на съдия Ралинова и съдия Илинова са разпределени 

съответно на съдия Н. Попова и съдия Вълчева - 10.16.10.2017г. двете са 

командировани в Окръжен съд - Пазарджик. Независимо от въведените в 



ЦСРД фиктивен брой дела в отделните групи - с цел предотвратяване 

неравномерност в натовареността на съдия Н. Попова и съдия Вълчева, 

след включването им в програмата за разпределение на делата значителна 

част от постъпленията на делата от този вид се разпределяха на тях. Този 

факт доведе до най-голям брой висящи дела към 31.12.2017г., независимо 

от големия брой решени дела за периода 16.10.2017г. - 31.12.2017г. и 

предпостави предприемане на административни мерки за уеднаквяване 

натовареността.   

 Разликата в постъпили частни граждански дела се дължи на 

разпределяните по дежурство, по отношение на което постъпление няма 

форма за контрол. Най-малко дела от този вид са постъпили при съдия 

Златева - 37, тъй като през отчетния период е била дежурна само по 

изключение, а останалите частни граждански дела не са в такъв обем, че да 

изравнят това несъответствие.  

 Разликата в постъпленията на делата по реда на заповедното 

производство при всички граждански съдии се дължи на ползвания от тях 

платен годишен отпуск през м.декември, когато обективно е невъзможно 

последващо изравняване, а постъпленията са традиционно високи.                       

        

 

           Броят на свършените граждански дела при отделните съдии 

през отчетния период е както следва:  

   Съдия Веселка Златева – общо  515 дела, от които  75 граждански 

дела, 3 дела по чл.310 от ГПК, 1 административни дела, 40 частни 

граждански дела, 376 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 20 други 

граждански дела. От общия брой свършени дела 449 са в 3-месечен срок. 

По същество са решени 461 дела, 54 са прекратени и 56 са останали 

несвършени в края на периода. 

   Съдия Иванка Илинова - общо  469 дела, от които  69граждански 

дела, 8 дела по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 68 частни 

граждански дела, 302 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 20 други 

граждански дела. От общия брой свършени дела 414 са в 3-месечен срок. 

По същество са решени 420 дела, 49 са прекратени и 0 са останали 

несвършени в края на периода. 

   Съдия Николинка Попова - общо 124 дела, от които 31 граждански 

дела, 1 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 15 частни 

граждански дела, 70 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 7 други граждански 

дела. От общия брой свършени дела 102 са в 3-месечен срок. По същество 

са решени 110 дела, 14 са прекратени и 89 са останали несвършени в края 

на периода.    

   Съдия Цветанка Вълчева – общо 122 дела, от които 19 граждански 

дела, 3 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 19 частни 

граждански дела, 75 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 6 други граждански 



дела. От общия брой свършени дела 106 са в 3-месечен срок. По същество 

са решени 110 дела, 12 са прекратени и 96 са останали несвършени в края 

на периода. 

   Съдия Николинка Цветкова – общо 364 дела, от които 56 

граждански дела, 4 дела по чл.310 от ГПК, 1 административни дела, 48 

частни граждански дела, 241 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 14 други 

граждански дела. От общия брой свършени дела 315 са в 3-месечен срок. 

По същество са решени 333 дела, 31 са прекратени и 0 са останали 

несвършени в края на периода. 

   Съдия Ани Харизанова – общо 594 дела, от които 100 граждански 

дела, 10 дела по чл.310 от ГПК, 1 административни дела, 76 частни 

граждански дела, 380 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 27 други 

граждански дела. От общия брой свършени дела 519 са в 3-месечен срок. 

По същество са решени 529 дела, 65 са прекратени и 70 са останали 

несвършени в края на периода. 

      Съдия Десислава Ралинова – общо 473 дела, от които 76 

граждански дела, 8 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 69 

частни граждански дела, 305 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 15 други 

граждански дела. От общия брой свършени дела 408 са в 3-месечен срок. 

По същество са решени 427 дела, 46 са прекратени и 0 са останали 

несвършени в края на периода. 

     Съдия Майа Попова – общо 652  дела, от които 102 граждански 

дела, 13 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 114 частни 

граждански дела, 394 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 29 други 

граждански дела. От общия брой свършени дела 553 са в 3-месечен срок. 

По същество са решени589 дела, 63 са прекратени и 49 са останали 

несвършени в края на периода. 

     Съдия Мира Мирчева – общо 596  дела, от които 103 граждански 

дела, 11 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 82 частни 

граждански дела, 374 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 26 други 

граждански дела. От общия брой свършени дела 504 са в 3-месечен срок. 

По същество са решени 549 дела, 47 са прекратени и 66 са останали 

несвършени в края на периода. 

    Съдия Димитър Чардаков – общо 617  дела, от които 93 граждански 

дела, 5 дела по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 111 частни 

граждански дела, 378 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 28 други 

граждански дела. От общия брой свършени дела 539 са в 3-месечен срок. 

По същество са решени 546 дела, 71 са прекратени и 57 са останали 

несвършени в края на периода. 

       Съдия Христо Георгиев - общо 601  дела, от които 91 граждански 

дела, 10 дела по чл.310 от ГПК, 3 административни дела, 100 частни 

граждански дела, 372 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 25 други 

граждански дела. От общия брой свършени дела 522 са в 3-месечен срок. 



По същество са решени 556 дела, 45 са прекратени и 53 са останали 

несвършени в края на периода.  

       Съдия Радина Хаджикирева - общо 33  дела, от които 4 

граждански дела, 0 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 5 

частни граждански дела, 24 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 0 други 

граждански дела. От общия брой свършени дела 30 са в 3-месечен срок. По 

същество са решени 30 дела, 3 са прекратени и 55 са останали несвършени 

в края на периода.  

    При отчитане резултатите, касаещи свършените дела, следва да се 

има предвид един факт, който е от съществено значение – през отчетния 

период съдия Златева е постановила решения по 9 дела – делба първа фаза, 

съдия Илинова – по 6 дела,съдия Вълчева - по 1 дело, съдия Цветкова – по 

5 дела, съдия Ралинова – по 3 дела, съдия Мирчева – по 1 дело, съдия 

Георгиев – по 1 дел0. С оглед указанията на ВСС решенията по допускане 

на делба не се отразяват в статистиката.   

    

 

  Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела при 

отделните съдии през отчетния период:  

    Съдия Веселка Златева – върнати 12 дела с постановени решения, от 

които 8 акта потвърдени, 2 акта отменени и е постановен акт по същество, 

2 акта са потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен акт по 

същество. Върнати са 8 дела с постановени определения, от които 5 

потвърдени, 1 отменено и постановен друг акт по същество, 1 отменено 

поради допуснати нови доказателства пред въззивната инстанция и 1 

потвърдено в една част, отменено в друга и  постановен акт по същество.

 Съдия Иванка Илинова - върнати 19 дела с постановени решения, от 

които 11 акта потвърдени, 2 акта отменени и е постановен акт по същество, 

1 акт обезсилен и върнат за ново разглеждане, 1 акт обезсилен поради 

постигане на спогодба пред въззивната инстанция, 4 акта потвърдени в 

една част, отменени в друга и е постановен акт по същество. Върнати са 10 

дела с постановени определения, от които 2 потвърдени, 8 отменени и 

върнати за ново разглеждане.        

  Съдия Николинка Попова – няма върнати обжалвани и 

протестирани дела.          

  Съдия Цветанка Вълчева – върнати 4 дела с постановени решения, 

от които 2 акта потвърдени, 2 акта отменени и постановен акт по същество. 

Върнати са 3 дела с постановени определения, от които 1 потвърдено, 1 

отменено и 1 потвърдено в една част, отмененно в друга и постановен акт 

по същество.         

 Съдия Николинка Цветкова – върнати 22 дела с постановени 

решения, от които 16 акта потвърдени, 2 акта отменени и постановен акт 

по същество, 4 акта са потвърдени в една част, отменени в друга и е 



постановен акт по същество. Върнати са 18 дела с постановени 

определения, от които 11 потвърдени, 6 отменени и постановен  акт по 

същество и  1 акт потвърден в една част, отменен в друга и постановен акт 

по същество.    

 Съдия Ани Харизанова – върнати 32 дела с постановени решения, от 

които 20 акта потвърдени, 6 акта отменени и е постановен акт по същество, 

1 акт обезсилен, 5 акта са потвърдени в една част, отменени в друга и е 

постановен акт по същество. Върнати са 16 дела с постановени 

определения, от които 10 акта потвърдени, 4 акта отменени и 2 акта 

потвърдени в една част, отменени в друга и постановен акт по същество.

 Съдия Десислава Ралинова – върнати 14 дела с постановени 

решения, от които 9 акта потвърдени, 2 акта отменени и е постановен акт 

по същество, 3 акта са потвърдени в една част, отменени в друга и е 

постановен акт по същество. Върнати са 14 дела с постановени 

определения, от които 8 потвърдени, 4 отменени, 1 акт прогласен за 

нищожен и  1 акт потвърден в една част, отменен в друга и постановен акт 

по същество.         

 Съдия Майа Попова – върнати 24 дела с постановени решения, от 

които 9 акта потвърдени, 6 акта отменени и е постановен акт по същество, 

3 акта обезсилени и върнати за ново разглеждане, 1 акт изцяло обезсилен 

поради постигане на спогодба пред въззивната инстанция, 5 акта са 

потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен акт по същество, 

Върнати са 15 дела с постановени определения, от които 6 потвърдени, 6 

отменени, 3 акта потвърдени в една част, отменени в  друга и постановен 

акт по същество.        

 Съдия Мира Мирчева - върнати 24 дела с постановени решения, от 

които 16 акта потвърдени, 2 акта отменени и  постановен акт по същество, 

1 акт е отменен поради представяне на нови доказателства пред въззивната 

инстанция, 5 акта потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен 

акт по същество. Върнати са 14 дела с постановени определения, от които 

9 потвърдени, 4 отменени и 1 акт потвърден в една част, отменен в друга и 

постановен акт по същество.   

 Съдия Димитър Чардаков – върнати 16 дела с постановени решения, 

от които 9 акта потвърдени, 2 акта отменени и е постановен акт по 

същество, 1 акт обезсилен и върнат за ново разглеждане, 1 акт обезсилен 

поради постигане на спогодба пред въззивната инстанция, 3 акта 

потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен акт по същество.  

Върнати са 13 дела с постановени определения, от които 9 потвърдени, 3 

отменени и 1 акт обезсилен.        

 Съдия Христо Георгиев - върнати 19 дела с постановени решения, от 

които 8 акта потвърдени, 5 акта отменени и е постановен акт по същество, 

6 акта потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен акт по 

същество. Върнати са 8 дела с постановени определения, от които 4 



потвърдени, 3 отменени и 1 акт потвърден в една част, отменен в друга и е 

постановен акт по същество.       

 Съдия Красимир Лесенски – върнато 1 дело с постановено решение - 

потвърдено в една част, отменено в друга и е постановен акт по същество. 

 Съдия Надежда Славчема – върнато 1 дело с постановено решение - 

потвърдено и едно дело с постановено определение – обезсилено. 

  Съдия Радина Хаджикирева – няма върнати обжалвани и 

протестирани дела. 

  Посочените цифри дават повод да се направи заключение за високо 

качество на правораздаване, въпреки високата натовареност на съдиите от 

гражданска колегия.    

                            

  

 Просрочените съдебни актове за отчетната 2017г. са общо 45бр. -  

съдия Илинова е просрочила 4 акта / до 2 месеца/, съдия Цветкова е 

просрочила 2 акта / до два месеца/, съдия Ралинова е просрочила 2 акта / 

до 2 месеца/, съдия Майа Попова е просрочила 2 акта /до 2 месеца/, съдия 

Мира Мирчева е просрочила 34 акта / от 3 дни до 2 месеца и половина/, 

съдия Георгиев е просрочил 1 акт – с един ден. 

 Налице е значително намаляване на броя просрочените актове през 

2017г. в сравнение с изминалата, когато са били 64бр. Около 80% от тези 

актове /34бр./ са на съдия Мирчева, за който факт няма обективни причини 

и очевидно се касае за недобра лична организация на работния процес. 

Останалите 11 просрочени акта са на четири други съдии, като най-

незначително е просрочието на едно дело с един ден от страна на съдия 

Георгиев. Следва да се отрази в тази връзка проявения професионализъм и 

отговорност от страна на съдия Майя Попова, предвид, че през 2016г. е 

имала просрочени 36 акта, а през 2017г . - само 2 акта - с до два месеца.  

 

  

 През отчетния период не са правени проверки от Инспектората към 

ВСС.  

 Проверка е извършена от Окръжен съд-Пазарджик, при която са 

дадени съответни препоръки. 

   

   

 

 

 

 



НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

 
 ПОСТЪПИЛИ  НАКАЗАТЕЛНИ  ДЕЛА 

 

През 2017г. новообразуваните наказателни дела са общо 2376, в т.ч. 

16 върнати за ново разглеждане под нов номер и 19 повторно внесени и 

образувани под нов номер след прекратяване на съдебното производство / 

чл.42, ал.2, чл.249 и чл.288, т.1 от НПК/: 

- 528 НОХД 

- 46 НЧХД  

- 115 АНД по чл.78А от НК 

- 1124 ЧНД  

- 61 ЧНД (разпити пред съдия)  

- 502 АНД 

 

За съпоставка:  

През 2016г. новообразуваните наказателни дела са общо 2733, в т.ч. 

6 върнати за ново разглеждане под нов номер и 7 повторно внесени и 

образувани под нов номер след прекратяване на съдебното производство / 

чл.42, ал.2, чл.249 и чл.288, т.1 от НПК/: 

- 614 НОХД 

- 57 НЧХД  

- 108 АНД по чл.78А от НК 

- 1356 ЧНД  

- 51 ЧНД (разпити пред съдия)  

- 547 АНД 

 

През 2015г. новообразуваните наказателни дела са общо 2775, в т.ч. 

14 върнати след инстанционен контрол дела за продължаване на 

съдопроизводствените действия, от които: 

- 580 НОХД 

- 60 НЧХД  

- 128 АНД по чл.78А от НК 

- 1332 ЧНД  

- 83 ЧНД (разпити пред съдия)  

- 592 АНД 

  

През 2014г. новообразуваните наказателни дела са общо 2306бр. 

(няма върнати след инстанционен контрол дела за продължаване на 

съдопроизводствените действия), от които: 

 



 -  613 НОХД 

 - 65 НЧХД  

 - 94 АНД по чл.78А от НК 

 - 624 ЧНД  

 - 107 ЧНД (разпити пред съдия)  

 - 897 АНД 

 

Горепосочените цифри в табличен вид са както следва: 

    

       година    постъпили     за разглеждане       свършени 

        2014г.         2306           2708            2389 

        2015г.         2755           3094            2808 

        2016г.         2733           3019            2769 

        2017г.         2376           2626            2372 

 

 

 По видове постъпленията на наказателни дела през отчетната 

2017г. са както следва: 

 
Година   НОХД   НЧХД    ЧНД    ЧНД  

разпити 
   АНД   Чл.78а           

НК 
   Общо 

2014г.  613 65 624 107    897 94 2306 

2015г.     580     60   1332      83    592    128    2775 

2016г.     614     57   1356      51    547    108    2733 

2017г.      528     46   1124      61    502    115    2376 

 

За разлика от отчетеното предната година увеличение на броя на 

постъпилите НОХД, през 2017г. е налице намаление на този брой - с 86 

дела. Тази тенденция се запазва и по отношение на останалите видове 

наказателни дела - НЧХД, ЧНД, АНД. Единствено делата по чл.78 а от НК 

и тези по чл.222 и чл.223 от НПК ( разпити пред съдия в досъдебното 

производство) регистрират увеличение, но доколкото то е незначително не 

могат да се изолират причините за това. Що се отнася до установеното 

занижение в броя на постъпилите дела от общ характер, което не е 

незначително, то е изцяло резултат от дейността на прокуратурата, 

доколкото  основание за образуване на делата от общ характер са 

внесените обвинителни актове за предаване на съд и внесени споразумения 

за решаване на делото.  

Запазва се тенденцията немалка част от делата от административно-

наказателен характер да са с фактическа и правна сложност и/или по-тежки 

административни санкции, което предпоставя и по-сериозен процесуален 

инструментариум при разглеждането и решаването им, което пък 

рефлектира върху продължителността на процеса.   



 

СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 

 

Година Общо 
До 3 месеца 

бр. % 

2014г. 2 389 1 801 75 

2015г.   2 808  2 386 85 

2016г.   2 769  2 430 88 

2017г. 2 372 2 078 88 

   

 

 Броят на приключилите през 2017г. наказателни дела е 2372, от 

които:  

 - в 3-месечен срок са приключили 2078 дела или 88%  

- от 3 до 6 месеца са приключили 222 дела  

- от 6 м - 1 година са приключили 66 дела   

 -над 1 година - 6 дела  

 

Отчетеният процент на приключени дела до 3 месеца е равен на този 

за предходната година и най-висок спрямо двете предхождащи я. Следва 

уточнението, че този резултат е запазен при по-малки постъпления на дела 

от общ характер, но измененията в НПК, с които се въведе провеждане на 

т.нар. открито разпоредително заседание, наложи стартиране отново на 

тези дела, по които не е бил даден ход на съдебното следствие. От друга 

страна практиката до момента сочи, че провеждането на открито 

разпоредително заседание поставя възможност да се злоупотребява с 

правото на възражения за съществени процесуални нарушения, като се 

правят такива само с цел да се въздейства върху продължителността на 

разглеждане на делото и приключването му в разумен срок. 

  

 За  съпоставка:   

 

 Броят на приключилите през 2016г. наказателни дела е 2769, от 

които:  

- в 3-месечен срок са приключили 2430 дела или 88%  

- от 3 до 6 месеца са приключили 276 дела  

- от 6 м - 1 година са приключили 43 дела   

 -над 1 година - 20 дела  

 

 

За 2015г. са приключили общо 2808наказателни дела, от които:  

- в 3-месечен срок са приключили 2386 дела или 85%  



- от 3 до 6 месеца са приключили 291 дела  

- от 6 м - 1 година са приключили 100 дела   

 -над 1 година - 23 дела  

  

За 2014г. са приключили общо е 2389 наказателни дела, от които:  

- в 3-месечен срок са приключили 1801 дела или 75% от общо 

свършилите за тази година 

- от 3 до 6 месеца са приключили 413 дела  

- от 6 м - 1 година са приключили 153 дела   

- над 1 година - 22 дела  

 

       По видове свършените наказателни дела през 2017г. са както следва: 
 
Година   НОХД   НЧХД    ЧНД    ЧНД  

разпити 
   АНД   Чл.78а           

НК 
   Общо 

2014г.  642     60    628 107    853 99 2389 

2015г.     595     71  1331       83    601    127    2808 

2016г.     621     62  1363       51    559    113    2769 

2017г.      536     43  1115       61    499    118    2372 

 

 

Горепосочените цифри в табличен вид са както следва: 

    

       година    постъпили     за разглеждане       свършени 

        2014г.         2306           2708            2389 

        2015г.         2755           3094            2808 

        2016г.         2723           3019            2769 

        2017г.         2376           2626            2372 

 

 

ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

 

Година 

Останали 

несвършени от 

пред. г. 

Ново 

постъпили 

В т.ч. 

върнати от 

горната 

инстанция 

Всичко за 

разглеждане 
Несвършени 

2014г. 402 2306  0 2708 319 

 2015г.        319     2775       14     3094 286 

 2016г.        286      2733       13     3019 250 

 2017г.        250     2370        16     2626 254 

 



Почти еднаквия брой несвършени дела към 31.12.2017г. - 254бр. с 

този през 2016г. - 250бр - и при 2626 дела за разглеждане през 2017г., а 

през 2016г. - 3019 дела за разглеждане - се дължи в най-голяма степен на 

посочените по-горе изменения на НПК, въвеждащи откритото 

разпоредително заседание, което по отношение на делата, по които не е 

бил даден ход на съдебното следствие до 05.11.2017г., доведе до ново 

разглеждане от стадия на съдебното заседание - с ново призоваване на 

страните и изрично указване в нарочните съобщения за провеждане на това 

заседание за обсъждане на въпросите по чл.248 от НПК .   

Значителен е броя на неприключените АНД, по които се забелязва 

тенденция към провеждане на дълги съдебни следствия и събиране на 

много доказателства от различен вид.  
 

 

Всички посочени по-горе данни следва да се анализират през 

призмата на НОХД, както следва: 

 

 Постъпили НОХД 

 През 2017г. в съда са били новообразувани 528 НОХД,  останали са 

несвършени от 2016г. 80 дела или общо за разглеждане през  2017г. е 

имало 608 НОХД. 

През 2016г. в съда са били новообразувани 614 НОХД,  останали са 

несвършени от 2015г. 86 дела или общо за разглеждане през  2016г. е 

имало 700 НОХД. 

През 2015г. в съда са били новообразувани 580 НОХД,  останали са 

несвършени от 2014г. 101 дела или общо за разглеждане през 2015г. е 

имало 681 НОХД. 

 През 2014г. в съда са били новообразувани 613 НОХД,  останали са 

несвършени от 2013г. 130 дела или общо за разглеждане през 2014г. е 

имало 743 НОХД. 
      

 

 

СВЪРШЕНИ НОХД:  

 

От разгледаните през 2017г. 608 НОХД са свършени общо 536 

НОХД. В 3-месечен срок са свършени  467 НОХД или 87%. 

 

За сравнение 

От разгледаните през 2016г. 700 НОХД са свършени общо 621 

НОХД. В 3-месечен срок са свършени  529 НОХД или 85%. 

От разгледаните през 2015г. 681 НОХД са свършени общо 595 

НОХД. В 3-месечен срок са свършени  475 НОХД или 80%. 



От разгледаните през 2014г. 743 НОХД са свършени общо 642 

НОХД. В 3-месечен срок са свършени 566 НОХД или 79%. 

 

 

Година Общо свършени 
До 3 месеца 

Бр. % 

2014г. 743 566 79 

2015г. 595 475 80 

2016г. 621 529 85 

2017г.             536 467 87 

 

 

От свършените общо 536 НОХД със съдебен акт по същество са 

приключили 215, прекратени са 321, от които 151 със споразумение по 

чл.382 от НПК и 143 със споразумение по чл.384 от НПК или чл.234 от 

ГПК. 15 НОХД са върнати за доразследване, 12 са прекратени по други 

причини. 

Завишен е значително процентът на свършените в 3-месечен срок 

дела, което сочи на запазване и надграждане на постигнатия през 

предходната година резултат по този показател. Процентът е най-висок за 

изминалите четири години въпреки наличието в Районен съд-Пазарджик 

на няколко дела с изключителна фактическа и правна сложност, чието 

разглеждане продължава повече от година и в по над двадесет броя 

открити съдебни заседания, основната част от които по събиране на 

доказателства.  
 

 

Върнати за доразследване НОХД и оправдателни присъди по 

НОХД 

 

През 2017г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура -

Пазарджик общо 20 НОХД или в 3,73 % от свършените дела, като по 4 от 

тях това е станало с определение от открито съдебно заседание, а по 

останалите 16 дела - с разпореждане на съдията -докладчик в закрито 

съдебно заседание.   

По 5 дела са постъпили частни протести против разпорежданията на 

съдията-докладчик за връщане на делото, всички са били потвърдени при 

въззивния контрол.  

 

 

За съпоставка : 

През 2016г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура -

Пазарджик 11 НОХД или в 1,79 % от свършените дела, като по 2 от тях 



това е станало с определение от открито съдебно заседание, а в останалите 

9 случая с разпореждане на съдията-докладчик в закрито съдебно 

заседание.   

По 7 дела са постъпили частни протести против разпорежданията на 

съдията-докладчик за връщане на делото, като 4 от тях са били потвърдени 

и 3 - отменени при въззивния контрол.  

През 2015г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура -

Пазарджик 11 НОХД или в 1,34 % от свършените дела, като по 2 от тях 

това е станало с определение от открито съдебно заседание, а в останалите 

6 случая с разпореждане на съдията -докладчик в закрито съдебно 

заседание.   

Само в един случай е протестирано с частен протест разпореждането 

на съдията-докладчик за връщане на делото и то е било потвърдено при 

въззивния контрол.  

През 2014г. са били върнати за доразследване на РП- Пазарджик 25 

НОХД, от които 8 с определение от открито съдебно заседание. През 

2014г. са протестирани 12 разпореждания, от които 8 са потвърдени и 4 са 

отменени.  

 

 Основните причини за връщането на делата за доразследване са от 

констатации за неизправност на обвинителния акт, обусловена от 

несъответствие с изискванията за неговото съдържание, поставено с 

разпоредбата на чл.246 от НПК; открити противоречия между 

обстоятелствена и заключителна част на обвинителния акт, довели до 

неяснота на обвинението; липса на достатъчно и ясно описание на 

инкриминираната деятелност. Във всички случаи изводите са били за 

засегнато право на защита на подсъдимия. 

 Следва да се отчете фактът, че почти всички дела са върнати от 

разпоредително заседание, само четири са върнати от открито съдебно 

заседание – предвид възможността за въззивен контрол на това решение на 

съда.  

  

През 2017г. са постановени оправдателни присъди по 14 НОХД, или 

по 2,61 % от свършените НОХД. 

Свършените /прекратени/ със споразумение НОХД са 294, или 54,85 

% от всички свършени НОХД. 

 Свършени НОХД по реда на съкратеното съдебно следствие са 66 

или 12,31 % от всички свършени НОХД. 

 Прекратените и върнати на прокуратурата НОХД поради съществени 

нарушения на процесуални правила са 20 или 3,73 % от всички свършени 

НОХД. 

 Осъдени са 530 лица по НОХД, а са оправдани 27 лица. 

 



Оправдателни присъди  

 

През 2017г. в ПРС са били постановени общо 21 оправдателни 

присъди и решения, от които по: 

- НОХД - 14 или 2,61 % от свършените НОХД   

- НЧХД - 5 

- по чл.78а НК – 1 

- по УБДХ – 1 

 

От протестираните/обжалвани оправдателни актове  

- Потвърдени – 6 

- Отменени и върнати за ново разглеждане – 1 

- Не са върнати от въззивния съд – 2  

 

За съпоставка: 

  

През 2016г. в ПРС са били постановени общо 19 оправдателни 

присъди и решения, от които по: 

- НОХД - 14 или 2,28 % от свършените НОХД   

- НЧХД - 5 

 

През 2015г. в ПРС са били постановени общо 35 оправдателни 

присъди и решения, от които по: 

- НОХД - 14 или 2,35 % от свършените НОХД   

- чл.78а от НК - 9 

- НЧХД - 12 

 

През 2014г. в ПРС са били постановени общо 43 оправдателни 

присъди и решения, от които по: 

- НОХД - 24 

- чл.78а от НК - 3 

- НЧХД - 16 

 

Постановените оправдателни присъди са в резултат на направени  от 

съдебния състав изводи за липса на доказателства относно авторството, 

относно причинната връзка между поведението на подсъдимите лица и 

несъмнения престъпен резултат. Налице са и изводи за липса на 

субективна съставомерност на деянието.  

 

Съдени лица  

 

През 2017г. са били съдени 588 лица по НОХД, от които 21 са били 

оправдани. Осъдени са били 530 лица, от които 5 непълнолетни.  



На лишаване от свобода до три години са били осъдени 376 лица, 

като за 302 съдът е приложил института за условното осъждане по чл. 66 

от НК .  

На наказание от три до петнадесет години лишаване от свобода са 

били осъдени 5 лица. 

Наказание пробация е било наложена на 72 лица. 

Глоба е била наложена на 64 лица. От общо съдените по НОХД със 

съдебно одобрено споразумение са били наказани 305 лица.  

 

През 2016г. са били съдени 653 лица по НОХД, от които 14 са били 

оправдани. Осъдени са били 621 лица, от които 17 непълнолетни.  

През 2015г. са били съдени 665 лица по НОХД. От тях 15 са били 

оправдани,осъдени са 636 лица, от които 11 непълнолетни. 

През 2014г. общо съдените лица са 882, от които 712 по НОХД, От 

тях 24 са били оправдани, 688 са били осъдени - от тях 9 непълнолетни.  

 

 

Останали несвършени наказателни дела  

В края на 2017г. в РС-Пазарджик са останали несвършени общо 254 

наказателни дела, от които 72 НОХД, 137 АНД, 9 по чл.78а от НК, 13 ЧНД 

и 23 НЧХД.  

От несвършените НОХД с изтекъл срок от образуването на делото 

са: 

- До 3 месеца – 48 

- От 3 до 6 месеца – 13 

- От 6 м. до 1 година – 7  

- Над 1 година – 4 

 

От несвършените АНД с изтекъл срок от образуването на делото са: 

- До 3 месеца – 114 

- От 3 до 6 месеца – 26 

- От 6 м. до 1 година – 6  

 

 

За съпоставка:  

 

В края на 2016г. в РС-Пазарджик са останали несвършени общо 250 

наказателни дела, от които 79 НОХД, 135 АНД, 11 по чл.78а от НК, 5 ЧНД 

и 20 НЧХД.  

В края на 2015г. в РС-Пазарджик са останали несвършени общо 286 

наказателни дела, от които 86 НОХД, 146 АНД, 17 по чл.78а от НК, 14 

ЧНД и 23 НЧХД.  



В края на 2014г. в РС-Пазарджик са останали несвършени общо 319 

наказателни дела, от които 101 НОХД, 155 АНД, 16 по чл.78а от НК, 13 

ЧНД и 34 НЧХД.  

 

 

Причини за отлагане на делата   
 

За 2017г. са насрочени 1046 дела, от които 889 НОХД и 157 НЧХД. 

От насрочените дела са били отложени 495 дела, от които 369 НОХД.  

За 2017г. са проведени 2446 открити заседания по наказателни дела. 

По 1092 дела съдът е заседавал в закрито заседание. 
 

 

За съпоставка:  
За 2016г. са насрочени 2580 дела, от които 1037 НОХД. От 

насрочените дела са били отложени 1203 дела, от които 426 НОХД.  

За 2015г. са насрочени 1210 дела, от които 1100 НОХД и 110 НЧХД. 

Отложени са 571 дела, от които 425 НОХД и 146 НЧХД.  

За 2014г. са насрочени 1380 дела, от които 221 НОХД и 1159 НЧХД. 

Отложени са 608 дела, от които 407 НОХД и 201 НЧХД.  

  

 Делата се отлагат по обективни причини - предимно поради 

неявяване на подсъдими и/или техните защитници, неявяване на свидетели 

или вещи лица.  Делата с фактическа и правна сложност често се отлагат и 

за събиране на допълнителни доказателства – разпит на свидетели, 

изслушване на вещи лица.  

Два съдебни състава разглеждат дела, които са били спирани за 

продължителен период от време на съответното процесуално основание, 

като едното от тях към момента е приключено с присъда по отношение на 

единия от подсъдимите, на която предстои въззивна проверка и след което 

преразпределяне на делото за разглеждане обвинението против другия 

подсъдим.  
 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР  

 

През 2017г. е имало за разглеждане  66 НЧХД, от които 

- 20 са били висящи в началото на периода  

- 44 са постъпили през отчетната година    

- 2 е продължило под същия номер   



Свършени са 43, като в 3- месечен срок - 18 дела или 42 %. Със 

съдебен акт по същество са приключили 20 дела, прекратени са 23 дела. В 

края на периода са останали висящи  23 дела. 

 

 За съпоставка:  

През 2016г. е имало за разглеждане  82НЧХД, от които 25 са били 

висящи в началото на периода, 56 са постъпили през отчетната година, 1 е 

продължило под същия номер. Свършени са 62, като в 3- месечен срок - 30 

дела или 48 %. Със съдебен акт по същество са приключили 27 дела, 

прекратени са 35 дела. В края на периода са останали висящи  20дела. 

През 2015 г. е имало за разглеждане 94 НЧХД, от които 34 са били 

висящи в началото на периода и 60 са постъпили през отчетната година. 

Свършени са 71, като в 3- месечен срок - 23 дела или 32 %. Със съдебен 

акт по същество са приключили 32 дела, прекратени са 39 дела. В края на 

периода са останали висящи  23 дела. 

През 2014г. е имало за разглеждане 94 НЧХД, от които 29 са били 

висящи в началото на периода и 65 са постъпили през годината. Свършени 

са 60 от общо разгледаните от този вид дела, като в 3- месечен срок - 19 

дела или 32 %. Със съдебен акт по същество са приключили 31 дела, 

прекратени са 29 дела. В   края на периода са останали висящи  34 дела. 

 

Установена е тенденция към спад на постъпленията на този вид дела, 

като се запазва процентът на свършените в 3-месечен срок. Затрудненията 

по бързото приключване на тези дела произтичат от традиционно 

коментираната и с предходни доклади причина - исканията за събиране на 

доказателства се правят в първото по делото заседание, респ. тези за 

събиране на гласни доказателствени средства, като по голяма част от 

делата допуснатите свидетели се водят за следващото заседание. По тези 

дела традиционно се провеждат по няколко ( почти във всички случаи 

повече от три ) съдебни заседания за събиране на доказателства  

 

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА ПО ЧЛ.78А 

ОТ НК 

 

За 2017г. е имало за разглеждане 127 дела от този вид, от които:  

- 12 дела са били висящи в началото на периода  

- 115 дела са постъпили през отчетната година   

Общо свършени са 118 дела, от които 110 дела или 93% са свършени 

в 3-месечен срок. С акт по същество  са свършени  107 дела, прекратени са 

11 дела. В края на периода са останали висящи 17 дела. 

 



  

За съпоставка:  

 

За 2016г. е имало за разглеждане 124 дела от този вид, от които, 16 

дела са били висящи в началото на периода, 108 дела са постъпили през 

отчетната година. Общо свършени са 113 дела, от които 104 дела или 92% 

са свършени в 3-месечен срок. С акт по същество  са свършени  109 дела, 

прекратени са 4 дела. В края на периода са останали висящи 11 дела. 

През 2015г. е имало за разглеждане 108 дела от този вид, от които 16 

дела са били висящи в началото на периода, а 108 дела са постъпили през 

отчетната година. Общо свършени са 127 дела, от които 107 дела или 84% 

в 3-месечен срок. С акт по същество  са свършени  122 дела, прекратени са 

5 дела. В края на периода са останали висящи 17 дела. 

През 2014г. е имало за разглеждане 115 дела от този вид, от които 21 

дела са били висящи в началото на периода и 94 дела са постъпили през 

годината. Общо свършени са 99 дела, от които 85 дела или 86% са 

свършени в 3-месечен срок. С акт по същество са свършени  97 дела, 

прекратени са 2 дела, 1 дело е върнато на РП-Пазарджик. В края на 

периода са останали висящи 16 дела. 

 

 Констатира се незначително увеличение на постъпилите през 

отчетната година дела по чл.78а от НК  - 7 бр. Запазва се процента на 

свършени в 3- месечен срок – 93%.  За отбелязване е запазената тенденция 

към  намаляването на броя на висящите в края на периода дела спрямо този 

брой от миналата година. 

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА /С 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПО ЧЛ.222 И ЧЛ.223 ОТ НПК/  

 

За 2017г. е имало за разглеждане 1128 ЧНД. 

Свършени са 1115 дела, от които 1113 или 100 % в 3- месечен срок. В 

края на годината са останали несвършени 13 дела.  

От общия брой постъпили ЧНД 13 са за реабилитации, 8 за 

принудителни медицински мерки, 14 дела за кумулации.  

Постъпили през 2017г. са 61 дела за разпити, с оглед на което е 

налице тенденцията към увеличение на тези дела спрямо миналата година. 

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА С АДМИНИСТРАТИВНО-

НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР  

 

През 2017г. са били разгледани общо 636 АНД,  от които:  



- 502 са постъпили през годината,  

- 134 са били висящи в началото на периода   

 

Свършени са 499 дела, от които 309 или 62 % в 3-месечен срок. С акт 

по същество са приключили 459 дела, прекратени са 40 дела. В края на 

периода са останали висящи 192 дела 

  

 За съпоставка :  

През 2016г. са били разгледани общо 694 АНД,  от които 547 са 

постъпили през годината, а 147 са били висящи в началото на периода. 

Свършени са 559 дела, от които 355 или 64 % в 3-месечен срок. С акт по 

същество са приключили 530 дела, прекратени са 29 дела. В края на 

периода са останали висящи 135 дела.  

През 2015г. са били разгледани общо 747 АНД,  от които 588 са 

постъпили през годината и 155 са били висящи в началото на периода. 

Свършени са 601 дела, от които 371 или 62 % в 3-месечен срок. С акт по 

същество са приключили 559 дела, прекратени са 42 дела. В края на 

периода са останали висящи 146 дела. 

През 2014г. са били разгледани общо 1008 АНД,  от които 803 са 

остъпили през годината, 205 са били висящи в началото на периода. 

Свършени са 853 дела, от които 462 дела или 54 % в 3-месечен срок. С акт 

по същество са приключили 804 дела, прекратени са 49 дела. Проведени са 

1383 заседания. В края на периода са останали висящи 155 дела. 

 

 Въпреки запазеното несъществено намаление в постъплението на 

АНД се отчита запазване на процента на свършените в тримесечния срок 

дела, който е важният за бързината на правораздаването показател. За 

отбелязване е, че този вид дела през последните години бележат 

повишаване на степента на фактическата и правната си сложност, което се 

отразява на обема на доказателствения материал, който следва да се събере 

за правилното им изясняване и решаване.  

 

 

ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

Обжалвани и протестирани през 2017г. са били съдебни актове общо 

по 371 дела. През 2016г. са били 453 акта, през 2015г. са били 433 акта, а 

през 2014г. - 482 акта. 

  

РЕВИЗИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  

 

През 2017г. от общо върнати 350 протестирани и обжалвани дела 

резултатите от инстанционния контрол са:  



- 255 акта са потвърдени  

- 14 акта са отменени и делата върнати за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд 

- 9 акта са отменени и делата върнати за ново разглеждане на 

прокурора 

- 30 акта са отменени и са постановени нови, от които 25 са по АНД  

- 2 акта са отменени и е прекратено наказателното производство по 

обективни причини - оттегляне на тъжбата 

- 2 акта са отменени поради давност 

- 3 акта са изменени в наказателната част, потвърдени в другата 

- 6 акта са изменени в наказателната част по отношение на 

наказанието 

- 2 акта са изменени в гражданската част  

- 1 акт е изменен в частта относно веществените доказателства и 

разноските 

- 1 акт е изменен в наказателната част 

- 1 акт е изменен в наказателната и гражданската част едновременно 

- 2 акта са отменени и върнати за ново разглеждане 

- 4 дела са възобновени, актовете са изменени 

- по 13 дела е оставено без уважение искането за възобновяване 

 

   При тези статистически данни следва да се уточни, че основната част 

от отменените съдебни актове са решения по АНД, по част от които 

касационната инстанция е приела с решението си необходимост от 

събиране на нови гласни доказателства, за което и е върнала делото поради 

процесуална невъзможност да събира такива. 

     По две дела по чл.78а от НК при въззивния контрол - вследствие 

събиране на нови доказателства - е прието, че са налице нови фактически 

положения и делото е върнато на прокурора.   

     Посочените цифри продължават да сочат на висок професионализъм 

у съдиите и качествена работа. Потвърждава се извода, направен в 

отчетния доклад за 2016г., че въвеждането на новата система за 

индексиране на делата осигури по-обективно отчитане на резултатите от 

съответната ревизия на съдебния акт.   

Продължава да е налице необходимостта изрично да се въведе 

индекс за отмяна на присъдите по НЧХД при постигната спогодба между 

страните в горната  инстанция, тъй като основната част от въззивния 

контрол преминава по този начин.   
 
 

ИЗДАДЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ  

През 2017г. от "Бюро съдимост" при РС-Пазарджик съд са издадени 

14 296 свидетелства за съдимост и 2 394 справки.  



ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ 

СЪОБЩЕНИЯ  

 

През 2017г. в Районен съд Пазарджик са постъпили 922 искания по 

ЗЕС и НПК, от които 741 явни и 181 с гриф „Поверително“. От тях 43 са 

оставени без уважение и 3 са уважени частично.  
 

 

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ ОТ 

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ         

   

           

Броят на постъпилите наказателни дела при отделните съдии през 

отчетния период е както следва:  

 

  Съдия Елисавета Радина – общо 413 дела, от които 79 НОХД, 9 

НЧХД, 16 по реда на чл.78а от НК, 233 ЧНД, 76 АНХД. 

Съдия Стела Михайлова – общо 372 дела, от които 90 НОХД, 7 

НЧХД, 18 по реда на чл.78а от НК, 172 ЧНД, 85 АНХД. 

Съдия Красимир Комсалов – общо 420дела, от които 88 НОХД, 7 

НЧХД, 22 по реда на чл.78а от НК, 219 ЧНД, 84 АНХД. 

Съдия Димитър Бишуров – общо 441 дела, от които 91 НОХД, 9 

НЧХД, 21 по реда на чл.78а от НК, 236 ЧНД, 86 АНХД. 

Съдия Красимир Лесенски – общо 345 дела, от които 93 НОХД, 7 

НЧХД, 19 по реда на чл.78а от НК, 142 ЧНД, 84 АНХД. 

Съдия Таня Петкова – общо 371 дела, от които 87 НОХД, 7 НЧХД, 19 

по реда на чл.78а от НК, 174 ЧНД, 84 АНХД. 

Съдия Веселка Златева - общо  157 дела, от които 155 по ЗЕС и 2 

ЧНД. 

Съдия Иванка Илинова – общо 3 дела, от които 2 ЧНД и 1 АНХД. 

Съдия Ани Харизанова - общо 1 ЧНД. 

Съдия Десислава Ралинова - общо 2 ЧНД. 

Съдия Майа Попова – 1 АНХД. 

Съдия Димитър Чардаков - общо 3 дела, от които 1 ЧНД и 2 АНХД. 

Съдия Христо Георгиев - общо 2 дела, от които 1 ЧНД и 1 АНХД. 

 

         

        Броят на делата за разглеждане при отделните съдии през 

отчетния период е както следва:  

 

Съдия Елисавета Радина – общо 443 дела, от които 87 НОХД, 10 

НЧХД, 16 по реда на чл.78а от НК, 234 ЧНД, 96 АНХД. 



Съдия Стела Михайлова – общо 417 дела, от които 100 НОХД, 12 

НЧХД, 22 по реда на чл.78а от НК, 174ЧНД, 109 АНХД. 

Съдия Красимир Комсалов – общо 454 дела, от които 100 НОХД, 11 

НЧХД, 24 по реда на чл.78а от НК, 219 ЧНД, 100 АНХД. 

Съдия Димитър Бишуров – общо 470 дела, от които 103 НОХД, 11 

НЧХД, 24 по реда на чл.78а от НК, 236 ЧНД, 96 АНХД. 

Съдия Красимир Лесенски – общо 410 дела, от които 110 НОХД, 13 

НЧХД, 21 по реда на чл.78а от НК, 143 ЧНД, 123 АНХД. 

Съдия Таня Петкова - общо 417 дела, от които 108 НОХД, 9 НЧХД, 20 

по реда на чл.78а от НК, 174 ЧНД, 106 АНХД. 

Съдия Веселка Златева - общо  157 дела, от които 155 по ЗЕС и 2 

ЧНД. 

Съдия Иванка Илинова – общо 3 дела, от които 2 ЧНД и 1 АНХД. 

Съдия Ани Харизанова - общо 1 ЧНД. 

Съдия Десислава Ралинова - общо 2 ЧНД. 

Съдия Майа Попова – 1 АНХД. 

Съдия Димитър Чардаков - общо 3 дела, от които 1 ЧНД и 2 АНХД. 

Съдия Христо Георгиев - общо 3 дела, от които 1 ЧНД и 2 АНХД. 

 

       Броят на свършените делата при отделните съдии през отчетния 

период е както следва:  

Съдия Елисавета Радина – общо 405 дела, от които 78 НОХД, 9 

НЧХД, 16 по реда на чл.78а от НК, 231 ЧНД, 71 АНХД, 9 дела по ЗЕС с 

гриф "Поверително" 

Съдия Стела Михайлова – общо 369 дела, от които 87 НОХД, 9 

НЧХД, 20 по реда на чл.78а от НК, 170 ЧНД, 83 АНХД, 2 дела по ЗЕС с 

гриф "Поверително" 

Съдия Красимир Комсалов – общо 418 дела, от които 88 НОХД, 7 

НЧХД, 22 по реда на чл.78а от НК, 218 ЧНД, 83 АНХД. 

Съдия Димитър Бишуров – общо 434 дела, от които 95 НОХД, 4 

НЧХД, 22 по реда на чл.78а от НК, 233 ЧНД, 80 АНХД, 15 дела по ЗЕС с 

гриф "Поверително" 

Съдия Красимир Лесенски – общо 362 дела, от които 93 НОХД, 10 

НЧХД, 20 по реда на чл.78а от НК, 141 ЧНД, 98 АНХД. 

Съдия Таня Петкова - общо 369 дела, от които 95 НОХД, 4 НЧХД, 18 

по реда на чл.78а от НК, 174 ЧНД, 78 АНХД. 

Съдия Веселка Златева - общо  157 дела, от които 155 по ЗЕС и 2 

ЧНД. 

Съдия Иванка Илинова – общо 3 дела, от които 2 ЧНД и 1 АНХД. 

Съдия Ани Харизанова - общо 1 ЧНД. 

Съдия Десислава Ралинова - общо 2 ЧНД. 

Съдия Майа Попова – 1 АНХД. 

Съдия Димитър Чардаков - общо 3 дела, от които 1 ЧНД и 2 АНХД. 



Съдия Христо Георгиев - общо 3 дела, от които 1 ЧНД и 2 АНХД. 

 

При тези данни натовареността на съдиите от наказателна колегия е 

отразена в следната таблица: 

 
        

година 

натовареност 

по щат спрямо 

дела за 

разглеждане 

натовареност 

по щат спрямо 

свършени дела 

действителна 
натовареност 

спрямо дела 

за 

разглеждане 

действителна 
натовареност 

спрямо 

свършени 

дела 

   2014г.         37,61      33,18      49,33      43,52 

   2015г.         42,97      39,00      53,25      48,33 

   2016г.         35,94      32,96      42,96      39,41 

   2017г.         31,26      28,24      36,47      32,94 

 

 

Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела при 

отделните съдии през отчетния период:  

Съдия Елисавета Радина – върнати 35 дела с постановени присъди и 

решения, от които 26 акта са потвърдени, 3 акта са отменени и делата 

върнати за ново разглеждане на първоинстанционния съд, 3 акта са 

отменени и е постановено ново решение, 2 акта са отменени и делата са 

върнати за ново разглеждане, 1 акт е отменен и е постановен нов, 1 акт е 

изменен в наказателната част, 1 дело е възобновено и актът е изменен 

Върнати са 7 дела с постановени определения, от които 5 потвърдени,  1 

изменено в наказателната част по отношение на наказанието и 1дело е 

възобновено и върнато за ново разглеждане 

Съдия Стела Михайлова - върнати 49 дела с постановени присъди и 

решения, от които 31 акта са потвърдени, 1 акт е отменен и делото върнато 

за ново разглеждане, 1 акт е отменен и делото върнато за ново разглеждане 

на прокурора, 4 акта са отменени и са постановени нови, 2 акта са 

отменени и делата са върнати за ново разглеждане, 1 акт е изменен по 

отношение на санкцията, 1 акт е отменен и е прекратено наказателното 

производство по обективни причини - оттегляне на тъжбата, 1 акт е 

изменен в наказателната част по приложение на закона, 1 акт е изменен в 

наказателната част по отношение на наказанието, 1 акт е изменен в 

гражданската част, 1 акт е изменен в наказателната част, 2 дела са 

възобновени и актовете са изменен, по 1 дело е оставено без уважение 

искането за възобновяване.  

Върнати са 12 дела с постановени определения, от които 10 

потвърдени,  1 изменено в наказателната част, 1 дело възобновен, актът 

отменен и делото върнато за ново разглеждане.  



Съдия Красимир Комсалов - върнати 52 дела с постановени присъди 

и решения, от които 35 акта са потвърдени, 3 акта са отменени и делата 

върнати за ново разглеждане, 1 акт е отменен и е постановен нов, 1 акт е 

изменен в наказателната част по приложение на закона, 1 акт е изменен в 

гражданската част, 1 акт е изменен в частта относно веществените 

доказателства и разноските, по 3 дела е оставено без уважение искането за 

възобновяване.  

Върнати са 8 дела с постановени определения, от които 4 

потвърдени,  1 отменено и е върнато за ново разглеждане, 2 са отменени и 

са постановени нови, 1 изменено в наказателната част по приложение на 

закона.  

Съдия Димитър Бишуров – върнати 51 дела с постановени присъди и 

решения, от които 38 акта са потвърдени, 1 акт е отменен и делото върнато 

за ново разглеждане, 1 акт е отменен и делото върнато за ново разглеждане 

на прокурора, 9 акта са отменени и е постановен нов, 1 акт е изменен в 

наказателната част по отношение на наказанието, 1 акт е изменен в 

наказателната и гражданската част едновременно, по 1 дело е оставено без 

уважение искането за възобновяване.  

Върнати са 11 дела с постановени определения, от които 8 

потвърдени, 3 отменени и постановени нови 

Съдия Красимир Лесенски - върнати 38 дела с постановени присъди 

и решения, от които 30 акта са потвърдени, 1акт е отменен и делото 

върнато за ново разглеждане, 4 акта са отменени и е постановен нов, 1 дело 

е възобновено, актът е отменен и делото върнато за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд, по 2 дела е оставено без уважение искането за 

възобновяване.  

Върнати са 11 дела с постановени определения, от които 9 

потвърдени, 1 отменено и постановено ново, 1 дело е възобновено, актът 

изменен. 

Съдия Таня Петкова - върнати 52 дела с постановени присъди и 

решения, от които 38 акта са потвърдени, 4 акта отменени и постановено 

друго решение, 1 акт е изменен по отношение на санкцията, 1 акт е 

отменен и делото върнато за ново разглеждане на прокурора, 1 акт е 

отменен и делото върнато за ново разглеждане, 3 акт е изменен в 

наказателната част по отношение на наказанието, по 4 дела е оставено без 

уважение искането за възобновяване.  

Върнати са 14 дела с постановени определения, от които 11 

потвърдени,  2 отменени и е постановено ново, по 1 дело е оставено без 

уважение искането за възобновяване.  

 

  

 

 



СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

       

 

 ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 

 През 2017г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са 

постъпили общо 340 изпълнителни дела за общо дължима сума 1 610 

668лв. 

 

 За сравнение 

         През 2016г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са 

постъпили общо 746 изпълнителни дела за общо дължима сума 1 144 

485лв. 

През 2015г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са 

постъпили общо 207 изпълнителни дела за общо дължима сума 1 370 

018лв. 

През 2014г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са 

постъпили общо 688 изпълнителни дела за общо дължима сума 2 403 

678лв. 

   

 От постъпилите дела:       

 - в полза на Държавата - 285 дела, в т. ч. 232 за публични държавни 

вземания и 53 за частни държавни вземания общо за сумата от 

1 215 385,95лв. 

  - в полза на юридически лица и търговци - 5 дела, в т.ч. 1 в полза 

на банки, 2 в полза на търговци и 2 в полза на други ЮЛ общо за сумата 

226 125,31лв.   

 - в полза на граждани – 42 дела, в т. ч. 14 за издръжки, 9 по трудови 

спорове и 19 други общо за сумата от 169 156,56лв. 

 - за изпълнение на обезпечителни мерки - 8 дела 

От предходния период са останали несвършени 9 121 дела общо за 

сумата от 71 187 494лв. 

 

 
Година 

 
Постъпили Останали 

несвършени от 

предх.период 

 

           Общо 

2014г.             688         10 580         11 268 

2015г.             207         10 707         10 914 

2016г.             746           9 300         10 046 

2017г.             340           9 121           9 461 

 



 Налице е около 55% намаление на броя постъпили дела през 2017г. в 

сравнение с постъпилите през 2016г. Обективна причина не е налице.  

 

 

 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

През 2017г. са прекратени общо 1770 дела, от които  91 - поради 

реализиране на вземането и 1651 по други причини. На друг съдебен 

изпълнител са изпратени 28 дела. В края на периода са останали 

несвършени 7 681 дела. Събрана е сума в размер на 21 306 272,59лв., в т.ч. 

такси  в размер на 692 154,59лв. 

 

 

За сравнение 

 

През 2016г. са прекратени общо 925 дела, от които  85 - поради 

реализиране на вземането и 840 по други причини. На друг съдебен 

изпълнител са изпратени 66 дела. В края на периода са останали 

несвършени 9 121 дела. Събрана е сума в размер на 13 087 371лв., в т.ч. 

такси  в размер на 483 350лв. 

През 2015г. са прекратени общо 1614 дела, от които  237 - поради 

реализиране на вземането и 1282 по други причини. На друг съдебен 

изпълнител са изпратени 95 дела. В края на периода са останали 

несвършени 9 300 дела. Събрана е сума в размер на 30 214 134лв., в т.ч. 

такси  в размер на 724 386лв. 

През 2014г. са прекратени общо 553 дела, от които  486 - поради 

реализиране на вземането и 67 по други причини. На друг съдебен 

изпълнител са изпратени 8 дела. Събрана е сума в размер на 21 480 199лв., 

в т.ч. такси  в размер на 226 352лв. 

 
година прекратени в т.ч. поради 

реализиране 

на вземането 

в т.ч. по  

други 

причини 

събрана сума останали  

несвършени 

в края на 

периода 

2014г. 

 

      553       486      67 21 480 199лв    10 707  

    2015г. 

 

   1 614       237  1 377 30 214 134лв      9 300 

    2016г. 

 

      925         85     840 13 087 371лв      9 121 

    2017г. 

 

    1770         91   1651 21 306 272лв      7 691 

 



 

През 2017г. ДСИ Симонова е прекратила 684 дела. За 2016г. е 

прекратила 411 дела, за 2015г. - 610 дела, за 2014г. - 153 дела. 

През 2017г. ДСИ Люнгов е прекратил 529 дела. За 2016г. е 

прекратил 225 дела, за 2015г. - 610 дела, за 2014г. - 153 дела. 

През 2017г. за трети район и от ДСИ Албена Кехайова са 

прекратени 529 дела. За 2016г. са прекратени 223 дела, за 2015г. - 456 

дела, за 2014г. - 180 дела, а за 2013г. - 148 дела. 

 

 

       година     прекратени 

ДСИ Симонова 

    прекратени 

  ДСИ Люнгов 

    прекратени 

      III район и 

ДСИ Кехайова 

       2014г.            153           153           180 

       2015г.            610           548           456 

       2016г.            411           225           223 

       2017г.            684           529           529 

 

 

Констатира се сериозно увеличение на броя прекратени дела през  

2017г. в сравенние с 2016г. - при ДСИ Симонова 273 бр,  при ДСИ Люнгов 

- 304 и за трети район и при ДСИ Кехайова - 306. До преместването на 

ДСИ Кехайова от РС-Трън - с което се запълни изцяло щата за държавни 

съдебни изпълнители в Районен съд - Пазарджик -  делата на трети район 

се работеха от ДСИ Симонова и ДСИ Люнгов. 

Броят на прекратените дела се отчита с оглед спецификата на 

програмния продукт, с който се работи в ДСИС - само влезлите в сила 

актове на съдебните изпълнители. Налице са, обаче, значителни пречки по 

връчване на съобщенията за прекратяване на делата – има починали лица, 

работещи и живеещи в чужбина. Отделно от това изменението на чл.47 от 

ГПК ще даде сериозно отражение на периода от време, необходим едно 

постановление на ДСИ за прекратяване на производството по делото да 

влезе в сила.  

През отчетния период за нуждите на съдебно-изпълнителната служба 

се закупи програмен продукт за управление на финансовата дейност в 

съдебното изпълнение "NFORCE". В резултат на създадена от 

ръководството на съда организация и положени сериозни усилия от страна 

на служителите от звено „Финансова дейност“ всички постъпили, но 

непреведени по сметки на взискателите суми за месеци назад, към края на 

м.ноември, 2016г. бяха преведени, след което през 2017г. този процес се 

извършва в рамките на предвидения в Закона 7-дневен срок.   

  

  



 През 2017г. са насрочени и извършени следните изпълнителни 

 действия: 

 Общо насрочени – 283 

 Общо извършени - 66 

 - въвод във владение - общо насрочени 6, извършени 5. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 185, извършени 23. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 32, извършени 19.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 0, извършени 0 

          - публична продан - общо насрочени 51, извършени 11 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 9, извършени 8  

   

           

За сравнение: 

 

През 2016г. са насрочени и извършени следните изпълнителни 

действия: 

 Общо насрочени – 420 

 Общо извършени - 66 

 - въвод във владение - общо насрочени 9, извършени 2. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 301, извършени 13. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 12, извършени 10.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 0, извършени 0 

          - публична продан - общо насрочени 69, извършени 32 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 48, извършени 20   

 

През 2015г. са извършени следните изпълнителни действия: 

Общо насрочени – 460 

 Общо извършени - 100 

          - въвод във владение - общо насрочени 11, извършени 4. 

- опис на движими вещи - общо насрочени 256, извършени 15. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 43, извършени 21.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 4, извършени 3 

          - публична продан - общо насрочени 98, извършени 32 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 48, извършени 25  

   

През 2014г. са извършени следните изпълнителни действия: 

 Общо насрочени – 591 

 Общо извършени - 151 

- въвод във владение - общо насрочени 9, извършени 5. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 278, извършени 44. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 103, извършени 47.  

          - предаване на вещи – общо насрочени 2, извършени 1 

          - публична продан - общо насрочени 161, извършени 29 



          - други действия по ГПК - общо насрочени 38, извършени 25  

   

  

  

 НАСРОЧЕНИ И ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕЗ 2017г. ОТ 

ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПООТДЕЛНО  
   

 ДСИ Мариана Симонова - насрочени 90, извършени 15, както 

следва: 

 - въвод във владение - общо насрочени 1, извършени 1. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 59, извършени 9. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 7, извършени 3.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 0, извършени 0  

          - публична продан - общо насрочени 23, извършени 2 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 0, извършени 0 

 

 ДСИ Венцислав Люнгов - насрочени 83, извършени 30, както 

следва: 

 - въвод във владение - общо насрочени 1, извършени 1. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 42, извършени 4. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 22, извършени 14.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 0, извършени 0  

          - публична продан - общо насрочени 4, извършени 4 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 14, извършени 7 

  

  

ДСИ Албена Кехайова и за ІІІ-ти район - насрочени 110, 

извършени 21, както следва: 

 

 - въвод във владение - общо насрочени 4, извършени 3 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 84, извършени 10. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 3, извършени 2.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 0, извършени 0  

          - публична продан - общо насрочени 14, извършени 2 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 5, извършени 4 

 

 Изходящи призовки и книжа за 2017г. както следва: 

 ДСИ Симонова – 5 079 

 ДСИ Люнгов – 3 618 

 ДСИ Кехайова и ІІІ-ти район – 5 533 

 

 

 



 ДСИ 

Симонова 

ДСИ 

Люнгов 

III район 

ДСИ 

Кехайова 

Общо 

насрочени 

изп. действия 

90 83 110 283 

извършени 

изп. действия 

15 30 21 66 

изходящи 

призовки и 

книж 

 

5 079 

 

3 618 

 

5 533 

 

14 230 

 

  

 Данните сочат, че за 2017г. съдебните изпълнители са насрочили 

общо 283 изпълнителни действия, а са извършили общо 66. Значително по-

малко - със 137 бр. - са насрочените действие в сравнение с броя им през 

2016г. - 420бр. Броят на извършените действия и през двете години е равен 

- по 66бр. -, което в процентно съотношение спрямо насрочените сочи на 

повишена успеваемост през отчетната година. Като процент от 

насрочените действия - 83бр.-, а и като конкретна цифра,  извършените от 

ДСИ Люнгов изпълнителни действия са най -много - 30бр.  

 В сравнение с броя на висящите дела и дължимите за извършване 

действия по тях, посочените цифри продължават да са ниски и следва да се 

полагат повече усилия от страна на ДСИ за извършване на насрочените 

изпълнителни действия, което от своя страна ще ускори процеса по 

приключване на делото, съответно намаляване броя на висящите 

изпълнителни дела.  

 

    

 НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

 В края на 2017г. са останали несвършени общо 7 691 изпълнителни 

дела, от които - в полза на Държавата - 1 447 дела, в полза на юридически 

лица и търговци – 1 988 дела, в полза на граждани – 4 056 дела, за 

изпълнение на чуждестранни решения - 50 дела и за изпълнение на 

обезпечителни мерки - 150 дела. Постъпили са 19 жалби против действия 

на съдебните изпълнители, 2 от които са уважени, по 5 действията са 

потвръдени, по останалите няма произнасяне. 

  

 За сравнение: 

 В края на 2016г. са останали несвършени общо 9 121 изпълнителни 

дела, от които - в полза на Държавата - 1 977 дела, в полза на юридически 



лица и търговци – 2 661 дела, в полза на граждани – 4 287 дела, за 

изпълнение на чуждестранни решения - 50 дела и за изпълнение на 

обезпечителни мерки - 146 дела.  

В края на 2015г. са останали несвършени общо 9 300 изпълнителни 

дела, от които - в полза на Държавата - 1 615 дела, в полза на юридически 

лица и търговци - 3 124 дела, в полза на граждани – 4 364 дела, за 

изпълнение на чуждестранни решения - 50 дела и за изпълнение на 

обезпечителни мерки - 147 дела.  

В края на 2014г. са останали несвършени общо 10 707 изпълнителни 

дела, от които - в полза на Държавата - 1 820 дела, в полза на юридически 

лица и търговци - 3 929 дела, в полза на граждани – 4 660 дела, за 

изпълнение на чуждестранни решения - 50 дела и за изпълнение на 

обезпечителни мерки - 248 дела. 

       През отчетния период са постъпили 23 жалби против действия на 

съдебните изпълнители, 4 от които са били уважени. 

 

               

 

 

 

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

 В района на РС-Пазарджик действат тринадесет нотариуса.  

 През 2017г. в службата по вписвания са образувани 6 802 нотариални 

дела и са извършени 12 248 вписвания. 

 

 За сравнение 

 През 2016г. в службата по вписвания са образувани 7 229 нотариални 

дела и са извършени 13 389 вписвания. 

През 2015г. в службата по вписвания са образувани 7 269 нотариални 

дела и са извършени 13 444 вписвания. 

През 2014г. в службата по вписвания са образувани 6 385 нотариални 

дела и са извършени 12 987 вписвания. 

 През 2013г. в службата по вписвания са образувани 6 731 нотариални 

дела и са извършени 16 999 вписвания. 

 

            година    нотариални дела          вписвания 

             2014г.             6 385              12 987 

             2015г.             7 269              13 444 

             2016г.             7 229              13 389 

             2017г.             6 802              12 248 

 

  



       Постъпили за вписване актове през 2017г. по видове 

 

       - законни ипотеки – 118бр. 

       - договорни ипотеки – 488бр. 

       - заличаване на ипотеки – 564бр. 

       - възбрани - 871бр. 

       - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове –585бр. 

       - прехвърляния, вкл. дарения, продажби, суперфиции, замени, наеми, 

аренди, договори за прехвърляне на предприятие, влезли в сила решения на 

поземлени комисии, сервитут, откази от вещни права, апорт на недв. имот в 

ТД или кооперация, право на ползване – общо 6 149бр. 

       - постановления - 108 

       - завещания – 30бр. 

       - искови молби – 92бр. 

       - делби - 280 

       - актове за ДС и ОС – 1 761бр. 

       - други – 296бр.  

  

 За сравнение 

 Постъпили за вписване актове през 2016г. по видове 

       - законни ипотеки – 130бр. 

       - договорни ипотеки – 473бр. 

       - заличаване на ипотеки – 562бр. 

       - възбрани –  общо 923бр. 

       - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове – общо 

647бр. 

       - прехвърляния, вкл. дарения, продажби, делби, суперфиции, замени, 

наеми, аренди, договори за прехвърляне на предприятие, влезли в сила 

решения на поземлени комисии, сервитут, откази от вещни права, порт на 

недв. имот в ТД или кооперация – общо 7 217бр. 

       - завещания – 30бр. 

       - искови молби – 74бр. 

       - делби - 306 

       - актове за ДС и ОС – 1 724бр. 

       - други – 1 303бр.  

 

 

Постъпили за вписване актове през 2015г. по видове 

       - законни ипотеки – 70бр. 

       - договорни ипотеки – 344бр. 

       - възбрани –  общо 895бр. 

       - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове – общо 

569бр. 



       - прехвърляния, вкл. дарения, продажби, делби, суперфиции, замени, 

наеми, аренди, договори за прехвърляне на предприятие, влезли в сила 

решения на поземлени комисии, сервитут, откази от вещни права, порт на 

недв. имот в ТД или кооперация – общо 7 230бр. 

       - завещания – 30бр. 

       - искови молби – 84бр. 

       - делби - 341 

       - актове за ДС и ОС – 2 380бр. 

       - други – 1 501бр.  

 

Постъпили за вписване актове през 2014г. по видове 

       - законни ипотеки – 64 бр. 

       - договорни ипотеки – 320 бр. 

       - възбрани –  общо 1015бр. 

       - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове – общо 

552бр. 

       - прехвърляния, вкл. дарения, продажби, делби, суперфиции, замени, 

наеми, аренди, договори за прехвърляне на предприятие, влезли в сила 

решения на поземлени комисии, сервитут, откази от вещни права ,порт на 

недв. имот в ТД или кооперация – общо 6 917бр. 

       - завещания – 34бр. 

       - искови молби – 82бр. 

       - актове за ДС и ОС – 2 639бр. 

       - други – 1 364бр.  

 

           

 Извършени вписвания от съдиите по вписвания: 

 

         През 2017г. съдия по вписванията Мария Милева е извършила общо 4 

082 вписвания. 

         През 2017г. съдия по вписванията Боряна Ангушева е извършила общо 

4 083 вписвания. 

         През 2017г. съдия по вписванията Ася Томова е извършила общо 4 083 

вписвания. 

 

 Дейността на службата по вписванията при РС-Пазарджик е добре 

организирана, което е установено и при извършената проверка от Окръжен 

съд-Пазарджик. По подадените молби своевременно се извършват 

съответните действия от съдиите по вписванията. Преписките се 

комплектоват и администрират съобразно изискванията на ПВ.  

 

 

 



 СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

 РС-Пазарджик се помещава в сградата на Съдебната палата  в 

гр.Пазарджик заедно Окръжен съд - Пазарджик, Районен съд - Пазарджик, 

Окръжна прокуратура - Пазарджик, Районна прокуратура - Пазарджик, 

Държавни съдебни изпълнители, Служба по вписвания и Областно звено 

"Охрана". През 2012г. на сградата е извършен основен ремонт.  

 По искане на административните ръководители на Окръжен съд-

Пазарджик, Окръжна прокуратура-Пазарджик и Районен съд-Пазарджик и 

след предприети действия от страна на Министъра на правосъдието и 

Главния прокурор с решение №153 от 07.03.2016г. Министерски съвет 

предостави безвъзмездно за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура-

Пазарджик помещения, намиращи се в бивш учебен център на ОДМВР-

Пазарджик. 

 След извършване на съответните ремонтни дейности, считано от 

14.07.2017г. Районна прокуратура-Пазарджик се премести в сградата на 

ОДМВР. Част от освободените помещения се предоставиха за ползване на  

Районен съд-Пазарджик, а именно - 4 кабинета с общо площ 129, 65кв.м., 

санитарно помещение-тоалетна с площ от 4,9кв.м. вътрешен коридор, 

свързващ два кабинета, с площ от 3,7кв.м., коридори с площ от 41,72кв.м.  

или площ от общо 179,97кв.м. /ползваната до момента площ е 899кв.м./. По 

този начин се осигури възможност съдиите да бъдат настанени по двама в 

кабинет, тъй като до този момент имаше съдии по трима в кабинет, 

ползваше се и кабинет на Окръжен съд-Пазарджик.  

 С оглед увеличилата се през последните 3 години щатна численост 

на състава на Районен съд - Пазарджик - общо с 6 щата съдии и служители 

- продължава да има недостатъчен брой работни помещения.  

 През 2017г. с нарочно предоставени средства от ВСС и със средства 

за издръжка на съда беше направен ремонт на посочените по-горе 

помещения, вкл. и поставяне на нови климатици.  

 Районен съд-Пазарджик разполага с електронни екрани, 

разположени във фоайето на първия етаж на Съдебната палата и пред 

съдебните зали, които дават информация за насрочените дела. Всяка зала 

разполага със система за звукозапис, ползването на която улеснява 

изготвянето на съдебните протоколи. 

В Районен съд-Пазарджик е осигурена възможност за безкасово 

плащане на държавни такси, глоби, разноски, като за целта в 

Информационния център има инсталиран ПОС-терминал.  

 

 

 

 



МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ НА 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ  
 

Според индикаторите, посочени в Механизма, данните за Районен 

съд – Пазарджик за 2017г. са, както следва:  

 

 През 2017г. няма проведени Координационни срещи (разговори) 

между представители на „Връзки с обществеността“ на органите на 

съдебната власт /ОСВ/ и  представител на Районен съд –  Пазарджик. 

 През 2017 г. съдиите от Районен съд – Пазарджик нямат медийни 

изяви. Комуникацията с медиите се осъществява чрез съдебен 

служител на ОС-Пазарджик, съвместяващ длъжността "Връзки с 

обществеността". 

 Нови обновени уебсайтове 

     Интернет страницата Районен съд – Пазарджик се обновява 

ежедневно.      Публикува се информация за постановените съдебни 

актове, насрочени  дела, новини, съобщения, обяви.  

 Обслужени запитвания по ЗДОИ: 

През 2017 г. в Районен съд – Пазарджик са постъпили две 

запитвания по ЗДОИ – от адвокат от САК и от журналист от БНР, на които 

е бил предоставен достъп. 

 През 2017 г. не са проведени обучения за повишаване на 

квалификацията, свързана с вътрешната и външните публики 

 

 През 2017 г.  в Районен съд – Пазарджик не са осъществени 

вътрешни информационни бюлетини. 

  През 2017 г. инициативата „Дни на отворени врати“ е проведена 

съвместно с Окръжен съд – Пазарджик . На 01 юни ученици от X-ти клас 

на „Професионална гимназия по икономика и мениджмънт“ гр. Пазарджик  

присъстваха на презентация, изнесена от Александра Цветкова, Директор 

на фондация „ЛИБРЕ“.  Лекцията беше посветена на темата: „Колко 

„лично“ е личното пространство онлайн?“. 

Ученици от X-ти клас на същото училище посетиха открито съдебно 

заседание по наказателно дело от общ характер с докладчик съдия 

Красимир Лесенски. 

 Информационни кампании, насочени към повишаване на 

осведомеността и правната култура 



И през 2017 г. Районен съд – Пазарджик беше партньор в 

Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Съвместно с 

прокурори от Районна прокуратура съдии от Районен съд-Пазарджик 

изнесоха лекции на теми „Трафик на хора“, Децата и компютърните/кибер 

престъпления“, „Превенция срещу употреба на наркотични вещества. 

Престъпления, извършвани от наркозависими лица.“  

 

 Време за реакции при комуникационни /медийни/ кризи 

 

В изпълнение на Унифицирания кризисен план за комуникация в 

органите на съдебната власт през 2017 г. в Районен съд – Пазарджик със 

заповед на административния ръководител е сформиран екип за реакция 

при възникване на криза със следните функции: 

 - прогнозиране и създаване на система за ранно разпознаване на 

кризите, възникнали като явление или съвкупност от явления, създаващи 

негативно отношение къв работата и авторитета на съдебната институция, 

магистратите и съдебната администрация; 

- планиране и предприемане на действия при възникнала криза, 

преодоляване на кризата, анализиране на последиците след нея и 

набелязване на мерки за недопускане/туширане на бъдещи негативни 

реакции и събития. 

 

 През 2017 г. Районен съд – Пазарджик не е взел участие в съвместни, 

координирани между ОСВ медийни изяви и други инициативи, 

насочени към широката общественост. 

 

 

 

 СТАНОВИЩА ЗА ПРОМЕНИ В ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ЗАКОНИ:             

    Доколкото тази част от съдържанието на доклада има единствено 

пожелателен характер при липса на   възможност за иницииране на такива 

промени, то считам за нужно да се отрази, че и през 2018г. продължава да е 

актуален проблемът с натовареността на съдиите откъм разглеждане на 

заповедни производства, като законодателни промени биха могли да се 

реализират в посока разтоварване от този вид дела.    

 При действащия ГПК не се гарантирана в достатъчна степен 

краткосрочност в развитието на бързото производство по реда на чл.310 и 

сл., особено след изменението на чл.47 от ГПК.  Такива изисквания има 

насочени единствено към съда, докато за страните сроковете - за писмен 

отговор, за ваззивна жалба и т.н. - са като за дела, разглеждани по общия 

исков ред. Така на практика не се постига целения резултат - бързина на 



правораздаването по този вид дела. Отделно от това посоченото изменение 

на ГПК ще доведе до значително забавяне на разглеждането, съответно 

приключването на делата и ще направи обективно невъзможно спазването 

на 3-месечния срок за приключване.            

  

 СТАНОВИЩА ПО ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ 

 

 Продължава и през 2017г. да бъде актуална дискусията за 

неравномерната натовареност на органите на съдебната власт, респ. 

индивидуалната натовареност на магистратите, за начина на кариерното 

им израстване, методиката за атестиране. В тази насока ВСС предприе 

редица мерки, резултатите от които предстои да бъдат отчетени през 

2018г.  

                                   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 През отчетната година са постигнати много добри резултати, който 

дават основа за последващи успехи.  

 Убедена съм, че с полаганите усилия съдиите, държавните съдебни 

изпълнители и съдиите по вписвания при Районен съд-Пазарджик ще имат 

значителен принос във възвръщане доверието на обществото в 

правосъдната система. 

 Пожелавам здраве и успехи в личен и служебен аспект и през 2018г. 

 

                              
      Административен ръководител – 

 гр.Пазарджик   Председател на 

          м.януари, 2018г.                      Районен съд –Пазарджик:                                                                        

         

         ВЕСЕЛКА ЗЛАТЕВА 

 


