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 Годишният доклад за 2014г. 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. Докладът е изготвен 

съгласно изискванията на чл.86 ал.1 т.3 ЗСВ при спазване указанията на 

ВСС за обхвата и структурата на годишните доклади.  

 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  

 Районен съд - Пазарджик разполага с 15 магистратски щата, както 

следва: 

 -административен ръководител /председател/ 

 -заместник на административния ръководител - заместник - 

председател - 1 

 - съдии - 13  

 До 29.07.2014 г. всички щатни бройки са заети. С решение на ВСС по 

от 24.07.2014 г. съдия Мариана Шотева е избрана за Административен 

ръководител – председател на Административен съд Пазарджик, като е 

встъпила в длъжност на 29.07.2014г. Към 31.12.2014г. са заети 14 

магистратски щата.  

 До 20.10.2014 г. Административен ръководител – председател на 

Районен съд-Пазарджик е съдия Николинка Цветкова. За периода 

21.10.2014г. -10.12.2014г. с решение на ВСС от 18.09.2014г. същата е 

определена за изпълняваща функциите на Административен ръководител-

председател. От 10.12.2014г. Административен ръководител – председател 

на Районен съд-Пазарджик е съдия Веселка Златева, избрана с решение на 

ВСС от 04.12.2014 г.  

 Двама съдии ползват отпуск по майчинство - Мира Мирчева, считано 

от 03.09.2014г. и Майа Попова – от 18.01.2013г.    

 Двама съдии през отчетния период са командировани в ОС-
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Пазарджик - съдия Иванка Илинова, считано от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. 

и съдия Николинка Попова, считано от 01.09.2014г. до 31.12.2014г.  

 В РС-Пазарджик е командирован младши съдия Красимир Лесенски, 

считано от 01.09.2014г.  

 Към 31.12.2014г. в РС-Пазарджик правораздават 11 съдии, 

разпределени както следва - в наказателна колегия - 4 съдии, в гражданска 

колегия - 7 съдии. 

 Съдиите Веселка Златева, Елисавета Радина, Иванка Илинова, Стела 

Михайлова, Красимир Комсалов, Николинка Попова, Цветанка Вълчева, 

Николинка Цветкова, Ани Харизанова, Десислава Ралинова и Димитър 

Бишуров притежават ранг "съдия в АС". 

 Съдиите Майа Попова, Мира Мирчева и Надежда Славчева 

притежават ранг "съдия в ОС". 

 В РС-Пазарджик има 3-ма държавни съдебни изпълнители - Мариана 

Симонова, Венцислав Люнгов и Любка Цветанова и 3-ма съдии по 

вписванията - Мария Милева, Боряна Ангушева и Ася Томова. 

 2. Администрация: 

 Районен съд - Пазарджик разполага към 31.12.2014г. с 45 щата за 

съдебни служители, разпределени, както следва: 

 - ръководни длъжности - 2 - съдебен администратор и главен 

счетоводител  

 - обща администрация - 4 - системен администратор, касиер 

счетоводител, статистик и специалист - управление човешки ресурси - с 

решение на ВСС от 27.02.2014г. е дадено съгласие за трансформиране на 

длъжността „административен секретар“ в длъжност „главен специалист-

човешки ресурси“ и преназначаване на съдебния служител . 

 - специализирана администрация - 35 - съдебен деловодител- 

регистратура, съдебни деловодители - 14, съдебни деловодители "Бюро 

съдимост" - 2, съдебни секретари - 11, съдебни архивари - 2 и призовкари - 

4 

 - технически длъжности - 4 - шофьор-домакин и куриер-чистачи - 3 
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 С решение на ВСС от 25.07.2013г. е възобновен конкурсът за 

длъжността „съдебен секретар“, спрян с решение на ВСС  от 08.11.2012г. и 

е назначен съдебен служител на тази длъжност. С решение от 30.10.2014г. 

на ВСС е дадено съгласие за преназначаване на служителя, назначен на 

длъжността „съдебен секретар“ на вакантната длъжност „съдебен 

деловодител“ и провеждане на нов конкурс за длъжността „съдебен 

секретар“. Към 31.12.2014г. има незаета една длъжност за съдебен секретар, 

за която е обявен конкурс. 

  

 ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 Структурата на Районен съд - Пазарджик е съобразена със ЗСВ и 

Правилника за администрацията на съдилищата и отговаря на утвърдената 

от ВСС щатна численост за магистрати и съдебни служители.  

 Според щатното разписание на РС-Пазарджик съотношението съдии - 

служители е 1/3. Условията на финансов недостиг и нуждата от рестрикция 

налагат съвместяване на определени длъжности, възлагане на допълнителни 

задължения на служителите в зависимост от възможностите и 

компетенциите им. Предприети са от ръководството на съда мерки за 

възлагане на допълнителни задачи на конкретни служители с цел създаване 

на условия за взаимна заменяемост при отсъствие на даден/и служител/и. 

 В РС-Пазарджик съдиите правораздават в две колегии - гражданска и 

наказателна. В гражданската колегия има обособени 7 състава, в 

наказателната  - 5 състава.  

 В съответствие с изискванията на чл.9 от ЗСВ в РС-Пазарджик всички 

видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор от 

председателя или заместник-председателя на съда, а при тяхно отсъствие - 

от съдии, на които със заповед на председателя е възложена тази дейност. 

За целта се използва продукта „Law Choice", одобрен от ВСС и при 

спазване на правилата, приети от ВСС, като по всяко дело се прилага и 

протокола от избора. Делата се разпределят в деня на постъпването им или 

на следващия ден  - в зависимост от естеството им, респ. сроковете за 

произнасяне. Съдиите-докладчици се произнасят в предвидените в ГПК и 

НПК срокове. Новопостъпили дела, по които се дължи незабавно 

произнасяне по силата на Закона, се разпределят измежду съдиите, които в 

съответния ден не са в отпуск.  
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 Разпределението на наказателните дела се извършва по видове – 

НОХД, НОХД с фактическа и правна сложност, споразумение за 

прекратяване на НП по чл.381 от НПК, НЧХД, АНД, АНД по чл.78А от НК, 

ЧНД в следните видове: съдебни поръчки, изменение на МНО по чл.65 от 

НПК, прекратяване и спиране на НП по чл.243 и чл.244 от НПК, връщане на 

ВД по чл.111, ал.3 от НПК, кумулации по чл.25 във вр. с чл.23 и чл.27 от 

НК, разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия по чл.369 от 

НПК, отмяна на МПП по чл.234, ал.10 от НПК, реабилитации по чл.435, 

ал.1 от НПК, ПММ по чл.431 от НПК, ЧНД по дежурство, незабавно 

производство по чл.365 от НПК - при еднаква процентна натовареност на 

всички съдии от наказателна колегия, а заместник-председателя - при 90%. 

 Разпределението на гражданските дела се извършва също по групи - 

искове по СК, развод и недействителност на брака, развод по взимно 

съгласие, издръжки, изменение на издръжки, облигационни искове, 

облигационни искове по чл.422, облигационни искове за непозволено 

увреждане, вещни, вещни по ЗСПЗЗ, делби, искове по КТ, искове по КТ за 

обезщетение, искове по КТ за отмяна на уволнение, дела по ЗЗДН, дела по 

чл.26 от ЗЗД, дела по чл.30 от ЗЗД, дела по чл.19 от ЗГР, дела от 

административен характер, съдебни поръчки, обезпечения и опис на 

наследство, приемане по наследство, отказ от наследство, други ЧГД, 

заявление по чл.410 от ГПК, заявление по чл.417 от ГПК, като е определена 

различна процентна натовареност по основните материи за всеки от 

съдиите, респ. за административния ръководител, съгласно утвърдена със 

заповед на административния ръководител таблица.  

 Съдебните заседания в РС-Пазарджик се провеждат по график, според 

който всеки съдия заседава в определени дни от седмицата. По такъв начин 

са разпределени и дежурствата през работните дни /съответно по един 

граждански и един наказателен съдия/, а през почивните дни - един съдия 

по утвърден график.  

 Разпределените дела се насрочват, респ. отлагат от съдиите-

докладчици в кратки срокове и съобразно изискванията на процесуалните 

закони. Спазват се съкратените срокове за разглеждане на дела по реда на 

бързото производство, незабавното производство, съкратеното съдебно 

следствие, обезпечителното и заповедното производство. 

 През съдебната година се провеждат редовно събрания на съдиите от 

гражданска и наказателна колегии, на които се обсъждат въпроси, свързани 
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с приложението на материалните и процесуалните закони, резултати от 

извършени проверки, организационни и др. Съдиите от РС-Пазарджик 

обсъждат и изразяват писмени становища по всички въпроси във връзка с 

предложения за постановяване на тълкувателни решения.  

 В РС-Пазарджик се водят всички книги и регистри по утвърден 

образец и съобразно изискванията на ПАС.  

 По електронен път се изпращат съобщения и призовки на страните 

при спазване на нормативните правила. При поискване от страна по делото 

има възможност да се изпращат по електронен път и необезличени книжа. 

 Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на интернет-

страницата на съда и се изпращат за публикуване и на централния уеб-

базиран интерфейс, поддържан от ВСС.   

 Спрените производства и оставените без движение се администрират 

от съдията-докладчик редовно. 

 Ежемесечно съдебният статистик изготвя справки за движението на 

делата на всеки отделен съдия. 

 Съдебните служители се атестират ежегодно съобразно правилата на 

чл.158 и сл. от ПАС. 

 Всеки съдия и съдебен служител разполага с вътрешна електронна 

поща, която улеснява служебната комуникация и спомага за спестяване на 

средства за консумативи.  

 В РС-Пазарджик в съответствие с нормативната уредба, изискванията 

на ВСС и с цел подобряване организацията на работа са утвърдени 

различни правила.  

 При извършваните от ОС - Пазарджик 6-месечни проверки са 

констатирани някои пропуски в организацията на работа, дадени са 

предписания, предприети са съответно мерки за отстраняването им. 

 Извършени са проверки и на "Бюро съдимост" при ПРС, при която е 

установено, че дейността на службата е съобразена с разпоредбите на 

Наредба № 8/2008г. на МП за функциите и организацията на дейността на 

бюрата за съдимост. Констатирани са някои пропуски в организацията на 
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работа, дадени са предписания, предприети са съответно мерки за 

отстраняването им. 

 Повишаването на доверието в съдебната система, заздравяването на 

накърнения престиж и възвръщането вярата на хората в справедливия и 

почтен български съд несъмнено преминават през постоянното 

самоусъвършенстване на всеки отделен съдия и съдебен служител в 

професионален аспект. Това следва да става чрез участия в обучения, 

семинари, работни срещи, като крайната цел е да се осигури не само 

предвидимост на правораздаването чрез уеднаквяване на съдебната 

практика, но и да се създадат условия, които гарантират точно и еднакво 

прилагане на законите спрямо всички. Необходимо е да се насърчават 

съдиите и служителите да проявяват активност в този смисъл. Част от 

съдебните служители - в зависимост от заеманата длъжност и спецификата 

на работата си - са преминали през съответни обучения за повишаване на 

квалификацията, за работа в екип, работа с граждани, работа с деловодни 

програми, работа със звукозаписна техника и т.н. Ползотворно е всички 

служители да вземат участие в тези формати, като за това се изготвя и 

ежегоден план-график.   

          РС-Пазарджик има интернет страница - www.rcourt-pz.info. Годишният 

доклад за дейноста на РС-Пазарджик се публикува ежегодно в края на 

м.февруари на интернет страницата, представя се и на пресконференция 

пред журналисти от местните медии.  

 На интернет страница на съда се публикуват съдебните актове по 

гражданските и наказателни дела, публичните продани по изпълнителните 

дела, могат да се правят справки по дела, публикуват се обяви за конкурси 

за свободни длъжности, необходими документи, банкови сметки, телефони 

за връзка и др. Създадена е отделна секция в главното меню за делата с 

особен обществен интерес, където се публикува информация за движението 

им, както и линкове към изготвените съдебни актове.    

 Създадена е възможност за онлайн справки в модул „Движение на 

дело“, в който са включени всички районни съдилища от Пазарджишки 

съдебен район и ОС-Пазарджик. 

 Има създаден и вътрешен сайт на съда, който се използва от съдиите 

и съдебните служители. В него се публикуват съобщения, касаещи 

дейността на съда, заповеди, вътрешни правила, информация за предстоящи 

събития и др.          
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 Ежегодно на 15.04.2014г. - като част от годишната програма за 

дейността на ВСС - в съда се провежда "Ден на отворените врати", 

организират се посещения на ученици в Съдебната палата и съдебни 

заседания.  

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

Като постъпили в ПРС дела се разглеждат новообразуваните, вкл. 

получени по подсъдност и делата, върнати от горната инстанция за 

продължаване на съдопроизводството.  

 Новообразувани дела    

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

наказателни дела и 4 044 граждански дела. 

          През 2013г. са образуваните общо 7 196 дела, от които 2 436 

наказателни дела и 4 760 граждански дела.  

 През 2012г. са образуваните общо 7 679 дела, от които 2 275 

наказателни и 5 404 граждански.  

           2014г.               2013г.               2012г. 

          6 350 

     4 040+2 306 

7 196 

4 760+2 436 

7 679 

5 404+2 275 

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

по-ниско в сравнение с постъпленията за 2013г. и за 2012г., което се дължи 

на намалелите постъпления на дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК. 

Постъпленията на наказателни дела бележи трайна устойчивост. 

 Дела за разглеждане         

 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. 

          За съпоставка  
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 В началото на 2013г. в РС-Пазарджик е имало останали несвършени 

от предходната 2012г. общо 907 дела. Заедно с новообразуваните дела за 

разглеждане през 2013г. е имало общо 8103 дела, от които 2730 наказателни 

и 5373 граждански. 

 В началото на 2012г. в РС-Пазарджик е имало останали несвършени 

от предходната 2011г. общо 947 дела. Заедно с новообразуваните дела за 

разглеждане през 2012г. е имало общо 8626 дела, от които 2620 наказателни 

и 6006 граждански. 

     

година несвършени постъпили общо 

2014г. 976 6350 7326 

2013г. 907 7196 8103 

2012г. 947 7679 8626 

 

          Свършени дела 

През 2014г. са свършени общо 6 404 дела, от които 4 014 граждански 

и 2 389 наказателни.  

В 3 месечен срок са приключили общо 5 364 дела или  84%, от които 

4 015 граждански или 89% и 1 801 наказателни или 75%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 5 476 дела, от които 3 

618 граждански и 1 858 наказателни. 

Прекратени са производствата по 928 дела, от които по 397 

граждански и по 531 наказателни.  

Проведени са 8565 заседания, в т.ч. 5283 открити и 3282 закрити. 

          За съпоставка  

През 2013г. са свършени общо 7127 дела, от които в 3 месечен срок - 

6229 или 87%. Със съдебен акт по същество са приключили 6178 дела. 

Прекратени са производствата по 949 дела. Проведени са 8559 заседания. 
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През 2012г. са свършени общо 7719 дела, от които в 3 месечен срок - 

6805 или 88%. Със съдебен акт по същество са приключили 6822 дела. 

Прекратени са производствата по 897 дела. Проведени са 9695 заседания. 

        

година общо 

свършени 

със 

съдебен 

акт по 

същество 

прекратени до  

3 месеца 

      % 

2014г. 6 404 5 476 928 5 364 84 

2013г. 7127 6178 949 6229 87 

2012г. 7719 6822 897 6805 88 

 

Внимателния анализ на тези данни налага извода, че се запазва много 

висок процент на свършените дела в тримесечен срок и през 2014г., който 

резултат е независимо от намаления членски състав и в двете колегии през 

целия отчетен период. Разликата в процентите на приключени дела в 3-

месечния срок в сравнение с 2013г. и 2012г. се дължи единствено на 

намалелите постъпления на дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК. Тези 

цифри сочат, че съдиите от РС-Пазарджик притежават високо чувство за 

отговорност и професионализъм и именно на тези качества се дължат 

отличните резултати в работата им.   

Несвършени дела  

Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 

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

          За съпоставка          

 Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 

31.12.2013г. е 976, от които 574 граждански и 402 наказателни. 

Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 

31.12.2012г. е 907, от които 613 граждански и 294 наказателни. 
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               2014г.               2013г.               2012г. 

922 

603+ 319  

976 

574 + 402 

907 

613 + 294 

    

 Наблюдава се леко увеличение на висящите граждански дела в края 

на отчетния период, което се дължи от една страна на  по-големия брой 

искови производства, образувани през годината, респ. намаления брой 

заповедни производства. От друга страна през целия отчетен период 

съдиите от гражданска колегия са работили в непълен състав. Висящите 

наказателни дела в края на 2014г. са значително по-малко в сравнение с 

тези в края на 2013г., което се дължи изключително на непрекъснатия 

стремеж на съдиите да ги приключват в сроковете по НПК, въпреки 

намаления до минимум състав на колегията. 

 Като цяло се наблюдава известен спад на постъпления на граждански 

дела през отчетната 2014г., което основно се дължи на намалелия брой 

заповедни производства по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК.  Последното от 

своя страна е провокирано от указанията, дадени с ТР №4/13г. от 

18.06.2014г. в частта по т.18 - преди да подадат заявление по чл.417 от ГПК 

банките са длъжни да уведомят длъжника за обявяване на предсрочната 

изискуемост на кредита. Същевременно, обаче, има увеличаване броя на 

делата по исков ред, обусловени от това производство. Този факт, ведно с 

традиционно високото постъпление на искови молби, подлежащи на 

разглеждане по общия исков ред, дава отражение върху сложността - 

фактическа и правна - на разглежданите от съдиите в РС-Пазарджик 

граждански дела и в този смисъл повишава и натовареността откъм  такъв 

тип дела.  
 

 НАТОВАРЕНОСТ 

 През отчетната 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. 

 За съпоставка  

 През 2013г. РС-Пазарджик натовареността по щат спрямо делата за 

разглеждане е била 45,02, а спрямо свършените дела - 39,59. 

Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е 56,27, а 

спрямо свършените - 49,49. 
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 През отчетната 2012г. натовареността по щат спрямо делата за 

разглеждане е била 51,35, а спрямо свършените дела - 45,95. 

Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е 52,92, а 

спрямо свършените - 47,36. 

      година       2014г.         2013г.        2012г. 

натовареност по 

щат спрямо дела 

за разглеждане 

 

       40,70 

 

       45,02 

 

        51,35 

натовареност по 

щат спрямо 

свършени дела  

        

       35,58 

 

       39,59 

 

        45,95 

действителна 

натовареност 

спрямо дела за 

разглеждане 

 

       51,28 

 

       56,27 

 

        52,92 

действителна 

натовареност 

спрямо 

свършени дела 

 

       44,83 

 

 

       49,49 

 

        47,36 

 

         Основна причина за намаляване на натовареността както по 

отношение на постъпилите, така и по отношение на свършените дела е по-

ниското постъпление на дела по реда на "Заповедно производство". За 

сметка на това, както е посочено по-горе, е увеличено постъплението на 

исковите производства. И през 2014г. е налице съществена разлика между 

натовареността по щат и действителната натовареност, което се обуславя от 

продължителното отсъствие на съдии и липсата на възможност за 

назначаване на заместници на тяхно място.  

 Категорично е налице необходимост от увеличаване на съдийския 

щат поне с една бройка, за да се гарантира и занапред в най-висока степен 

бързо, качествено и ефективно правосъдие и по този начин да се отговори 

на очакванията на обществото и да се изпълняват конституционно 

установените му функции - защита правата и законните интереси на 



13 

 

гражданите и юридическите лица.  За целта е необходимо да се създадат 

обективни предпоставки всеки съдия да разполага с необходимото и 

достатъчно време да подготвя, разглежда и решава възложените му дела, да 

повишава професионалната си квалификация - било чрез самостоятелни 

занимания, било чрез участие в семинари и обучения - без това да нарушава 

работния процес и не на последно място - без да се отразява на здравето и 

личния му живот. 

                            

          

    ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

          През отчетната 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. 

          През 2013г. в ПРС в РС-Пазарджик са образувани общо 4760 

граждански дела, в т. ч. 17 върнати от горната инстанция за продължаване 

на съдопроизводствените действия. От тях 609 са граждански дела по 

общия ред, 397 дела от и срещу търговци, 176 други граждански дела, 94 

обезпечителни производства, 482 частни граждански дела, 8 

административни дела, които се разглеждат по реда на АПК и 2994 

заповедни производства. 

         През 2012г. в ПРС новообразувани са общо 5404 граждански дела, в т. 

ч. 7 върнати от по-горна инстанция за продължаване на 

съдопроизводството. От тях 659 са граждански дела по общия ред, 468 дела 

от и срещу търговци, 177 други граждански дела, 116 обезпечителни 

производства, 425 частни граждански дела, 20 административни дела, които 

се разглеждат по реда на АПК и 3539 заповедни производства. 
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 Постъпление на  граждански  дела                 

Година По общия 

ред 

По чл.310 

ГПК 

Адм. 

дела 

ЧГД  По чл.410 и 

417 ГПК 

Търгов. 

дела 

Други 

гр.дела 

2014 

 

 

 

 

612 

 

77 27 563 2232     353 180 

2013 

 

609 94 8 482 2994     397 176 

2012 659 116 20 425 3539     468 177 

        Както вече е отбелязано по-горе налице е осезаемо намаление на 

заповедните производства - със 762 по-малко от предходната година, но 

като цяло броят им остава голям и дава съществено отражение върху 

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

многократно. Констатира се увеличение на делата по общия исков ред, 

административните, частните граждански и другите дела. Спад на 

постъпленията се наблюдава при обезпечителните производства и делата от 

и срещу търговци. При това постъпление не се създават предпоставки за 

нормализиране натовареността на съдиите от гражданска колегия, която и 

към настоящия момент остава висока измежду районните съдилища в 

страната.         

          Общо за разглеждане  

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

4 618 граждански дела, от тях 574 висящи в началото на годината, 4 044 

постъпили през годината, 18 върнати от горна инстанция за продължаване 

на съдопроизводствените действия. 

 За съпоставка          

 През 2013г. в РС-Пазарджик е имало общо за разглеждане 5 373 

граждански дела. 

 През 2012г. в РС-Пазарджик е имало общо за разглеждане 6 006 

граждански дела.  
 

година останали 

несвършени 

от предх. 

години 

ново- 

образувани 

върнати 

от горна 

инстанция 

всичко за 

разглеждане 

останали 

несвършени 

2014г. 574 4044 18 4618 603 

2013г. 613 4760 17 5373 574 

2012г. 602 5404 7 6006 613 
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  Срокове за приключване на гражданските дела  

 

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

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

 

          За съпоставка 

 През 2013г. са свършени общо 4799 граждански  дела от всички 

видове. От тях в 3-месечен срок - 4365 дела или 91%. 

 

 През 2012г. са свършени общо 5393 граждански  дела от всички 

видове. От тях в 3-месечен срок - 4941 дела или 92%. 

 

        година           общо    в 3-мес.срок             % 

        2014г.           4015           3563             89 

        2013г.           4799           4365             91 

        2012г.           5393           4941             92 

 

 От общо 4015 граждански дела със съдебен акт по същество са 

свършени 3618. През 2013г. от общо 4799 граждански дела със съдебен акт 

по същество са свършени 4396, а през 2012  - от общо 5393 граждански дела 

със съдебен акт по същество са свършени 4986. 

  Процентът на свършените в 3-месечен срок дела отново е много 

висок, което се обуславя от броя заповедни производства, подлежащи на 

разглеждане в 3-дневен срок и спазването на процесуалните срокове от 

страна на съдиите. 

 От справката за времетраенето на размяната на книжата по делата се 

установява, че за граждански дела по общия ред по 287 дела е бил 

необходим 1 месец, по 132 - 2 месеца, по 102 - 3 месеца и по 122 - над 3 

месеца. За производства по чл.310 от ГПК по 6 дела е бил необходим 1 

месец, по 38 - 2 месеца, по 16 - 3 месеца и по 12 - над 3 месеца. За търговски 

дела по 13 дела е бил необходим 1 месец, по 60 - 2 месеца, по 96 - 3 месеца 

и по 115 - 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. 
 



16 

 

 ПОСТЪПЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ 

1.Граждански дела, разглеждани по общия исков ред 

         През отчетната 2014г. в РС-Пазарджик са образувани 612 граждански 

дела по общия ред, в т. ч. 5 върнати от горна инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените действия, 353 дела от и срещу търговци, в т. ч. 11 

върнати от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените 

действия и 180 други граждански дела. 

          За съпоставка  

 През 2013г. в РС-Пазарджик са образувани 609 граждански дела по 

общия ред, в т. ч. 11 върнати от горна инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените действия, 397 дела от и срещу търговци, в т. ч. 2 

върнати от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените 

действия и 176 други граждански дела, в т. ч. 1 върнато от горна инстанция 

за продължаване на съдопроизводствените действия. 

 През 2012г. в РС-Пазарджик са образувани 605 граждански дела по 

общия ред, в т. ч. 5 върнати от горна инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените действия, 468дела от и срещу търговци и 177 други 

граждански дела, в т. ч. 1 върнато от горна инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените действия. 

година общ ред в т.ч. от и срещу 

търговци 

в т.ч. и други 

2014г. 612 353 180 

2013г. 609 397 176 

2012г. 605 468 177 

 

           2.Искове по СК  

        През отчетната 2014г. в РС-Пазарджик са образувани 391 дела по 

искове по СК, в т.ч. 126 за развод и недействителност на брака, 111 за 

развод по взаимно съгласие, 21 за издръжка и 28 за изменение на издръжка. 
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 За съпоставка          

 През 2013г.  са образувани 385 дела по искове по СК, в т.ч. 124 за 

развод и недействителност на брака, 130 развод по взаимно съгласие, 27 за 

издръжка и 31 за изменение на издръжка.  

         През 2012г. са образувани 386 дела по искове по СК, в т. ч. 125 за 

развод и недействителност на брака, 97 за развод по взаимно съгласие, 23 за 

издръжка и 41 за изменение на издръжка.  

        През 2014г. е налице повишаване на постъпленията на други дела по 

СК - предимно по чл.127 и чл.127а, намалели са, обаче, постъпленията на 

дела за развод по взаимно съгласие, издръжка и изменение на издръжка.  

3.Облигационни искове 

         През отчетната 2014г. в РС-Пазарджик са образувани 386 дела по 

облигационни искове, в т. ч. 326 за непозволено увреждане и дела от и 

срещу търговци.  

 За съпоставка 

 През 2013г. в РС-Пазарджик са образувани  426 дела по облигационни 

искове, в т. ч. за непозволено увреждане и дела от и срещу търговци.  

 През 2012г. в РС-Пазарджик са образувани 422 дела по облигационни 

искове, в т. ч. за непозволено увреждане и дела от и срещу търговци.  

3.Вещни искове 

         През отчетната 2014г. в РС-Пазарджик са образувани 71 дела по 

вещни искове, в т. ч. 3 по ЗСПЗЗ.   

 За съпоставка 

 През 2013г. в РС-Пазарджик са образувани  70 дела по вещни искове.

 През 2012г. в РС-Пазарджик са образувани са образувани 59 дела по 

вещни искове.  

 Налице е незначително завишение на постъпленията през отчетната 

година на този вид дела в сравнение с предходната 2013г.  

4.Делби 

         През отчетната 2014г. в РС-Пазарджик са образувани 50 дела за делби.  

 За съпоставка 

 През 2013г. в РС-Пазарджик са образувани 53 дела за делби.  
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 През 2012г. в РС-Пазарджик са образувани са образувани 77 дела за 

делби.           

 Налице е незначително понижение на постъпленията през отчетната 

година на този вид дела в сравнение с предходната 2013г. 

5. Искове по КТ 

         През отчетната 2014г. в РС-Пазарджик са образувани 76 дела по 

искове по КТ, в т. ч. 4 за обезщетения по чл.200 от КТ и 27 за отмяна на 

уволнение. 

 За съпоставка 

 През 2013г. в РС-Пазарджик са образувани  93 дела по искове по КТ, 

в т. ч. за обезщетения по чл.200 от КТ и за отмяна на уволнение. 

 През 2012г. в РС-Пазарджик са образувани 133 дела по искове по КТ, 

в т. ч. 4 за обезщетения по чл.200 от КТ и 27 за отмяна на уволнение. 

Трайна е тенденцията към намаляване на постъпленията на делата по 

КТ в сравнение с предходните 2013г. и 2014г., което основно се дължи на 

стегнацията на пазара на труда. 

6. Други граждански дела 

         През отчетната 2014г. в РС-Пазарджик са образувани 180 други дела, в 

т.ч. 30 по ЗЗДН, 2 по Закона за защита срещу дискриминацията, 119 по 

Закона за закрила на детето. 

 За съпоставка 

 През 2013г. в РС-Пазарджик са образувани  176 други дела, в т.ч. по 

ЗЗДН, по Закона за защита срещу дискриминацията и по Закона за закрила 

на детето. 

 През 2012г. в РС-Пазарджик са образувани 177 други дела, в т.ч. по 

ЗЗДН, по Закона за защита срещу дискриминацията и по Закона за закрила 

на детето. 

          Общо за разглеждане в открито заседание 

          През 2014г. в РС-Пазарджик е имало общо 2350 граждански дела за 

разглеждане, от които 1743 новообразувани и 565 останали несвършени от 

предходната 2013г. 



19 

 

 За съпоставка          

 През 2013г. в РС-Пазарджик е имало общо 1858 граждански дела за 

разглеждане, от които 1284 новообразувани и 574 останали несвършени от 

предходната 2012г. 

          През 2012г. в РС-Пазарджик е имало общо 2015 граждански дела за 

разглеждане, от които 1140 новообразувани и 575 останали несвършени от 

предходната 2011г.          

  2014г. 

 

  2013г.    2012г. 

2350 

 

1858 2015 

                  

 Свършени граждански дела  

          1.През 2014г. са свършени 587 граждански дела по общия ред, от 

които 376 в 3-месечен срок или 64%. Със съдебен акт по същество са 

приключили 452 дела, 135 са прекратени. 

 За съпоставка         

 През 2013г. са свършени 613 граждански дела по общия ред, от които 

422 в 3-месечен срок или 69%. Със съдебен акт по същество са приключили 

469 дела, 144 са прекратени. 

          През 2012г. са свършени 678 граждански дела по общия ред, от които 

475 в 3-месечен срок или 70%. Със съдебен акт по същество са приключили 

512 дела, 166 са прекратени. 

          2.През 2014г. са свършени 367 дела от и срещу търговци, от които 

163 в 3-месечен срок или 44%. Със съдебен акт по същество са приключили 

259 дела, 108 са прекратени. 

 За съпоставка         

 През 2013г. са свършени  408 дела от и срещу търговци, от които 

201 в 3-месечен срок или 49%. Със съдебен акт по същество са приключили 

295 дела, 113 са прекратени. 

          През 2012г. са свършени 431 дела от и срещу търговци, от които 223 

в 3-месечен срок или 53%. Със съдебен акт по същество са приключили 309 

дела, 208 са прекратени. 
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 3.През 2014г. са свършени 166 други граждански дела, в т.ч. по 

ЗЗДН, по Закона за защита срещу дискриминацията и по Закона за закрила 

на детето. От тях 149 в 3-месечен срок или 90%. Със съдебен акт по 

същество са приключили 140 дела, 26 са прекратени. 

 За съпоставка          

 През 2013г. са свършени  166 други граждански дела, в т.ч. по ЗЗДН, 

по Закона за защита срещу дискриминацията и по Закона за закрила на 

детето. От тях 155 в 3-месечен срок или 93%. Със съдебен акт по същество 

са приключили 147 дела, 19 са прекратени. 

          През 2012г. са свършени 198 други граждански дела, в т.ч. по ЗЗДН, 

по Закона за защита срещу дискриминацията и по Закона за закрила на 

детето. От тях 186 в 3-месечен срок или 94%. Със съдебен акт по същество 

са приключили 174 дела, 24 са прекратени. 

 4.През 2014г. са свършени 84 дела по БП, от които 66 в 3-месечен 

срок или 79%. Със съдебен акт по същество са приключили 54 дела, 30 са 

прекратени. 

 За съпоставка          

 През 2013г. са свършени  86 дела по БП, от които 77 в 3-месечен срок 

или 90%. Със съдебен акт по същество са приключили 59 дела, 18 са 

прекратени. 

          През 2012г. са свършени 122 дела по БП, от които 97 в 3-месечен 

срок или 80%. Със съдебен акт по същество са приключили 81 дела, 16 са 

прекратени. 

         5.През 2014г. са свършени 2229 дела по реда на чл.410 и чл.417 от 

ГПК, от които всички в 3-месечен срок или 100%. Със съдебен акт по 

същество са приключили 2191 дела, 38 са прекратени. 

 За съпоставка          

 През 2013г. са свършени 3029 дела по реда на чл.410 и чл.417 от 

ГПК, от които 3028 в 3-месечен срок или 100%. Със съдебен акт по 

същество са приключили 2964 дела, 65 са прекратени. 
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          През 2012г. са свършени 3525 дела по реда на чл.410 и чл.417 от 

ГПК, от които 3524 в 3-месечен срок или 100%. Със съдебен акт по 

същество са приключили 3501 дела, 24 са прекратени. 

         6.През 2014г. са свършени 555 частни граждански дела, от които 

всички в 3-месечен срок или 100%. Със съдебен акт по същество са 

приключили 517 дела, 38 са прекратени. 

 За съпоставка          

 През 2013г. са свършени 483 частни граждански дела, от които 481 

в 3-месечен срок или 100%. Със съдебен акт по същество са приключили 

452 дела, 31 са прекратени. 

          През 2012г. са свършени 427 частни граждански дела, от които 425 в 

3-месечен срок или 100%. Със съдебен акт по същество са приключили 408 

дела, 19 са прекратени.   

 

По общ ред От и с/у търговци 
Други граждански 

дела 
чл.310 

чл.410 и 

чл.417 
ЧГрД 

вс. 3м % вс. 3м % вс. 3м % вс. 3м % вс. вс. 

2014 587 376 64 367 163 44 166 149 90 84 66 79 2229 555 

2013 613 422 69 408 201 49 166 155 93 86 77 90 3029 483 

2012 678 475 70 431 223 52 198 186 94 122 97 80 3525 427 

 

Налице е лек спад на броя дела по общия ред, приключили в 3-

месечен срок, въпреки незначителното намаление на постъпленията. По-

сериозен е спада при делата от и срещу търговци и при делата, разглеждани 

по реда на бързото производство. Това се дължи на по-малкия брой съдии, 

работили през отчетния период в гражданска колегия въпреки полаганите 

от тях сериозни усилия за спазване на процесуалните срокове.       

           Свършени граждански дела по видове           

 През 2014г. най-много свършени дела са по предявени облигационни 

искове - 416 дела, от които 367 по искове за непозволено увреждане и дела 

от и срещу търговци. Свършени са 375 дела по искове по СК, 81 дела по 
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вещни искове, 60 делби, 74 по искове по КТ, в т.ч. 2 дела за обезщетения по 

чл.200 от КТ и 29 за отмяна на уволнение. Свършени са 753 други дела, 

в.т.ч. 28 по ЗЗДН, 3 по ЗЗСД и 105 по ЗЗДетето. 

   За съпоставка  

 През 2013г. са свършени 464 дела по предявени облигационни искове, 

от които 408 по искове за непозволено увреждане и дела от и срещу 

търговци. Свършени са 388 дела по искове по СК, 52 дела по вещни искове, 

64 делби, 100 по искове по КТ, в т.ч. дела за обезщетения по чл.200 от КТ и 

за отмяна на уволнение. Свършени са 688 други дела, в.т.ч. по ЗЗДН, по 

ЗЗСД и по ЗЗДетето. 

           През 2012г. са свършени 496 дела по предявени облигационни 

искове, от които 431 по искове за непозволено увреждане и дела от и срещу 

търговци. Свършени са 408 дела по искове по СК, 68 дела по вещни искове,  

48 делби, 136  по искове по КТ, в т.ч. дела за обезщетения по чл.200 от КТ и 

за отмяна на уволнение. Свършени са 700 други дела, в.т.ч. по ЗЗДН, по 

ЗЗСД и по ЗЗДетето.         

година облигационни 

искове 

искове 

по СК 

вещни 

искове 

делби искове 

по КТ 

други 

дела 

2014г.        416     375      81      60     74    753 

2013г.        464     388      52      64    100    688 

2012г.        496     408      68      48    136    700 

          Несвършени дела 

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. 

Несвършени дела през 2014г. в срок от 1 до 3 години са 58, в срок от 3 

до 5 години - 11 и над 5 години - 3.  

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

          За съпоставка          

 В края на 2013г. са останали несвършени 574 дела, от които 295 са по 

общия ред, 33 по реда на БП, 6 административни, 0 ЧГД, 3 по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК, 213 от и срещу търговци и 24 други граждански 

дела. 
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Несвършени дела през 2013г. в срок от 1 до 3 години са 34, в срок от 3 

до 5 години - 7 и над 5 години - 6. Няма решени дела с необявени решения с 

изтекъл срок над 3 месеца. 

В края на 2012г. са останали несвършени 613 дела, от които 299 са по 

общия ред, 25 по реда на БП, 12 административни, 1 ЧГД, 38 по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК, 224 от и срещу търговци и 14 други граждански 

дела. 

Несвършени дела през 2012г. в срок от 1 до 3 години са 28, 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 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. Необходимо е и постоянно полагане на усилия от 

съдиите за приключването им. 

          Причини за отлагане на делата 

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

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

          За съпоставка          

 През 2013г. са били насрочени общо 1812 граждански дела за 

разглеждане в открито заседание, като 711 от тях са били отложени. 

През 2012г. са били насрочени общо 1982 граждански дела за 

разглеждане в открито заседание, като 736 от тях са били отложени. 

Тези данни сочат, че по-голяма част 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 връцка 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 6-месечни проверки от страна на ОС-Пазарджик. 

         Обжалвани съдебни актове 
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През 2014г. са обжалвани общо 449 дела. Влезлите в сила решения по 

граждански дела са 819. 

          За съпоставка  

През 2013г. са обжалвани общо 443 дела. Влезлите в сила решения по 

граждански дела са 1046. 

През 2012г. са обжалвани общо 425 дела. Влезлите в сила решения по 

граждански дела са 948. 

          Ревизирани съдебни актове 

През 2014г. са върнати обжалвани и протестирани 239 решения по 

граждански дела. От  тях 149 са потвърдени, 35 са отменени или обезсилени 

поради нарушения на материалния или процесуалния закон,  47 са 

изменени, 1 е изцяло отменено или обезсилено по обективни причини -

поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, 

които са обусловили отмяната или обезсилването, 3 са потвърдени в една 

част и отменени или обезсилени в друга част по обективни причини-  

поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, 

които са обусловили отмяната или обезсилването, 1 е е отменено, 

обезсилено или нищожно, върнато или не за ново разглеждане в друга част, 

отменено или обезсилено в друга част по обективни причини - поради  

представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са 

обусловили отмяната или обезсилването и 3 са отменени поради отказ или 

оттегляне на иска или постигане на спогодба пред въззивната инстанция. 

През 2014г. са върнати обжалвани и протестирани 113 определения 

по граждански дела. От  тях 71 са потвърдени, 18 са отменени или 

обезсилени поради нарушения на материалния или процесуалния закон,  22 

са изменени, 1 е потвърдено в една част и отменено или обезсилено в друга 

част по обективни причини - поради представяне на нови доказателства 

пред въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или 

обезсилването и 1 е отменено, обезсилено или нищожно, върнато или не за 

ново разглеждане в друга част, отменено или обезсилено в друга част по 

обективни причини - поради  представяне на нови доказателства пред 

въззивната инстанция, които са обусловили отмяната или обезсилването. 

Посочените цифри показват за много добро качество на 

правораздаване от страна на съдиите в гражданска колегия. Изрично следва 

да се отчете факта, че високата натовареност и намаления брой съдии не са 

дали отражение върху резултатите от инстанционния контрол, което от своя 

страна се дължи на високото чувство за отговорност на съдиите по повод 
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осъществяваната от тях дейност. Има отделни случай, при които делата се 

връщат за надлежно администриране на въззивните жалби или събиране на 

ДТ, в която връзка следва да се обърне внимание на съдиите-докладчици. 

Натовареност  

 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. 

 Натовареността по щат от 15 съдии спрямо през 2013г. е 39,59. 

 Действителната натовареност спрямо свършените дела през 2013г. е 

49,49.  

Разликата в натовареността по щат и действителната натовареност е 

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

гражданската колегия през 2014г. Това води до значително увеличена 

натовареност, несъмнено дава отражение и върху бързината на 

правораздаването въпреки полаганите максимални усилия от съдиите.  

               година       2014г.         2013г.        2012г. 

натовареност по щат 

спрямо дела за 

разглеждане 

 

       42,76 

 

       49,75 

 

        71,50 

натовареност по щат 

спрямо свършени 

дела  

        

       37,18 

 

       44,44 

 

        64,20 

действителна 

натовареност спрямо 

дела за разглеждане 

 

       52,50 

 

       64,12 

 

        67,48 

действителна 

натовареност спрямо 

свършени дела 

 

       45,65 

 

 

       57,27 

 

        60,60 
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        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 563 дела, от които 97 граждански дела, 

5 дела по чл.310 от ГПК, 5 административни дела, 79 частни граждански 

дела, 315 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 38 дела от и срещу търговци и 24 

други граждански дела. 

Съдия Иванка Илинова - общо 31 дела, от които 22 граждански дела, 4 

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

0 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 0 дела от и срещу търговци и 4 други 

граждански дела. 

        Съдия Николинка Попова - общо 319 дела, от които 31 граждански 

дела, 5 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 56 частни 

граждански дела, 190 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 23дела от и срещу 

търговци и 14 други граждански дела.         

          Съдия Цветанка Вълчева – общо 574 дела, от които 80 граждански 

дела, 16 дела по чл.310 от ГПК, 3 административни дела, 78 частни 

граждански дела, 318 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 53 дела от и срещу 

търговци и 26 други граждански дела. 

          Съдия Николинка Цветкова – общо 394 дела, от които 64 граждански 

дела, 2 дела по чл.310 от ГПК, 3 административни дела, 54 частни 

граждански дела, 199 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 53 дела от и срещу 

търговци и 19 други граждански дела. 

          Съдия Ани Харизанова – общо 587 дела, от които 88 граждански дела, 

15 дела по чл.310 от ГПК, 10 административни дела, 78 частни граждански 

дела, 327 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 43 дела от и срещу търговци и 26 

други граждански дела. 

          Съдия Десислава Ралинова – общо 557 дела, от които 78 граждански 

дела, 8 дела по чл.310 от ГПК, 4 административни дела, 72 частни 

граждански дела, 316 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 57 дела от и срещу 

търговци и 22 други граждански дела. 

          Съдия Мира Мирчева - общо 330 дела, от които 31 граждански дела, 4 

дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 53 частни граждански 
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дела, 212 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 19 дела от и срещу търговци и 11 

други граждански дела. 

          Съдия Надежда Славчева – общо 581 дела, от които 81 граждански 

дела, 15 дела по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 79 частни 

граждански дела, 322 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 54 дела от и срещу 

търговци и 28 други граждански дела. 

          Съдия Красимир Лесенски - общо 108 дела, от които 40 граждански 

дела, 3 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 13 частни 

граждански дела, 33 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 13 дела от и срещу 

търговци и 6 други граждански дела.      

          Анализът на посочените цифри сочи на сравнително еднакво 

постъпление на граждански дела през 2014г. при отделните съдии. Следва 

да се отчетат фактите, че съдия Илинова е била командирована в ОС -

Пазарджик през отчетния период. Съдия Николинка Попова е била 

командирована в ОС-Пазарджик за периода 01.09.2014г. - 31.09.2014г., 

поради което е с по-малък брой постъпили дела. Съдия Мира Мирчева е 

била през част от периода в отпуск поради майчинство и също има по-

малко постъпили дела. Съдия Лесенски е командирован в РС-Пазарджик, 

считано от 01.09.2014г., като през по-голямата част от периода но 

31.12.2014г. е бил в отписк поради болничен и не са му разпределяни дела 

по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК, по реда на чл.310 от ГПК, бързи 

производства, дела по дежурство. 

          Разликата в постъпленията при отделните съдии, които са работили в 

РС-Пазарджик през целия отчетен период е минимална. Най-голяма е в 

постъпленията на съдия Харизанова и съдия Ралинова - 30бр. повече за 

съдия Харизанова, от които 15 са дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК. 

Разпределянето на последните зависи от ползвания от съдиите платен 

годишен отпуск в края на годината, когато обективно е невъзможно 

последващо изравняване. Не може също да бъде предвиден и изравнен 

броят на частните граждански дела, разпределяни по дежурство.  

         

          Броят на делата за разглеждане при отделните съдии през 

отчетния период е както следва:  
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   Съдия Веселка Златева – общо 666 дела, от които 195 граждански 

дела, 6 дела по чл.310 от ГПК, 7 административни дела, 79 частни 

граждански дела, 315 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 38 дела от и срещу 

търговци и 26 други граждански дела.  

          Съдия Иванка Илинова - общо 31 дела, от които 22 граждански дела, 

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

дела, 0 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 0 дела от и срещу търговци и 4 

други граждански дела.  

         Съдия Николинка Попова - общо 403 дела, от които 78 граждански 

дела, 11 дела по чл.310 от ГПК, 1 административни дела, 56 частни 

граждански дела, 191 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 49 дела от и срещу 

търговци и 148други граждански дела.         

          Съдия Цветанка Вълчева – общо 665 дела, от които 106 граждански 

дела, 26 дела по чл.310 от ГПК, 5 административни дела, 78 частни 

граждански дела, 318 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 101 дела от и срещу 

търговци и 31 други граждански дела. 

          Съдия Николинка Цветкова – общо 454 дела, от които 78 граждански 

дела, 2 дела по чл.310 от ГПК, 3 административни дела, 54 частни 

граждански дела, 199 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 97 дела от и срещу 

търговци и 21 други граждански дела. 

          Съдия Ани Харизанова – общо 667 дела, от които 133 граждански 

дела, 22 дела по чл.310 от ГПК, 11 административни дела, 78 частни 

граждански дела, 329 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 64 дела от и срещу 

търговци и 30 други граждански дела. 

          Съдия Десислава Ралинова – общо 635 дела, от които 114 граждански 

дела, 11 дела по чл.310 от ГПК, 4 административни дела, 72 частни 

граждански дела, 316 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 92 дела от и срещу 

търговци и 26 други граждански дела. 

          Съдия Мира Мирчева - общо 330 дела, от които 31 граждански дела, 4 

дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 53 частни граждански 

дела, 212 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 19 дела от и срещу търговци и 11 

други граждански дела. 

          Съдия Надежда Славчева – общо 659 дела, от които 107 граждански 

дела, 21 дела по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 79 частни 
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граждански дела, 322 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 97 дела от и срещу 

търговци и 31 други граждански дела. 

          Съдия Красимир Лесенски - общо 108 дела, от които 40 граждански 

дела, 3 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 13 частни 

граждански дела, 33 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 13 дела от и срещу 

търговци и 6 други граждански дела.      

 

        Броят на свършените делата при отделните съдии през отчетния 

период е както следва:  

   Съдия Веселка Златева – общо  554 дела, от които  123 граждански 

дела, 4 дела по чл.310 от ГПК, 6 административни дела, 79 частни 

граждански дела, 311 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 12 дела от и срещу 

търговци и 19 други граждански дела. От общия брой свършени дела 475 са 

в 3-месечен срок. По същество са решени 491 дела, 63 са прекратени и 112 

са останали несвършени в края на периода. 

   Съдия Иванка Илинова - няма свършени през периода.в края на 

периода. 31 дела са останали несвършени в края на периода. 

   Съдия Николинка Попова - общо 356 дела, от които 56 граждански 

дела, 11 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 55 частни 

граждански дела, 191 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 26 дела от и срещу 

търговци и 17 други граждански дела. От общия брой свършени дела 326 са 

в 3-месечен срок. По същество са решени 317 дела, 39 са прекратени и 47 са 

останали несвършени в края на периода.    

    Съдия Цветанка Вълчева – общо 585 дела, от които 74 граждански 

дела, 22дела по чл.310 от ГПК, 5 административни дела, 76 частни 

граждански дела, 318 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 68 дела от и срещу 

търговци и 22 други граждански дела. От общия брой свършени дела 504 са 

в 3-месечен срок. По същество са решени 534 дела, 51 са прекратени и 80 са 

останали несвършени в края на периода. 

    Съдия Николинка Цветкова – общо 374 дела, от които 42 граждански 

дела, 0 дела по чл.310 от ГПК, 3 административни дела, 54 частни 

граждански дела, 197 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 63 дела от и срещу 

търговци и 15 други граждански дела. От общия брой свършени дела 318 са 
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в 3-месечен срок. По същество са решени 343 дела, 31 са прекратени и 80 са 

останали несвършени в края на периода. 

     Съдия Ани Харизанова – общо 589 дела, от които 89 граждански 

дела, 17 дела по чл.310 от ГПК, 7 административни дела, 74 частни 

граждански дела, 329 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 45 дела от и срещу 

търговци и 28 други граждански дела. От общия брой свършени дела 519 са 

в 3-месечен срок. По същество са решени 514 дела, 75 са прекратени и 78 са 

останали несвършени в края на периода. 

      Съдия Десислава Ралинова – общо 569 дела, от които 82граждански 

дела, 10 дела по чл.310 от ГПК, 4 административни дела, 72 частни 

граждански дела, 316 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 62 дела от и срещу 

търговци и 3 други граждански дела. От общия брой свършени дела 521 са в 

3-месечен срок. По същество са решени 502 дела, 67 са прекратени и 66 са 

останали несвършени в края на периода. 

     Съдия Мира Мирчева - общо 330 дела, от които 31 граждански дела, 

4 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 53 частни граждански 

дела, 212 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 19 дела от и срещу търговци и 11 

други граждански дела. От общия брой свършени дела 323 са в 3-месечен 

срок. По същество са решени 313 дела, 17 са прекратени и 0 са останали 

несвършени в края на периода. 

      Съдия Надежда Славчева – общо 579 дела, от които 69 граждански 

дела, 14 дела по чл.310 от ГПК, 2 административни дела, 79 частни 

граждански дела, 322 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 66 дела от и срещу 

търговци и 27 други граждански дела. От общия брой свършени дела 513 са 

в 3-месечен срок. По същество са решени 532 дела, 47 са прекратени и 80 са 

останали несвършени в края на периода. 

       Съдия Красимир Лесенски - общо 79 дела, от които 21 граждански 

дела, 2 дела по чл.310 от ГПК, 0 административни дела, 13 частни 

граждански дела, 33 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 6 дела от и срещу 

търговци и 4 други граждански дела. От общия брой свършени дела 64 са в 

3-месечен срок. По същество са решени 72 дела, 7 са прекратени и 29 са 

останали несвършени в края на периода 
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СЪДИЯ 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период 

общ брой 

дела за 

разглеждане  

общо 

свършени 

дела 

решени по 

същество 

свършени 

в 3 м. 

 срок 

останали 

несвършени 

дела в края 

на периода 

Веселка 

Златева 
563 666 554 491 475 112 

Иванка 

Илинова 
31 31 0 0 0 31 

Николинка 

Попова 
319 403 356 317 326 47 

Цветанка 

Вълчева 
574 665 585 534 504 80 

Николинка 

Цветкова 
394 454 374 543 318 80 

Ани 

Харизанова 
587 667 589 514 519 78 

Десислава 

Ралинова 
557 635 569 502 521 66 

Мира  Мирчева 330 330 330 313 323 0 

Надежда 

Славчева 
581 659 579 532 513 80 

Красимир 

Лесенски 
108 108 79 72 64 29 

 

   Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела при 

отделните съдии през отчетния период:  

   Съдия Веселка Златева – върнати 28 дела с постановени решения, от 

които 14 потвърдени, 5 изцяло отменени, 6 частично отменени, 2 отменени 

по обективни причини, в т.ч. постигане на спогодба и отказ от иска пред 

въззивната инстанция. Върнати са 18 дела с постановени определения, от 

които 8 потвърдени, 7 изцяло отменени, 3 частично отменени.   

   Съдия Иванка Илинова - върнати 5 дела с постановени решения, от 

които 2 потвърдени, 2 частично отменени, 1 отменени по обективни 

причини, в т.ч. постигане на спогодба и отказ от иска пред въззивната 

инстанция. Няма върнати дела с постановени определения. 

   Съдия Николинка Попова - върнати 34 дела с постановени решения, 

от които 24 потвърдени, 3 изцяло отменени, 5 частично отменени, 2 

отменени по обективни причини, в т.ч. постигане на спогодба и отказ от 

иска пред въззивната инстанция. Върнати са 8 дела с постановени 
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определения, от които 5 потвърдени, 1 изцяло отменено, 2 частично 

отменени.  

    Съдия Цветанка Вълчева – върнати 35 дела с постановени решения, 

от които 22 потвърдени, 6 изцяло отменени, 7 частично отменени. Върнати 

са 17 дела с постановени определения, от които 10 потвърдени, 1 изцяло 

отменени, 5 частично отменени, 1 отменено по обективни причини, в т.ч. 

постигане на спогодба и отказ от иска пред въззивната инстанция.  

    Съдия Николинка Цветкова – върнати 27 дела с постановени 

решения, от които 16 потвърдени, 4 изцяло отменени, 6 частично отменени, 

1 отменено по обективни причини, в т.ч. постигане на спогодба и отказ от 

иска пред въззивната инстанция. Върнати са 9 дела с постановени 

определения, от които 7 потвърдени, 2 частично отменени. 

     Съдия Ани Харизанова – върнати 36 дела с постановени решения, 

от които 23 потвърдени, 6 изцяло отменени, 6 частично отменени, 1 

отменено по обективни причини, в т.ч. постигане на спогодба и отказ от 

иска пред въззивната инстанция. Върнати са 18 дела с постановени 

определения, от които 14 потвърдени, 3 частично отменени, 1 отменено по 

обективни причини, в т.ч. постигане на спогодба и отказ от иска пред 

въззивната инстанция.  

      Съдия Десислава Ралинова – върнати 38 дела с постановени 

решения, от които 24 потвърдени, 6 изцяло отменени, 7 частично отменени, 

1 отменено по обективни причини, в т.ч. постигане на спогодба и отказ от 

иска пред въззивната инстанция. Върнати са 17 дела с постановени 

определения, от които 12 потвърдени, 4 изцяло отменени, 1 частично 

отменени.  

     Съдия Мира Мирчева - върнати 9 дела с постановени решения, от 

които 5 потвърдени, 5 изцяло отменени. Върнати са 9 дела с постановени 

определения, от които 6 потвърдени, 2 изцяло отменени, 1 частично 

отменено. 

      Съдия Надежда Славчева – върнати 28 дела с постановени решения, 

от които 19 потвърдени, 5 изцяло отменени, 4 частично отменени. Върнати 

са 12 дела с постановени определения, от които 9 потвърдени, 3 частично 

отменени.  
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       Съдия Красимир Лесенски - няма върнати дела с постановени 

решения. Върнато е 1 дело с постановено определение, което е  частично 

отменено. 

      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 2014г. са общо 23бр. -  

съдия Харизанова е просрочила 2 акта / с по 1 ден/, съдия Ралинова е 

просрочила 3 акта / с 4, 2 и 3 дни/, съдия Лесенски е просрочил 5 акта / три 

по 23  и две по 13 дни/, съдия Мирчева е просрочила 10 акта / с 16, по 28, 

14, 15, 24, 10, 1  и 8 дни/, съдия Цветкова е просрочила 1 акт / с 1 ден/ и 

съдия Вълчева е просрочила 2 акта / с 21 и 7 дни/. 

     Просрочията са минимални предвид натовареността на съдиите от 

гражданска колегия и големия брой дела с фактическа и правна сложност, 

които са разглеждани, респ. приключени през 2014г. 

 

   

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 НОВООБРАЗУВАНИ  НАКАЗАТЕЛНИ  ДЕЛА 

 

През отчетната 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 

  

 

За съпоставка:  

През 2013г. новообразуваните наказателни дела са били 2436бр. (в 

т.ч. и 2 върнати от горната инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените действия), от които: 
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 659 НОХД 

 64 НЧХД  

 634 ЧНД  

 92 ЧНД (разпити пред съдия)  

 890 АНД 

 97 АНД по чл.78А от НК 

 

През 2012г. в ПРС новообразуваните наказателни дела са били 2275бр 

(в т.ч. и 5 върнати от горната инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените действия), от които:  

                             

 633 НОХД  

 60 НЧХД 

 621 ЧНД 

 105 ЧНД /разпити пред съдия/  

 767 АНД 

 89 АНД по чл.78А от НК  

 

 

Година НОХД НЧХД ЧНД 
ЧНД 

разпити 
АНД 

Чл.78а 

НК 
Общо 

2012 633 60 621 105 767 89 2275 

2013 659 64 634 92 890 97 2436 

2014 613 65 624 107 897 94 2306 

        

 

Отчита се намаление на броя на постъпилите и образувани НОХД 

спрямо предходните 2 години, което основно се дължи на  намалението на 

постъпили дела за престъпления против собствеността, а също и на дела за 

документни престъпления и престъпления против брака, семейството и 

младежта.  

Известно намаление на постъпленията е налице и при 

новообразуваните ЧНД.   

Завишен спрямо предходната година е броят на проведените разпити 

в производства по чл.222 и чл.223 от НПК. 

Незначително завишение се наблюдава по отношение на 

новообразуваните АНД. Независимо от тази констатация следва да се 

акцентира върху този вид дела, тъй като нараснва броя на тези от тях, 

характеризиращи се с фактическа и правна сложност, в т.ч. и поради по-

тежки административни санкции, наложени с обжалваните наказателни 

постановления, което предпоставя засилен обществен интерес.  Причината е 

в динамичното развитие на обществено - политическите и социално - 
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икономическите отношения, движени и от поставяните задължителни вече 

европейски стандарти, което рефлектира върху нормативните регулатори на 

тези обществени отношения. Законодателните изменения  поставят нови 

изисквания към правните субекти и сериозно обезпечение на изпълнението 

им чрез все по-тежки административни санкции (в областта на 

обществените поръчки, здравеопазването, предоставянето на 

далекосъобщителните услуги, обществения превоз на пътници, стоки и 

товари, военновременните запаси и др.). Все по-актуални са възраженията, 

свързани с приложение на Европейски директиви и регламенти, което 

налага задължителна инициатива за квалифицирането на съдиите в областта 

на Европейското правораздаване. 

 

 

ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

Година 

Останали 

несвършени от 

предходни 

години 

Ново- 

постъпили 

Върнати от 

горната 

инстанция 

Всичко за 

разглеждане 

Несвършени в  

края на 2014г. 

2014 402 2306 0 2708 319 

2013 294 2436 2 2730 402 

2012 345 2275 5 2620 294 

 

В края на 2014 са останали 319 дела, при  402 дела в края на 2013 г. и   

294 -  в края на 2012 г. От останалите несвършени от предходната 2013г. 

402бр. дела половината са АНД, по отношение на които по-горе е 

обосновано становище за комплицираност.    

Констатира се тенденция на намаляване на броя на несвършените  

дела в края на периода, които са с 83 по- малко спрямо тези за 2013 година. 

Този резултат е впечатляващ, особено като се има предвид, че през първите 

седем месеца от отчетната година са работили 5 от  общо шестте съдии в 

НК, а през последните 5 месеца на годината - само четири наказателни 

съдии. 

С 5% е спаднал броя на приключените в 3- месечен срок наказателни 

дела спрямо тези за 2013г. За предходните две години този процент е 80%. 

Въпреки че намалението на броя на свършените в тримесечния срок дела е 

незначително, следва да се отбележи, че то се дължи изключително на 

отсъствието на съдии в НК през отчетна година, което води до 

разпределение на обема работа между останалите - с увеличаването му се 

затруднява своевременното приключване на делата.   
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 СРОКОВЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА  

 

Година Общо 
До 3 месеца 

Бр. % 

2014 2389 1801 75 

2013 2328 1864 80 

2012 2326 1864 80 

     

 Броят на приключилите през отчетната 2014г. наказателни дела е 2389 

/завишен с 61 дела спрямо приключилите през 2013г./, от които:  

 

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

свършилите за тази година 

 в 1-месечен срок са приключили 1087 дела 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  

 

 

 За  съпоставка:   

 

За 2013 г. са приключили общо 2328 наказателни дела, от които  

  

 в 3-месечен срок са приключили 1864 дела или 80% от общо 

свършилите за тази година  

 в 1-месечен срок са приключили 1089 дела от общо свършилите 

за тази година  

 от 3 до 6 месеца са приключили 341 дела 

 от 6 месеца до 1 година са приключили 100 дела 

 над 1 година - 20 дела 

 

За  2012г. са съвършени общо 2326 наказателен дала, от които:  

 

 в 3-месечен срок са приключили 1862 дела или 80 % от общо 

свършилите за тази година  

 в 1-месечен срок са приключили 1040 дела от общо свършилите 

за тази година  

 от 3 до 6 месеца са приключили 341 дела 

 от 6 месеца до 1 година са приключили 100 дела 

 над 1 година - 20 дела 
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При относително намален брой на делата за разглеждане за 2014г. 

спрямо тези от 2013г. нарасналият брой на свършените дела е атестат за 

професионализъм и изключителна отговорност, както и за положени 

сериозни усилия от страна на съдиите в наказателна колегия.  

    

 Наказателни дела от общ характер 
 През отчетната 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. 
     През 2013г. са били новообразувани 659 НОХД, останали са 

несвършени от 2012г. 107 дела или общо за разглеждане през 2013г. е имало 

766 НОХД.  

През 2012г. са били новообразувани 633 НОХД, останали са 

несвършени от 2011г. 121 дела или общо за разглеждане през 2012г. е имало 

756 НОХД.  

 

ПОСТЪПЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ  

 

Запазена е тенденцията най-голям дял от новообразуваните дела да 

заемат тези за общоопасни престъпления  - 259 дела, от които:   

 195 дела за транспортни престъпления по чл.343, ал.1, б.„б”, 

ал.3, б.„а” от НК  

 2 дела за отнемане на МПС по чл.346 от НК 

 48 дела за отглеждане на растения и за престъпления, свързани с 

наркотични вещества – чл.354, чл.354а, ал.5, чл.354в, ал.1 от НК  

Образувани са 130 НОХД за престъпления против собствеността, 

от които  

 80 дела за кражби по чл.194-197 от НК /без чл. 196а НК/   

 5 дела за грабеж по чл. 198 и чл. 200 от НК  

 21 дела за присвояване по чл.201-208 от НК /без чл.203 и чл.206, 

ал.4 от НК/ 

 13 дела за измами по чл.209-211 от НК 

 1 дело за документна измама по чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а, 

212б от НК  

За отчетния период новообразуваните други наказателни дела по 

видове са както следва: 

 48 дела за документни престъпления 

 69 дела за престъпления против стопанството, от които 49бр. 

за престъпления в отделни стопански отрасли - чл.228 - чл.240 

от НК 

 44 дела за престъпления против личността, от които 3бр. за 

средна телесна повреда по чл.129 от НК, 2бр. по чл.159, ал.2, 3 и 

5 от НК, 4бр. за престъпления блудство по чл.149 и чл.150 от 
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НК, 2бр. за трафик на хора по чл.159а-159в от НК, 4бр. за 

изнасилване по чл.152 от НК и 2бр. за склоняване към 

проституция по чл.155 от НК.  

 42 дела за престъпления против брака, семейството и 

младежта 

 2 дела за престъпления против правата на гражданите 

 1 дело за престъпления против интелектуалната собственост  

 11 дела за престъпления против дейността на държавните 

органи и обществени организации  

 8 дела за престъпления против реда и общественото 

спокойствие. 

 

При съпоставка с цифрите за предходни години се отчита запазване 

на тенденцията за увеличение на постъпления на НОХД за общоопасни 

престъпления. За отчетната 2014г. година те са 259бр., докато за 2013г. са 

били 238бр., а за 2012г. - 193бр. Завишеният брой дела през 2014г. се дължи 

изключително на увеличеното постъпление на дела за транспортни 

престъпления - през отчетната година постъпленията им са с 20 повече от 

тези за 2013г. 

Констатира се намаление на новообразуваните дела за престъпления 

против собствеността, което запазва отчетената с предходния доклад 

тенденция.  

В сравнение с предходната година налице е намаление на 

постъпилите дела за престъпления против стопанството. 

Увеличили са се постъпилите дела за престъпления против личността, 

които за предходната 2013г. година са били 37бр. 

  

 

СВЪРШЕНИ НОХД:  

 

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

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

През 2013г. са разгледани 766 НОХД, свършени са 636 бр, в 3-

месечен срок - 525 или 83%. 

През 2012г. са разгледани 754 НОХД, свършени 647 бр., от които в 3-

месечен срок - 505 или 78 %.  

 

Година Общо свършени 
До 3 месеца 

Бр. % 

2014 642 566 79 

2013 636 525 83 

2012 647 505 78 
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От свършените общо 642 НОХД със съдебен акт по същество са 

245бр., прекратени са 397бр., от които 178бр. със споразумение по чл.384, 

ал.1 от НПК и 178бр.- със споразумение по чл.382 от НПК. Върнати са за 

доразследване 25 НОХД.  

Незначително заниженият процент на свършените в 3-месечен срок 

дела е дължим изключително на факта, че през цялата година наказателната 

колегия е работила с по-малък от предвиден, а и необходим,  брой съдии за 

обезпечаване на срочното приключване на делата. 
 

 

Свършени НОХД по видове 

 

Запазена е тенденцията най-голям дял от свършените НОХД да заемат 

тези за общоопасни престъпления  - 258бр., от които:   

 194 дела за престъпления по чл.343, ал.1, б.“б“ и ал.3, б.“а“ от 

НК  

 46 дела за престъпления против личността  

 3 дела за престъпления против правата на гражданите от 

 52 дела за престъпления против брака, семейството и младежта  

 134 дела за престъпления против собствеността  

 75 дела за престъпления против стопанството  

 9 дела за престъпления против дейността против държавни 

органи и обществени организации  

 59 дела за документни престъпления  

 6 дела за престъпления против реда и общественото 

спокойствие  

 

 

Върнати за доразследване НОХД  

 

През 2014г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура- 

Пазарджик 25 НОХД, като 8 от тях - с определение от открито съдебно 

заседание, а в останалите случи - с разпореждане на съдията-докладчик в 

закрито съдебно заседание.   

От върнатите за доразследване НОХД 12 разпореждания са били 

протестирани, като 8 са потвърдени, а 4 - отменени. 

 

За съпоставка : 

За 2013 г. са били върнати за доразследване на РП-Пазарджик 34 

НОХД, от които 29  с определение от открито съдебно заседание.  
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От ПОС са били върнати 2 НОХД и 1 ЧНД, а от ВКС - 2 НОХД.    

 През 2013 г. са протестирани 8 разпореждания, от които 6 са 

потвърдени и 6 - отменени. 

През 2012 г. са били върнати за доразследване на РП-Пазарджик 25 

НОХД, от които 14  с определение от открито съдебно заседание.  

 Основните причини за връщане на делата за доразследване се дължат 

на констатирани нередовности на обвинителния акт, когато той не отговаря 

на изискването за неговото съдържание според разпоредбата на чл.246 от 

НПК; 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. 

 След взимане на решение от страна на докладчика или на съответния 

съдебен състав за връщане на делото за доразследване, това становище е 

било коментирано на събрание на съдиите в наказателна колегия. Предвид 

тези обсъждания и с оглед резултатите от инстанционния контрол върху 

разпорежданията за връщане за доразследване, могат само да бъдат 

потвърдени изводите от предходните доклади, че се прави навременна и 

качествена преценка в разпоредително заседание от съответните 

докладчици, а в по-редки случаи основанията за връщане за доразследване 

са намирани в открити съдебни заседания. Въпреки че връщането на делото 

от открито съдебно заседание не осигурява възможност за инстанционен 

контрол, такава процесуална възможност  законодателят все пак изрично е 

предвидил.  От друга страна при констатирани и на този етап от съдебната 

фаза съществени процесуални нарушения, делото задължително следва да 

се върне за тяхното отстраняване.   

Категорично може да се направи извод, че продължават да се спазват 

задължителните указания с ТР 2 от 2002г. 

 

 

Постъпили дела по реда на глава двадесет и четвърта от НПК - „Бързо 

производство”  

 

В РС - Пазарджик през 2014г. са образувани 99 НОХД по гл.XXIV от 

НПК, от които: 

 35 дела са приключили  с акт по същество  

 64 дела са приключили със съдебно одобрено споразумение  

 

 

За съпоставка: 

 

През 2013г. общо образуваните НОХД по глава XXIV от НПК са 

също 99, от които: 
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 48 дела са приключили с акт по същество  

 51 дела са приключили със съдебно одобрено споразумение  

 

През 2012г. общо образуваните НОХД по глава XXIV от НПК са 109, 

от които: 

 54 дела са приключили акт по същество  

 55 дела са приключили със съдебно одобрено споразумение 

 

 

Постъпили дела по реда на глава двадесет и пета от НПК 

„Незабавно производство”  

 

 за 2014г. - 29 дела  

 за 2013г. - 26 дела 

 за 2012г. - 28 дела 

 

Дела, приключили по реда на глава двадесет и седма от НПК - 

 съкратено съдебно следствие 

 

 за 2014г. - 52 НОХД  

 за 2013г. - 75 НОХД  

 за 2012г. - 91 НОХД  

 

 

Дела, приключили по реда на глава двадесет и девета от НПК  

 

Със съдебно одобрено споразумение през 2014г. са приключили общо 

356 дела, от които 178 дела по реда на чл.384, ал.1 от НПК и 178 дела по 

реда на чл.382 от НПК.  

За 2013г. са приключили 331 дела по глава XXIX от НПК, от които 

195 дела по реда на чл.384, ал.1 от НПК и 136 дела по реда на чл.382 от 

НПК. 

За 2012г. са приключили 281 дела по глава XXIX от НПК, от които 

159 дела по реда на чл.384 ал.1 от НПК и 122 дела  по реда на чл.382 от 

НПК. 

Разглеждането на делата по диференцираната процедура по глава 

XXIX от НПК, предвиждаща възможност за решаване на делото със 

споразумение, несъмнено осигурява заложената и от законодателя идея за 

бързина при приключване на делото. В тази връзка изрично следва да се 

отбележи, че е увеличен броят на внесените за одобрение споразумения по 

реда на чл.382 от НПК спрямо тези от предходната година. Увеличението 

следва да се отдаде и на положените усилия от страна на наблюдаващия 

прокурор да постави за разглеждане не обвинителен акт в съда, а 
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договорено споразумение между него, обвиняемия и задължителен 

защитник.  

 

Дела, приключили по реда на глава XXVIII от НПК 

 

 За 2014г. в РС-Пазарджик са постъпили 94 броя дела, образувани като 

АНД по постановление на прокурора с предложение обвиняемия да бъде 

освободен от наказателна отговорност - по чл.78а, ал.1 от НК. За 2013г. тези 

дела са били 97 броя, а за 2012г. - 89 броя. 

Оправдателни присъди  

 

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 

 

От протестираните оправдателни присъди са: 

 потвърдени - 19 

 отменена и върнато за ново разглеждане - 3 

 изменена в наказателната част - 1.  

 

 За съпоставка: 

 През 2013г. са били постановени общо 29 оправдателни 

присъди и решения, от които по: 

 НОХД - 16 

 чл.78а от НК - 2 

 НЧХД - 10 

 УБДХ - 1 

 

През 2012г. са били постановени общо 38 оправдателни 

присъди и решения, от които по: 

 НОХД - 26 

 чл.78а от НК - 2 

 НЧХД - 10 

 

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.  
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Съдени лица  

 

През 2014г. са били съдени общо 882 лица, от тях 712 лица - по 

НОХД, от които 24 са били оправдани, 688 са били осъдени - от тях 9 

непълнолетни.  

На лишаване от свобода до 3 години са били осъдени 381 лица, като 

за 300 от тях съдът е приложил института за условното осъждане по чл.66, 

ал.1 от НК. На лишаване от свобода от 3 до 15 години са били осъдени 6 

лица. 224 лица са били осъдени на пробация. Глоба е била наложена на 48 

лица.  

От общо съдените по НОХД със съдебно одобрено споразумение са 

били наказани 393 лица.  

През 2013г. общо съдените лица са 902, от които 735 по НОХД  От 

общо съдените лица  874 са били осъдени, 28 - оправдани.  

През 2012г. общо съдените лица са 797, от които 769 осъдени и 28 

оправдани.  

 

 

Останали несвършени наказателни дела  

 

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.  

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

 до 3 месеца - 62 дела 

 от 3 до 6 месеца - 18 дела 

 от 6 месеца до 1 година - 16 

 над 1 година - 5 дела 

 

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

 до 3 месеца - 120 дела 

 от 3 до 6 месеца - 40 дела 

 от 6 месеца до 1 година - 11 

 над 1 година - 0 

 

За съпоставка:  

 

В края на 2013г. са останали несвършени 402 наказателни дела, от 

които 130 НОХД. 280 дела са били с изтекъл срок от образуването до 3 

месеца, като 85 от тях са били НОХД. С изтекъл срок от 3 до 6 месец за 

2013г. са били общо 76 дела, от които 22 НОХД. С изтекъл срок от 6 месеца 

до 1 година са били 39 дела, от които 17 НОХД. С изтекъл срок  над 1 

година са останали 7 дела, от които 6 НОХД. 
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В края на 2012г. са останали несвършени 107 НОХД, от които 51 дела 

с изтекъл срок от образуването им до 3 месеца, от 3 до 6 месеца – 7 дела, от 

6 месеца до 1 година – 8 дела и над 1 година - 4 дела. 

 

Причини за отлагане на делата      

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

1159 НЧХД. От насрочените дела са били отложени 608 дела, от които 407 

НОХД и 201 НЧХД.  

За 2014г.са били проведени 3248 открити заседания по наказателни 

дела. По 524 дела съдът е заседавал в закрито заседание. 

За 2013г. са били насрочени 1257 дела, от които 1066 НОХД и 191 

НЧХД. Отложени са били 587 дела, от които 452 НОХД и 135 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. 

 

  

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР  

 

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

 29 са били висящи в началото на периода  

 65 са постъпили през отчетната година    

 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. Проведени са 221 заседания. В   

края на периода са останали висящи  34 дела. 

 

 За съпоставка:  

През 2013г. е имало за разглеждане 92 НЧХД, в т. ч. 64 постъпили 

през годината и 28 останали от предходната 2012г. Свършени са общо 63 

дела, от които 18 дела или 29% в 3-месечен срок. Със съдебен акт по 

същество са приключили 32 дела. Прекратено е било производството по 31 

НЧХД. Проведени са общо 206 заседания. В края на годината са останали 

несвършени 29 дела.  

През 2012 г. е имало за разглеждане 91 НЧХД, в т. ч. 60 постъпили 

през годината и 31 останали от предходната 2011г. Свършени са общо 63 

дела от този вид, от които 23 дела или 37% в 3-месечен срок. Със съдебен 

акт по същество са приключили 33 дела. Прекратено е било производството 

по 30 НЧХД. Проведени са общо 237 заседания. В края на годината са 

останали несвършени 28 дела.  
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Наблюдава се тенденция към запазване на броя на постъпленията на 

НЧХД, както и на броя на делата за разглеждане от този вид. 

Констатираният и в предходните отчети нисък процент на приключилите 

дела от този вид в 3-месечен срок е обективно обусловен. За разлика от 

делата от общ характер, при които в списъка към обвинителния акт са 

отразени лицата, които следва да бъдат призовани и разпитани като 

свидетели и експерти и съдът с разпореждането за насрочване /ако не е 

прибягнал към диференцирана процедура по глава XXIX или XXVII от 

НПК/ разпорежда да бъдат призовани, то по делата от частен характер  

доказателствените искания се поставят едва в открито съдебно заседание и 

при уважаването на тези за събиране на гласни доказателства, евентуално 

изслушване на експертиза - делото се отлага за призоваване на свидетел 

и/или експерт .   

 

ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА ПО ЧЛ.78А ОТ 

НК 

 

За 2014г. е имало за разглеждане 115 дела от този вид, от които:  

 21 дела са били висящи в началото на периода  

 94 дела са постъпили през отчетната година    

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

3-месечен срок. С с акт по същество  са свършени  97 дела, прекратени са 2 

дела, 1 дело е върнато на РП-Пазарджик. Проведени са 135 заседания. В 

края на периода са останали висящи 16 дела. 

 

 За съпоставка: . 

През 2013 г. е имало за разглеждане 104 дела от този вид, като 97 от 

тях са постъпили през годината и 7 са останали от предишния период. 

Свършени са 83 дела, от които 72 дела или 87 %  в 3-месечен срок. Със 

съдебен акт по същество са приключили 81 дела,  2 дела са прекратени. 

Проведени са общо 125 съдебни заседания. В края на годината са останали 

висящи 21 дела.  

През 2012г. е имало за разглеждане 101 дела по чл. 78а от НК, като 89 

от тях са постъпили през годината и 12 са останали от предишния период. 

Свършени са 94 дела, от които 83 дела или 88%  в 3-месечен срок. Със 

съдебен акт по същество са приключили 90 дела, прекратени са 4 дела. 

Проведени са общо 127 съдебни заседания. В края на периода са останали 

висящи 7 дела. 

 

 Констатира се незначително намаление на постъпилите през 

отчетната година дела по чл.78а от НК и увеличение на броя на свършените 

дела при запазен процент спрямо миналата година на свършените в 3- 

месечен срок. Увеличен е броят на делата, приключили по същество. За 
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отбелязване е 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 2014г. е имало за разглеждане 641 ЧНД, през 2013 г. - 640 ЧНД, 

през 2012г . - 633 ЧНД. Свършени са 628 дела, от които 622 или 99 % в 3- 

месечен срок. В края на годината са останали несвършени 13 дела, при 17 за 

2013г. и 6 за 2012г.  

От общия брой постъпили ЧНД 7 са за реабилитации по чл.85 – 88а от 

НК, 52 за принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл.89 от НК, 34 дела за 

кумулации по чл.23, 25 и 27 от НК.  

С оглед постъпилите 107 ЧНД по чл.222 и чл.223 от НПК /разпит пред 

съдия на свидетел или обвиняем/ следва да се отчете тенденция към 

увеличаване на броя им дела спрямо миналата година, когато са били 92 

дела.  

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА С АДМИНИСТРАТИВНО-

НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР  

 

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

 803 дела са постъпили 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 по тези дела. 

 в края на периода са останали висящи 155 дела 

 

 

 За съпоставка :  

През 2013 г. е имало за разглеждане общо 1036 АНД, от които 

 890 дела са постъпили през годината 

 146 са останали от предходния период 

 свършени са 831 дела, от които 536 дела или 65% в 3-месечен 

срок 

 със съдебен акт по същество са приключени 724 АНД 

 прекратени са 107 дела  

 проведени са 1188 заседания 

 останали са несвършени 205 АНД.  
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През 2012 г. е имало за разглеждане общо 936 АНД, от които 

 767 са постъпили през годината 

 169 са останали от предходния период 

 свършени са 790 дела, като 526 дела или 67% в 3-месечен срок  

 със съдебен акт по същество са приключили 711 АНД 

 прекратени са 79 дела 

 проведени са 1263 заседания 

 в края на годината са останали несвършени 146 дела 

 

 Въпреки намаленият брой АНД за разглеждане през 2014г. спрямо 

2013г. и намаленият брой на свършени от този вид дела в 3- месечен срок, 

следва да се отчете увеличеният брой на делато от този вид, приключили с 

акт по същество. От друга страна голям брой от АНД за 2013г. са били 

образувани въз основа на жалби против електронен фиш за нарушение по 

ЗДвП. След постановяване на ТР №1/2013г. на ВАС рязко спадна броят на 

обжалваните електронни фишове поради липсата на издавани такива.  

 

 

ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

Обжалвани и протестирани през 2014г. са били съдебни актове общо 

по 482 дела. През 2013г. са били 445 акта, а през 2012г. - 525акта. 

 

 От обжалваните през 2014г.  

 130 са били по НОХД  

 31 - по НЧХД 

 9 - по дела по чл.78а от НК  

 58 - по ЧНД  

 254 - по АНД 

 

 

РЕВИЗИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  

 

През 2014г. от общо протестираните и обжалвани дела са били 

върнати след инстанционен контрол общо 449 дела, от които:  

 по 320 дела са потвърдени съдебните актове 

 по 14 дела постановеният съдебен акт е отменен, а делата -

върнати за ново разглеждане  

 по 5 дела актовете са отменени и върнати на прокурора 

 по 65 дела изцяло са отменени съдебните актове  

 по 33 дела съдебния акт е изменен в наказателната част  
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 по 2 дела съдебния акт е изменен в  гражданко-осъдителната 

част            

 Фактът, че 71% от делата са върнати с напълно потвърден съдебен акт 

и само 18% са с отменен съдебен акт (основна част от които са АНД-а ) 

сочи на изключително висок професионализъм у съдиите и високо  

качество на работата, особено предвид факта, че през отчетната година 

наказателна колегия в РС-Пазарджик е работила с един, съответно с двама 

от съдиите по-малко. 

 

НАТОВАРЕНОСТ  

 

    Натовареност на наказателните съдиите по щат за 2014г.  

 37,61 - спрямо делата за разглеждане  

 33,18 - спрямо свършените дела.  

  

  Действителна натовареност на наказателните съдии за 2014г. 

                   •   49,33 - спрямо делата за разглеждане  

                   •   43,52 - спрямо свършените дела. 

 

      година       2014г.         2013г.        2012г. 

натовареност по 

щат спрямо дела 

за разглеждане 

 

       37,61 

 

       37,92 

 

        36,39 

натовареност по 

щат спрямо 

свършени дела  

        

       33,18 

 

       32,33 

 

        32,31 

действителна 

натовареност 

спрямо дела за 

разглеждане 

 

       49,33 

 

       45,35 

 

        35,41 

действителна 

натовареност 

спрямо 

свършени дела 

 

       43,52 

 

 

       38,67 

 

        31,43 
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ИЗДАДЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ  

 

През 2014г. от "Бюро съдимост" при РС-Пазарджик съд са издадени 

11 347 свидетелства за съдимост и 2 315 справки.  

 

 

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ 

СЪОБЩЕНИЯ  

 

През 2014г. в Районен съд Пазарджик са постъпили 192 искания по 

ЗЕС, от които 28 - от ОД на МВР Пазарджик и 164 - от ДАНС. По 8 искания 

е постановен отказ. 

 

 

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 515 дела, от които 122 НОХД, 14 

НЧХД, 22 по реда на чл.78а от НК, 194 ЧНД, 163 АНД. 

Съдия Стела Михайлова – общо 468 дела, от които 142 НОХД, 15 

НЧХД, 20 по реда на чл.78а от НК, 110 ЧНД, 181 АНД. 

Съдия Красимир Комсалов – общо 521 дела, от които 141 НОХД, 17 

НЧХД, 23 по реда на чл.78а от НК, 158 ЧНД, 182 АНД. 

Съдия Димитър Бишуров – общо 505 дела, от които 145 НОХД, 14 

НЧХД, 22 по реда на чл.78а от НК, 144 ЧНД, 180 АНД. 

Съдия Мариана Шотева – общо 198 дела, от които 47 НОХД, 1 НЧХД, 

7 по реда на чл.78а от НК, 63 ЧНД, 80 АНД. 

Съдия Красимир Лесенски – общо 40 дела, от които 12 НОХД, 2 

НЧХД, 0 по реда на чл.78а от НК, 10 ЧНД, 16 АНД. 

        Броят на делата за разглеждане при отделните съдии през 

отчетния период е както следва:  

Съдия Елисавета Радина – общо 583 дела, от които 140 НОХД, 19 

НЧХД, 24 по реда на чл.78а от НК, 194 ЧНД, 201 АНД. 
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Съдия Стела Михайлова – общо 598 дела, от които 175 НОХД, 23 

НЧХД, 24 по реда на чл.78а от НК, 112 ЧНД, 264 АНД. 

Съдия Красимир Комсалов – общо 599 дела, от които 173 НОХД, 24 

НЧХД, 29 по реда на чл.78а от НК, 162 ЧНД, 211 АНД. 

Съдия Димитър Бишуров – общо 558 дела, от които 165 НОХД, 18 

НЧХД, 27 по реда на чл.78а от НК, 144 ЧНД, 204 АНД. 

Съдия Мариана Шотева – общо 271 дела, от които 74 НОХД, 6 НЧХД, 

11 по реда на чл.78а от НК, 69 ЧНД, 111 АНД. 

Съдия Красимир Лесенски – общо 40 дела, от които 12 НОХД, 2 

НЧХД, 0 по реда на чл.78а от НК, 10 ЧНД, 16 АНД. 

       Броят на свършените делата при отделните съдии през отчетния 

период е както следва:  

Съдия Елисавета Радина – общо 545 дела, от които 131 НОХД, 13 

НЧХД, 21 по реда на чл.78а от НК, 198 ЧНД, 182 АНД. 

Съдия Стела Михайлова – общо 493 дела, от които 149 НОХД, 11 

НЧХД, 21 по реда на чл.78а от НК, 106 ЧНД, 206 АНД. 

Съдия Красимир Комсалов – общо 520 дела, от които 143 НОХД, 14 

НЧХД, 23 по реда на чл.78а от НК, 159 ЧНД, 181 АНД. 

Съдия Димитър Бишуров – общо 491 дела, от които 141 НОХД, 14 

НЧХД, 23 по реда на чл.78а от НК, 142 ЧНД, 171 АНД. 

Съдия Мариана Шотева – общо 271 дела, от които 74 НОХД, 6 НЧХД, 

11 по реда на чл.78а от НК, 69 ЧНД, 111 АНД. 

Съдия Красимир Лесенски – общо 11 дела, от които 0 НОХД, 1 НЧХД, 

0 по реда на чл.78а от НК, 9 ЧНД, 1 АНД. 
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        СЪДИЯ 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период 

общ брой 

дела за 

разглеждане  

общо 

свършени 

дела 

решени по 

същество 

свършени 

в 3 м. 

 срок 

останали 

несвършени 

дела в края 

на периода 

Елисавета 

Радина 
515 583 545 441 467 38 

Стела 

Михайлова 
468 598 493 380 266 105 

Красимир 

Комсалов 
521 599 520 406 396 79 

Димитър 

Бишуров 
505 558 491 360 398 67 

Мариана 

Шотева 
198 271 271 208 206 0 

Красимир 

Лесенски 
40 40 11 10 10 29 

 

Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела при 

отделните съдии през отчетния период:  

Съдия Елисавета Радина – върнати 84 дела с постановени решения, от 

ноито 63 потвърдени, 10 отменени изцяло, 3 отменени и върнати за ново 

разглеждане, 1 отменено и върнато на прокурора, 7 изменени в 

наказателната част. Върнати са 13 дела с постановени определения, от 

които 9 потвърдени, 4 изцяло отменени.   

Съдия Стела Михайлова – върнати 79 дела с постановени решения, от 

които 56 потвърдени, 12 изцяло отменени, 3 отменени и върнати за ново 

разглеждане, 1 отменено и върнато на прокурора, 7 изменени в 

наказателната част. Върнати са 14 дела с постановени определения, от 

които 9 потвърдени, 4 изцяло отменени и 3 изменени в наказателната част. 

Съдия Красимир Комсалов – върнати 59 дела с постановени решения, 

от които 43 потвърдени, 9 изцяло отменени, 2 отменени и върнати за ново 

разглеждане, 4 изменени в наказателната част и 1 изменено в гражданско-

осъдителната част. Върнати са 15 дела с постановени определения, от които 

11 потвърдени, 3 изцяло отменени и 1 отменено и върнато на прокурора. 
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Съдия Димитър Бишуров – върнати 70 дела с постановени решения, от 

които 57 потвърдени, 6 изцяло отменени, 6 изменени в наказателната част 3 

отменени и 1 изменено в гражданско-осъдителната част. Върнати са 21 дела 

с постановени определения, от които 17 потвърдени, 4 изцяло отменени. 

Съдия Мариана Шотева – върнати 65 дела с постановени решения, от 

които 42 потвърдени, 11 изцяло отменени, 5 отменени и върнати за ново 

разглеждане, 1 отменено и върнато на прокурора и 6 изменени в 

гражданско-осъдителната част. Върнати са 10 дела с постановени 

определения, от които 8 потвърдени, 1 отменено и върнато за ново 

разглеждане и 1 изцяло отменено. 

Съдия Красимир Лесенски – няма върнати  дела с постановени 

решения. Върнати са 2 дела с постановени определения, от които 2 

потвърдени. 

        Отразените данни безспорно налагат извода, че съдиите от наказателна 

колегия са работили професионално и отговорно при висока натовареност в 

намален състав, като са приключили по-голяма част от възложените им дела 

в 1-месечен и в 3-месечен срок. Същевременно през отчетния период 

съставът е бил намален - през половината от периода са работили дори само 

четирима съдии. Резултатите от инстанционния контрол на върнатите дела 

също са много добри. Просрочени съдебни актове по две дела има само 

съдия Михайлова - едното с 4 дни, другото приключило с присъда на  

19.09.2014г.  и до края на 2014г. няма предадени мотиви.  

 

 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. 

 Сградата е оборудвана със съвременни електронни екрани, 

разположени във фоайето на първия етаж 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. 



53 

 

 В края на 2012г. е въведена в експлоатация вътрешна телефонна 

централа „Телефонна система Panasonic KX-TDA100D", която се ползва 

съвместно с Окръжен съд Пазарджик. 

 Пазарджишкия районен съд разполага с: 

  - 2 бр. сървъри 

 - 67бр. компютърни конфигурации  

 - 54бр. лазерни принтера 

  - 17бр. многофункционални устройства  

  - 4бр. копирни машини 

  - 1бр. преносим компютър 

 Съдът разполага с мултимедиен прожектор, който се използва за 

провеждане на обучения и презантации. Копирните машини се използват и 

за мрежови скенери и принтери за печат на различните книги с по-голям 

формат и обем. 

 Немалка част от посочената техника е морално остаряла и в голяма 

степен амортизирана. Има необходимост от поетапна подмяна. 

 В районен съд гр.Пазарджик се използват следните програмни 

продукти: 

 - национална информационна система "БЮРА СЪДИМОСТ"39 

  - програмна система “JES” за автоматизация дейността на съдебно-

изпълнителната служба 

  - „АПИС” - правно-информационна система 

  - САС „Съдебно деловодство”  

 - „ПОЛИКОНТ – ТРЗ, счетоводство, граждански договори и 

дълготрайни активи”  

 - Dware-Конто – онлайн програмен продукт, предназначен за  

автоматизиране на счетоводните процеси 
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 - Информационна система за справки по граждански и наказателни 

дела – осигурява на физически и юридически лица достъп до движение на 

делата, които ги интересуват 

  - „LawChoice - случайно разпределение на дела”  

  - Национална база данни „Население” - бързо изготвяне на адресни  

справки и уточняване на ЕГН на лица по делата чрез осигурен директен 

достъп на деловодителите от „Бюро Съдимост” защитен с електронен 

подпис. 

 В РС -Пазарджик има 4бр. копирни машини-ксерокс, които се 

използват като мрежови скенери. 

 Сигурността на информацията се осигурява от лицензиран 

антивирусен софтуер ESET Endpoint Antivirus. 

   

  

    СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ       

 ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

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

постъпили общо 688 изпълнителни дела за общо дължима сума 2 403 

678лв. 

 За сравнение 

         През 2013г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са 

постъпили общо 1316 изпълнителни дела за общо дължима сума 

13 648 561лв. 

 През 2013г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са 

постъпили общо 1873 изпълнителни дела за общо дължима сума 31 175 

483лв.  

 От постъпилите дела:       

 - в полза на Държавата - 247 дела, в т. ч. 150 за публични държавни 

вземания и 97 за частни държавни вземания общо за сумата от 432 689лв. 
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  - в полза на юридически лица и търговци - 144 дела, в т.ч. 33 в 

полза на банки, 50 в полза на търговци и 61в полза на други ЮЛ общо за 

сумата 1 655 045лв.   

 - в полза на граждани – 290 дела, в т. ч. 31 за издръжки, 5 по трудови 

спорове и 254 други общо за сумата от 315 955лв. 

 - за изпълнение на обезпечителни мерки - 7 дела 

От предходния период са останали несвършени 10 580 дела общо за 

сумата от 115 131 924 лв. 

Година 

 
2014г. 2013г. 2012г. 

 

Постъпили  
 

688 

 

1316 

 

1873 
Останали 

несвършени от 

предх.период 

 

10 580 

 

9 680 

 

8 475 

 

Общо  
 

11 268 

 

10 996 

 

10 340 

 

 Броят постъпили дела през 2014г. е два пъти по-малък в сравнение с 

постъпилите през 2013г. и почти три пъти по-малък спрямо 2012г. Този 

факт се дължи от една страна на встъпилите в длъжност 9 ЧСИ в рамките на 

съдебния район, а от друга на изключително бавното администриране, респ. 

извършване на действия и прекратяване на делата от страна на съдебните 

изпълнители при РС-Пазарджик. 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

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. 

За сравнение 

През 2013г. са прекратени общо 404 дела, от които  360 - поради 

реализиране на вземането и 44 по други причини. На друг съдебен 

изпълнител са изпратени 12 дела. Събрана е сума в размер на 8 422 977лв., в 

т.ч. такси  в размер на 312 036 лв. 
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През 2012г. са прекратени общо 376 дела, от които  301 - поради 

реализиране на вземането и 75 по други причини. На друг съдебен 

изпълнител са изпратени 15 дела. Събрана е сума в размер на 6 986 805лв., в 

т.ч. такси  в размер на 435 722 лв. 

 

година прекратени в т.ч. поради 

реализиране на 

вземането 

в т.ч. по други 

причини 

събрана сума  

 

2014г. 

 

 

553 

 

486 

 

67 

 

21 480 199лв 

 

2013г. 

 

 

404 

 

360 

 

44 

 

8 422 977лв 

 

2012г. 

 

 

376 

 

301 

 

75 

 

6 986 805лв 

 

През отчетния период ДСИ Симонова е прекратила 153 дела. За 

2013г. е прекратила 138 дела, а за 2012г. - 130 дела. 

През отчетния период ДСИ Люнгов е прекратил 153 дела. За 2013г. е 

прекратил 130 дела, а за 2012г. - 96 дела. 

През отчетния период ДСИ Цветанова е прекратила 180 дела. За 

2013г. е прекратила 148 дела, а за 2012г. - 123 дела. 

Макар формално да се констатира увеличение на броя прекратени 

дела през отчетната 2014г., то тази цифра в сравнение с броя на висящите 

дела е незначителна - приключени са по-малко от 5% от висящите дела. 

 Причините са в нередовно администриране на изпълнителните дела - 

в продължение на месеци, в редица случаи и в продължение на години. 

Съпоставяйки цифрите на постъпили и висящи дела се налага извода за 

неполагане на усилия от страна на ДСИ за извършване на изпълнителни 

действия, водещи до приключване на делата, в т.ч. и прекратяване на 

основание чл.433, ал.1 т.8 от ГПК. 
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 През отчетната 2014г. са извършени следните изпълнителни 

действия: 

 - 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  

   

          За сравнение  

 През 2013г. са извършени следните изпълнителни действия: 

 - въвод във владение - общо насрочени 45, извършени 29. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 384, извършени 119. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 176, извършени 58.  

          - предаване на вещи – общо насрочени 2, извършени  

          - публична продан - общо насрочени 201, извършени 55 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 97, извършени  

 През 2012г. са извършени следните изпълнителни действия: 

 - въвод във владение - общо насрочени 20, извършени 12. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 336, извършени 89. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 105, извършени 63.  

          - предаване на вещи – общо насрочени 1, извършени 1  

          - публична продан - общо насрочени 133, извършени 43 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 25, извършени 17 
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 НАСРОЧЕНИ И ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕЗ 2014г. ОТ 

ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПООТДЕЛНО  
   

 ДСИ Мариана Симонова 

 - въвод във владение - общо насрочени 2, извършени 1. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 70, извършени 15. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 28, извършени 11.  

          - предаване на вещи – общо насрочени 1, извършени 0  

          - публична продан - общо насрочени 36, извършени 8 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 14, извършени 9 

 

 ДСИ Венцислав Люнгов  

 - въвод във владение - общо насрочени 5, извършени 3. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 103, извършени 3. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 39, извършени 21.  

          - предаване на вещи – общо насрочени 1, извършени 1  

          - публична продан - общо насрочени 51, извършени 8 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 7, извършени 6 

  

 ДСИ Любка Цветанова 

 - въвод във владение - общо насрочени 2, извършени 1. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 105, извършени 26. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 36, извършени 15.  
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          - предаване на вещи – общо насрочени 0, извършени 0  

          - публична продан - общо насрочени 74, извършени 13 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 17, извършени 10 

  

 ДСИ 

Симонова 

ДСИ 

Люнгов 

ДСИ 

Цветанова 

Общо 

насрочени 

изп. действия 

151 206 234 591 

извършени 

изп. действия 

44 42 65 151 

 

 Данните сочат, че за цялата 2014г. тримата ДСИ са насрочили общо 

591 изпълнителни действия, а са извършили общо 151. В сравнение с броя 

на висящите дела и дължимите за извършване действия по тях посочените 

цифри са крайно малки и налагат извода за липса на организация и контрол 

при осъществяване на дейността от страна на ДСИ. Налице са по някои от 

делата и обективни причини за отлагане на насрочени изпълнителни 

действия: по молба на взискателите, липса на секвестируеми движими 

вещи, изплащане изцяло на дълга или разсрочване по чл. 454 от ГПК, 

нередовни призовавания. 

  

 НЕСВЪРШЕНИ 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. 

       В края на 2013г. са останали несвършени общо 10 580 изпълнителни 

дела, от които - в полза на Държавата - 1708 дела, в полза на юридически 

лица и търговци - 3 984 дела и в полза на граждани - 4 592 дела. 
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 В края на 2012г. са останали несвършени общо 9 957 изпълнителни 

дела, от които в полза на Държавата - 1 258 дела, в полза на юридически 

лица и търговци - 3 870 дела и в полза на граждани - 4 437 дела. 

       През отчетния период са постъпили 106 жалби против действия на 

съдебните изпълнители, 3 от които са били уважени. 

       При извършената проверка въз основа на Заповед № 661/23.12.2014г. на 

Административния ръководител - Председател на Районен съд-Пазарджик 

относно организацията на дейността в ДСИС при ПРС е констатирано, че 

изп.дела се разпределят по материи - чрез поставяне на кодове - и на 

случаен принцип от ръководителя на службата, като към всяко дело се 

прилага протокол-извлечение от програмата. Срочните книги са попълнени 

с необходимите вписвания, но по някои дела липсва посочена причина за 

неизвършване на съответно изпълнително действие. Книгите за получени и 

върнати призовки и съдебни книжа и входящия регистър са редовно водени. 

Азбучникът се принтира и подвързва в края на съответната година. Води се 

книга за депозитни суми.  

 Констатирани са многобройни пропуски и нарушения по движението 

на делата: 

 - повече от година не се предприемат действия по движение на дело, 

след което е издадено второ разпореждане за образуване на същото,  

 -многократно по дела не се извършват описи поради неявяване на 

взискателя, макар да е редовно призован,      

 - по голяма част от делата се отлага изпълнителното действие, вместо 

при невнасяне на авансово дължимите такси и разноски производството по 

делото да се прекрати при условията на чл.433  ал.1 т.6 от ГПК,   - 

насрочен опис на движими вещи не е проведен поради " грубо държане от 

страна на длъжника  " - макар да е присъствал служител на МВР,  

 - делото е образувано на 07.05.2012г., като едва  на 23.07.2014г. с 

разпореждане на ДСИ е насрочен опис на движими вещи за 23.09.2014г., 

който не е извършен, като в съставения протокол е отразено, че в проведен 

по телефона разговор длъжникът заявил, че е международен шофьор и не са 

предприети последващи действия,        - 

 - молба за образуване на изп. дело е постъпила на 06.04.2012г., 

разпореждането за образуване на ръководителя на службата е от 

19.04.2012г., като към 31.12.2014г. не са предприети никакви действия, 
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 - изп.д.№1190/2012г. е образувано на 06.04.2012г., ПДИ е връчена на 

длъжника на 25.04.2012г., като към 31.12.2014г. момента делото не е 

администрирано. 

 - изп.д.№1167/2009г. е образувано по молба от 13.08.2009г., през 

2009г. са изпратени запорни съобщения до банки,  към 31.12.2014г. няма 

последващо администриране 

 Това са част от констатациите, направени в доклада за извършената 

проверка, които сочат на трайна тенденция за администриране на делата 

извън всякакви разумни и допустими срокове, като същевременно са 

констатирани случаи на особено бързо администриране и извършване на 

действия от ДСИ. 

 Констатации в този смисъл са правени и при извършени проверки на 

дейността на ДСИ през 2013, 2012, 2011 и 2010г., като въпреки даваните 

препоръки не са предприемани адекватни мерки за отстраняване на 

пропуските.  

                              

    

 СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

 В района на РС-Пазарджик действат десет нотариуса.  

 През отчетната 2014г. в службата по вписвания са образувани общо 

6 385 нотариални дела и са извършени общо 12 987 броя вписвания. 

 През 2013г. в службата по вписвания са образувани общо 6 731 

нотариални дела и са извършени общо 16 999 броя вписвания. 

 През предходната 2012 година в службата по вписвания са образувани 

общо 5 745 дела и са извършени общо 18 121 броя  вписвания. 

  

година 2014г. 2013г. 2012г. 

нотариални дела 6 385 6 731 5 745 

вписвания 12 987 16 999 18 121 
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 Броят на извършените вписвания е доста по-малък в сравнение с 

предходната 2013г. - с 4 000 по-малко, което се дължи на стегнацията в 

обществено-икономическия сектор и повишеното недоверие в кредитните 

институции. 

       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.  

  

 За сравнение 

 Постъпили за вписване актове през 2013г. по видове: 

       - законови ипотеки – 59 бр. 

       - договорни ипотеки – 318 бр. 

       - възбрани –  общо 738 бр. 

       - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове – общо 

590бр. 
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       - 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 7 482 бр. 

       - завещания – 19 бр. 

       - искови молби – 75 бр. 

       - актове за ДС и ОС – 1628 бр. 

 

       Постъпили за вписване актове през 2012г. по видове: 

       - законови ипотеки –113 бр.  

       - договорни ипотеки –659 бр. 

       - възбрани –  745 бр. 

       - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове –479 бр. 

       - 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 –5596 бр. 

       - завещания –99 бр. 

       - искови молби –73 бр. 

       - актове за ДС и ОС –4277 бр. 

       - други – 5704 бр.  

 

         Извършени вписвания от съдиите по вписвания: 

         През отчетната 2014г. съдия по вписванията Мария Милева е 

извършила общо 6 096 вписвания, в т.ч. 560 вписвания, извършени в СВ при 

РС-Пещера за периода 01.01.2014г. - 13.03.2014г. 

         През отчетната 2014г. съдия по вписванията Боряна Ангушева е 

извършила общо 7 912 вписвания. 
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         През отчетната 2014г. съдия по вписванията Ася Томова е извършила 

общо 7 792 вписвания. 

 Дейността на службата по вписванията при РС-Пазарджик е добре 

организирана, което е установено и при извършената проверка от съдии в 

Пазарджишкия районен съд. По подадените молби своевременно се 

извършват съответните действия от съдиите по вписванията. Преписките се 

комплектоват и администрират съобразно изискванията на ПВ.  

 

 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 с приемането на Закон за 

изменение и допълнение на АПК и по-конкретно § 19, който предвижда 

индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, както и 

отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на 

земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по 

местонахождение на имота по реда на АПК, доведе до още по-висока 

натовареност на районните съдилища, каквато не е била целта на 

законодателя. Дори да се приеме, че целта е била по-малко дела да достигат 

до ВАС като последна инстанция, то при внимателен анализ на 

натовареността на съдилищата би могло да се намери по-добро решение. 

      

          СТАНОВИЩА ПО ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ 

 Актуална е дискусията за неравномерната натовареност на органите 

на съдебната власт, респ. индивидуалната натовареност на магистратите, за 

начина на кариерното им израстване и методиката за атестиране. 

         В тази насока ВСС проявява сериозна активност -  има създадени две 

работни групи към ВСС, инициира се активност от страна на магистратите 

за даване на становища, анализират се постъпилите предложения и се 

предлагат разумни решения, голяма част от които са намерили място в 

законопроекта за изменение и допълнение на ЗСВ. 
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                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 През отчетната година Председателят на Пазарджишкия районен съд 

е осъществявал общо организационно и административно ръководство на 

съда и контрол върху работата на държавните съдебни изпълнители, 

съдиите по вписванията и на служба "Бюро съдимост" съгласно 

правомощията си по чл. 80 от ЗСВ.       

 Постигнати са добри резултати, който дават основа за последващи 

успехи.  

 Вярвам, че у всеки един от нас е останала надеждата, че с общи 

усилия и труд ще успеем да възвърнем доверието на обществото и да 

съградим отново един независим съд, който да работи по европейски 

стандарти. 

 

                             Административен ръководител –Председател на 

                                  Районен съд –Пазарджик:                                                                        

       ВЕСЕЛКА ЗЛАТЕВА 

 


