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            Резултатите от дейността на Пазарджишкия районен съд през 2012г. се 

базират на сведенията от  годишните статистически отчети през последните три 

години. 

           При анализа на данните от изготвените справки се установява следното: 

 

           КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

            Съдии 

            През 2012 г. щатът на Районен съд гр. Пазарджик беше от 14 съдии, като с 

Решение на ВСС по протокол № 51/29.11.2012 г. беше увеличен с 1 щатна 

бройка за съдия, на която е преместена съдия Ани Харизанова от Районен съд гр. 

Пещера с Решение на ВСС по протокол № 53/13.12.2012г.Съдия Ани Харизанова 

встъпи в длъжност на 15.01.2013 г. През 2012 г. заетите щатни бройки са 14, като 

съдия Надежда Славчева беше назначена с Решение на ВСС по протокол № 

22/31.05.2012 г. и встъпи в длъжност на 13.06.2012г.   

            Рангове „съдия в АС” притежават Николинка Цветкова, Иванка Илинова, 

Веселка Златева, Николинка Попова, Красимир Комсалов, Цветанка Вълчева и 

Стела Михайлова.С Решение на ВСС по протокол № 7/16.02.2012 г. бяха 

повишени в ранг „съдия в АС” Елисавета Радина, Десислава Ралинова и 

Димитър Бишуров.С ранг „съдия в ОС” са съдиите Майа Попова и Мариана 

Шотева.Статут на несменяемост през 2012 г. придобиха съдиите Мариана 

Шотева /Решение на ВСС по протокол № 8/23.02.2012 г./ и Мира Мирчева  

/Решение на ВСС по протокол № 53/13.12.2012 г./.През 2012 г. беше проведено 

периодично атестиране от ВСС на съдиите Елисавета Радина, Иванка Илинова, 

Веселка Златева, Десислава Ралинова и Димитър Бишуров. 

             През 2012 г. за заместник административен ръководител – заместник 

председател с Решение на ВСС по протокол № 12/22.03.2012 г. беше назначена 

Елисавета Радина, а съдия  Майа Попова беше освободена от тази длъжност и 

назначена на длъжност “съдия“.  

            Съдия Елисавета Радина до 02.04.2012 г. беше в отпуск по майчинство. 

От 15.12 2012г. в отпуск по майчинство е съдия Мира Мирчева, а от 18.01.2013г. 

и съдия Майа Попова е в отпуск по майчинство. 

            Поради високата натовареност на съдиите в Районен съд гр. Пазарджик и 

по предложение на административния ръководител през 2012г. са 

командировани съдии от други съдилища както следва: 

           -  със Заповеди № ЛС -300/11.11.2011г. и № ЛС – 24/02.02.2012 г. на 

Председателя на Апелативен съд гр. Пловдив е командирован от Районен съд гр. 

Асеновград съдия Даниел Луков от 01.12.2011 г. до 31.01.2012 г. и от 06.02.2012 

г. до 23.02.2012 г.Със Заповед № 787/30.05.2012г. на Председателя на ВКС е 

командирован Даниел Атанасов Луков – съдия от Военен съд гр. Пловдив за 

приключване на възложени наказателни дела, по които е бил даден ход и са 

извършени процесуално-следствени действия.  
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           - със Заповеди № 334/27.06.2011 и № 462/08.09.2011г. на Председателя на 

Окръжен съд гр. Пазарджик е командирована младши съдия Росица Кюртова да 

изпълнява длъжността съдия в Районен съд гр. Пазарджик от 01.07.2011г. до 

13.06.2012г. 

            В Районен съд Пазарджик по щат работят и 3 държавни съдебни 

изпълнители и 2 съдии по вписванията, като следва да се отбележи, че към 

настоящия момент в съдебния район не работи нито един ЧСИ. 

           Основният фактор, обуславящ увеличение щата на съда е обемът и 

сложността на постъпващите дела, поради което са правени предложения за 

промени в щата до ВСС от Председателя на съда за отпускане на щатни бройки 

за съдии и служители и до Министъра на правосъдието за увеличаване щата на 

Държавните съдебни изпълнители. 

 

Съдебни служители 
         През 2012г. щатното разписание на Районен съд гр. Пазарджик включваше 

45 щата за служители, структурирани съобразно ПАРОАВАС и включващ: 

ръководни длъжности, обща администрация и специализирана администрация.  

         С Решение на ВСС по протокол № 4/26.01.2012 г. е дадено съгласие за 

преназначаване на съдебен служител от длъжност „съдебен деловодител“ на 

длъжност „съдебен секретар“. Не е дадено съгласие за трансформиране на една 

свободна щатна длъжност за „съдебен секретар“ в длъжност „съдебен 

помощник“.С Решение на ВСС по протокол № 6/09.02.2012 г. щатната численост 

е намалена  с 1 щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“. С Решение 

на ВСС по протокол № 32/26.07.2012 г. е увеличена щатната численост с 1 щатна 

бройка за длъжността „съдебен секретар“ и е дадено съгласие за назначаване на 

съдебен служител на тази длъжност.    

         Към 01.01.2013г. в съда е незаета 1 щатна бройка за съдебен секретар, 

поради спиране на конкурсите с Решение на ВСС по протокол № 48/08.11.2012г. 

до извършване на анализ на щатовете в съдебната администрация във всички 

органи на съдебната власт и оптимизиране на адекватното им разпределение.При 

това положение с оглед обема на делата, броя на съдиите и на насрочваните 

съдебни заседания, дейността на съдебните секретари е затруднена. 

 

     УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

       

     Организация на съдебната дейност 

               Административното ръководство на съда полага усилия за създаване на 

оптимална организация на работата.Постъпилите книжа по граждански дела, 

след като получат входящ номер и дата от входящия дневник се докладват на 

административния ръководител на съда, който ги образува, ако са налице 

процесуалните изисквания, като определя вида им.Постъпилите книжа по 

наказателни дела се докладват за образуване на зам. административния 

ръководител. 
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          Техническата дейност по разпределението на делата се извършва 

електронно на случайния принцип по входящия им ред от съдебен деловодител, 

въз основа на писмена заповед.По всяко дело се прилага протокол за 

определения съдия-докладчик. 

След разпределението им, делата се докладват на определения съдия-

докладчик в същия ден или най-късно на следващия ден. 

         Определянето на съдия-докладчик по изпълнителните дела също се 

извършва на принципа на случайния избор чрез програмния продукт на ВСС за 

разпределение на делата „LawChoice”, като техническата дейност се извършва от 

деловодителите в съдебно-изпълнителна служба.Изпълнителните дела се 

докладват за образуване на Ръководителя на ДСИС. 

          Съдебните заседатели по наказателни дела се избират на случаен принцип, 

като се използва САС „Съдебно деловодство”. По всяко дело се прилага и 

протокол за разпределение на съдебните заседатели. 

          С разпореждане на административния ръководител е възложено на отделни 

служители създаването на електронни папки по делата чрез сканиране и 

присъединяване към деловодната програма на постъпилите искови молби по 

граждански дела, респ. обвинителни актове по наказателни дела и на 

постановените от съда актове от открито и от закрито заседание. 

          В Районен съд Пазарджик през 2012г. е имало обособени осем граждански 

и шест наказателни състава, което разпределение е съобразено с броя на 

постъпващите дела. 

          Разпределението на наказателните дела се извършва по видове – НОХД, 

НОХД с фактическа и правна сложност, НЧХД, НАХД, ЧНД, КОМУЛАЦИИ 

АНХД по чл. 78 А от НК, споразумения по реда на чл. 382 от НПК, жалби 

против постановления на прокурора по реда на чл. 423 от НПК, при еднаква 

процентна натовареност на всички съдии от наказателна колегия. 

         При разпределението на гражданските дела е определена различна 

процентна натовареност по основните материи за всеки от съдиите, съгласно 

утвърдена таблица със заповед на административния ръководител.  

        По този начин е постигната оптимална и равномерна натовареност на 

всички съдии, разглеждащи граждански дела, който извод е направен и при 

извършената проверка на основание чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ от съдии в ПОС.От 

друга страна въпреки недостатъчния брой съдии, работещи в тази колегия, са 

положени усилия за специализацията им по основните материи. 

Съдебните заседания са провеждани по седмичен график, утвърден от 

Председателя на съда, съгласно който всеки съдия заседава и съответно дава 

дежурство в определени дни от седмицата.През работните дни дежурят по един 

граждански и един наказателен съдия, а дежурствата през почивните дни се 

извършват по график, утвърден от Председателя на съда. 
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Съдебна администрация              
          В съда са водени всички деловодни книги, изискуеми съгласно Правилника 

за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища на електронен и на хартиен носител.  

  През 2012г. два пъти е извършвана инвентаризация на делата в 

гражданско и наказателно деловодство, съдебно-изпълнителна служба и 

„Архив”.От съставените протоколи се установява, че през отчетната година няма 

изгубени дела. 

 Въпреки натовареността и недостатъчния брой помещения, дейността на 

съдебната администрация в Пазарджишкият районен съд е добре организирана. 

 В по-голямата си част съдебните служители са с дългогодишен стаж в 

съдебната система, притежават необходимите професионални качества, работят 

с чувство за отговорност, притежават морални качества за съдебен служител и 

работят добре в екип.  

През отчетната година част от съдебните служители участваха и в 

специализирани обучения, организирани от НИП. 

През изминалата 2012г. няма наложени дисциплинарни наказания на 

съдебни служители.  

 Регулярно са провеждани общи събрания на съдебната администрация, на 

които служителите са запознавани с резултатите от извършените проверки на 

дейността на съда, обръщано им е внимание за констатирани пропуски в 

работата от съдиите във връзка с надлежното администриране на делата и са 

обсъждани възникналите въпроси в хода на работата. 

При извършената проверка на основание чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ и въз 

основа на Заповед № 654/05.11.2012г. на Председателя на Окръжен съд 

Пазарджик за периода 01.04.2012г. – 31.10.2012г. по отношение организацията 

на дейността на гражданска колегия е констатирано, че срочните и описната 

книга се водят редовно, резултатите от съдебните заседания се нанасят 

своевременно, като не са установени пропуски при организация на деловодната 

работа. 

В Акта за резултатите от плановата проверка в РС Пазарджик по 

граждански дела за 2010г., 2011г. и първото полугодие на 2012г., извършена въз 

основа на Заповед № ПП.01-90/04.10.2012г. на главния инспектор на 

Инспектората към ВСС е направен извод за установен добър ред в организацията  

на дейността на служба „Съдебно деловодство“.Ръководителят на службата е 

изпълнявал своевременно задълженията си по чл. 18 от ПАРОАВАС, като е 

поддържал добрата организация в работата.Констатирани са пропуски в работата 

на гражданско деловодство във връзка с подреждането и номерирането на 

книжата по делата и съответните актове на съдията от закрито заседание – 

разпореждания, определения.Такива пропуски са били налице по заповедните 
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производства и при подреждането и изпращането на книжата при въззивно 

обжалване.Констатирани са пропуски при подреждането на самите книжа – на 

отделните документи, прилагани по делата, като следва да се има предвид, че 

своевременното и правилно подреждане на документите, съответно 

докладването и администрирането на делата, е първата и основна предпоставка 

за тяхното навременно движение и приключване в срок.В тази насока се 

осъществява ежедневен контрол и са поставени високи изискванията от 

административното ръководство и съдиите към работата на служителите от 

„съдебно деловодство“. 

Следва да се отчете обаче и обстоятелството, че огромният брой заповедни 

производства изключително много затруднява дейността на 

деловодителите.Този вид дела се докладват и администрират многократно, 

поради необходимостта от изчисляване и спазване на предвидените в закона 

процесуални срокове в интерес на страните - за издаване на изпълнителен лист, 

за подаване на възражение, за предявяване на установителен иск за 

съществуване на вземането и т. н.Въпреки значителното увеличаване обема на 

работа обаче след влизането в сила на новия процесуален закон, броят на 

съдебните деловодители остава непроменен и това няма как да не даде 

отражение на качеството им на работа. 

          При извършените проверки на работата в наказателна колегия са 

направени констатации, че организацията по водене и съхранение на 

деловодните книги по наказателни дела е на много добро ниво.Всички книги и 

регистри се водят на електронен и на хартиен носител и съгласно изискванията 

на правилника.Не са констатирани пропуски относно спазването на срока за 

изпращане за изпълнение на влезлите в сила съдебни актове. 

          Въз основа на заповед на Председателя на РС Пазарджик е извършена 

проверка 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 пропуски единствено  при отразяване на датата на настъпилата реабилитация, 

като съответният съдия е отбелязвал датата на обработването, вместо датата на 

настъпване на реабилитация.Дадена е препоръка в тази насока и са предприети 

мерки за изпълнението й. 

                

          Организационна дейност 

          През съдебната година се провеждат редовно събрания на съдиите от 

гражданска и наказателна колегия, на които се обсъжда констатираната 

противоречива съдебна практика, извършван е анализ на делата с 

продължителност на разглеждане повече от 6 месеца, обсъждани са върнатите 

дела на прокуратурата и гражданските дела с отменен ход по същество, както и 

други въпроси, свързани с приложението на материалните и процесуалните 
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закони.Съдиите от ПРС обсъждат и изразяват писмено становище и по всички 

поставени въпроси от ВКС във връзка с предложения за постановяване на 

Тълкувателни решения. 

       Съдиите от гражданска колегия спазват възприетата практика по всички 

производства, по които се засягат права или интереси на дете, вкл. по делата за 

издръжки и разводи по взаимно съгласие, препис от исковата молба да се 

изпраща на Дирекция „Социално подпомагане” за изразяване на становище или 

изготвяне на социален доклад, а по делата за разрешение за теглене на детски 

влог и разпореждане с имущество на стойност над 2000 лева задължително да се 

изисква доклад от Дирекция „Социално подпомагане”. 

       Съдиите от ПРС вземат участие във всички обучения, работни срещи и 

инициативи, организирани от Пазарджишкия окръжен съд по проекта 

„Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно 

сътрудничество по дела в българските съдилища“. 

       И през настоящата година районните съдии, ДСИ, съдиите по вписванията и 

служителите от администрацията взеха участие в семинари и обучения, 

включени в програмата на НИП и в организираните такива от Министерство на 

правосъдието. 

        През 2012г. бяха проведени две съвместни съвещания между съдии и 

служители от Пазарджишкия районен съд и Старозагорския районен съд, с оглед 

обмяната на опит и добри практики в работата на двете съдилища.На последното 

проведено съвместно съвещание, организирано от ПРС, беше изнесен доклад за 

дейността на РС Пазарджик. 

        През периода м. март – м. май 2012г. Пазарджишкия районен съд беше 

обект на гражданско наблюдение по проект „Правосъдие близо до хората: втора 

фаза“, като на проведения брифинг за представяне на доклада за гражданското 

наблюдение РС Пазарджик беше отличен с ГРАМОТА за принос в развитието на 

съдебната система на местно ниво и партньорство между съда и гражданския 

сектор.На 10.01.2013г. беше сключено споразумение за сътрудничество между 

РС Пазарджик, представляван от Административния ръководител Николинка 

Цветкова и Сдружение „Център на НПО в Разград“, представлявано от 

Председателя на УС Георги Димитров за осъществяване на граждански 

мониторинг върху дейността на съда за подобряване на достъпа на граждани до 

правосъдия в РС Пазарджик. 

        Продължава и практиката за провеждане на разпитите на деца, жертви на 

насилие в т. нар. “синя стая” в изпълнение на проект „Чуй детето” на Институт 

за социални дейности и практики гр. София. „Синята стая” е специализирано 

помещение, изградено в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. 

Пазарджик. 

 

Достъп и работа с обществеността  
РС Пазарджик има електронна страница http://www.rcourt-pz.info, на 

която се публикуват съдебните актове по гражданските и наказателни дела, 

http://www.rcourt-pz.info/
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публичните продани по изпълнителните дела.Могат да се правят справки по 

дела, публикуват се обяви за конкурси за свободни длъжности, информират се за 

структурата на съда, необходими документи, банкови сметки, нужни телефони 

за връзка с определена служба и др. 

          На интернет страницата на съда най-посещаваните раздели са 

разработеното меню за търсене на съдебен акт по номер или друг зададен 

критерий. 

        Създадена е отделна секция в Главното меню за Делата с особен обществен 

интерес, където се публикува информация за движението на делата с особен 

обществен интерес, както и линкове към изготвените съдебни актове.  

          Онлайн справките в модулът „ УЕБ портал за достъп до съдебни дела“ в 

който са включени всички съдилища от Пазарджишки съдебен район набират 

все по-голяма популярност. Доказателство за това са регистрираните над 1600 

потребители и направените над 120 000 справки за година. Той позволява в 

реално време проследяването на движението на всяко едно дело от исковата 

молба до съдебният акт със съответните дати, резултати, протоколи от открити 

заседания и съдебни актове.  

 Посещенията на страницата и тази година бележат възход: 

 

 
 

За 2012г. има 39 297бр. уникални посещения и  37 607бр. повторни, 

резултата е 76 804бр. за година или над 6 400бр. месечно.Увеличението е с над 

10% спрямо 2011г.  

         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 2012г. новообразувани са общо 7 679 дела от всички видове, от които 

2275 наказателни дела и 5404 граждански дела. 

        Новообразуваните дела през 2011г. са общо 8 379 дела, от които 2339 

наказателни и 6 040 граждански.  

        През 2010г. общият брой на новообразуваните дела е 8 449, от които 2602 

наказателни и 5847 граждански. 
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2010г. 2011г. 2012г. 

        8449 

  5847+2602 
8379 

6040+2339 
7679 

5404+2275 

 

 

         Тези данни сочат за общо намаление на броя на постъпилите граждански 

дела в сравнение с предходните две години, което се обуславя основно от броя 

на образуваните заповедни производства и частните граждански дела.При 

наказателните се запазва тенденцията за постепенното им намаление. 

          Общо за разглеждане 

          В началото на 2012г. в съда е имало останали несвършени от предходния 

период общо 947 дела и заедно с новообразуваните за разглеждане са били общо 

8626 дела.От тях 2620 дела са наказателни и 6006 граждански. 

          За сравнение през 2011г. в съда е имало за разглеждане общо 9291 дела, от 

които 912 останали несвършени от предходната година.От тях 2591 дела са 

наказателни и 6700 граждански. 

          През 2010г. в съда е имало за разглеждане общо 9290 дела, от които 841 

останали несвършени от предходната година.От тях 2844 дела са наказателни и 

6446 граждански. 

 

 

2010г. 2011г. 2012г. 

9290 

6446+2844 
9291 

6700+2591 
8626 

6006+2620 

 

 

          Свършени дела 

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 

897 дела.Проведени са 9695 заседания. 

През 2011г. са свършени общо 8344 дела, от които 7533 в срок до 3 месеца 

или 90%.Със съдебен акт по същество са приключили 7406 дела.Прекратени са 

938 дела.Проведени са 10267 заседания. 

          През 2010г. са свършени  общо 8378 дела, от които  в 3 месечен срок - 7659 

или 91%.Със съдебен акт по същество са приключили 7527 дела.Прекратени са 

851 дела.Проведени са 10139 заседания. 
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Година 
Общо за 

разглеждане 

Свършени 

 

Общо 

Със 

съдебен 

акт по 

същество 

Прекратени 

До 3 

месеца 

Бр. % 

2010 9290 8378 7527 851 7659 91 

2011 9291 8344 7406 938 7533 90 

2012 8626 7719 6822 897 6805 88 

 

От изложените данни е видно, че се запазва много висок процента на 

свършените дела в тримесечен срок и през отчетната 2012г., който резултат е 

показателен за стремежа и усилията на съдиите от Пазарджишкия районен съд за 

приключване на възложените им дела в най-кратки срокове. 

 

Несвършени дела  
Броят на останалите несвършени дела в ПРС към 01.01.2013г. е общо 907, 

при 947 към 01.01.2012г. и 912 към 01.01.2011г. 

  

 

2010г. 2011г. 2012г. 

912 

660+ 252  

947 

602 + 345 

907 

613 + 294 

 

От несвършените дела през 2012г. 294 са наказателни, а 613 

граждански.През 2011г. несвършените наказателни дела са 345, а гражданските 

602.През 2010г. – 252 наказателни и 660 граждански. 

Намалението на висящите дела в края на периода се дължи основно на 

усилията на наказателна колегия и се обуславя от обстоятелството, че през 

2012г. не е имало продължително отсъстващи съдии.Към настоящия момент тази 

колегия отново работи в намелен състав и не е налице обективна възможност за 

назначаване на заместник през периода на отсъствие на съдия М. Попова.В тази 

насока са били и направените предложения от административния ръководител на 

съда за промени в ЗСВ с цел създаване на механизми за оптимално обезпечаване 

на съдилищата в такива случаи. 
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Натовареност по щат 

При щат от 14 съдии средномесечното постъпление на съдия в ПРС през 

2012г. е 51, 35 дела, през 2011г. е било 55, 30, а през 2010г. - 55, 

30.Увеличаването на щата с 1 съдийска бройка е недостатъчно, тъй като не би 

могло да даде съществено отражение върху натовареността на съдиите.При 15 

бр. съдии по щат през м. декември 2012г. натовареността е 47, 92 броя към 

делата за разглеждане /т. е. разликата е 3, 43 дела/, а към свършените дела 42, 88 

или разликата е 3, 07 дела.Освен това през 2013г. отново 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. 

 

 

2010г. 2011г. 2012г. 

       55,30         55,30 

 

51,35 

 

 

 

Действителната натовареност   
Значително по-реална представа за месечната натовареност на съдиите се 

получава при разпределението на броя дела за разглеждане, съответно на броя на 

свършените дела според действително работилите съдии през годината.Това е 

показателят за действителната натовареност на съдиите.Този показател спрямо 

делата за разглеждане през 2012г. е 52,92 дела на един съдия за месец, при 59,94 

дела за 2011г. и 65,89 дела за 2010г. 

 

2010г. 2011г. 2012г. 

65,89 59,94 52,92 

 

 

Действителната натовареност спрямо свършените дела е 47, 36 за 2012г., 

съответно 53, 83 дела за 2011г. и 59, 42 свършени дела от един съдия за 2010г. 
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2010г. 2011г. 2012г. 

59, 42 53, 83 47, 36 

 

 

            Тези данни са показателни за високата натовареност, при която работят 

съдиите от РС Пазарджик и за необходимостта от увеличаване на щата поне с 

още една бройка.Само по този начин може да се обезпечи нормалното 

функциониране на съда и да се осигури обективна възможност на всеки от 

съдиите да подготви, насрочи и разгледа качествено и в законоустановените 

срокове възложените му дела.Така ще се гарантира и възможността на съдиите 

да вземат участия в семинари и обучения, да повишават професионалната си 

квалификация, без това да нарушава нормалния процес на работа. 

                                      

                                            

                                     НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

През отчетната 2012г. новообразуваните наказателни дела са общо 2275 

броя, вкл. и 5 върнати от горната инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените  действия.Новообразувани са 633 НОХД, 60 НЧХД, 89 

НАХД по чл. 78 А от НК, 621 ЧНД, 767 АНХД, проведени са 105 разпита. 

         През 2011г. в ПРС новообразуваните наказателни дела са били 2339, в т. ч. 

и 19 върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводството.От 

общия брой наказателни дела 665 са НОХД, 55 НЧХД, НАХД по чл. 78 от НК 71, 

ЧНД 737, ЧНД /разпити/ 119, АНХД 692. 

        Тези данни за 2010г. са били – 2602 новообразувани дела, в т. ч. 6 върнати 

от горната инстанция за продължаване на съдопроизводството. Новообразувани 

през посочената година са 717 НОХД, 68 НЧХД, 56 НАХД по чл. 78 А от НК, 

899 ЧНД, 634 АНХД, проведени са 228 разпита. 

 

          

          Новообразувани наказателни  дела                                

           
Година НОХД НЧХД ЧНД ЧНД 

разпити 
АНХД 78а НК общо 

2010 717 68 899 228 634 56 2602 

2011 665 55 737 119 692 71 2339 

2012 633 60 621 105 767 89 2275 
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         Следователно налице е намаление на постъплението на НОХД, поради 

намаление броя на внесените в съда обвинителни актове, което не е 

значително.По-съществено намаление е налице по отношение постъплението на 

ЧНД, което е обяснимо със законодателните промени в процесуалния 

закон.Запазва се и тенденцията за съществено увеличение постъплението на 

АНХД по чл. 78а, ал. 1 от НК и на делата с административно-наказателен 

характер.  

 

          Останали несвършени наказателни дела 

          В края на 2012г. са останали несвършени 294 дела, при 345 в края на 2011г. 

и 252 останали несвършени в края на 2010г. 

 

 

Година 

Останали 

несвършени от 

пред. г. 

Ново 

постъпили 

Върнати от 

горната 

инстанция 

Всичко за 

разглеждане 

Несвър

шени 

2010 242 2602 6 2844 252 

2011 252 2339 19 2591 345 

2012 345 2275 5 2620 294 

  

 

Очевидно е намалял броя на останалите несвършени дела в края на отчетния 

период, което се дължи на добрата организация на работа на съдиите от 

наказателна колегия – своевременно администриране, насрочване и разглеждане на 

възложените им дела. 

  

 Срокове за приключване на наказателните дела 

           През отчетния период са свършени общо 2326  наказателни  дела от 

всички видове, като средната продължителност на разглеждането им, отчетена 

от образуване до постановяване на  крайния съдебен акт е била както следва: 

- до 3 месеца - 1864, от които 1040 свършени в едномесечен срок, от 3 до 

6 месеца - 341, от 6 месеца до 1 година - 100 и над 1 година - 20. 

По критериите на ВСС през 2012г. за свършени дела в срок до 3 месеца са 

1864 или  80 % от  наказателните дела, при 1850 или 82 % от наказателните дела 

за 2011г. и 2266 или 87 % за 2010г. 
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Година ОБЩО 
ДО 3 МЕС. 

Бр. % 

2010 2592 2266 87 

2011 2246 1850 82 

2012 2326 1864 80 

 

 

         Очевидно се оформя тенденция за постепенно намаление процента на 

приключените в 3 месечен срок дела, която може да се обясни със същественото 

намаление на постъпленията на ЧНД, преобладаващата част от които се 

разглеждат по дежурство в деня на постъпването им. 

 

         Наказателни дела от общ характер 

         През 2012г. в ПРС новообразувани са 633 НОХД. Няма върнати за ново 

разглеждане.С останалите несвършени от 2011г. 121 дела общо за разглеждане  

през 2012г. в съда е имало 754 дела от този вид. 

          За сравнение през 2011г. в ПРС новообразувани са били 665 НОХД, в това 

число 11 върнати за ново разглеждане, при 717 новообразувани за 2010т., в това 

число 2 върнати за ново разглеждане.Общо за разглеждане през 2011г. в ПРС е 

имало 747 НОХД, а през 2010г. – 794 НОХД. 

 

          

          ПОСТЪПЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ 

 

          Постъпления по видове НОХ дела 

          През отчетната година най-голям брой новообразувани дела е имало за 

общоопасни престъпления /общо 193 дела/, включващи транспортни 

престъпления по чл. 343, ал. 1, б. „б”, ал. 3, б. „а” от НК – 167 броя, отнемане на 

МПС по чл. 346 от НК – 1 брой, за отглеждане на растения и престъпления, 

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

7 броя.Следват престъпления против собствеността (общо 174 НОХД), от които 

кражби по чл. 194-197 от НК /без чл. 196а НК/ - 125 броя, грабеж по чл. 198 и чл. 

200 от НК – 8 броя, присвояване по чл. 201-208 от НК /без чл. 203 и чл. 206, ал. 4 

от НК/ - 12 броя, измама по чл. 209-211 от НК – 13 броя, документна измама по 

чл. 212 /без чл.212, ал.5/, 212а, 212 б НК – 2 бр., застрахователна измама по чл. 

213 от НК - 1 брой, за изнудване /рекет/ по чл. 213а, ал. 1 и 2, чл. 214, ал. 1 и чл. 

214а от НК – 1 брой.За същия период са новообразувани и 73 наказателни дела 

за документни престъпления.Новообразуваните дела за престъпления против 

стопанството през 2012г. са общо 45 НОХД, 30 от които за престъпления в 

отделни стопански отрасли – чл. 228 до чл. 240 от НК.Броят на 
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новообразуваните дела за престъпления против личността е общо 47, от които 

10 дела са за средна телесна повреда – чл. 129 от НК, 3 дела по чл. 159 ал. 2, 3 и 5 

от НК, 3 дела за престъпления по чл. 149 и чл. 150 от НК /блудство/, едно дело за 

трафик на хора по чл. 159а-159в от НК,  2 дела за изнасилване по чл. 152 от НК и 

4 дела за склоняване към проституция – чл. 155 от НК.През отчетния период са 

новообразувани и 75 наказателни дела за престъпления против брака, 

семейството и младежта, 12 дела за престъпления против правата на 

гражданите, 6 от които против интелектуалната собственост, 9 наказателни дела 

за престъпления против дейността на държавните органи и обществени 

организации и 5 дела за престъпления против реда и общественото 

спокойствие, от които 2 за хулиганство по чл. 325 от НК. 

       Данните сочат, че се запазва висок броят на новообразуваните дела за 

общоопасни престъпления – 193 за 2012г., при 232 за 2011г. Намаление е налице  

при новообразуваните дела за престъпления против собствеността – с 52 по-

малко от постъпилите през 2011г., когато са били общо 226, както и при делата 

за престъпления против стопанството – с 7 бр. по-малко от постъпилите през 

2011 г., когато са били 52 бр.Увеличение има при постъпленията на делата за 

документни престъпления – с 16 повече от 2011г., когато броят им е бил 57,  при 

делата за престъпления против брака, семейството и младежта – с 31 повече в 

сравнение с 2011г., когато общият им брой е бил 44.При останалите видове 

наказателни дела не се наблюдава съществено изменение в постъпленията. 

        От новообразуваните НОХД 512 са по обвинителен акт и 121 внесени със 

споразумения от прокурора. 
 

          Свършени НОХ дела: 

          От общо разгледаните 754 НОХД през отчетната 2012г. са свършени общо 

647 НОХД, от които 505 дела в срок от 3 месеца, което представлява 78 %, а 284 

от тези дела са свършени в срок до един месец.  

През 2011г. свършените НОХД са 626, в срок до 3 месеца - 499 или 80 %. 

          През 2010г. свършени са общо 712 НОХД, от които в 3 месечен срок 614 или 

86 %. 

 

Година 
ОБЩО 

свършени 

ДО 3 МЕС. 

Бр. % 

2010 712 614 86 

2011 626 499 80 

2012 647 505 78 
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        От свършените общо 647 НОХД със съдебен акт по същество са 345, 

прекратени са 302, от които 159 със споразумение по чл. 384 от НПК и 112 със 

споразумение по чл. 382 от НПК. 15 дела са върнати за доразследване. 

         Сравнителният анализ показва, че и през 2012г. съдиите от наказателна 

колегия продължават усилията си за разглеждане и приключване на делата в най-

кратки срокове.Процентът на свършените в 3-месечен срок НОХД се запазва висок, 

като повече от половината от тези дела са приключени до един месец. 

 

          Свършени НОХД по видове: 

Най-много свършени НОХД през 2012г. са за общоопасни престъпления - 

192, от които 166 за транспортни престъпления по чл. 343, ал. 1, б. „б” и ал. 3, б. 

„а” от НК. В по-голямата си част – 111 дела са приключили със споразумения. 

Свършени са и голяма част от делата против личността – 44 броя, против 

правата на гражданите – 13 бр., против брака, семейството и младежта – 74, 

против собствеността - 189, против стопанството - 48, против дейността на 

държавни органи – 6,  документни престъпления – 74, против реда и 

общественото спокойствие – 7 дела.  

В РС Пазарджик по две наказателни дела са издавани европейски заповеди 

за арест по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. 

Пряко се прилагат от съдиите и Регламентите на Европейския парламент и 

Съвета по НАХД, образувани по жалби срещу наказателни постановления на 

Началника на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с които са 

наложени административни наказания за извършени административни 

нарушения по Закона за автомобилните превози. 

Съдебните поръчки по ЧНД се изпълняват въз основа на Европейската 

конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси от 1959г. 

В РС Пазарджик е разгледано и едно дело по молба за трансфер на 

наказателно производство, изпратена от Районен съд гр. Брежица, Република 

Словения чрез Министерството на правосъдието на Република България. 

 

Дела с особен обществен интерес 

През 2012г. са били обозначени и разгледани 6 дела с особен обществен 

интерес, както следва: 

 

1. НОХД № 702/2011г. за престъпление по  чл. 201 НК в пет пункта, чл. 202 

ал. 1 т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 316 вр. с чл. 308 ал. 1 НК в двадесет пункта 

чл. 205 ал.1 т. 1 вр. с чл. 201 НК два пункта. Докладчик – съдия Стела 

Михайлова. Постигнато е споразумение по отношение на едната 

подсъдима.Съдебният състав се отвежда, делото е преразпределено на 

случаен подбор на съдия Красимир Комсалов. Присъда № 206/25.6.2012г., 

протестирана и обжалвана, ПзОС отменя присъдата отчасти и връща 

делото за ново разглеждане. Образувано е дело с № 1881/2012г. – 

насрочено за 28.01.2013 г. – докладчик: съдия Шотева. 
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2. НОХД № 303/2012 г. за престъпление по чл. 205, ал.I, т.1 от НК във връзка 

с чл.201 от НК. Докладчик – съдия Бишуров. Постановена е присъда № 

267/28.9.2012г. 

3. НОХД № 392/2012 г. за престъпление по чл. 215, ал. 2, т. 1 и т. 2 във връзка 

с чл.26, ал.1 от НК, докладчик: съдия Михайлова, насрочено за 23.01.2013 

г. 

4. НОХД № 550/2012 г. за престъпление по чл.212, ал. II, предл. 1-во във вр. с 

чл. 2 НК, докладчик – съдия Михайлова, насрочено за 06.02.2013г. 

5. НОХД № 941/2012 г. за престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308, ал. 2 във 

вр. с ал. 1 от НК, докладчик – съдия Шотева. Приключило е с присъда № 

226/11.7.2012г. 

6. НОХД № 1168/2012 г. за престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 2, чл. 159б, ал. 2 

от НК, докладчик: съдия Комсалов; насрочено за 24.01.2013г. 

 

          Върнати за  доразследване НОХД 

През 2012г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура Пазарджик 

26 дела от общ характер, като по 25 от делата това е направено от състав на 

Пазарджишкия районен съд, а едно дело е върнато от ВКС по извънредния способ 

за възобновяване на производството и отмяна на влязъл в сила съдебен акт.  

 Броят на върнатите  на прокурора дела през 2011г. е бил общо 29, а през 

2010г.- 23. 

По  14 броя НОХД  с определение от съдебно заседание съдът е върнал 

делото за доразследване (  НОХД №№ 1519/11; 1853/11; 2153/11г.; 2167/11; 79/12г. 

192/12г; 383/12г.; 518/12г.;923/12г.;1028/12г.;501/12).От върнатите за доразследване 

НОХД през 2012г. 11 са с разпореждане на  съдията-докладчик от закрито 

заседание ( НОХД №№ 564/12г.; 1420/12г.1295/12г.; 32/12г).От така прекратените в 

закрито съдебно заседание дела прокурорът е упражнил правото си на частен 

протест по 1 бр. дела, който е приет за основателен при въззивния 

контрол.Останалите разпореждания не са протестирани и делата са били върнати за 

доразследване след изтичане на срока за атакуване.  

За сравнение - през 2012г. прави впечатление, че по-големия брой дела са 

били върнати на прокуратурата с определение от съдебно заседание, докато през 

2011г. - в големия брой случаи делата се прекратяват и делото се връща на 

прокуратурата още с разпореждането на съдията-докладчик.  

След анализ на съдържанието на съдебните актове, с които се е стигнало 

до прекратяване на производството и връщане на делото на прокурора, се 

налагат следните изводи относно  причините за това: 

Основната част от делата са върнати поради накърняване на правото на 

защита на обвиняемия ( НОХД №№ 1519/11г.; 1853/11г.; 2153/11г.; 2167/11г.; 

192/12г.; 518/12г.; 564/12г.; 957/12г.; 1028/12г.; 1295/12г. 1420/12г. 501/12г.).В 

преобладаващия брой случаи правата на обвиняемия са били накърнени поради 

това, че обвинителния акт  не отговаря на изискванията на чл.246 от НПК.Най-

често срещаните случаи на нарушение е противоречие между обстоятелствената 
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и заключителната част на обвинителния акт, което е възпрепятствало 

възможността обвиняемият да разбере фактите по обвинението, с което се 

гарантира възможността му за упражняване правото на защита в предоставения 

от закона обем.В друга част от случаите има констатации за липса на подробно  

описание на престъпната деятелност на обвиняемия, което поражда неясноти и 

води до ограничаване на правото му на защита.В отделни ОА е констатирана 

нередовност и несъответствие с изискванията на чл. 246 от НПК, поради липса в 

обстоятелствената част на факти, обуславящи съставомерността на деянието или 

такива, които сочат  участието на обвиняемия/съобвиняем в осъществяването му. 

Има само един случай на връщане на делото за доразследване от о.с.з. поради 

необоснованост на ОА – НОХД 923/12г.По НОХД 383/12 г., което е образувано 

по внесено споразумение между страните за решаване на делото,  

производството е било прекратено и делото върнато поради неправилно 

посочване на дата и място на извършване на инкриминираното престъпно 

деяние.Следва да се посочи, че искане в тази посока е направил самия прокурор, 

участвал в заседанието.Констатира се единичен случай на връщане на дело, 

внесено с постановление на прокурора с предложение за освобождаване от 

наказателна отговорност по чл. 78 а от НК – НАХД 32/12г.Процесуалното 

основание за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на 

прокурора е по чл. 377 от НПК – липса на основания по чл. 78а от НК.Само в 

един случай (НОХД 501/ 12г.) делото е върнато на прокурора поради 

констатация  за нарушаване на правата на обвиняемия в досъдебното 

производство.Конкретно нарушаването на правата се е изразило в бездействие 

на разследващия орган  да назначи тълковник на обвиняемия, който е бил глух и 

неграмотен - обстоятелства, които съдът възприел непосредствено в с.з.Няма 

дела, по които наказателното производство да е прекратено на някое от 

основанията, посочени в чл. 250 НПК. 

В крайна сметка може да се направи извод, че в Пазарджишкия районен 

съд  връщането на  делата е съобразено със задължителните указания на ВКС за 

точното и еднакво прилагане на закона, дадени с ТР № 2/2002 година на ОСНК. 

Делата се връщат само за допуснати отстраними съществени процесуални 

нарушения.В съответствие с постановеното в т. 4.1  и т. 4.2 от  ТР №2/2002 год. 

стриктно се следи дали в обстоятелствената част на обвинителния акт 

прокурорът е посочил фактите, които обуславят съставомерността на деянието и 

участието на обвиняемия в осъществяването му, както и времето, мястото и 

начина на извършване на престъплението и пълните данни за личността на 

обвиняемия.Прави се обоснована преценка дали установените непълноти в 

обвинителния акт се отнасят до съставомерните признаци на деянието и 

участието на обвиняемия в него. 

Изнесените данни налагат извода, че делата следва да се връщат още от 

разпоредително заседание, при което задължително да се прави преценката 248, 

ал.1 т.3 от НПК.Навременната и правилна преценка в тези случаи освен, че 

визира проявен професионализъм от съдиите-докладчици, не води до 
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неоправдано забавяне на делото и предоставя възможност за инстанционен 

контрол на взетото решение за връщане на делото.  

 

          Постъпили дела по реда на Глава Двадесет и четвърта НПК „Бързо 

производство” 

 В ПРС през 2012г. са образувани 109 броя такива дела, от които 54 са решени 

по същество и 53 са приключени със споразумение.През 2011г. общият брой 

наказателни дела, разгледани по реда на бързото производство е бил 133, от които 

51 решени по същество и 82 приключени със споразумение. 

 

          Постъпили дела по реда на Глава Двадесет и пета НПК „Незабавно 

производство” 

В ПРС през 2012г. са образувани 26 бр. такива дела, при 30 за 2011г. и 39 за 

2010г.Всички са  приключили в деня на образуването им. 

 

 Дела приключили по реда на Глава Двадесет и седма НПК 

Съкратено съдебно следствие по Глава Двадесет и седма НПК през 2012г. е 

проведено по 91 броя НОХД, при 88 през 2011г. и при 112 през 2010г. 

 

Дела приключили със споразумение по реда на Глава Двадесет и девета от 

НПК 

         Със споразумение през 2012г. са приключили общо 271 дела, от които 159 

по реда на чл. 384 от НПК и 112 по реда на чл. 382 от НПК.През 2011г. са 

приключили общо 298 дела, от които 274 по реда на чл. 384 от НПК и само 24 по 

реда на чл. 382 от НПК, а през 2010г. са приключили общо 315 дела, от които 28 

- по реда на чл. 382 НПК и 287 по реда на чл. 384 НПК. 

         Безспорно следва да се отчете, че прилагането на диференцираните 

процедури, предвидени в НПК, води до ускоряване на правосъдната дейност, 

като дава възможност за приключване на голяма част от делата в едно съдебно 

заседание.По този начин се спестява и много процесуално време на съдиите и 

неоправданото призоваване на свидетели, вещи лица, съдебни заседатели, както 

и разходи за възнагражденията им. 

 

      Оправдателни присъди 

 През 2012г. в Пазарджишкия районен съд са постановени общо 38 

оправдателни присъди и решения.По 26 НОХД и по 10 броя НЧХД са 

постановени оправдателни присъди.По 2 бр. АНХД по чл. 78 А от НК са 

постановени решения, с които нарушителите са признати за невиновни. 

           От протестираните оправдателни присъди 8 са потвърдени и 1 отменена. 

           Сравнителният анализ на броя на оправдателните присъди сочи за 

драстично увеличение на броя им през изминалата отчетна година. 

            През 2011г. в Пазарджишкия районен съд са постановени общо 14 

оправдателни присъди и решения.По 11 НОХД и по 2 броя НЧХД са 
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постановени оправдателни присъди.По едно УБДХ е постановено решение, с 

което нарушителят е признат за невиновен. 

           През 2010г. оправдателните присъди и решения са били общо 41, от които 

26 по НОХД и 11 по НЧХД.По 3 НАХД по чл. 78А от НК и 1 дело по УБДХ са 

постановени решения, с които нарушителите са признати за невиновн. 

           Основанията за постановяване на оправдателни присъди в повечето 

случаи са поради недоказаност на повдигнатото обвинение предимно относно 

авторството на деянията, недоказаност на причинната връзка между действията 

на подсъдимите и вредоносния резултат, а в някои случаи поради липсата на 

субективния елемент от престъпния състав, т. е. липсата на вина.Друга част от 

оправдателните присъди са постановени на основание чл. 9, ал. 2 от НК, след 

като съдът е приел, че вменените деяния на подсъдимите са с явно незначителна 

степен на обществена опасност, поради което не съставляват престъпление.    

            

          Съдени лица 

 През 2012г. общо съдените лица от ПРС са 797.Осъдени са 738, оправдани 

са 28. През 2011г. са съдени 755 лица, от които оправдани са 30 лица. 

От осъдените 738 лица, 15 лица са непълнолетни.На 473 от осъдените лица 

е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като по отношение на 

359 от тях е приложено условно осъждане.На 12 лица е наложено наказание 

лишаване от свобода над 3 до 15 години, на 51 лица е наложено наказание 

„глоба”, на 190 „пробация” и на 12 лица е било наложено друг вид наказание.С 

одобрено от съда споразумение по реда на чл. 381 - 384 от НПК са били наказани 

общо 339 лица. 

 

Останали несвършени наказателни дела  

          В края на 2012г. в ПРС са останали висящи 107 НОХД, от които 51 с 

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

месеца до 1 година – 8 и над една година – 4.   

               В края на 2011г. са останали висящи 121 НОХД, от които 89 с изтекъл срок 

от образуването им до 3 месеца, от 3 до 6 месеца – 18, от 6 месеца до 1 година – 

7 и над 1 година - 3. 

Броят на останалите висящи НОХД в края на 2010г. е бил 82. 

Налице е подобряване на бързината на правораздаване, което се дължи на 

добрата организация на работа и кадровата обезпеченост на наказателна колегия 

през 2012г. 

 

Причини за отлагане на делата 

          През 2012г. са били насрочени общо 1139 НОХД, като 501 са били 

отложени.За предходната 2011г. са били насрочени 1079 НОХД, като 472 са 

били отложени.  

          Проведени са 1257 заседания по делата от общ характер през отчетната 

година, при 1079 през 2011г. и 1156 през 2010г. 
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         Следва да се отбележи, че делата се отлагат по обективни причини основно 

поради неявяване на подсъдими и техните защитници, след представянето на 

болничен лист със съответно отбелязване в графа „забележки”, удостоверяващо 

невъзможност за явяване пред съд.В този случай съгласно сега действащата 

нормативна уредба е необходимо съдът при отлагане на делото, да задължи 

съответния участник в процеса да представи надлежно медицинско 

удостоверение.Ако такова не бъде представено следва да се ангажира 

административно-наказателната отговорност на съответния участник, станал 

причина за отлагане на делото, както и да се измени мярката за неотклонение на 

подсъдимия в по-тежка при липса на уважителна причина за неявяване в съдебно 

заседание.В тази насока са констатирани пропуски при извършената проверка от 

съдии от ПОС, като са дадени препоръки за стриктно спазване на изискванията 

на Правилника за устройство и организация на работата на органите на 

медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските 

експертизи, приет с ПМС № 83 от 26.04.2010г. и приложение в пълна степен на 

дисциплиниращите разпоредби на чл. 66 от НПК и чл. 271, ал. 11 от НПК. 

         Делата с фактическа и правна сложност често се отлагат и за събиране на 

допълнителни доказателства – разпит на свидетели, изслушване на вещи лица, 

които са необходими за цялостното им изясняване от фактическа страна. 

 

          Движение на наказателните дела от частен характер през последните 

три години: 

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

годината и 31 останали от предходния период.Свършени са общо 63 дела от този 

вид, от които 23 /37%/ в три месечен срок.Със съдебен акт по същество са 

приключили 33 от тези дела.Прекратено е било производството по 30 

НЧХД.Проведени са общо 237 заседания и в края на годината са останали 

несвършени 28 дела от този вид. 

През 2011г. за разглеждане е имало 79 НЧХД, в т. ч. 55 постъпили през 

годината и 24 останали от предходния период.Свършени са общо 48 дела от този 

вид, от които 20 /42%/ в три месечен срок.Със съдебен акт по същество са 

приключили 20 от тези дела.Прекратено е било производството по 28 

НЧХД.Проведени са общо 151 заседания и в края на годината са останали 

несвършени 31 дела от този вид. 

През 2010г. е имало  87 НЧХД за разглеждане, в т. ч. 68 постъпили през 

годината и 19 останали от предходния период.Свършени са общо 63, от които 36 

/или 57%/ в тримесечен срок.Със съдебен акт по същество са приключили 37 от 

тях.Прекратено е било производството по 26 НЧХД.Проведени са общо 171 

заседания и в края на годината са останали несвършени 24 дела от този вид.  

          Направения сравнителен анализ сочи на равномерно постъпление на 

делата от този вид.Процента на свършените в 3-месечен срок дела от частен 

характер отново е нисък, което обуславя необходимостта от полагане на повече 

усилия от съдиите за срочното им разглеждане и приключване. 
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           Движение на административните дела по чл. 78А от НК за периода от 

2010 – 2012г.: 

           През 2012г. е имало за разглеждане 101 дела от този вид, като 89 от тях са 

постъпили през годината и 12 са останали от предишния период.Свършени са 94 

дела, от които 83 в тримесечен срок /88% от делата/.Със съдебен акт по същество 

са приключили 90 дела, прекратени са 4.Проведени са общо 127 съдебни 

заседания по дела от този вид и в края на годината са останали висящи 7 броя. 

          През 2011г. е имало за разглеждане 74 дела от този вид, като 71 от тях са 

постъпили през годината и 3 са останали от предишния период.Свършени са 62 

дела, от които 52 в тримесечен срок /84% от делата/.Със съдебен акт по същество 

са приключили 58 дела, прекратени са 4.Проведени са общо 82 съдебни 

заседания по дела от този вид и в края на годината са останали висящи 12 броя. 

През 2010г. е имало за разглеждане 60 дела от този вид, като 56 от тях са 

постъпили през годината и 4 са останали от предишния период.Свършени са 57 

дела, от които 48 са в тримесечен срок /или 84%/.Със съдебен акт по същество са 

приключили 53 дела, прекратени са 4.Проведени са общо 92 съдебни заседания 

по дела от този вид и в края на годината са останали висящи 3 броя. 

Отново е налице увеличение на постъплението на дела от горепосочения 

вид през отчетната година, а същевременно е увеличен и процента на 

приключените в 3 месечен срок. 

 

Движение на частните наказателни дела /без тези за разпит пред съдия/ 

през последните три години: 

          През 2012г. е имало за разглеждане 633 частни наказателни дела /с 109 по-

малко от предходната 2011г., когато са били 742 и с 284 по-малко от 2010г., 

когато са били 917 броя/.Свършени са 627, като 622 или 99% са в 3 – месечен 

срок.В края на годината са останали несвършени 6 такива дела. 

От общия брой постъпили ЧНД 6 са за реабилитации по чл. 85 – 88а от НК, 

170 за принудителни медицински мерки по ЗЗ и чл. 89 от НК, 50 дела за 

комулации по чл. 23, 25 и 27 от НК.  

          Налице е трайно оформила се тенденция за съществено намаляване 

постъплението и на частните наказателни дела за разпит на обвиняеми и 

свидетели от досъдебното производство пред съдия, като през 2012г. е имало 105 

такива дела, през 2011г. – 119 и през 2010г. - 228  броя. 

          

           Движение на делата с административно-наказателен характер през 

последните три години: 

           През 2012г. е имало за разглеждане общо 936 АНХД, като 767 от тях са 

постъпили през годината и 169 са останали от предходния период.Свършени са 

790 такива дела, в срок до три месеца 526 броя, или 67 %.Със съдебен акт по 

същество са приключили 711 АНХД, били са прекратени 79 броя, при проведени 

1263 заседания.В края на годината са останали несвършени 146 дела от този вид.  
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През 2011г. е имало за разглеждане общо 829 АНХД, като 692 от тях са 

постъпили през годината и 137 са останали от предходния период.Свършени са 

660 такива дела, в срок до три месеца 440 броя, или 67 %.Със съдебен акт по 

същество са приключили 582 АНХД, били са прекратени 78 броя, при проведени 

1079 заседания.В края на годината са останали несвършени 169 дела от този вид.  

През 2010г. е имало за разглеждане общо 758 АНХД, като 634 от тях са 

постъпили през годината и 124 са останали от предходния период. Свършени са 

621 такива дела, в срок до 3 месеца 435 броя, или 70%. Със съдебен акт по 

същество са приключили 575 АНХД, били са прекратени 46, при проведени 1000 

съдебни заседания.В края на годината са останали 137 несвършени дела от този 

вид.  

Изложените статистически данни показват трайна тенденция за 

увеличение постъпленията на делата с административно-наказателен характер, 

което обаче не се е отразило на процента на свършените в три месечен срок дела 

от този вид. 

 

          Обжалвани и протестирани съдебни актове 

          През отчетната 2012г. са обжалвани и протестирани общо 116 НОХД, при 

103 за 2011г. и 122 за 2010г. 

Влезлите в сила съдебни актове са по 597 НОХД, в т. ч. и 19 оправдателни 

присъди. 

 

          Ревизирани съдебни актове 

          През 2012г. общият брой на върнатите наказателни дела след 

инстанционен контрол е 343.От тях са потвърдени изцяло съдебните актове по 

270 дела.По 29 съдебните актове са отменени, поради нарушения на материалния 

или процесуалния закон, 1 дело е отменено и върнато за ново разглеждане на 

въззивния съд, 10 дела са отменени и върнати за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд, 2 дела са отменени и върнати на прокурора, 27 от 

делата са изменени в наказателната част, а 4 в гражданско-осъдителната част. 

През  2012г. са върнати и резултатите по 99 определения, постановени по 

наказателни дела. 74 от тях са потвърдени, 8 са отменени изцяло, 8 са отменени и 

върнати за продължаване на съдопроизводствените действия, 6 са отменени и 

делата върнати на прокурора и 3 са изменени. 

Тези резултати се базират на приетите от ВСС коефициенти за оценка на 

резултатите от обжалването на съдебните актове. 

Изложените данни открояват високо качество на правораздавателната 

дейност в общ план, като се има предвид, че в една календарна година се 

получават резултатите от обжалването както на актове, постановени през 

съответната година, така и на актове от предходни години.  
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          Натовареност 

          Натовареността на съдиите разглеждащи наказателни дела при щат 6 за 

изминалата година е 36, 39, а към свършените дела 32,31.  

 Действителната натовареност на наказателните съдии към делата за 

разглеждане през 2012г. е 35, 41 броя месечно, а към свършените дела 31, 43 

броя. 

 

Издадени свидетелства за съдимост         

През 2012г. от Бюро съдимост при Пазарджишкия районен съд са издадени  

12 861 свидетелства за съдимост и са извършени 2 431 справки. 

 

  Издадени разрешения по Закона за електронните съобщения 

            През 2012г. по реда на чл. 250а и сл. от ЗЕС са издадени общо 308 

разрешения, от които по искане на ТД „НС” Пазарджик - ДАНС 194, по искане 

на ОД на МВР Пазарджик - 20, по искане на РУП - 8 и по искане на ТЗБОП 

Пазарджик 86 броя.Постановени са и 4 отказа. 

            През 2011г. по реда на чл. 250а и сл. от ЗЕС са издадени общо 318 

разрешения, от които по искане на ТД „НС” Пазарджик ДАНС 212, по искане на 

ОД на МВР Пазарджик 8 и по искане на ТЗБОП Пазарджик 98 броя. 

            През 2010г. по реда на чл. 250а и сл. от ЗЕС са издадени общо 220 

разрешения, от които по искане на ТД „НС” Пазарджик - ДАНС 142 и по искане 

на ОД на МВР Пазарджик 78 броя. 

 

                                      

                                             ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

         През отчетната 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 бързи производства, 3539 

заповедни производства и 425 ЧГрД. Новообразувани са и 20 административни 

дела, които се разглеждат по реда на АПК. 

        През  2011г. в ПРС новообразувани са общо 6040 граждански дела, в т. ч. 4 

върнати от по-горна инстанция за продължаване на съдопроизводството.От тях 

707 са граждански дела по общия ред, 327 дела от и срещу търговци, 226 други 

граждански дела, 123 бързи производства, 4120 заповедни производства и 532 

ЧГрД.Постъпили са и 5 административни дела през същата година. 

        През 2010г. в ПРС новообразувани са общо 5847 граждански дела, в т. ч. и 

17 върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводството.От тях 

699 са граждански дела по общия ред, 341 дела от и срещу търговци, 275 други 

граждански дела, 122 бързи производства, 3964 заповедни производства и 442 

ЧГрД.Образувани са били и 4 административни дела. 
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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 

2010 699 122 4 442 3964     341 275 

2011 707 123 5 532 4120     327 226 

2012 659 116 20 425 3539     468 177 

         

       Налице е съществено намаление на образуваните заповедни производства /с 

581 по-малко от 2011г./ и на частните граждански дела / с 107 по-малко от 

предходната година/.Независимо от цялостното намаление на заповедните 

производства все по-голяма част от тях преминават в установителни искове по 

чл. 422 от ГПК, които се разглеждат по общия исков ред.Съществено е увеличен 

броя на делата от и срещу търговци /с 141 дела повече от 2011г./, на 

административните дела, разглеждани по реда на АПК /с 4 пъти повече от 

предходната година/ и на делбите /с 2 пъти повече от предходната година/.  

        Тези данни обуславят извод, че независимо от намалението на общия брой 

постъпили граждански дела натовареността на съдиите не само не е намаляла, но 

и се е увеличила.Съществено отражение за това дава увеличеното постъпление 

на търговски дела, на административни дела и на исковете за делба. 

        Следва да се отчете, че натовареността на съдиите е увеличена и с оглед 

утежняването на гражданския процес, уреден с разпоредбите на новия ГПК.По 

голяма част от делата съдът дължи произнасяне в кратки процесуални срокове 

/заповедни производства, охранителни производства, обезпечения, бързи 

производства/.Засилено е и служебното начало в гражданския процес, като съдът 

е длъжен да дава указания на страните с оглед надлежно упражняване на 

процесуалните им права, да се произнася с определение от закрито заседание по 

всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата с определение 

по чл. 140 от ГПК, да изготвя доклад по делото.По всички допълнителни 

искания на страните /за продължаване или възстановяване на процесуалните 

срокове, за предоставяне на правна помощ, за приемане на насрещен иск, 

привличане на трети лица и др./ съдът също дължи произнасяне с определение 

още преди да насрочи делото за разглеждане в открито заседание.Независимо от 

тази значителна по обем процесуална дейност гражданските съдии полагат 

максимални усилия за спазване на процесуалните срокове и за качеството на 

правораздаване.В тази положителна насока са и констатациите от извършените 

проверки на дейността на гражданска колегия при ПРС. 

        

          Общо за разглеждане  

          Всичко за разглеждане през 2012г. е имало 6006 граждански дела, при 6700 

за 2011г. и 6446 за 2010г. В края на 2012г. са останали несвършени 613 дела, при 

602 в края на 2011г. и 660 останали несвършени в края на 2010г. 

 

 



 26 

Година 

Останали 

несвършени от 

пред. г. 

Ново 

образувани 

Върнати от 

горната 

инстанция 

Всичко за 

разглеждане 

Несвър

шени 

2010 599 5847   17 6446 660 

2011 660 6040 4 6700 602 

2012 602 5404 7 6006 613 

 

 

         Срокове за приключване на гражданските дела 

          През отчетния период са свършени общо 5393 граждански  дела от всички 

видове, при 6098 за 2011г. и 5786 за 2010г.По критериите на ВСС през 2012г. за 

свършени дела в срок до 3 месеца са 4941 или 92% от гражданските дела, при 

5683 или 93 % за 2011г. и 5393 или 93% за 2010г. 

 

Година ОБЩО 
ДО 3 МЕС. 

Бр. % 

2010 5786 5393 93 

2011 6098 5683 93 

2012 5393 4941 92 

 

От общо свършените 5393 граждански дела със съдебен акт по същество са 

4986, при  5664 за 2011г. и 5413 за 2010г. 

          Процента на свършените в 3 месечен срок дела отново е много висок, 

което се обуславя от големия брой заповедни производства, подлежащи на 

разглеждане в 3 дневен срок и спазването на процесуалните срокове от съдиите. 

 

            

           ПОСТЪПЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ 

 

Граждански дела разглеждани по общия исков ред 

         През 2012г. в ПРС са новообразувани 659 граждански дела по общия ред, в 

т. ч. 5 върнати от по-горна инстанция, 468 дела от и срещу търговци и 177 други 

граждански дела, в т.ч. 1 върнато от горна инстанция.  
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          През 2011г. в ПРС са новообразувани 707 граждански дела по общия ред, в 

т. ч. 4 върнати от по-горна инстанция, 327 дела от и срещу търговци и 226 други 

граждански дела.  

          През 2010г. новообразуваните граждански дела по общия ред са 699 броя, 

т. ч. 9 върнати от по-горна инстанция, 341 от и срещу търговци, в т. ч. 4 върнати 

от по-горна инстанция и 275 други граждански дела, в т. ч. 1 върнато от горна 

инстанция. 

 

ГОДИНА ОБЩ РЕД ОТ И СРЕЩУ 

ТЪРГОВЦИ 

ДРУГИ 

2010 699 341 275 

2011 707 327 226 

2012 659 468 177 

          

          

         Динамиката на постъплението по видове граждански дела, подлежащи 

на разглеждане по общия исков ред за последните три години е следната: 

          В сравнение с 2011г. през отчетната 2012г. е намален броя на 

новообразуваните дела по предявени искове по СК.През 2012г. са 

новообразувани общо 386 дела по СК, в т. ч. развод и недействителност на брака 

- 125 броя, развод по взаимно съгласие - 97 броя, издръжка - 23 броя и дела за 

изменение на издръжка - 41 броя.  

         През 2011г. са новообразувани общо 401 дела по СК, в т. ч. развод и 

недействителност на брака - 141 броя, развод по взаимно съгласие - 105 броя, 

издръжка - 29 броя и дела за изменение на издръжка - 58 броя. 

         През 2010г. новообразуваните дела по СК са били общо 354, в т. ч. развод и 

недействителност на брака - 138 броя, вкл. 7 получени по подсъдност, развод по 

взаимно съгласие - 97 броя, издръжка - 24 броя и дела за изменение на издръжка 

- 52 броя. 

          През отчетната година е увеличен съществено броят на новообразуваните 

дела по предявени облигационни искове – 492, като в това число се включват и 

исковете по чл. 422 от ГПК, исковете за непозволено увреждане и дела от и 

срещу търговци.За сравнение през 2011г. броят на делата от този вид е бил 371, а 

през 2010г. общо са били образувани 435 облигационни дела. 

          Броят на новообразуваните дела по предявени вещни искове през 2012г.  е 

намалял – 59 броя, при 75 за 2011г. и 65 за 2010г. 

          Съществено увеличение се наблюдава при новообразуваните дела по 

искове за делба.През 2012г. броят им е бил 77, при 38 броя през 2011г. и 49 за 

2010г.  
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Постъпленията при исковете по КТ, в т. ч. за обезщетение по чл. 200 от КТ 

и за отмяна на уволнение през последните три години са, както следва: 133 

новообразувани дела през 2012 г., в т.ч. 5 получени по подсъдност и 1 върнато за 

ново разглеждане, 143 новообразувани дела през 2011г., в т. ч. 1 получено по 

подсъдност, 172 новообразувани дела през 2010г., в. т. ч. 1 получено по 

подсъдност и 2 върнати за ново разглеждане.  

През 2012г. са новообразувани и 177 броя други граждански дела, в т. ч. по 

ЗЗСДН, ЗЗД, ЗГР и др.Броят на новообразуваните дела от тези видове през 

2011г. е бил 226, а през 2010г. 275.  

По едно гражданско дело, образувано в ПРС е било издадено 

удостоверение за признаване на българско съдебно решение.По част от делата по 

СК книжата се връчват със съдебни поръчки, тъй като ответниците са граждани 

на чужди държави.Съдебните поръчки също се извършват, като се прилага 

процедурата по регламент 1393/2007г. 

По едно гражданско дело за родителски права производството е било 

спряно на основание чл. 37 от КМЧП, тъй като е имало данни за образувано дело 

с тъждествен предмет пред Румънски съд. 

В РС Пазарджик има образувано гражданско дело по предявен иск за 

непозволено увреждане срещу немски гражданин, при условията на 

евентуалност иск за неоснователно обогатяване.В случая местоизвършването на 

неправомерното деяние и мястото на настъпване на вредоносните последици 

свързват  осъществения фактически състав с българския правен ред, обосновават 

приложимост на българското право и компетентност на българския съд. 

 

          Общо за разглеждане 
          През 2012г. в ПРС е имало общо 2015 граждански дела за разглеждане в 

открито заседание /новообразувани общо 1140, от които 116 бързи производства 

и общо 575 останали несвършени от предходен период/ 

          През 2011г. в ПРС е имало общо 2017 граждански дела за разглеждане в 

открито заседание /новообразувани общо 1383, от които 123 бързи производства 

и общо 634 останали несвършени от предходен период/ 

          За сравнение през 2010г. е имало общо 2026 граждански дела за 

разглеждане в открито заседание /новообразувани 1437, от които 122 бързи 

производства и останали несвършени от началото на годината общо 589 броя/. 

 

 

2010г. 2011г. 2012г. 

2026 2017          2015 
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          Свършени граждански дела  

          През 2012г. са свършени 678 граждански дела по общия ред, от които 475 в 

три месечен срок, което представлява 70 %.Със съдебен акт по същество са 

свършени 512 дела, 166 са прекратени. 

          През 2011г. са свършени 749 граждански дела по общия ред, от които 515 в 

три месечен срок, което представлява 69 %.Със съдебен акт по същество са 

свършени 577 дела, 172 са прекратени. 

           За 2010г. са свършени 677 граждански дела по общия ред, от които в 3 

месечен срок 446, което представлява 66 %.Със съдебен акт са свършени 518 

дела, а 159 са прекратени. 

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

223 в три месечен срок, или 52% от делата.Със съдебен акт са свършени 309 дела 

от този вид, а 122 са прекратени. 

През 2011г. в съда са свършени и 335 дела от и срещу търговци, от които 

183 в три месечен срок, или 55% от делата.Със съдебен акт са свършени 231 дела 

от този вид, а 104 са прекратени. 

През 2010г. в съда са свършени 326 дела от и срещу търговци, от които 196 

в 3 месечен срок, което представлява 60%.Със съдебен акт са свършени 250, а 76 

са прекратени. 

От другите граждански дела, вкл. искове по Закона за защита срещу 

домашно насилие, по чл. 26 и чл. 30 Закона за закрила на детето, ЗГР са 

свършени 198 дела, от които 186 в 3 месечен срок или 94%.От тях 174 дела са 

със съдебен акт по същество и 24 са прекратени.През 2011г. са свършени общо 

228 други граждански дела, от които 221 или 97% в три месечен срок, 201 от тях 

са със съдебен акт по същество и 27 са прекратени.През 2010г. са свършени 271 

такива дела, от които 258 или 95 % в 3 месечен срок, 235 от тях са със съдебен 

акт по същество, 36 са прекратени. 

         В съда през отчетния период са свършени и 122 производства по чл. 310 

ГПК, от които 97 в 3 месечен срок, което представлява 80%.Със съдебен акт  са 

81 броя и 41 са прекратени. 

         През 2011г. са свършени 134 дела по реда на бързото производство, от 

които 120 или 90 % в три месечен срок.Със съдебен акт по същество са 

приключили 84 от делата и 50 са прекратени. 

         За сравнение през 2010г. са свършени 118 дела по реда на бързото 

производство, като 105 от тях са в 3 месечен срок - 89 %. Със съдебен акт по 

същество са приключили 81 от делата и 37 са прекратени. 

         През отчетната година са свършени 3525 дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК, 

като 100 % са в 3 месечен срок.В края на годината са останали несвършени 38 

такива дела. 

          През 2012г. са свършени и 427 частни граждански дела – 100 % в три 

месечен срок, от които 408 са с акт по същество и 19 са прекратени.Броят на 

свършените ЧГрД през 2011г. е бил 533, при 443 за 2010г. 
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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. 

2010 677 446 66 326 196 60 271 258 95 118 105 89 3948 443 

2011 749 515 69 335 183 55 228 221 97 134 120 90 4115 533 

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

 

 

Очевидно е, че и през изминалата година съдиите са полагали усилия за 

подобряване бързината на правораздаване, като с оглед значителния обем на 

делата, предвидените кратки процесуални срокове в новия ГПК за произнасяне 

по голяма част от тях и желанието на съдиите за специализация по материи 

напълно обосновано и необходимо е увеличаването на гражданска колегия поне 

с още един съдия.На практика това се оказва обективно невъзможно през 

настоящата година, въпреки увеличаването на щатната численост на съда с една 

бройка, тъй като съдия Мирчева е в отпуск по майчинство от края на миналата 

година, а съдия Илинова е командирована в ПОС.При това положение 

гражданска колегия ще продължи да работи при същия числен състав от 7 съдии. 

           

           

          Свършени граждански дела по видове 

          През 2012г. са свършени значителен брой дела, разглеждани по общия ред 

по облигационни искове – 496 броя, от които 431 са по искове за непозволено 

увреждане и дела от и срещу търговци.Свършени са и голяма част от делата, 

образувани по искове по СК – 408, по искове по КТ – 136, вещни искове – 68 

броя, 48 делби и 700 други дела - по ЗЗДН, ЗЗД, съдебни поръчки и други. 

         През 2011г. са свършени 421 броя граждански дела по облигационни 

искове, от които 336 са по искове за непозволено увреждане и дела от и срещу 

търговци.Свършени са и голяма част от делата, образувани по искове по СК – 

401, по искове по КТ – 172, вещни искове – 75 броя, 59 делби и 851 други дела  - 

по ЗЗДН, ЗЗД и други, вкл. частни граждански дела. 

          За сравнение през 2010г. са свършени следните видове граждански дела, 

разглеждани по общия ред: по облигационни искове – 417 броя, от които 327 по 

искове за непозволено увреждане и дела от и срещу търговци, по искове по СК – 

349, по искове по КТ – 149, по вещни искове – 78 броя, 50 делби и 789 други 

дела – по ЗЗСДН, ЗЗД, ЧГрД и други. 
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          Несвършени дела 

От останалите общо 613 несвършени граждански дела в края на 2012г. 299 

са по общия ред, при 318 за 2011г. и 360 за 2010г. 

В края на отчетната година са останали несвършени и 224 дела от и срещу 

търговци, при 187 за 2011 г. и 195 за 2010г. 

От делата, разглеждани по реда на бързото производство в края на 2012г. 

са останали 25 броя, при 31 за 2011г. и 42 за 2010г. 

Несвършени дела в срок от една до три години в края на отчетната 2012г. 

са останали 28 броя, при 32 за 2011г. и 44 за 2010г.От 3 до 5 години в края на 

2012г. са останали 8 дела, при 7 за 2011г. и 8 за 2010г.Несвършени над 5 години 

са останали 6 броя дела, при 3 в края на 2011г. и 4 в края на 2010г.Няма решени 

дела с необявени решения с изтекъл срок над 3 месеца. 

Изложените данни са показателни за стремежа и усилията на съдиите за 

срочното приключване на делата и свеждане до минимум броя на делата, чието 

разглеждане продължава в по-дълги срокове. 

          Следва да се отбележи, че преобладаващата част от делата с изтекъл срок 

над 1 година са спрени до разрешаването на преюдициален спор.Тези дела се 

администрират редовно от съдиите, като се следи за отпадането на пречките за 

спирането им.   

 

          Причини за отлагане на делата 

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

в открито заседание, като 736 от тях са били отложени.По същите показатели за 

2011г. данните са следните - 2009 граждански дела за разглеждане в открито 

заседание, като 701 са били отложени.За 2010г. са били насрочени 1917 дела, от 

които 676 са отложени. 

Тези данни сочат, че по-голяма част от гражданските дела се разглеждат в 

едно съдебно заседание /почти 2/3 от гражданските дела/, като след приемането 

на новия ГПК значително намаля броя на делата, отлагани поради нередовно 

призоваване на страна, на няколкократно отлагане, след пояснение и допълване 

на исковата молба в съдебно заседание, за посочване и събиране на нови 

доказателства, както и поради отмяна хода по същество.Този положителен 

резултат се дължи най-вече на предварителната подготовка, която извършват 

съдиите при образуване и насрочване на делата и на дисциплиниращото 

действие на разпоредбите на новия Граждански процесуален кодекс.  

         Статистическите данни за времетраенето на размяната на книжата сочат, че 

по 312 граждански дела по общия ред от общо 703 размяната на книжата е 

приключила в рамките на 1 месец, по 176 дела за 2 месеца, по 109 дела в рамките 

на 3 месеца и по 106 дела над 3 месеца.По отношение на бързите производства 

тези данни са следните: по 8 дела размяната е приключила в рамките на 1 м., по 

72 в рамките на 2 месеца, по 22 в рамките на 3 месеца и по 9 дела над 3 месеца. 
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          Основните причини за забавяне процеса на размяна на книжата са свързани 

с необходимостта от призоваване на ответниците по реда на чл. 47 от ГПК, 

когато не са открити на регистрираните адреси и е необходимо назначаването 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 на една от страните в производството.Тук следва да се отбележи, 

че при извършените проверки на дейността на съдиите от гражданска колегия 

през изминалата година не е констатирано необосновано забавяне на 

администрирането на делата и на насрочването им в съдебно 

заседание.Следователно причините са изцяло обективни и произтичат от 

усложнените процедури, предвидени с новия ГПК. 

 

Обжалвани съдебни актове 

През отчетната 2012г. са обжалвани общо 425 граждански дела, при 455 за 

2011г. и 350 за 2010г. 

Влезлите в сила решения по граждански дела през 2012г. са общо 948 броя, 

при 1095 за 2011г. 

 

          Ревизирани съдебни актове 

През 2012г. общият брой на върнатите граждански дела след инстанционен 

контрол е 244.От тях са потвърдени изцяло съдебните актове по 170 дела.По 28 

съдебните актове са отменени или обезсилени, поради нарушения на 

материалния или процесуалния закон, по 27 са изменени, 14 съдебни решения са 

частично отменени или обезсилени по обективни причини, поради представяне 

на нови доказателства пред въззивната инстанция, а 5 съдебни решения са 

отменени поради отказ или оттегляне пред въззивната инстанция на исковата 

молба или постигане на спогодба. 

         През  2012г. са върнати и резултатите по 122 определения, постановени по 

граждански дела.От тях 83 са потвърдени, 12 са отменени, 16 изменени и 11 са 

изменени по обективни причини. 

         Изложените данни налагат извод за много добро качество на 

правораздавателната работа по граждански дела. 

 

Натовареност  

Натовареността на съдиите, разглеждащи граждански дела при щат 8 за 

изминалата година е  51, 35 дела, а към свършените е 45, 95 дела. 

Действителната натовареност на гражданските съдии към делата за 

разглеждане през 2012г. е 67, 48 броя, а към свършените 60, 60 дела.  

Тези данни също са достатъчно показателни за голямата натовареност, с 

която работят съдиите от гражданска колегия. 
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         СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКА И 

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, РАБОТИЛИ В ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН 

СЪД ПРЕЗ 2012г. 

           

        ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ 

        Броят на постъпилите граждански дела при всеки от съдиите от тази колегия 

през отчетния период е, както следва:  

        Съдия Н. Цветкова – 518 броя, от които 37 граждански дела, 42 ЧГрД, 328 

заповедни производства, 92 дела от и срещу търговци и 19 други граждански 

дела. 

        Съдия Ив. Илинова –  общо 735 броя, от които 102 граждански дела, 27 

бързи производства, 3 административни дела, 58 ЧГрД, 478 заповедни 

производства, 45 дела от и срещу търговци и 22 други граждански дела. 

        Съдия В. Златева – общо 721 броя, от които 156 граждански дела, 12 бързи 

производства, 4 административни дела, 66 ЧГрД, 457 заповедни производства и 

26 други граждански дела. 

        Съдия Н. Попова – общо 742 броя, от които 102 граждански дела, 26 бързи 

производства, 3 административни дела, 64 ЧГрД, 473 заповедни производства, 

46 дела от и срещу търговци и 28 други граждански дела. 

        Съдия Цв. Вълчева – общо 764 броя, от които 82 граждански дела, 20 бързи 

производства, 3 административни дела, 62 ЧГрД, 477 заповедни производства, 

93 дела от и срещу търговци и 27 други граждански дела. 

        Съдия Д. Ралинова – общо 725 броя, от които 89 граждански дела, 9 бързи 

производства, 3 административни дела, 54 ЧГрД, 455 заповедни производства, 

90 дела от и срещу търговци и 25 други граждански дела. 

        Съдия М. Мирчева – общо 608 броя, от които 54 граждански дела, 14 бързи 

производства, 1 административно дело, 57 ЧГрД, 407 заповедни производства, 

55 дела от и срещу търговци и 20 други граждански дела. 

         Съдия Н. Славчева – общо 588 броя, от които 36 граждански дела, 8 бързи 

производства, 3 административни дела, 22 ЧГрД, 463 заповедни производства, 

46 дела от и срещу търговци и 10 други граждански дела. 

        Заедно с останалите несвършени дела в началото на отчетния период 

общият брой дела за разглеждане при всеки от съдиите от гражданска колегия 

през 2012г. е бил, както следва:  

        Съдия Н. Цветкова – 579 броя, от които общо свършени 511 – 43 

граждански дела,  42 ЧГрД, 328 заповедни производства, 75 дела от и срещу 

търговци и 23 други граждански дела.От общия брой свършени дела 453 са в 3-

месечен срок.По същество са решени 487 дела, 24 са прекратени и 68 са останали 

несвършени в края на периода. 

         През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 35 дела на съдия 

Цветкова, от които 25 решения са потвърдени, 2 са отменени, 3 са изменени и 3 

частично отменени по обективни причини.Обжалвани са били и 15 постановени 
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определения от съдия Цветкова, като 11 от тях са потвърдени, 2 са изменени и 2 

отменени. 

        Съдия Ив. Илинова – 825 общо дела за разглеждане, от които общо 

свършени 712 – 99 граждански дела, 29 бързи производства, 3 административни 

дела, 59 ЧГрД, 454 заповедни производства, 42 дела от и срещу търговци и 26 

други граждански дела.От общия брой свършени дела 648 са в 3-месечен 

срок.По същество са решени 657 дела, 55 са прекратени и 113 са останали 

несвършени в края на периода. 

         През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 29 дела на съдия 

Илинова, от които 21 са потвърдени, 4 са отменени, 2 изменени и 2 са частично 

отменени по обективни причини.Върнати са и резултатите по 15 определения, 

постановени от съдия Илинова, като 7 от тях са потвърдени, 2 са отменени, 1 

изцяло отменено по обективни причини, 3 са изменени и 2 са частично отменени 

по обективни причини.  

          Съдия В. Златева – 818 общо дела за разглеждане през отчетната година, от 

които общо свършени 727 – 160 граждански дела, 12 бързи производства, 1 

административно дело, 65 ЧГрД, 459 заповедни производства и 30 други 

граждански дела.От общия брой свършени дела 663 са в 3-месечен срок.По 

същество са решени 664 дела, 63 са прекратени и 91 са останали несвършени в 

края на периода. 

През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 40 дела, разгледани 

от съдия Златева. 31 от тях са потвърдени, 6 са отменени изцяло, 1 е изменено и 

2 са частично отменени.Върнати са били и 18 определения, постановени от съдия 

Златева, като 12 от тях са потвърдени, 2 са изцяло отменени, 3 са изменени и 1 

изменено по обективни причини. 

          Съдия Н. Попова – 834 общо дела за разглеждане през отчетната година, от 

които общо свършени 737 – 98 граждански дела, 30 бързи производства, 2 

административни дела, 64 ЧГрД, 472 заповедни производства, 40 дела от и 

срещу търговци и 31 други граждански дела.От общия брой свършени дела 676 

са в 3-месечен срок.По същество са решени 668 дела, 69 са прекратени и 97 са 

останали несвършени в края на периода. 

През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 29 дела на съдия 

Попова, от които 19 са потвърдени, 1 изцяло отменено, 4 са изменени и по 5 дела 

съдебните актове са частично отменени.Върнати са и резултатите по 19 

определения, постановени от съдия Попова, от които 11 са потвърдени, 1 изцяло 

отменено, 4 са изменени и 3 са частично отменени. 

          Съдия Цв. Вълчева – 855 общо дела за разглеждане през отчетната година, 

от които общо свършени 777 – 91 граждански дела, 21 бързи производства, 2 

административни дела, 64 ЧГрД, 475 заповедни производства, 93 дела от и 

срещу търговци и 31 други граждански дела.От общия брой свършени дела 689 

са в 3-месечен срок.По същество са решени 714 дела, 63 са прекратени и 78 са 

останали несвършени в края на периода. 
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          През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 39 дела на съдия 

Вълчева, от които 25 са потвърдени, 4 са изцяло отменени, 5 са изменени, 1 

изцяло отменено по обективни причини и по 4 дела съдебните актове са 

частично отменени по обективни причини.Върнати са резултатите и по 15 

определения, постановени от съдия Вълчева, от които 10 потвърдени, 3 са изцяло 

отменени, 1 е изменено и 1 частично отменено по обективни причини. 

         Съдия Д. Ралинова – 804 общо дела за разглеждане през отчетния период, 

от които общо свършени 717 – 87 граждански дела, 11 бързи производства, 1 

административно дело, 54 ЧГрД, 455 заповедни производства, 81 дела от и 

срещу търговци и 28 други граждански дела.От общия брой свършени дела 655 

са в 3-месечен срок.По същество са решени 658 дела, 59 са прекратени и 87 са 

останали несвършени в края на периода.  

        През 2012г. са върнати резултатите от 35 обжалвани дела на съдия 

Ралинова, като 23 от тях са били потвърдени, 4 са изцяло отменени, 7 са 

изменени и 1 е частично отменено по обективни причини.Обжалвани и върнати 

са били и 14 определения, постановени от съдия Ралинова, като 10 от тях са 

потвърдени, 2 са изцяло отменени, 1 е изменено и 1 е частично отменено по 

обективни причини. 

         Съдия М. Мирчева – 697 общо дела за разглеждане през отчетния период, 

от които общо свършени 689 – 81 граждански дела, 19 бързи производства,  1 

административно дело, 57 ЧГрД, 421 заповедни производства, 88 дела от и 

срещу търговци и 22 други граждански дела.От общия брой свършени дела 636 

са в 3-месечен срок.По същество са решени 639 дела, 50 са прекратени и 8 са 

останали несвършени в края на периода.       

          През 2012г. са върнати резултатите от 35 обжалвани дела на съдия 

Мирчева, като 26 от тях са били потвърдени, 6 са изцяло отменени и 4 са 

изменени.Обжалвани и върнати са били и 16 определения, постановени от съдия 

Мирчева, като 13 от тях са потвърдени, 2 са изменени и 1 е частично отменено. 

          Съдия Н. Славчева – 591 общо дела за разглеждане, от които общо 

свършени 520 – 18 граждански дела, 2 административни дела, 22 ЧГрД, 460 

заповедни производства, 11 дела от и срещу търговци и 7 други граждански 

дела.От общия брой свършени дела 518 са в 3-месечен срок.По същество са 

решени 499 дела, 21 са прекратени и 71 са останали несвършени в края на 

периода.       

          През 2012г. са върнати резултатите от 1 обжалвано дело на съдия 

Славчева, което е било частично отменено по обективни причини, поради 

представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са 

обусловили отмяната.Обжалвани и върнати са били и 10 определения, 

постановени от съдия Славчева, като 9 от тях са потвърдени и 1 частично 

отменено по обективни причини. 

          Изложените данни говорят за изключително висока натовареност, при 

която са работили съдиите от гражданска колегия, която обаче не се е отразила 

на качеството и бързината на правораздавателната им дейност.Това е видно от 
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високия процент дела, приключени в 3 месечен срок и от резултатите от 

инстанционния контрол, изнесени по-горе.Следва да се отбележи още, че 

съдиите от гражданска колегия изготвят съдебните актове по делата в 

законоустановените срокове, като е констатирано незначително забавяне по дела 

на съдия Мирчева. 

 

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 

Николинка 

Цветкова 
518 579 511 487       453 68 

Иванка 

Илинова 
735 825 712 657 648 113 

Веселка 

Златева 
721 818 727 664 663 91 

Николинка 

Попова 
742 834 737      668 676          97 

Цветанка 

Вълчева 
764 855 777 714 689 78 

Десислава 

Ралинова 
725 804 717 658       655 87 

Мира 

Мирчева 
608 697 689 639 636 8 

Надежда 

Славчева 
588 591 520 499 518 71 

         

 

                                     НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 
         

        Броят на постъпилите наказателни дела при всеки от съдиите от тази 

колегия през отчетния период е, както следва:  

         Съдия Ел. Радина – 267 броя, от които 77 НОХД, 9 НЧХД, 10 НАХД по чл. 

78А от НК, 71 ЧНД  и 100 АНХД.  

         Съдия Ст. Михайлова – 396 броя, от които 113 НОХД, 10 НЧХД, 15 НАХД 

по чл. 78 А от НК, 121 ЧНД и 137 АНХД.     

         Съдия Кр. Комсалов – 412 броя, от които 109 НОХД, 10 НЧХД, 16 НАХД 

по чл. 78А от НК, 134 ЧНД и 143 АНХД.       

         Съдия Д. Бишуров – 388 броя, от които 120 НОХД, 8 НЧХД, 15 НАХД по 

чл. 78А от НК, 105 ЧНД и 140 АНХД.  

         Съдия М. Попова – 236 броя, от които 57 НОХД, 9 НЧХД, 6 НАХД по чл. 

78а от НК, 101 ЧНД и 63 АНХД. 

         Съдия М. Шотева – 412 броя, от които 112 НОХД, 14 НЧХД, 20 НАХД по 

чл. 78А от НК, 125 ЧНД и 141 АНХД. 

         Съдия Д. Луков – 10 броя, от които 1 НОХД и 9 ЧНД.  
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         Съдия Р. Кюртова – 132 броя, от които 39 НОХД, 7 НАХД по чл. 78а от НК, 

43 ЧНД и 43 АНХД. 

          Съдия Цв. Вълчева – 3 ЧНД и съдия Н. Славчева  – 5 НОХД и 14 ЧНД. 

          Заедно с останалите несвършени дела в началото на отчетния период 

общият брой дела за разглеждане при всеки от съдиите от наказателна колегия 

през 2012г. е бил, както следва: 

        Съдия Ел. Радина – 269 броя, от които общо свършени 212 – 57 НОХД, 4 

НЧХД, 10 НАХД по чл. 78а от НК, 70 ЧНД и 71 АНХД.От общия брой свършени 

дела 198 са в 3-месечен срок.По същество са решени 156 дела, 56 са прекратени 

и 57 са останали несвършени в края на периода.          

        През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 11 дела на съдия 

Радина, от които 10 са потвърдени и 1 изменено в наказателната част.От 

обжалваните и върнати 13 определения 10 са потвърдени, 2 са отменени и 

върнати за продължаване на съдопроизводствените действия и 1 отменено 

изцяло. 

           Съдия Ст. Михайлова – 483 общо дела за разглеждане през отчетния 

период, от които общо свършени 404 – 125 НОХД, 10 НЧХД, 17 НАХД по чл. 

78а от НК, 122 ЧНД и 130 АНХД.От общия брой свършени дела 291 са в 3-

месечен срок.По същество са решени 305 дела, 99 са прекратени и 79 са останали 

несвършени в края на периода.       

През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 77 дела на съдия 

Михайлова, от които 60 са потвърдени, 9 отменени изцяло, 1 отменено и върнато 

за ново разглеждане на въззивния съд, 1 отменено и върнато за ново разглеждане 

на първоинстанционния съд, 1 отменено и върнато на прокурора, 2 изменени в 

наказателната и 3 в гражданската част.От обжалваните и върнати 13 определения 

9 са потвърдени, 1 отменено и върнато за продължаване на съдопроизводството, 

1 отменено и делото върнато на прокурора и 2 изцяло отменени.          

         Съдия Кр. Комсалов – 476 общо дела за разглеждане през отчетния период, 

от които общо свършени 426 – 111 НОХД, 15 НЧХД, 17 НАХД по чл. 78а от НК, 

135 ЧНД и 148 АНХД.От общия брой свършени дела 341 са в 3-месечен срок.По 

същество са решени 341 дела, 85 са прекратени и 50 са останали несвършени в 

края на периода.      

        През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 55 дела на съдия 

Комсалов, от които 43 са потвърдени, 2 отменени и върнати за ново разглеждане, 

6 отменени изцяло, 4 изменени в наказателната част.От обжалваните и върнати 

11 определения 8 са потвърдени, 2 отменени и делата върнати на прокурора и 1 

изменено. 

        Съдия Д. Бишуров – 444 общо дела за разглеждане през отчетния период, от 

които общо свършени 397 – 121 НОХД, 4 НЧХД, 15 НАХД по чл. 78а от НК, 107 

ЧНД и 150 АНХД.От общия брой свършени дела 320 са в 3-месечен срок.По 

същество са решени 305 дела, 92 са прекратени и 47 са останали несвършени в 

края на периода.       
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        През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 58 дела на съдия 

Бишуров, от които 51 са потвърдени, 1 е отменено и делото върнато на 

прокурора, 2 са изцяло отменени и 4 изменени в наказателната част.От 

обжалваните и върнати 15 определения 13 са потвърдени, 1 отменено и делото 

върнато на прокурора и 1 изцяло отменено. 

        Съдия М. Попова – 254 общо дела за разглеждане, от които общо свършени 

253 – 60 НОХД, 9 НЧХД, 7 НАХД по чл. 78а от НК, 102 ЧНД и 75 АНХД.От 

общия брой свършени дела 210 са в 3-месечен срок.По същество са решени 209 

дела, 44 са прекратени и е останало 1 несвършено дело в края на годината.    

       През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 32 дела на съдия 

Попова, от които 20 са потвърдени, 1 е отменено и върнато за ново разглеждане, 

5 са отменени изцяло и 6 изменени в наказателната част.От обжалваните и 

върнати 17 определения 8 са потвърдени, 7 са отменени и върнати за 

продължаване на съдопроизводството, 2 са отменени изцяло и 2 са изменени.    

        Съдия М. Шотева – 448 общо дела за разглеждане през отчетния период, от 

които общо свършени 388 – 106 НОХД, 11 НЧХД, 19 НАХД по чл. 78а от НК, 

126 ЧНД и 126 АНХД.От общия брой свършени дела 321 са в 3-месечен срок.По 

същество са решени 323 дела, 65 са прекратени и 60 са останали несвършени в 

края на периода.     

       През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 41 дела на съдия 

Шотева, от които 29 потвърдени, 3 отменени и върнати за ново разглеждане, 3 

отменени изцяло, 5 изменени в наказателната и 1 в гражданската 

част.Обжалвани са 19 определения, от които 17 потвърдени, 1 отменено и 

върнато за продължаване на съдопроизводството и 1 изцяло отменено. 

       Съдия Д. Луков – 42 общо дела за разглеждане през периода на 

командироването, от които общо свършени 42 – 12 НОХД, 1 НЧХД,  9 ЧНД и 20 

АНХД.От общия брой свършени дела 20 са в 3-месечен срок.По същество са 

решени 38 дела и 4 са прекратени.       

       През 2012г. са върнати резултатите от обжалването на 15 дела на съдия 

Луков, от които 11 са потвърдени, 2 са отменени и 2 изменени в наказателната 

част.От обжалваните и върнати 2 определения 1 е потвърдено и 1 е отменено.                     

       Съдия Р. Кюртова – 181 общо дела за разглеждане през периода на 

командироването, от които общо свършени 181 – 50 НОХД, 8 НЧХД, 9 НАХД по 

чл. 78а от НК, 44 ЧНД и 70 АНХД.От общия брой свършени дела 141 са в 3-

месечен срок.По същество са решени 140 дела и 41 са прекратени.    

       През 2012г. са върнати резултати от 52 дела на доклад на съдия Кюртова, от 

които 46 потвърдени, 3 са отменени и върнати за ново разглеждане, 2 отменени 

изцяло и 1 изменено в наказателната част.От обжалваните и върнати 7 

определения 7 са потвърдени. 

       Съдия Н. Славчева – 19 наказателни дела за разглеждане, от които общо 

свършени 19 – 5 НОХД и 14 ЧНД.От общия брой свършени дела 19 са в 3-

месечен срок.По същество са решени 15 дела и 4 са прекратени. Няма останали 

несвършени дела в края на периода.       
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        Обжалвано е 1 дело през 2012г. на доклад на съдия Славчева, което е 

изменено в наказателната част.Обжалвани са и 2 определения, едно е потвърдено 

и едно отменено. 

        През 2012г. съдия К. Гатев е разгледал едно наказателно дело, което е било 

обжалвано и изменено в наказателната част. 

        Предвид изложеното безспорно се налага извода, че съдиите от наказателна 

колегия са работили професионално и отговорно при висока натовареност, като 

са приключили по-голяма част от възложените им дела в 1 месечен и в 3 месечен 

срок.Резултатите от инстанционния контрол на върнатите дела също са много 

добри.Съдиите от наказателна колегия са изготвяли съдебните си актове и 

мотивите към тях в законоустановения срок с малки изключения, като 

забавянето е незначително. 

 

 

СЪДИЯ 
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 срок 

останали 

несвършени 

дела в края 

на периода 

Елисавета 

Радина 
267 269 212 156 198 57 

Красимир 

Комсалов 
412 476 426 341 341 50 

Стела 

Михайлова 
396 483 404 305 291 79 

Димитър 

Бишуров 
388 444 397 305 320 47 

Майа Попова 236 254 253 209 210 1 

Мариана 

Шотева 
412 448 388 323 321 60 

Даниел Луков 10 42 42 38 20 - 

Росица 

Кюртова 
132 181 181 140 141 - 

Надежда 

Славчева 
19 19 19 15       19 - 

        

 

               СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

           

          Пазарджишкия районен съд разполага с: 

 2 бр. сървъри,  

 67бр. компютърни конфигурации   

 54бр. лазерни принтера  
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 17бр. многофункционални устройства  

 3бр. копирни машини   

 1бр. преносим компютър. 

Съдът разполага и 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. 

Всички съдебни зали на Районен съд гр. Пазарджик са оборудвани със 

звукозаписни и информационно-озвучителни системи.На входа на съдебната 

палата и над вратите на съдебните зали са монтирани информационни табла, 

показващи списъците на гледаните дела за деня.  

         В районен съд гр.Пазарджик успешно се използват следните програмни 

софтуерни продукти: 

 

 От 14.10.2005 г. е действаща „Национална информационна 

система "БЮРА СЪДИМОСТ". 

 От 24.11.2008 г. е действаща и  програмна система “JES” за 

автоматизация дейността на съдебно-изпълнителната служба.  

 „АПИС” - Правно-информационна система,  

 САС „Съдебно деловодство” на Информационно обслужване. 

 „ПОЛИКОНТ – ТРЗ, Счетоводство, Граждански договори и 

Дълготрайни активи”.     

 Dware-Конто – Онлайн програмен продукт, предназначен за 

автоматизиране на счетоводните процеси. 

 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” - съдиите-

докладчици по гражданските, наказателни и съдебно-

изпълнителните дела се определят на принципа на случайния избор, 

като се използва този софтуер на ВСС. 

 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. 

 

Всеки служител има служебна електронна поща за кореспонденция. 

Използва се за получаване на  заповеди и съобщения, както и за кореспонденция 

с юридически лица и организации (изпращане на призовки, служебна 

кореспонденция с банки и др.). 

Създадена е интранет страница за вътрешно ведомствено ползване. 
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         Все по често се използва и възможността за връчване на съобщения на 

страните по реда на чл. 42 ал.4 от Гражданско-процесуалния кодекс по 

електронен път на посочен от тях електронен адрес. 

 

                                    

                                     СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

       През 2012г. в Държавната съдебно-изпълнителната служба към 

Пазарджишки районен съд са постъпили общо 1873 изпълнителни дела за общо 

дължима сума от 31 175 483 лева.    

       Броят на постъпилите дела в ДСИ през 2011г. е бил общо 1667 за сумата от 

24 626 202 лева, а за 2010г. те са били 1111 и за сумата 12 190 078 лв.  
 

 

2010г. 2011г. 2012г. 

1111 1667 1873 

12 190 078 24 626 202 31 175 483 

 

          

        Структурата на постъпилите изпълнителни дела за отчетния период е 

следната: 

       - в полза на Държавата - 804 бр., в т. ч. 658 за публични държавни 

вземания и 146 за частни държавни вземания общо за сумата от 2 140 251 лв. 

       - в полза на юридически лица и търговци - 742 дела, от които 273 в полза 

на банки, 134 в полза на търговци и 335 в полза на други ЮЛ за общата сума от 

27 705 889 лв.    

-  в полза на граждани – 291 дела, в т. ч. за издръжки 50 бр., по трудови 

спорове 33, за предаване на дете 1 и 207 други, общо за сумата от 1 329 343 лв., 

за изпълнение на обезпечителни мерки - 36. 

От предходния период са останали несвършени 8 475 дела общо за сумата 

от 81 394 063 лв.  

Общо броят на неприключените от предишния период и новопостъпили 

дела е 10 348 за общата сума от 112 569 546 лв. 

           През 2012г. са прекратени общо 376 дела, от които 100 в полза на 

Държавата,  108 в полза на юридически лица и търговци и 105 в полза на 

граждани. 301 от делата са прекратени поради реализиране на вземането, 75 по 

други причини и 15  са изпратени на друг съдебен изпълнител.  

Събраната общо сума е 6 986 805 лв., от които в полза на Държавата 502 

910 лв., в полза на юридически лица и търговци 5 999 644 лв. и в полза на 

граждани 484 251 лв.       
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  През 2011г. са прекратени общо 423 дела, от които 6 в полза на Държавата,  

184 в полза на юридически лица и търговци и 198 в полза на граждани. 397 от 

делата са прекратени поради реализиране на вземането, 26 по други причини и 

20  са изпратени на друг съдебен изпълнител.  

Събрана е общо сумата от 5 004 851 лв., от които в полза на Държавата 520 

563 лв., в полза на юридически лица и търговци 3 663 882лв. и в полза на 

граждани 820 406 лв.       

  В сравнение с предходната година е намалял броят на прекратените дела, 

който през 2011г. е бил 423 или с 47 дела повече.В тази насока и ДСИ и 

служителите от деловодството следва да положат максимални усилия за 

увеличаване броя на прекратените дела при наличие на законови 

предпоставки.Това би спомогнало и за намаляване броя на висящите 

изпълнителни дела, респ. на натовареността и нормализиране процеса на работа. 

         Общо събраната сума по прекратените дела през 2010г. е 2 624 493, през 

2011г. е 5 004 851 лв. и  през 2012г. 6 986 805 лв. 

          През 2012г. са събрани ДТ в размер на 312 036 лева, през 2011г. в размер 

на 435 722 лева, а през 2010г. в размер на 123 723 лв. 

        През годината са извършени следните изпълнителни действия: 

      - въвод във владение - общо насрочени 20 броя, от които са извършени 12 

въвода.По райони - първи район са насрочени 7, извършени са 5 въвода, втори 

район - насрочени 6, извършени 4 и трети район насрочени 7, извършени 3 

въвода. 

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

райони - първи район насрочени 87, извършени 19, втори район - насрочени 96, 

извършени 13 и трети район - насрочени 153, извършени 57 описа. 

      - опис на недвижими имоти - общо насрочени 105, от които извършени 63 

описа.По райони - първи район – насрочени 38, извършени 24, втори район 

насрочени 28, извършени 16 и трети район - насрочени 39, извършени 23 описа. 

      - насрочено предаване на вещи – 1 брой; 

      - публична продан - общо насрочени 133 броя, състояли се 43. 

      - други действия по ГПК - общо 25 насрочени, от които 17 извършени. 

      Най - често срещаните причини за отлагане на насрочени изпълнителни 

действия са: по молба на взискателите или неявяването им, липса на 

секвестируеми движими вещи, изплащане изцяло на дълга или разсрочване по 

чл. 454 от ГПК, нередовни призовавания /особено в селата, където призовките се 

връчват от служители в кметствата/. 

      В края на отчетната 2012 г. са останали несвършени общо 9957 изпълнителни 

дела със сума за събиране 106 829 441 лв., от които 1258 дела за 13 575 524 лв. в 

полза на Държавата, 3870 дела за 85 724 446 лв. в полза на юридически лица и 

търговци и 4437 дела за 7 529 471 лв. в полза на граждани, от които 2980 дела за 

издръжка със сума за събиране 126 506 лв., 116 по трудови спорове с обща сума 

за събиране 443 136 лева и 1 262 други дела с обща сума за събиране 6 959 829 
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лева.В края на отчетния период са останали неприключени и 79 дела за 

предаване на дете. 

       През отчетния период са постъпили 41 жалби против действия на съдебните 

изпълнители, 5 от които са били уважени. 

       При извършената проверка въз основа на Заповед № 545/29.11.2011г. на 

административния ръководител на Районен съд Пазарджик относно 

организацията на дейността в ДСИС при ПРС са констатирани забавяния при 

образуване на делата, докладването им своевременно за администриране и 

насрочване на съответните изпълнителни действия.Необходимо е да се създаде 

организация за периодично докладване за прекратяване на делата, по които са 

извършени всички процесуални действия и архивиране на вече свършените 

такива.Дадени са препоръки в тази насока с цел подобряване организацията на 

работа в ДСИС, с които съдиите изпълнители и служителите от тази служба са 

запознати.Следва да се отчете обаче и изключително големия брой висящи 

изпълнителни дела и тенденциозното им нарастване.Очевидно е с оглед 

статистическите данни за броя на делата, че дейността на СИС е значително 

затруднена, което обуславя острата необходимост от подобряване условията на 

работа.Предприемането на действия в тази насока обаче не е в компетентността 

на административния ръководител на РС Пазарджик, който съгласно чл. 80, ал. 

1, т. 6 от ЗСВ има единствено задължение да ръководи и контролира работата на 

държавните съдебни изпълнители.Правомощия за увеличаване на щата и 

назначаването им има Министъра на правосъдието, за което са правени 

нееднократно предложения. 

                               

                                        

                                  СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

      През 2012 година в службата по вписвания са образувани общо 5 745 дела и 

са извършени общо 18 121  вписвания. 

      През предходната 2011г. са били образувани общо 11 209 дела и са 

извършени общо 13 105  вписвания.  

      Броят на образуваните дела през 2010 година е бил общо 4 466.Извършени са 

и 7 330 вписвания. 

 

 

2010г. 2011г. 2012г. 

4 466 11 209 5 745 
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      Запазва се тенденцията за значително увеличение на извършените вписвания, 

което се дължи на увеличения брой подлежащи на вписване актове според 

промените в законодателството, както и на проявената активност на кредитните 

институции в областта на обезпечаване на вземанията им чрез този способ. 

      Структурата на постъпилите за вписване актове през 2012 година е 

следната : 

       - законови ипотеки – 113 бр., при 22 бр. за 2011г. и 19 бр. за 2010г. 

       - възбрани –  745 броя за 2012г., при 266 бр. за 2011г. и 625 бр. за 2010г. 

       - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове – 479 броя за 

2012г., при 576 бр. за 2011г. и 525 бр. за 2010г. 

       - прехвърляния, вкл. дарения, продажби, суперфиции и замени общо 5596 

броя за 2012г., 4260 бр. за 2011г. и 3494 бр. за 2010г. 

       - договорни ипотеки – 659 броя за 2012г., при 408 бр. за 2011г. и 447 бр. за 

2010г. 

       - завещания – 99 броя за 2012г., при 67 бр. за 2011г. и 20 бр. за 2010г. 

       - искови молби – 73 броя за 2012г., при 41 бр. за 2011г. и 30 бр. за 2010г. 

       - актове за ДС и ОС – 4277 броя 2012г., 591 бр., при 770 бр. за 2010г.  

       - други – 5704 бр. за 2012г., при 6874 бр. за 2011г. и 1 296 бр. за 2010г. 

        

       Драстичното увеличение на броя на извършените вписвания през отчетния 

период се дължи на значителния брой Актове за общинска собственост и Актове 

за държавна собственост, постъпили от Община Белово, които не са били вписани 

преди това. 

      В района на Пазарджишкия районен съд действат 10 частни нотариуса. 

      Като цяло дейността на службата по вписванията при Районен съд град 

Пазарджик е добре организирана, което е установено и при извършената проверка 

от съдии в Пазарджишкия районен съд.Молбите в СВ се входират незабавно и 

своевременно се извършват съответните действия от съдиите по 

вписванията.Преписките се комплектоват и администрират съобразно 

изискванията на ПВ.  

           
           

         СТАНОВИЩА ПО ПРАВНАТА УРЕДБА.    
          

       Относно проекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт: 

        Като цяло подкрепям направените предложения от Форум на Съдилищата в 

България, които бяха предварително обсъждани на срещи на административните 

ръководители на съдилищата и прецизирани по-детайлно. 

        Изцяло подкрепям предложението първоначалното назначаване в органите 

на съдебната власт /чл. 176, 178 от ЗСВ/ да се ограничи за младши съдии и 

младши прокурори, а определените 20% за външен конкурс да се отнасят 

единствено до районните съдилища и районни прокуратури.В тази насока 

намирам за необходимо да посоча, че в Районен съд Пазарджик работят съдии с 
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дългогодишен съдийски стаж /над 12 години/ с доказани професионални 

качества, които обаче за дълъг период от време на практика са лишени от 

възможност за кариерно израстване, тъй като последния проведен конкурс е за 

външно назначаване, в който съдиите не са имали възможност да участват. 

       Изцяло подкрепям и предложението да се ограничи въведения принцип на 

конкурсното начало само при първоначално назначаване в съдебната власт и при 

преместване в по-висок орган на същата, а при назначения на същата длъжност 

или по-ниска това да става без провеждане на конкурс. 

      Мотивите ми в подкрепа на това предложение са следните:             

      Налице са  основания за законодателни промени в разпоредбите на ЗСВ в 

частта относно изискванията за провеждане на конкурс и в хипотезата на 

преместване на съдия, прокурор и следовател от един орган на съдебна власт в 

друг равен по степен. В тази насока не е необходимо преместването да става чрез 

конкурс, а би могло да се въведе комплекс от критерии, съвкупната преценка на 

които да обоснове преместването на определен съдия, прокурор и следовател, 

който е заявил желание за това.Като основания могат да бъдат взети предвид 

редица релевантни обстоятелства, а именно: резултатите от последната 

атестация, продължителност на стажа на съответния кандидат като съдия, 

прокурор или следовател, дали е бил младши съдия или прокурор, дали е 

назначен с конкурс, правната материя в която се е специализирал, успех от 

дипломата, битова устроеност и семейно положение и др. 

        Предложението за преместване би могло да бъде направено мотивирано от 

Административния ръководител на съответния равен по степен съд или 

прокуратура, където има свободна щатна бройка и необходимост от кадрово 

обезпечаване съобразно натовареността в този орган на съдебна власт.По 

преценка и при необходимост ВСС би могъл да изслуша кандидатите за 

преместване.Като аргумент за такава законодателна промяна може да се вземе в 

предвид също, че щом един съдия, прокурор или следовател е доказал 

професионалните си качества да работи в определен по степен орган на съдебна 

власт, то не е необходимо възможностите му да бъдат подлагани отново на 

проверка в процедура по провеждане на конкурс. 

       Определящо значение за кариерното израстване на магистратите намирам, 

че следва да имат резултатите от проведените атестации.В тази насока намирам, 

че атестациите следва да се извършват от централизиран орган, какъвто е и 

Инспектора към Висшия съдебен съвет, в който орган да участват доказани 

професионалисти с дългогодишен стаж като съдии, респ. прокурори и 

следователи.Намирам, че атестациите следва да се изготвят след извършване на 

задълбочена проверка на определен брой дела, разгледани и решени от 

съответния магистрат /пр. 20 броя/.Като такива следва да бъдат подбрани дела с 

фактическа и правна сложност, които са били обжалвани и стигнали до последна 

инстанция.В кориците на всяко такова дело се съдържат данни за 

професионалните качества на съдията – за умението му да води съдебния процес, 

да обосновава съдебните си актове, да извършва обективен и задълбочен анализ 
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на събраните доказателства, да отделя спорното от безспорното, да прилага 

служебното начало, когато е необходимо за правилното изясняване на делото и 

разкриване на обективната истина най-вече по наказателните дела, проличава до 

каква степен съдията е запознат със съдебната практика, какви процесуални 

действия е предприел във връзка с бързината и ефективността на 

правораздаването и за спазване на процесуалните срокове и т. н.От друга страна 

следва да бъдат взети предвид и статистическите данни за броя и тежестта на 

възложените и разгледаните дела от съответния съдия, за спазването на 

процесуалните срокове и съвсем не на последно място за качеството на 

правораздаване – резултатите от обжалваните и върнати съдебни 

актове.Намирам за съществено и необходимо обаче оценките от атестацията по 

всеки показател да бъдат мотивирани, вкл. и с посочване на примери по 

конкретни дела.В този случай заинтересованият магистрат ще има възможност 

да възрази при несъгласие напр. пред 3-членен състав на органа по атестация, 

който да се произнесе окончателно по дадената атестация.Съществено и важно е 

освен това всички магистрати да бъдат поставени при равни условия, като се 

определят и използват обективни критерии за атестирането им.В тази насока 

имам предвид, че при сегашния модел помощните атестационни комисии се 

съставят от съдии от по-горния съд, които несъмнено са запознати с работата на 

съдиите от по-ниския по степен съд и имат предварително изградено мнение за 

професионалните им качества, вкл. не е изключено да имат и субективно 

отношение, базиращо се на приятелски и колегиални отношения, което е 

нормално при положение, че тези съдии са работили в един колектив, в една 

сграда. 

      Няма пречка и намирам за необходимо при провеждането на конкурс да бъде 

провеждан и допълнителен изпит на магистратите, като едно потвърждение на 

резултатите от атестацията.В този случай обаче според мен е необходимо всички 

кандидати да бъдат поставени пред еднакви и равни условия – изпита да бъде 

проведен писмено чрез тест или по казус, който да бъде изтеглен в деня на 

провеждане на конкурса.Отново акцентирам, че определящо значение според 

мен следва да има резултата от атестациите, тъй като дългогодишния 

професионален труд на един съдия не е удачно да бъде оценяван само въз основа 

на едно събеседване в продължение примерно на 15 мин.Освен това намирам, че 

когато един съдия е доказал професионалните си качества, решавайки правилно 

и законосъобразно множество дела с фактическа и правна сложност и с 

обществен интерес, то тези му качества не би следвало да бъдат подлагани на 

съмнение и проверка под формата на събеседване.Всъщност един магистрат би 

могъл да има отлични теоретични и дори практически познания, но резултатите 

от правораздавателната му дейност да не са толкова добри, доколкото 

определящо значение за постановяване на правилен и законосъобразен съдебен 

акт има аналитичното мислене, обективния анализ на фактите и обосновката на 

правните изводи. 
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      Предложения модел намирам за удачен и по още едно съображение – когато 

кандидатите в конкурса са поставени при еднакви условия – тест или казус, в 

този случай не би следвало да има пречка в ЗСВ да се предвиди изрична 

разпоредба, че обжалването на резултатите от конкурса не спира 

изпълнението.По този начин конкурсите няма да бъдат блокирани, за да се 

изчакват резултатите от обжалването.  

     По отношение на конкурсите за младши съдии и прокурори намирам за 

удачно същите да бъдат обявявани и провеждани с оглед назначаването в района 

на определен окръжен съд, където има кадрови дефицит, тъй като по този начин 

до голяма степен би могло да се гарантира кадровата обезпеченост на 

съдилищата.В тази насока също са необходими адекватни законодателни 

промени със ЗИД на ЗСВ. 

     Несъмнено и командироването на магистрати следва да бъде обвързано и 

ограничено със срок, но следва да се има предвид също, че наличието на една 

тромава и неефикасна процедура за провеждане на конкурси и заемане на 

свободните щатове командироването се явява единствения изход за кадровото 

обезпечаване на съдилищата с оглед запазване на нормалния процес на работа.В 

тази връзка като илюстрация може да се посочи продължителното отсъствие на 

съдии от Районен съд Пазарджик през различни периоди и командироването 

съдии в същия съд.Това е било необходимо, тъй като многократно се е стигало 

до нарушаване на нормалния процес на работа.Тези проблеми съществуват и в 

другите съдилища, поради което намирам за необходимо да бъде намален срока, 

след изтичането на който младшите съдии могат да бъдат командировани в 

Районен съд /пр. 6 месеца/ и да бъде предвидена възможност при продължително 

отсъствие на съдия да бъде назначаван заместник. 
          

           Относно изменение на пар. 20 от АПК: 

           С решение на НС от 15.10.2010г. е приет ЗИДАПК, обнародван в ДВ бр. 

39 от 20.05.2011г. е изменен §38 от АПК, като е станал §20 със следния смисъл:  

"§ 20. (1) Индивидуалните административни актове по Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането 

му 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно 

обжалване пред Административния съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, който разглежда жалбата в състав от 

трима съдии. 

          Считам направеното изменение за принципно неуспешно през призмата на 

съпоставката между целения и постигнатия резултат.С приемането на АПК и 

създаването на административните съдилища се целеше и се постигна ясно 

разграничаване на гражданското от административното 

правораздаване.Последното, възпроизведено в АПК, се прилага за 

административните производства пред всички органи на Република България и 
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има изрично очертан предмет, в т.ч. издаването, оспорването и изпълнението на 

административните актове.От друга страна ГПК има за предмет уреждане на 

производството по граждански дела.Т.е налице е пълно несъответствие между 

материята, въведена като предмет в съответните процесуални закони и 

съдилищата, овластени да правораздават.Нещо повече, преди създаването на 

административните съдилища процесните дела с очертания в §20 от АПК 

предмет се разглеждаха от административни отделения към окръжните 

съдилища.Това идва да покаже, че законодателят до този момент е бил 

последователен в идеята си тези дела да се разглеждат като първа инстанция от 

по-висок по степен съд – окръжен, респ. административен.  

На следващо място считам, че изменението на §20 от АПК практически 

доведе до разтоварване на административните съдилища и още по-голямо 

натоварване на районните съдилища.Прочитайки стенограмата от обсъжданията 

на проекта на ЗИДАПК се налага извода, че единственият мотив за сторената 

промяна се свежда до разтоварване на ВАС. 

Няма място тук за коментар каква е натовареността на ВАС и каква е 

ролята и призванието на същия в правораздаването и за развитието на правото 

като наука. Следва  обаче, да се обсъди възможността делата по §20 от АПК 

отново да се разглеждат от съответния административен съд – еднолично, а като 

касационна инстанция – от негов тричленен състав.Считам, че това предложение 

не може да се приема като прецедент в правораздаването доколкото състави на 

един и същи съд ще изпълняват качеството на две инстанции - законодателят е 

предвидил процесуална възможност актове на тричленните състави на ВАС и  

ВКС да бъдат атакувани пред петчленни състави на същите съдилища.  

При евентуално приемане на това предложение ще се защитят в 

максимална степен интересите и ще се гарантират правата на страните в 

производството по повод обжалването на актовете по §20 от АПК, ще се 

освободят районните съдилища от извънредната натовареност с този вид дела – 

които по никакъв начин не са процесуално присъщи на тези видове съдилища, 

ще се преодолее настъпилото противоречие с идеята на законодателя за 

създаването на административните съдилища като строго специализирани в тази 

материя и не на последно място ВАС ще бъде разтоварени от тях – в какъвто 

смисъл е бил единствения мотив на законодателя. 

 

                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 През отчетната година Председателят на Пазарджишкия районен съд 

осъществяваше общо организационно и административно ръководство на съда и 

контрол върху работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрото за 

съдимост и на съдиите по вписванията съгласно чл. 80, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗСВ.       

          През отчетния период се спазваха стриктно и указанията на ВСС, който 

съгласно ЗСВ представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост, 

определя състава и организацията на работа на съдебната власт и осъществява 

управление на дейността й, без да засяга независимостта на нейните органи. 
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         През отчетния период не е имало проблеми във взаимодействието и 

работата на съда с ПОС, с Районна прокуратура, с Пазарджишката адвокатска 

колегия, със съответните районни полицейски управления, респ. ОДП на МВР 

Пазарджик. 

        В заключение следва да се обобщи, че в Пазарджишкия районен съд са 

създадени добри традиции, организацията на работа е добра, техническото 

оборудване също е на необходимото ниво.Възникналите проблеми в хода на 

работата се обсъждат на общи събрания на служителите от администрацията с 

цел стриктно спазване на принципите и разпоредбите на Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, обн. ДВ бр. 66/18.08.2009г.Приоритет в работата на 

съдиите е качеството на правораздавателната дейност с оглед точно и еднакво 

прилагане на закона спрямо всички и спазването на законоустановените срокове 

за насрочване, разглеждане и приключване на възложените им дела. 

       Предписанията на правото са да живеем честно, да не вредим другиму и да 

отдаваме на всекиму дължимото. 

 

 
                             Административен ръководител –Председател на 

                                  Районен съд –Пазарджик: 

                                                                                

 

                                                                                 НИКОЛИНКА ЦВЕТКОВА 


