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         Резултатите от дейността на Пазарджишкия районен съд през 2010г. 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 2010 г. щатното разписание на Районен съд гр. Пазарджик включва 

14 съдии, разпределени както следва: Административен ръководител – 

председател - 1, заместник на административния ръководител – зам. 

председател – 1 и съдии – 12. Към 01.01.2010г. бяха незаети 2 щатни бройки 

за съдии. 

          Съдия Мариана Шотева ползва отпуск по майчинство от 28.07.2010 г. 

до 12.08.2011г. 

          Поради високата натовареност на съдиите в Районен съд гр. Пазарджик 

по предложение на административния ръководител, със заповеди № ЛС 

142/19.05.2010 г. и  № ЛС 267/14.09.2010 г. на Председателя на Апелативен 

съд гр. Пловдив, на основание чл. 81 ал. 1 от ЗСВ е командирован да 

изпълнява длъжността „съдия” от 01.06.2010 г. до 21.03.2011 г. Александър 

Точевски – младши съдия в Окръжен съд гр. Хасково.  

Със Заповед № 860/31.05.2010 г. на Председателя на ВКС беше 

командирована да изпълнява длъжността „съдия” в Районен съд гр. 

Пазарджик от 01.07.2010 г. до 26.09.2010 г. Мира Мирчева – младши съдия в 

Окръжен съд гр. Сливен.С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

6/11.02.2010 г. е назначена за съдия в Районен съд гр.Пазарджик Мира 

Мирчева, считано от 26.09.2010г.   

Със Заповед № ЛС 299/07.10.2010 г. на Председателя на Апелативен 

съд гр. Пловдив беше командирован в Районен съд гр. Пазарджик от 

18.10.2010 г. до 31.12.2010 г.  Даниел Луков – съдия в Районен съд гр. 

Асеновград. 

          В Районен съд гр. Пазарджик работят опитни съдии, като голяма част 

от тях имат съдийски стаж над 10 години.Рангове „съдия в АС” притежават 

Иванка Илинова и Веселка Златева. През 2010 г. получиха ранг „съдия в АС” 

съдиите Николинка Попова и Красимир Комсалов, съгласно  Решение на 

ВСС по протокол № 4/28.01.2010 г., Цветанка Вълчева съгл. Решение на ВСС 

по протокол № 29/22.07.2010 г. и Стела Михайлова съгл. Решение на ВСС по 

протокол № 43/18.11.2010 г. Председателят на съда, зам. председателят и 

съдиите Десислава Ралинова, Мариана Шотева, Елисавета Радина и Димитър 

Бишуров  са с ранг „съдия в ОС.  

В Районен съд гр. Пазарджик по щат има 3 държавни съдебни 

изпълнители и 2 съдии по вписванията.             
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Държавният съдебен изпълнител Любка Цветанова е в отпуск по 

майчинство от 31.10.2009г. до 14.12.2010г. вкл.                           

От 18.12.2009г. до 31.01.2011г. съдията по вписвания Боряна Ангушева 

е в отпуск по майчинство. 

Във връзка с направено предложение от председателя на съда беше 

сключен трудов договор № ЛС - И- 64/ 08.02.2010 между Министерство на 

правосъдието представлявано от министър МАРГАРИТА ПОПОВА и 

ХРИСТО Л. ГЕОРГИЕВ за изпълнение на  длъжността държавен съдебен 

изпълнител в Районен съд гр.Пазарджик и трудов договор № ЛС - И- 65/ 

08.02.2010 между Министерство на правосъдието представлявано от 

министър МАРГАРИТА ПОПОВА и ГЕОРГИ Н. ДЖУНЕВ за изпълнение на  

длъжността съдия по вписванията в Районен съд гр.Пазарджик.   

 Считано от 25.11.2010 г. трудовото правоотношение с Христо Георгиев 

е прекратено, поради назначаването му за младши прокурор в Окръжна 

прокуратура гр. Стара Загора. 

  Считано от 01.02.2011 г. трудовото правоотношение с Георги Джунев 

е прекратено, поради завръщане на Боряна Ангушева от отпуск по 

майчинство. 

           

     Съдебни служители 

               През 2010г. щатното разписание на Районен съд гр. Пазарджик 

включваше 45 щата за служители, структурирани съобразно ПАРОАВАС и 

включващ: ръководни длъжности, обща администрация и специализирана 

администрация. 

     Към 01.01.2010г. в съда бяха незаети длъжностите съдебен 

администратор и шофьор-домакин.След проведен конкурс за съдебен 

администратор беше назначена Петя Мишева от 22.02.2010г., а за шофьор-

домакин Георги Смиленов от 15.02.2010г.  

     Всички щатни длъжности в администрацията през 2010г. бяха заети.  

     Основният фактор, обуславящ увеличение на щата на съда е обемът 

и сложността на постъпващите дела, поради което предложения за промени в 

щата до ВСС през 2010г. са правени от председателя на съда за отпускане на 

щатни бройки за съдии и до Министъра на правосъдието за увеличаване щата 

на държавните съдебни изпълнители с 1 бр. 

 

      УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

       

      Организация на съдебната дейност 

                Административното ръководство на съда полага усилия за 

създаване на оптимална организация на работата.Постъпилите книжа по 

делата, 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 
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им.Административният ръководител определя и кои дела са с особен 

обществен интерес, съгласно приетите от ВСС „Мерки за организацията на 

работата в съдилищата по делата от особен обществен интерес”. 

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 ДСИ Марияна Симонова. 

          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. 

          В Районен съд Пазарджик през 2010г. е имало обособени седем 

граждански и седем наказателни състава. 

          Разпределението на делата е извършвано на принципа на случайния 

подбор, въз основа на издадени заповеди от административния ръководител, 

с които е била определена еднаква процентна натовареност на съдиите, 

разглеждащи наказателни дела и съответна процентна натовареност на 

съдиите от гражданска колегия, съобразно специализацията им по 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.Всички съдии 

влизат в съдебно заседание с персонален съдебен секретар. 

             

  Съдебна администрация              
     В съда са водени всички деловодни книги, изискуеми съгласно 

Правилника за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища.  

  През 2010 г. 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. 



 5 

 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 изминалата 2010г. няма наложени дисциплинарни наказания на 

съдебни служители.       

         ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  

         Като постъпили в ПРС дела се разглеждат новообразуваните, вкл. 

получени по подсъдност и делата, върнати от горната инстанция за 

продължаване.  

          

        Новообразувани дела    
        През 2010г. новообразувани са общо 8 449 дела от всички видове, от 

които 2602 наказателни дела и 5847 граждански дела. 

        Новообразуваните дела през 2009г. са общо 7 090 дела, от които 2767 

наказателни и 4323 граждански.  

        През 2008г. общият брой на новообразуваните дела е 5 689, от които 

2813 наказателни и 2876 граждански. 

  

2008г. 2009г. 2010г. 

        5689 

  2876+2813 
7090 

4323+2767 
8449 

5847+2602 

 

 

Тези данни сочат отново за значително увеличение на общото 

постъпление на делата – с 1359 повече в сравнение с 2009г. и с 2760 повече в 

сравнение с 2008г.Увеличението засяга най-вече постъпленията на заповедни 

производства, уредбата на които в новия ГПК дава възможност за бързо 

уреждане на кредитните отношения относно вземанията, които не са спорни. 

 

Общо за разглеждане 

          В началото на 2010г. в съда е имало останали несвършени от 

предходния период общо 840 дела и заедно с новообразуваните за 
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разглеждане в съда е имало общо 9289 дела.От тях 2844 дела са наказателни и 

6445 граждански. 

          За сравнение през 2009г. в съда е имало за разглеждане общо 8030 дела, 

от които 940 останали несвършени от предходната година.От тях 3096 дела са 

наказателни и 4934 граждански. 

          През 2008г. в съда е имало за разглеждане общо 6614 дела, от които 925 

останали несвършени от предходната година.От тях 3173 дела и наказателни 

и 3441 граждански. 

 

 

2008г. 2009г. 2010г. 

6614 

3441+3173 
8030 

4934+3096 
9289 

6445+2844 

 

 

Свършени дела 

През 2010г. са свършени общо 8377 дела, от които в 3 месечен срок - 

7658 или 91%.Със съдебен акт по същество са приключили 7528 

дела.Прекратени са 849 дела.Проведени са 10139 заседания.От тях 5308 са 

открити заседания – 2035 по граждански дела и 3273 по наказателни.Общо 

4831 е броят на закритите съдебни заседания – 316 по наказателни дела и 

4515, в т. ч. 3952 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.  

През 2009г. са свършени  общо 7201 дела от които  в 3 месечен срок - 

6623 или 92%.Със съдебен акт по същество са приключили 6008 

дела.Прекратени са 1193 дела.Проведени са 5487 заседания. 

През 2008г. са свършени общо 5799 дела, от които 4976 в срок до 3 

месеца или 86%.Със съдебен акт по същество са приключили 4774 

дела.Прекратени са 1025 дела.Проведени са 7073 заседания. 

 

Година 
Общо за 

разглеждане 

Свършени 

 

Общо 

Със 

съдебен 

акт по 

същество 

Прекратени 

До 3 

месеца 

Бр. % 

2008 6614 5799 4774 1025 4976 86 

2009 8030 7201 6008 1193 6623 92 

2010 9289 8377 7528 849 7658 91 
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От изложените данни е видно, че се запазва висок процента на 

свършените дела в тримесечен срок и през отчетната 2010г., 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 01.01.2011 г. е общо 

912, при 829 към 01.01.2010г. и 815 към 01.01.2009г. 

  

 

2008г. 2009г. 2010г. 

815 

541+ 274  

829 

590 + 239 

912 

660 + 252 

 

От несвършените дела през 2010г. 252 са наказателни, а 660 

граждански.През 2009г. несвършените наказателни дела са 239, а 

гражданските 590.През 2008г. – 274 наказателни и 541 граждански. 

 

Натовареност по щат 

При щат от 14 съдии средномесечното постъпление на съдия в ПРС 

през 2010г. е  55, 29 дела, през 2009г. е  било 47, 80, а през 2008г. 39, 37. 

 

2008г. 2009г. 2010г. 

       39, 37         47, 80 

 

55,29 

 

 

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 2010г. е 65, 88 дела на един 

съдия за месец, при 49, 88 дела за 2009г. и 43, 80 дела за 2008г. 

 



 8 

2008г. 2009г. 2010г. 

43, 80 49, 88 65, 88 

 

 

Действителната натовареност спрямо свършените дела е 59, 41 за 

2010г., съответно 44, 73 дела за 2009г. и 38, 40 свършени дела от един съдия 

за 2008г. 

 

2008г. 2009г. 2010г. 

38, 40 44, 73 59, 41 

 

 

Тези данни са показателни за високата натовареност, при която работят 

съдиите от РС Пазарджик и за острата необходимост от запълване и 

увеличаване щата на съдиите в най-кратък срок.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 2010г. новообразуваните наказателни дела са общо 2602 

броя,  вкл. и 6 върнати от горната инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените  действия.Новообразувани са 717 НОХД, 68 НЧХД, 56 

НАХД по чл. 78 А от НК, 899 ЧНД, 634 АНХД, проведени са 228 разпита. 

         През 2009г. в ПРС новообразуваните наказателни дела са били 2767, в т. 

ч. и 19 върнати от горната инстанция за продължаване на 

съдопроизводството.От общия брой наказателни дела 687 са НОХД, 62 

НЧХД, ЧНД 1041, ЧНД /разпити/ 334, АНХД 589, НАХД по чл. 78 от НК 54. 

        Тези данни за 2008г. са били – 2813 новообразувани дела, в т. ч. 6 

върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводството. 
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Новообразувани през посочената година са 788 НОХД, 82 НЧХД, 77 НАХД 

по чл. 78 А от НК, 946 ЧНД, 570 АНХД, проведени са 350 разпита. 

 

          Новообразувани наказателни  дела                                

           
Година НОХД НЧХД ЧНД ЧНД 

разпити 

АНХД 78а НК общо 

2008 788 82 946 350 570 77 2813 

2009 687 62 1041 334 589 54 2767 

2010 717 68 899 228 634 56 2602 

 

Следователно налице е макар и несъществено увеличение на 

постъплението на НОХД и на делата с административно-наказателен 

характер в сравнение с предходната година.Разликата при постъплението на 

НЧХД и на АНХД по чл. 78а, ал. 1 от НК е незначителна, а постъплението на 

ЧНД е намаляло. 

 

Общо за разглеждане 

          Всичко за разглеждане през 2010г. е имало 2844 наказателни дела, при 

3096 за 2009г. и 3173 за 2008г. В края на 2010г. са останали несвършени 252 

дела, при 239 в края на 2009г. и 274 останали несвършени в края на 2008г. 

 

Година 

Останали 

несвършени от 

пред. г. 

Ново 

постъпили 

Върнати от 

горната 

инстанция 

Всичко за 

разглеждане 

Несвър

шени 

2008 360 2813 6 3173 274 

2009 329 2767 19 3096 239 

2010 242 2602 6 2844 252 

  

 

          Срокове за приключване на наказателните дела 

През отчетния период са  свършени общо 2592  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 - 2266, от които в срок до 1 месец общо 1578 дела, от 3 до 

6 месеца - 276, от 6 месеца до 1 година - 45 и над 1 година - 6. 
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По критериите на ВСС през 2010г. за свършени дела в срок до 3 месеца 

са 2266 или  87 % от  наказателните дела, при 2531 или 89 % от наказателните 

дела за 2009г., при 2339 или 81 % за 2008г. 

 

 

Година ОБЩО 
ДО 3 МЕС. 

Бр. % 

2008 2899 2339 81 

2009 2857 2531 89 

2010 2592 2266 87 

 

 

         Безспорно е, че се запазва висок процента на свършените в срок до три 

месеца дела, което е резултат от спазването на предвидените в НПК срокове 

за насрочване на делата от страна на съдиите и прилагането на 

диференцираните процедури по не малка част от делата. 

 

         ПОСТЪПЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ 

 

         Наказателни дела от общ характер 

         През 2010г. в ПРС новообразувани са 717 НОХД, в т. ч. 2 върнати за 

ново разглеждане, при 687 за 2009г., вкл. 10 върнати за ново 

разглеждане.През 2008г. новообразуваните дела са били 788, 1 от които 

върнато от по-горна инстанция. 

    

Общо за разглеждане 

          Общо за разглеждане през 2010г. в ПРС е имало 794 НОХД /717 

новообразувани и 77 останали от предходната година/. 

          През 2009г. общият брой НОХД за разглеждане е бил 813 /687 

новообразувани и 126 останали от предходната година/. 

           За 2008г. общият брой НОХД за разглеждане е бил 976, от които 788 

новообразувани и 188 останали от предходната година. 

 

          Постъпления по видове НОХ дела 

          През отчетната година най-голям брой новообразувани дела има за 

общоопасни престъпления /общо 238 дела/, включващи транспортни 

престъпления по чл. 343, ал. 1, б. „б”, ал. 3, б. „а” от НК – 198 броя, отнемане 

на МПС по чл. 346 от НК – 4 броя, отглеждане на растения и престъпления, 

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

НК – 15 броя.Следват престъпления против собствеността (общо 181 
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НОХД), от които кражби по чл. 194-197 от НК /без чл. 196а НК/ - 144 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/ - 14 броя, измама по чл. 209-211 от НК – 9 

броя, документна измама по чл. 212 /без чл. 212, ал. 5/, чл. 212а, чл. 212б от 

НК - 1 брой.За същия период са новообразувани и 98 наказателни дела за 

документни престъпления.Новообразуваните дела за престъпления против 

стопанството през 2010г. са общо 55 НОХД, 17 от които за престъпления в 

отделни стопански отрасли – чл. 228 до чл. 240 от НК и едно за престъпление 

против индустриалната собственост.Висок е броя и на новообразуваните дела 

за престъпления против личността – общо 52 броя.Традиционно тук най-

високо е постъплението на делата за средна телесна повреда – чл. 129 от НК - 

7 броя.Същият брой дела през 2010г. са образувани и за престъпления по чл. 

149 и чл. 150 от НК /блудство/, по едно дело за престъпления по чл. 159, ал. 2, 

3 и 5 от НК и за трафик на хора по чл. 159а-159в от НК, както и за 

противозаконно лишаване от свобода по чл. 142а от НК.Образувани са и 3 

НОХД за изнасилване по чл. 152 от НК и 4 НОХД за склоняване към 

проституция по чл. 155 от НК.През отчетния период са новообразувани и 32 

наказателни дела за престъпления против брака, семейството и младежта,  

3 дела за престъпления против правата на гражданите, 2 от които против 

интелектуалната собственост, 3 дела за престъпления против финансовата, 

данъчната и осигурителната системи, 11 наказателни дела за престъпления 

против дейността на държавните органи и обществени организации и 4 

дела за престъпления против реда и общественото спокойствие, от които 2 

за хулиганство по чл. 325 от НК. 

      Налице е намаление на новообразуваните дела за общоопасни 

престъпления – с 40 броя по-малко в сравнение с 2009г., когато общият им 

брой е бил 278.Намаление е налице и по отношение на делата за 

престъпления против собствеността с 52, като общия брой на 

новообразуваните дела от този вид през 2009г. е бил 233.През същата година 

са били новообразувани и 12 дела за престъпления против реда и 

общественото спокойствие, като намалението в сравнение с 2010г. е с 8 броя. 

       При останалите видове наказателни дела е налице увеличение на 

новообразуваните такива в сравнение с 2009г. – 8 броя повече за 

престъпления против личността, общият брой на които през 2009г. е бил 44; 3 

дела повече за престъпления против брака, семейството и младежта, общият 

брой на които през 2009г. е бил 29; 10 броя повече за престъпления против 

стопанството, общият брой на които през 2009г. е бил 45; 7 броя повече за 

престъпления против дейността на държавните органи и обществени 

организации, общият брой на които през 2009г. е бил 4 и 61 броя повече за 

документни престъпления, общият брой на които през 2009г. е бил 37. 

        От новообразуваните НОХД 621 са по обвинителен акт и 75 по 

споразумения, внесени от прокуратурата по реда на чл. 384 НПК. 
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          Свършени НОХ дела: 

          От общо разгледаните 794 НОХД през отчетната 2010г. са свършени 

общо 712 НОХД, от които 614 дела в срок от 3 месеца, което представлява 86 

%, а 386 от тези дела са свършени в срок до един месец.  

През 2009г. свършените НОХД са 738, в срок до 3 месеца - 635 или 86 %. 

 През 2008г. свършени са общо 871 НОХД, от които в 3 месечен срок 498 

или 57 %. 

 

 

Година 
ОБЩО 

свършени 

ДО 3 МЕС. 

Бр. % 

2008 871 498 57 

2009 738 635 86 

2010 712 614 86 

 

  

        От свършените общо  712 НОХД, с присъда са 370, прекратени са 342, от 

които 315 по споразумение.От тях 23 са върнати за доразследване. 

         Сравнителният анализ показва, че през 2010г. съдиите от наказателна 

колегия са работили много добре и са полагали усилия за разглеждане и 

приключване на делата в най-кратки срокове.Процентът на свършените в 3-

месечен срок НОХД се запазва висок, като 386 от тези дела /повече от 

половината/ са приключени до един месец. 

 

          Свършени НОХД по видове: 

Най-много свършени НОХД през 2010г. са за общоопасни 

престъпления - 249, от които 202 за транспортни престъпления по чл. 343, ал. 

1, б. „б” и ал. 3, б. „а” от НК.В по-голямата си част – 154 дела са приключили 

със споразумения. 

Свършени са и голяма част от делата против личността – 55 броя, 

против брака, семейството и младежта – 35, против собствеността - 194, 

против стопанството - 61, против дейността на държавни органи – 9, против 

финансовата, данъчната и осигурителна система – 4, документи престъпления 

– 97, против реда и общественото спокойствие – 4 дела.  

 

Дела с особен обществен интерес 

С Решение от протокол № 39/08.10.2008 г. на ВСС бяха приети мерки за 

усъвършенстване организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по 

делата с особен обществен интерес.През 2010г. съдебният статистик 
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ежемесечно уведомяваше ВСС за делата с ООИ, образувани и разглеждани в 

ПРС – общо 8 броя, както следва: 

- НОХД № 69/2008г. (с обвинения по чл. 159б, ал. 2 във вр. с ал. 1, пр. 1 и 

2 във вр. с чл. 159а, ал. 2, т. 2, пр. 2 във вр. с ал. 1 от НК и по чл. 155, ал. 3 във 

вр. с ал. 1 от НК против първия подсъдим и по чл. 155, ал. 5, т. 2, пр. 2 във вр. с 

ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК и по чл. 159б, ал. 2 във вр. с ал. 1, пр. 1 и 2 във вр. с 

чл. 159а, ал. 2, т. 1 и т. 6, пр. 1 във вр. с ал. 1 от НК по отношение на втория от 

двамата подсъдими) – докладчик съдия М. Попова.Постановената 

първоинстанционна присъда е отменена в оправдателната й част по отношение 

на първия подсъдим и делото е върнато за ново разглеждане в тази част. 

Образувано е НОХД № 1957/2010г. с докладчик Ал. Точевски, насрочено за 

18.02.2011г. 

- НОХД № 260/2010г. (с обвинения по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК и по чл. 

354в, ал. 1 от НК) - докладчик съдия Комсалов.Делото е приключило с 

осъдителна присъда от 01.03.2010г., потвърдена с решение № 91/29.04.2010г. по 

ВНОХД № 248/2010г. по описа на ПОС. 

          - НОХД № 261/2010г. ( с обвинения по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК и по чл. 

354в, ал. 1 от НК) - докладчик съдия Комсалов.Делото е приключило с 

осъдителна присъда № 99/19.03.2010г., влязла в законна сила на 07.04.2010г. 

          - НОХД № 309/2010г. ( с обвинение по чл. 142а, ал. 3 във вр. с чл. 142а, ал. 

1 от НК) - докладчик съдия Радина.Делото е разгледано по реда на гл. 27 от 

НПК и е приключило с условна присъда, като наказанието е определено при 

условията на чл. 58А във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.Присъдата не е обжалвана 

и протестирана и е влязла в законна сила на 07.04.2010г. 

- НОХД № 421/20010г. (с обвинение  по чл. 354в, ал. 1 от НК и по чл. 

354а, ал. 3, т. 1, пр. 1 от НК) - докладчик съдия Радина.Делото е приключило с 

одобрено от съда споразумение на 09.04.2010г., като на основание чл. 23, ал. 1 

от НК е определено едно общо най-тежко наказание за двете деяния в размер на 

една година и шест месеца лишаване от свобода при общ режим за изтърпяване 

и глоба в размер на 7000 лева. 

-НОХД № 2093/2010г. (с обвинение по чл. 311, ал. 1 от НК срещу дл. лице 

- кмет) - докладчик съдия Точевски.Делото е приключило с оправдателна 

присъда, потвърдена с решение № 10/14.12.2010г. по ВНОХД  № 781/2010г. по 

описа на ПОС. 

- НОХД № 1337/2010г. с обвинение за престъпление по чл. 220, ал. 2 във 

вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и НОХД № 1399/2010г. с обвинение за престъпление по 

чл. 202, ал. 2, т. 1 във вр. с  и т. 2 от НК във вр. с чл. 201 във вр. с чл. 26, ал. 1 от 

НК, които към настоящия момент не са приключили.Делата са насрочени за 

03.02.2011г. и съответно 11.02.22011г.                    

         Общо 5 от делата с обществен интерес са разгледани и приключени в срок 

до 3 месеца, НОХД 69/2008г. в срок над 1 година, НОХД № 1337/2010г. и 

НОХД № 1399/2010г. все още не са приключени. 
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 Върнати за  доразследване НОХД 

През 2010г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура 

Пазарджик 23 дела от общ характер, като по 21 от делата това е направено от 

състав на Пазарджишкия районен съд, а две дела са върнати от Пазарджишкия 

окръжен съд при осъществяване на въззивен съдебен контрол.Броят на 

върнатите  на прокурора дела през 2009г. е бил общо 32, а през 2008г. 61. 

От върнатите за доразследване НОХД през 2010г. 8 са с разпореждане на  

съдията-докладчик от закрито заседание, а 13 с определение от съдебно 

заседание.Нито едно от разпорежданията за връщане не е било протестирано по 

реда на чл. 249, ал. 3 от НПК, като връщането на по-голямата част от делата с 

определение от съдебно заседание е било направено по повод изложени 

възражения от защитата на подсъдимите за допуснати съществени процесуални 

нарушения във фазата на досъдебното производство, които възражения съдът е 

счел за основателни.Едно дело е било върнато за отстраняване на допуснато 

съществено процесуално нарушение във връзка с направено искане от 

прокурора в съдебно заседание.Има и върнато дело по реда на чл. 378, ал. 3 от 

НПК с оглед  констатирани нави фактически положения в хода на съдебното 

следствие. 

Анализът на делата сочи, че основна част от тях са върнати  на прокурора 

поради накърняване правото на защита на обвиняемия в досъдебната фаза, но 

има и случаи, когато делата са върнати, поради накърняване правата на 

пострадалия по чл. 75 от НПК.В преобладаващия брой случаи обвинителният 

акт не е отговарял на изискванията на чл. 246 от НПК.Най-често срещаните 

случаи на нарушение са противоречие между диспозитива на обвинителния акт 

и обстоятелствената част на същия, което ограничава правото на обвиняемия да 

разбере в какво точно е обвинен и да организира ефективно защитата си в 

процеса.Срещат се и случаи, при които липсва конкретизиране в обвинителния 

акт на вещите, предмет на посегателство, както и индивидуализиране на техния 

собственик.В повечето случаи липсва подробно описание на престъпната 

деятелност на обвиняемия, което поражда неясноти и води до ограничаване на 

правото му на защита.Налице са и случаи на липса на синхрон между описаното 

в обстоятелствената част на обвинителния акт престъпно деяние и дадената 

правна квалификация в диспозитива на същия. 

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 от 07.10.2002г. на ОСНК, като освен това 

вече се държи сметка за наличието на процесуалната фигура на пострадалия, 

регламентирана с приемането на новия НПК.Когато се преценява съдържанието 

на обстоятелствената част на обвинителния акт се прави обоснована преценка 

дали установените непълноти се отнасят до съставомерните признаци на 

деянието и участието на обвиняемия в него, т. е. дали става въпрос за 

съществени процесуални нарушения, които водят до ограничаване правата на 

участниците в съдебното производство или не.В съответствие със закона и 
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практиката на ВКС през отчетния период няма случаи на върнати дела заради 

необоснованост на обвинителния акт и събиране на доказателства. 

Сравнителният анализ за броя на върнатите дела на прокурора, поради 

допуснати съществени нарушения на процесуалните правила дава основание да 

се направи извод, че е налице подобрение  на работата и на органите на 

досъдебното производство.За този положителен резултат допринасят и 

провежданите съвместни съвещания с прокуратурата и направения анализ на 

причините за връщане на делата.В бъдеще обаче следва съдиите да спазват 

стриктно разпоредбите на чл. 248 и 249 от НПК с оглед максимално 

ограничаване броя на върнатите дела от съдено заседание. 

 

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

производство” 

 В ПРС през 2010г. са образувани 146 броя такива дела, от които 45 са 

решени по същество и 101 са приключени със споразумение и прекратени по 

други причини.През 2009г. общият брой наказателни дела, разгледани по реда 

на бързото производство е бил 177, или с 31 повече. 

 

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

производство” 

В ПРС през 2010г. са образувани 39 бр. такива дела, при 81 за 

2009г.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 2010г. 

е проведено по 112 НОХД, при 122 през 2009г. 

 

Дела приключили със споразумение по реда на Глава Двадесет и Девета 

НПК 

        Със споразумение през 2010г. са приключили общо 315 дела по реда на  

384 от НПК.През 2009г. са приключили общо 300 дела, от които 281 - по реда 

на чл. 382 НПК и 19 по реда на  384 НПК.През 2008г. са приключили общо 

224  дела, от които 79 по реда на чл. 382 НПК и 145 по реда на 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. 

 

      Оправдателни присъди 

 През 2010г. в Пазарджишкия районен съд са постановени общо 41 

оправдателни присъди и решения.По 26 НОХД са постановени оправдателни 

присъди.По 3 НАХД по чл. 78А от НК и 1 дело по УБДХ са постановени 
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решения, с които нарушителите са признати за невиновни.Оправдателни 

присъди са постанови и по 11 броя НЧХД. 

           От протестираните оправдателни присъди 11 са потвърдени и 3 

отменени. 

           Сравнителният анализ на броя на оправдателните присъди сочи за 

трайно оформяща се тенденция за постепенното им намаление.През 2009г. 

оправдателните присъди и решения са били общо 48, от които 27 по НОХД и 

16 по НЧХД.По 5 НАХД по чл. 78А от НК са постановени решения, с които 

обвиняемите са признати за невиновни.Общият брой на постановените 

оправдателни присъди и решения през 2008г. е бил 51. 

           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 /пример в това отношение са присъдите по НОХД 

2413/09г., НОХД 1610/09г., НОХД 73/2010г., НОХД 639/2010г./.По протест 

на РП Пазарджик присъдите по тези дела са били проверени и потвърдени от 

въззивната инстанция. 

            

           Съдени лица 

 През 2010г. общо съдените лица от ПРС са 887.Осъдени са 828, 

оправдани са 26. През 2009г. са съдени 883 лица, от които оправдани са 27 

лица. 

От осъдените 828 лица, 7 лица са непълнолетни. На 452 от осъдените 

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

отношение на 287 от тях е приложено условно осъждане. На 9 лица е 

наложено наказание лишаване от свобода над 3 до 15 години, на 47 лица е 

наложено наказание „глоба”, на 310 „пробация” и на 10 лица е било наложено 

друго наказание.С одобрено от съда споразумение по реда на чл. 384 от НПК 

са били наказани общо 334 лица. 

 

Останали несвършени наказателни дела   

               В края на 2010г. са останали висящи 82 НОХД, от които 47 с изтекъл 

срок от образуването им до 3 месеца, от 3 до 6 месеца – 5, от 6 месеца до 1 

година – 1 и над 1 година - 2. 

Броят на останалите висящи НОХД в края на 2009г. е бил 75, а в края 

на  2008г. 105. 

Тези данни следва да се отчетат като положителен резултат, предвид 

обстоятелството, че през по-голямата част от 2010г. съдиите от наказателна 
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колегия са работили в намален състав при много висока действителна 

натовареност. 

 

Причини за отлагане на делата 

През 2010г. са били насрочени общо 1102 НОХД, като 390 са били 

отложени.За предходната 2009г. са били насрочени 1189 НОХД, като 404 са 

били отложени.  

          Проведени са 1156 заседания по делата от общ характер през отчетната 

година, при 1189 през 2009г. и 1507 през 2008г. 

         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. 

         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 2010г. е имало само 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.  

През 2009г. е имало за разглеждане 98 наказателни дела от частен 

характер.Свършени са общо 78, от които 38 /или 49 %/ в тримесечен срок.Със 

съдебен акт по същество са приключили 42 дела и са прекратени 

36.Проведени са 237 заседания, като в края на годината са останали 20 

висящи дела. 

          През 2008г. е имало за разглеждане 113 дела от частен 

характер.Свършени са 82, от които 47 /или 57%/ в тримесечен срок.Със 

съдебен акт по същество са приключили 49 дела, като са били прекратени 

33.Проведени са 257 заседания и в края на годината са останали 31 висящи 

дела. 
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Направения сравнителен анализ на делата от този вид сочи намаление 

на броя на постъпленията през 2010г.Съответно намален е броя на 

проведените съдебни заседания и е увеличен процента на свършените в 3-

месечен срок дела в сравнение с предходната година. 

 

Движение на административните дела по чл. 78А от НК за периода 

от 2008 – 2010г.: 

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. 

През 2009г. е имало за разглеждане общо 75 такива дела.Свършени са 

71 от тях, от които 60, в тримесечен срок /или 85%/. Със съдебен акт по 

същество са приключили 67 дела, прекратени са 4 броя.Проведени са 71 

заседания по този вид дела, като в края на годината са останали 

неприключили само 4.  

През 2008г. броят на делата за разглеждане от този вид е 88.Свършени 

са 71 от тях, като 65 броя са приключили в тримесечен срок /или 92%/.Със 

съдебен акт по същество са приключили 70 дела, прекратено е 1 дело. 

Проведени са 132 съдебни заседания и в края на годината са останали 17 

несвършени дела по чл. 78А от НК.  

Следователно запазва се тенденцията за намаление броя на делата от 

горепосочения вид и през 2010г., като отново се отчита висок процент на 

приключените в 3 месечен срок. 

 

Движение на частните наказателни дела /без тези за разпит пред 

съдия/ през последните три години: 

През 2010г. е имало за разглеждане 917 частни наказателни дела /с 155 

по-малко от предходната 2009г. и с 62 по-малко от 2008г./.Свършени са 911, 

като 99% са в 3 – месечен срок.В края на годината са останали несвършени 6 

такива дела. 

През 2009г. е имало общо 1072 дела от посочения вид, свършени са 

1054, от тях 1039 в срок до три месеца, или 99%.В края на годината са 

останали 18 несвършени такива дела.  

През 2008г. е имало за разглеждане общо 979 ЧНД.Свършени са 942 

дела, от които 877, или 93% в 3 месечен срок.В края на годината са останали 

несвършени 37 частни наказателни дела.  

          Налице е трайно оформяща се тенденция за намаляване постъплението 

и на частните наказателни дела за разпит на обвиняеми и свидетели от 

досъдебното производство пред съдия, като през 2010г. е имало 228 такива 

дела, през 2009г. – 334 и през 2008г. 350  броя. 
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          Движение на делата с административно-наказателен характер през 

последните три години: 

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.  

За 2009г. е имало общо за разглеждане 704 такива дела, в. ч. 589 

постъпили през годината.Свършени са 582 броя, от които 425, или 73% в 3 – 

месечен срок.Със съдебен акт по същество са приключили 539 

дела.Прекратено е производството по 43 от делата.Проведени са 984 съдебни 

заседания, като в края на годината са останали несвършени 122 дела. 

През 2008 г. е имало за разглеждане общо 667 АНХД, от които 570 

постъпили през годината.Свършени са 583 дела, като 502, или 86 % от тях са 

в 3 месечен срок.Със съдебен акт по същество са приключили 548 дела.Били 

са прекратени производствата по 35 АНХД.Проведени са 910 съдебни 

заседания, като в края на годината са останали 84 несвършени АНХД. 

Налице е тенденция за постепенно увеличение на броя на 

постъпленията на делата с административно-наказателен характер, което 

обаче се е отразило и е довело до намаляване на процента на свършените в 3 

месечен срок дела от този вид. 

 

Обжалвани и протестирани съдебни актове 

През отчетната 2010г. са обжалвани и протестирани общо 122 НОХД, 

при 107 за 2009г. и 113 за 2008г. 

Влезлите в сила съдебни актове са по 682 НОХД, в т. ч. и 17 

оправдателни присъди. 

 

          Ревизирани съдебни актове 

През 2010г. общият брой на върнатите наказателни дела след 

инстанционен контрол е 297.От тях са потвърдени изцяло съдебните актове 

по 206 дела.По 57 съдебните актове са отменени, поради нарушения на 

материалния или процесуалния закон, 14 дела са отменени и върнати за ново 

разглеждане на първоинстанционния съд, 2 дела са отменени и върнати на 

прокурора, 41 дела са изцяло отменени, 29 от делата са изменени в 

наказателната част, а 5 в гражданско-осъдителната част. 

През  2010г. са върнати и резултатите по 87 определения, постановени 

по наказателни дела. 63 от тях са потвърдени, 21 са отменени и 3 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 
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получават резултатите от обжалването както на актове, постановени през 

съответната година, така и на актове от предходни години.  

  

          Натовареност 

Натовареността на съдиите разглеждащи наказателни дела при щат 7  за 

изминалата година е 33, 86, а към свършените дела 30, 86.  

Действителната натовареност на наказателните съдии към делата за 

разглеждане през 2010г. е 58, 70, а към свършените дела 54, 85.  

 

Следва да се отбележи също, че през 2010г. съдиите от наказателна 

колегия са участвали и в разпределението на постъпилите общо 3964             

заповедни производства с 50 % натовареност, като са разгледали 1/3 от този 

вид дела, спазвайки законоустановения 3 дневен срок за издаване на заповед 

за изпълнение или отхвърляне на искането. 

 

  Издадени свидетелства за съдимост 

  През 2010г. от Бюро съдимост при Пазарджишкия районен съд са 

издадени  11 700 свидетелства за съдимост и са извършени 2 754 справки. 

 

  Издадени разрешения по Закона за електронните съобщения 

            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 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 422 ЧГрД.Новообразувани са и 4 дела по ЗСПЗЗ. 

        През 2009г. в ПРС новообразуваните граждански дела са били 4323, в т. 

ч. и 15 върнати от горната инстанция за продължаване на 

съдопроизводството. От тях 609 са граждански дела по общия ред, 366 дела 

от и срещу търговци, 188 други граждански дела, 124 бързи производства, 

2681 заповедни производства и 352 ЧГрД.Новообразувани са и 3 дела по 

ЗСПЗЗ. 

        Тези данни за 2008г. са били – 2876 новообразувани дела, в т. ч. 9 

върнати от горната инстанция за продължаване на съдопроизводството.От 

тях 1225 са граждански дела по общия ред, в т. ч. делата от и срещу търговци, 

47 други граждански дела, 137 бързи производства, 1159 заповедни 

производства и 308 ЧГрД. 
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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 

2008 1225 137 - 308 1159       - 47 

2009 609 124 3 352 2681     366 188 

2010 699 122 4 442 3964     341 275 

  

 

Налице е отново съществено увеличение на броя на новообразуваните 

граждански дела, които през 2010г. са близо два пъти повече от образуваните 

през 2008г.Това се дължи най-вече на рязко увеличаващия се брой заповедни 

производства, част от които преминават в искове по чл. 422 от ГПК, 

разглеждани по общия исков ред.Увеличен е и броя на гражданските дела по 

общия ред /с 90 повече от предходната година/ и на другите граждански дела 

/по ЗЗСДН, ЗЗД, ЗГР и др./, които също подлежат на разглеждане в открито 

заседание.Съществено увеличение през отчетната година се наблюдава и при 

ЧГрД.Освен това 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 и непроменения брой на гражданските съдии, 

същите полагат максимални усилия за спазване на процесуалните срокове и 

за качеството на правораздаване.Тези добри резултати са възможни с оглед 

опита и професионализма на съдиите, работещи в ПРС и участието на 

съдиите от наказателна колегия в разпределението на заповедните 

производства.   

 

Общо за разглеждане  
          Всичко за разглеждане през 2010г. е имало 6445 граждански дела, при 

4934 за 2009г. и 3441 за 2008г. В края на 2010г. са останали несвършени 660 

дела, при 590 в края на 2009г. и 541 останали несвършени в края на 2008г. 
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Година 

Останали 

несвършени от 

пред. г. 

Ново 

образувани 

Върнати от 

горната 

инстанция 

Всичко за 

разглеждане 

Несвър

шени 

2008 565 2876   9 3441 541 

2009 611 4323 15 4934 590 

2010 598 5847 17 6445 660 

 

 

          Срокове за приключване на гражданските дела 

          През отчетния период са свършени общо 5785 граждански  дела от 

всички видове, при 4344 за 2009г. и 2900 за 2008г.По критериите на ВСС през 

2010г. за свършени дела в срок до 3 месеца са 5392 или 93% от гражданските 

дела, при 4092 или 94 % за 2009г., и 2637 или 91% за 2008г. 

 

Година ОБЩО 
ДО 3 МЕС. 

Бр. % 

2008 2900 2637 91 

2009 4344 4092 94 

2010 5785 5392 93 

 

От общо свършените 5785 граждански дела със съдебен акт по 

същество са 5413, при  3956 за 2009г. и 2683 за 2008г. 

          Процента на свършените в 3 месечен срок дела отново е 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 2010г. в ПРС новообразуваните граждански дела, подлежащи на 

разглеждане в открито съдебно заседание са общо 1315, от които 699 

граждански дела по общия ред, т. ч. 9 върнати от по-горна инстанция, 341 от 
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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. 

През 2009г. броят на новообразуваните граждански дела, подлежащи на 

разглеждане по общия исков ред е бил с 152 по-малко или общо 1 163, от 

които 609 граждански дела по общия ред, 366 дела от и срещу търговци и 188 

други граждански дела.За сравнение през 2008г. са постъпили общо 1272 

граждански дела по общия ред – с 43 по-малко от 2010г. 

 

ГОДИНА ОБЩ РЕД ОТ И СРЕЩУ 

ТЪРГОВЦИ 

ДРУГИ ОБЩО 

2008 1225 - 47 1272 

2009 609 366 188 1163 

2010 699 341 275 1315 

 

 

         Динамиката на постъплението по видове граждански дела, 

подлежащи на разглеждане по общия исков ред за последните три години 

е следната: 

          В сравнение с 2009г. през отчетната 2010г. е запазен броя на 

новообразуваните дела по предявени искове по СК.През 2010г. са 

новообразувани общо 354 дела по СК, 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 

2009г. общият брой на новообразуваните дела от този вид също е бил 354, а 

през 2008г. са били значително повече – общо 529 такива дела. 

          През 2010г. се запазва висок и броят на новообразуваните дела по 

предявени облигационни искове – 435, като в тази число се включват и 

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

срещу търговци. 

          През 2009г. са образувани общо 458 облигационни дела, в т. ч. и искове 

за непозволено увреждане и дела от и срещу търговци.През 2008г. 

постъплението на този вид дела е било значително по-малко - 356 броя. 

Броят на новообразуваните дела по предявени вещни искове през 2010г. 

съответства на броя им през предходната година - 65, при 76 за 2008г. 

Оформя се тенденция за постепенно намаление броя на 

новообразуваните дела по искове за делба.През 2010г. броят им е бил 49, вкл. 

1 дело върнато за ново разглеждане, при 52 дела от този вид за 2009г. и 58 за 

2008г. 

При исковете по КТ, в т. ч. за обезщетение по чл. 200 от КТ и за отмяна 

на уволнение, е налице увеличение в сравнение с предходните две години – 
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169 броя новообразувани дела през 2010г., в т. ч. 1 получено по подсъдност и 

2 върнати за ново разглеждане.През 2009г. са образувани общо 122 такива 

дела, а през 2008г. постъплението им е било 153 броя.  

През 2010г. са новообразувани и 275 броя други граждански дела, в т. ч. 

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

2009г. е бил 188, а през 2008г. 47.Тук е налице съществено увеличение в 

сравнение с предходната година, като следва да се има предвид, че през 

2008г. не е имало отделна статистика за делата от тези видове.  

Сравнителният анализ на постъплението по видове граждански дела 

през последните три години не сочи на особено съществени 

промени.Увеличението на исковете по КТ е обяснимо, тъй като с една искова 

молба често се предявяват няколко обективно съединени иска, едни от които 

следва да бъдат разгледани по реда на бързото производство /исковете, 

предвидени в чл. 310, ал. 1, т. 1 от ГПК/, а други по общия исков ред.Това 

налагаше разделяне на производството от съда по реда на чл. 210, ал. 2 от 

ГПК. 

И през 2010г. се запазва високо постъплението на облигационни 

искове, което може да се обясни с възможността за преминаване на 

заповедното производство по чл. 410 ГПК в спорно  исково производство по 

чл. 422 от ГПК.Тук следва да се има предвид също, че исковете от и срещу 

търговци се разглеждат от първоинстанционния съд по общия исков ред. 

При исковете по СК е налице намаление, което се оформя като трайна 

тенденция и се обуславя от намалялото постъпление на исковете за 

прекратяване на брака с развод и обстоятелството, че исковете за издръжка 

вече се разглеждат по реда на бързото производство.  

 

Общо за разглеждане 

          През 2010г. в ПРС е имало общо 1865  граждански дела за разглеждане 

в открито заседание (новообразувани 1315, останали несвършени в началото 

на  годината - 550), при 1716 за 2009г. (новообразувани 1163 и останали 

несвършени в началото на  годината 553).През 2008г. за разглеждане е имало 

общо 1794 дела (новообразувани 1272 и останали несвършени в началото на  

годината 522). 

 

 

2008г. 2009г. 2010г. 

1794 1716          1865 
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Свършени граждански дела  

          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 2009г. броят на свършените граждански дела по общия ред е бил 

721, от които 598 или 83 % в 3 месечен срок. 

Очевидно през 2010г. е намалял процента на свършените граждански 

дела по общия ред в 3 месечен срок, което до известна степен се дължи на 

увеличаване броя на новообразуваните граждански дела от този вид, респ. 

увеличаване натовареността на съдиите.От съществено значение за работата 

на съда през изминалата година се оказа и обстоятелството, че през първото 

полугодие в гражданска колегия работиха само 5 съдии, поради 

продължително отсъствие на съдия по здравословни причини и незапълнен 

щат.Това доведе до рязко увеличение натовареността на съдиите от тази 

колегия и въпреки положените максимални усилия беше нарушен нормалния 

процес на работа.С приорирет бяха разглеждани бързите и заповедните 

производства с оглед спазване на процесуалните срокове, което обаче доведе 

до забавяне на една част от делата, разглеждани по общия исков ред.Поради 

това и през настоящата година е необходимо да бъдат полагани максимални 

усилия от ръководството на съда за кадровото му обезпечаване. 

През 2010г. в съда са свършени 327 дела от и срещу търговци, от които 

196 в 3 месечен срок, което представлява 60%.Със съдебен акт са свършени 

250, а 77 са прекратени.За сравнение през 2009г. броят на свършените дела от 

този вид е бил 278, от които 187 или 67 % в 3 месечен срок. 

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 270 дела, от които 257 в 3 месечен срок или 95%.От тях 235 дела са 

със съдебен акт по същество и 35 са прекратени.През 2009г. са свършени 178 

такива дела, от които 169 или 95 % в 3 месечен срок. 

         В съда през отчетния период са свършени и 118 производства по чл. 310 

ГПК, от които 105 в 3 месечен срок, което представлява 89%.Със съдебен акт  

са 81 броя и 37 са прекратени.За сравнение през 2009г. са свършени 120 дела 

по реда на бързото производство, или с 2 повече, като 101 от тях са в 3 

месечен срок  - 84 %.  

         През отчетната година са свършени 3948 дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК, 

като 100 % са в 3 месечен срок.В края на годината са останали несвършени 19 

такива дела. 

          През 2010г. са свършени и 442 частни граждански дела, всички в 3 

месечен срок, от които 420 с акт по същество и 22 прекратени.Броят на 

свършените ЧГрД през 2009г. е бил 351, при 293 за 2008г. 
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По общ ред 

От и с/у 

търговци 

Други 

граждански дела 
чл.310 

чл.410  

чл.417 
ЧГрД 

Вс. 3м % Вс. 3м % Вс. 3м % Вс. 3м % Вс. Вс. 

2008 1485 1278 86 - - - 36 32 89 114 99 87 972 293 

2009 721 598 83 278 187 67 178 169 95 120 101 84 2693 351 

2010 677 446 66 327 196 60 270 257 95 118 105 89 3948 442 

 

          Свършени граждански дела по видове 

          Най-много свършени граждански дела, разглеждани по общия ред през 

2010г. са по облигационни искове - 417, от които 327 по искове за 

непозволено увреждане и дела от и срещу търговци.Със спогодба са 

приключили само 2 от тези дела. 

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

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

по ЗЗСДН и ЗЗД. 

 

          Несвършени дела 

От останалите общо 660 несвършени граждански дела в края на 2010г. 

359 са по общия ред, при 327 за 2009г. и 262 за 2008г. 

В края на отчетната година са останали несвършени и 194 дела от и 

срещу търговци, при 179 за 2009г. 

От делата, разглеждани по реда на бързото производство в края на 

2010г. са останали 42 броя, при 39 за 2009г. и 23 за 2008г. 

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

2010г. са останали 44 броя, при 28 за 2009г. и 37 за 2008г.От 3 до 5 години в 

края на 2010г. са останали 8 дела, при 3 за 2009г. и 17 за 2008г.Несвършени 

над 5 години са останали 4 броя дела, при 7 в края на 2009г. и 12 в края на 

2008г. 

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

срок над 1 година – общо 58 броя 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 2010г. са били насрочени общо 1917 граждански дела за 

разглеждане в открито заседание, като 676 са били отложени.За предходната 

2009г. са били насрочени 2231 дела, от които 782 са отложени.За 2008г. броят 

на насрочените в открито заседание дела е бил 2645, от които 1284 отложени. 
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          Съществено значение за намаляване боя на отложените граждански 

дела има добрата предварителна подготовка при образуване и насрочване на 

делата, като следва да се отчете и дисциплиниращото действие на 

разпоредбите на новия Граждански процесуален кодекс.Все още обаче не е 

малък 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.В тази насока съдиите следва да полагат 

още по-големи усилия, като извършват задълбочена предварителна 

подготовка преди насрочването на делото в съдебно заседание.Следва да се 

сведат до минимум случаите на отмяна хода по същество и няколкократното 

оставяне на исковата молба без движение за изпълнение на различни 

указания във връзка с редовността й. 

         Статистическите данни за времетраенето на размяната на книжата сочат, 

че по 406 граждански дела от общо 1295 размяната на книжата е приключила 

в рамките на 1 м., по 474 дела за 2 месеца, по 198 дела в рамките на 3 м. и по 

общо 217 дела над 3 месеца.Тук е мястото да се напомни, че във всички 

случаи е необходимо своевременно администриране на новообразуваните 

дела, в която насока следва да се упражнява непрекъснат контрол и върху 

работата на съдебните деловодители. 

 

Обжалвани съдебни актове 

През отчетната 2010г. са обжалвани общо 350 граждански дела, при 430 

за 2009г. и 331 за 2008г. 

Влезлите в съдебни решения са 635 броя. 

 

          Ревизирани съдебни актове 

През 2010г. общият брой на върнатите граждански дела след 

инстанционен контрол е 224.От тях са потвърдени изцяло съдебните актове 

по 136 дела.По 35 съдебните актове са отменени или обезсилени, поради 

нарушения на материалния или процесуалния закон, по 40 са изменени, 8 

съдебни решения са частично отменени или обезсилени по обективни 

причини, поради представяне на нови доказателства пред въззивната 

инстанция, 3 решения са отменени по обективни причини, поради 

представяне на нови доказателства, които са обусловили отмяната, а 1 поради 

оттегляне пред въззивната инстанция на исковата молба.Едно решение е било 

отменено, поради направено възражение за изтекла погасителна давност пред 

въззивната инстанция. 

         През  2010г. са върнати и резултатите по 107 определения, постановени 

по граждански дела.От тях 61са потвърдени, 35 са отменени и 10 изменени. 

         Изложените данни налагат извод за добро качество на 

правораздавателната работа по граждански дела. 
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Натовареност  

Натовареността на съдиите, разглеждащи граждански дела при щат 7 за 

изминалата година е  76, 73 дела, а към свършените е 68, 87 дела. 

Действителната натовареност на гражданските съдии към делата за 

разглеждане през 2010г. е 72, 36 броя, а към свършените 63, 51 дела.  

Тези данни също са достатъчно показателни за голямата натовареност, 

с която работят съдиите от гражданска колегия. 

           

          СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКА И 

НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, РАБОТИЛИ В ПАЗАРДЖИШКИЯ РАЙОНЕН 

СЪД ПРЕЗ 2010г. 

           

        ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ 

        Броят на постъпилите граждански дела при всеки от съдиите от тази 

колегия през отчетния период е, както следва: съдия Н. Цветкова – 603 броя, 

съдия Ив. Илинова – 571 броя, съдия В. Златева – 773 броя, съдия Н. Попова 

– 760 броя, съдия Цв. Вълчева – 759 броя, съдия Д. Ралинова – 786 броя, 

съдия М. Мирчева – 498 броя. 

        Заедно с останалите несвършени дела в началото на отчетния период 

общият брой дела за разглеждане при всеки от съдиите от гражданска 

колегия през 2010г. е бил, както следва:  

        Съдия Н. Цветкова – 695 броя, от които общо свършени 618, в т. ч. 565 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 574 дела, 44 са прекратени и 77 

са останали несвършени в края на периода. 

        Съдия Ив. Илинова – 624 броя, от които общо свършени 518, в т. ч. 477 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 476 дела, 42 са прекратени и 

106 са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия В. Златева – 882 броя, от които общо свършени 777, в т. ч. 706 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 722 дела, 55 са прекратени и 

105 са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия Н. Попова – 856 броя, от които общо свършени 752, в т. ч. 696 дела 

в 3 месечен срок.По същество са решени 674 дела, 78 са прекратени и 104 са 

останали несвършени в края на периода. 

       Съдия Цв. Вълчева – 894 броя, от които общо свършени 805, в т. ч. 722 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 770 дела, 35 са прекратени и 89 

са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия Д. Ралинова – 894 броя, от които общо свършени 807, в т. ч. 734 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 735 дела, 72 са прекратени и 87 

са останали несвършени в края на периода. 

      Съдия М. Мирчева – 498 броя, от които общо свършени 413, в т. ч. 397 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 391 дела, 22 са прекратени и 85 

са останали несвършени в края на периода.По отношение на съдия Мирчева 
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следва да се отбележи, че същата работи в Пазарджишки районен съд от 

01.07.2011г. 

       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 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 в единични случаи.През отчетния период не са постъпвали и жалби 

за бавност, което също е показател за добро качество на осъществяваната 

правораздавателната дейност. 

 

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 
603 695 618 574 565 77 

Иванка 

Илинова 
571 624 518 476 477 106 

Веселка 

Златева 
773 882 777 722 706 105 

Николинка 

Попова 
760 856 752 674 696 104 

Цветанка 

Вълчева 
759 894 805 770 722 89 

Десислава 

Ралинова 
786 894 807 735 734 87 

Мира 

Мирчева 
498 498 413 391 397 85 

 

 

          

         НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 

         Броят на постъпилите наказателни дела при всеки от съдиите от тази 

колегия през отчетния период е, както следва: съдия М. Попова – 165 броя, 

съдия Кр. Комсалов – 500 броя, съдия Ст. Михайлова – 472 броя, съдия Ел. 

Радина – 500 броя, съдия М. Шотева – 54 броя, съдия Д. Бишуров – 493 броя, 

съдия Ал. Точевски – 314 броя, съдия Ал. Александров – 20 броя, съдия Д. 

Луков – 75 броя, съдия Н. Цветкова – 2 броя, съдия В. Златева и съдия Д. 

Ралинова – по 1 брой и съдия М. Мирчева – 5 броя.Следва да се отбележи, че 

съдия Ал. Александров е бил командирован в ПРС със Заповед № 134 от 

25.03.2010г. на Председателя на ПОС за разглеждане на общо 21 наказателни 

дела, насрочени в 5 съдебни заседания, а Даниел Луков - съдия в Районен съд 
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гр. Асеновград е бил командирован в ПРС за периода 18.10.2010г. до 

31.12.2010г. със Заповед № ЛС 299/07.10.2010 г. на Председателя на 

Апелативен съд гр. Пловдив.Съдия Ал. Точевски е командирован като съдия 

в Пазарджишкия районен съд, считано от 01.06.2010г. също със заповед на 

Председателя на Пловдивския апелативен съд. 

      Заедно с останалите несвършени дела в началото на отчетния период 

общият брой дела за разглеждане при всеки от съдиите от наказателна 

колегия през 2010г. е бил, както следва: 

       Съдия Майа Попова – 207 броя, от които общо свършени 205, в т. ч. 160 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 182 дела, 23 са прекратени и 2 

са останали несвършени в края на периода.Съдия Попова през 2010г. е 

отсъствала продължително по здравословни причини. 

       Съдия Кр. Комсалов – 530 броя, от които общо свършени 479, в т. ч. 422 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 392 дела, 87 са прекратени и 51 

са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия Ст. Михайлова – 530 броя, от които общо свършени 463, в т. ч. 388 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 365 дела, 98 са прекратени и 67 

са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия Ел. Радина – 534 броя, от които общо свършени 491, в т. ч. 447 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 390 дела, 101 са прекратени и 

43 са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия М. Шотева – 62 броя, от които общо свършени 62, в т. ч. 60 дела в 

3 месечен срок.По същество са решени 56 дела, 6 са прекратени.Следва да се 

отбележи, че съдия Шотева отсъства от 17.03.2010г.  

        Съдия Д. Бишуров – 534 броя, от които общо свършени 489, в т. ч. 428 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 409 дела, 80 са прекратени и 45 

са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия Ал. Точевски – 314 броя, от които общо свършени 287, в т. ч. 274 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 222 дела, 65 са прекратени и 27 

са останали несвършени в края на периода. 

       Съдия Ал. Александров – 47 броя, от които общо свършени 47, в т. ч. 21 

дела в 3 месечен срок.По същество са решени 46 дела, 1 е прекратено.        

       Съдия Д. Луков – 75 броя, от които общо свършени 58, в т. ч. 57 дела в 3 

месечен срок.По същество са решени 42 дела, 16 са прекратени и 17 са 

останали несвършени в края на периода. 

        Тук следва да се отбележи, че през 2010г. на съдиите от наказателна 

колегия са били възложени и 1/3 от постъпилите граждански дела, 

разглеждани по реда на заповедното производство.Съдиите от наказателна 

колегия са разглеждали и делата по ЗЗСДН.Това разпределение на делата е 

спомогнало за приблизително изравняване натовареността на съдиите от 

двете колегии, което е отчетено като положителна констатация и при 

извършените проверки от ПОС.  
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        Предвид изложеното безспорно се налага извода, че съдиите от 

наказателна колегия са работили професионално и отговорно при много 

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.Допуснати са просрочия по голям 

брой дела на доклад на съдия М. Попова, която е отсъствала продължително 

по здравословни причини.Констатирани са забавяния и при съдия Ст. 

Михайлова в единични случаи.Останалите съдии от наказателна колегия са 

изготвяли съдебните си актове и мотивите към тях в законоустановения срок. 

 

 

СЪДИЯ 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период 

общ брой 

дела за 

разглеждане  

общо 

свършени 

дела 

решени 

по 

същество 

свършени 

в 3м. 

 срок 

останали 

несвършени 

дела в края 

на периода 

Майа 

Попова 
165 207 205 182 160 2 

Красимир 

Комсалов 
500 530 479 392 422 51 

Стела 

Михайлова 
472 530 463 365 388 67 

Елисавета 

Радина 
500 534 491 390 447 43 

Мариана 

Шотева 
54 62 62 56 60 0 

Димитър 

Бишуров 
493 534 489 409 428 45 

Александър 

Точевски 
314 314 287 222 274 27 

Ал. 

Александров 
20 47 47 46 21 0 

Даниел 

Луков 
75 75 58 42 57 17 

 

 

 

          СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Районният съд работи при недостатъчен брой работни помещения, но 

организацията е добра и същите се използват оптимално. 

          В края на отчетната 2010г. Пазарджишкия районен съд разполага с: 

 1бр. сървър,  

 67бр. компютърни конфигурации   

 54бр. лазерни принтера  

 17бр. многофункционални устройства  
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 2бр. копирни машини   

 1бр. преносим компютър. 

Съдът разполага и с мултимедиен прожектор, който се използва за 

провеждане на обучения и презентации. 

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 системи: 

 

 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 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. 

 Все още не е внедрена системата за „Мониторинг и контрол на 

дейността на вещите лица“ поради неактуализирания списък на 

вещите лица в базата данни от Окръжен  съд, което прави 

софтуерът неизползваем. 

Всеки служител има създадена 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.). 

Районен съд гр. Пазарджик има електронна страница 

http://www.rcourt-pz.info, на която се публикуват съдебните актове по 

гражданските и наказателни дела, публичните продани по изпълнителните 

http://www.rcourt-pz.info/
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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. 

 

                                    

                                     СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

       През 2010г. в Държавната съдебно-изпълнителната служба към 

Пазарджишки районен съд са постъпили общо 1111 изпълнителни дела за 

общо дължима сума от 12 190 078 лева.    

        Броят на постъпилите  дела в ДСИ през 2009г. е бил общо 875 за сумата 

от 13 946 645 лева, а за 2008г. те са били 465 и за сумата 5 028 128 лв.  
 

 

2008г. 2009г. 2010г. 

465 875 1111 

5 028 128 13 946 645 12 190 078 

 

          

        Структурата на постъпилите изпълнителни дела за отчетния период е 

следната: 

       - в полза на Държавата - 8 бр. за 100 318 лв., 

       - в полза на юридически лица и търговци - 781 дела, от които 188 в 

полза на банки, 116 в полза на търговци и 477 в полза на други ЮЛ за общата 

сума от 10 312 487 лв.    

-  в полза на граждани – 274 дела, в т. ч. за издръжки 42 бр., по 

трудови спорове 19, за предаване на дете 1 и 212 други, общо за сумата от 

1 777 273 лв., по изпълнение на обезпечителни мерки - 48. 

От предходния период са останали несвършени 6 601 дела общо за 

сумата от 58 065 190 лв.  

Общо броят на неприключените от предишния период и новопостъпили 

дела е 7 059 за общата сума от 62 133 213 лв. 

  През 2010г. са прекратени общо 461 дела, от които 8 в полза на 

Държавата,  206 в полза на юридически лица и търговци и 233 в полза на 

граждани. 422 от делата са прекратени поради реализиране на вземането, 27 

по други причини и 12  са изпратени на друг съдебен изпълнител.  

По прекратените дела е събрана общо сумата от 2 624 493 лв., от които 

в полза на Държавата 372 875 лв., в полза на юридически лица и търговци 

1 706 077 лв. и в полза на граждани 545 541 лв.       
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  В сравнение с предходната година приблизително се запазва броят на 

прекратените дела, който през 2009г. е бил 458 или с 3 дела по-малко. 

         Общо събраната сума по прекратените дела през 2009г. е 2 100 365 лв., а 

през 2010г. 2 624 493 лв. 

          През 2010г. са събрани ДТ в размер на 123 723 лева, а през 2009г. в 

размер на 163 702 лв. 

По ниският размер на ДТ, събрани от СИС през 2010г. в сравнение с 

предходната 2009г. се дължи основно на увеличения брой на длъжниците, 

които погасяват задълженията си в срока за доброволно изпълнение, тъй като 

при такова плащане не се дължи ДТ по т. 53 от Тарифата за ДТ, събирани от 

съдилищата по ГПК. 

      През годината са извършени следните изпълнителни действия: 

      - въвод във владение - общо насрочени 33 броя, от които са извършени 17 

въвода.По райони - първи район са насрочени 9, извършени са 6 въвода, 

втори район - насрочени 13, извършени 6 и трети район насрочени 11, 

извършени 5 въвода. 

      - опис на движими вещи - общо насрочени 526 броя, извършени 125. По 

райони - първи район насрочени 180, извършени 55, втори район - насрочени 

177, извършени 36 и трети район - насрочени 169, извършени 34 описа. 

      - опис на недвижими имоти - общо насрочени 90, от които извършени 61 

описа. По райони - първи район – насрочени 241, извършени 12, втори район 

насрочени 18, извършени 27 и трети район насрочени 48, извършени 22 

описа. 

      - насрочени и извършени са и три предавания на дете. 

      - публична продан - общо насрочени 72 броя, състояли се 20. 

      - други действия по ГПК - общо 72 насрочени, от които 218 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 2010г. са останали несвършени общо 7 251 

изпълнителни дела със сума за събиране 60 928 671 лв., от които 447 дела за 

12 038 862 лв. в полза на Държавата, 2294 дела за 50 947 929 лв. в полза на 

юридически лица и търговци и 4 147 дела за 5 963 122 лв. в полза на 

граждани, от които 2 886 дела за издръжка със сума за събиране 42 607 лв., 71 

по трудови спорове с обща сума за събиране 331 278 лева и 1 112 други дела 

с обща сума за събиране 5 589 237 лева.В края на отчетния период са 

останали неприключени и 78 дела за предаване на дете. 

       През отчетния период са постъпили 26 жалби против действия на 

съдебните изпълнители, 3 от които са били уважени. 
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                                 СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

      През 2010 година в службата по вписвания са образувани общо 4 466 дела 

и са извършени общо 7 330  вписвания. 

      През предходната 2009г. са били образувани общо 5 798 дела и са 

извършени общо 7 695 вписвания.  

      Броят на образуваните дела през 2008 година е бил общо 

8 125.Извършени са и 11 4257 вписвания. 

 

 

2008г. 2009г. 2010г. 

8125 5798 4466 

        

       

      Налице е чувствителен спад на образуваните дела и на извършените 

вписвания, което е свързано с икономическата криза в страната, даваща 

отражение и върху пазара на недвижимите имоти.       

      Структурата на постъпилите за вписване актове през 2010 година е 

следната : 

      - законови ипотеки - 19 бр. 

      - възбрани - 625 бр. 

      - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове - 525 бр. 

      - прехвърляния, вкл. дарения, продажби, суперфиции и замени общо 3494 

бр. 

       - договорни ипотеки - 447 бр. 

       - завещания - 20 бр. 

       - искови молби - 30 бр. 

       - актове за ДС и ОС – 770 бр.  

       - други – 1 296 бр. 

       

      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.  
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          СТАНОВИЩА ПО ПРАВНАТА УРЕДБА. 

          ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ         
 

          По искане на Председателя на ВКС бяха изготвени обобщени  

становища на основание чл. 124 ал. 1 т. 1 ЗСВ от съдии в ПРС относно 

въпроси, по които съществува противоречива съдебна практика във връзка с 

приложението на чл. 123а от КТ, относно надлежния ответник по исковете по 

чл. 344, ал. 1 от КТ, предявени от работник или служител, чийто трудов 

договор е сключен при условията на чл. 61, ал. 2, изр. първо от КТ и относно 

действието  на сроковете, предвидени в § 8, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ. 

          През отчетната година бяха провеждани събрания на съдиите от 

гражданска колегия в Пазарджишкия районен съд, на които бяха обсъждани 

предимно въпроси, свързани с приложението на конкретни разпоредби от 

новия ГПК.Част от въпросите бяха изпратени за обсъждане и на ПОС. 

          Съдиите от наказателна колегия обсъдиха приложението на чл. 111, ал. 

4 от ЗИНС във връзка с постъпило писмо от Началника на Затвора в гр. 

Пазарджик и изразиха писмено становище по въпроса за приложението на чл. 

78, ал. 7 от НК във вр. с чл. 26 от НК. 

          Във връзка с доклада на Работна група на ВСС от 03.05.2010г. за 

определяне на показателите за натовареността на магистратите в отделните 

нива и звена на съдебната власт и Решение на ВСС от 20.05.2010г. беше 

изготвено становище от Председателя на ПРС.В тази насока с оглед 

констатациите за неравномерна натовареност и неравномерно разпределен 

щат в отделните съдилища от една страна и от друга фактическата и 

финансова невъзможност за отпускане на нови щатни бройки очевидно най-

удачен вариант ще бъде преразпределението на щатовете, пропорционално на 

натовареността в отделните съдилища.Безспорно това следва да се извърши 

от ВСС въз основа на мотивирани предложения от административните 

ръководители на съдилищата.Би следвало да се вземат предвид не само 

статистически показатели, но и всички обстоятелства, даващи отражение 

върху натовареността на съдиите, работещи в конкретния съд /напр. стажа и 

опита на съдиите от този съд, да се проследи разликата между действителната 

натовареност и натовареността по щат за един по-продължителен период от 3 

години, съотношението между броя на постъпилите и броя на свършените 

дела, броя и продължителността на отсъствие на съдии, поради временна 

неработоспособност и ползване на майчинство, вида и тежестта на 

разглежданите дела в процентно съотношение – колко от тях са ЧНД и ЧГрД, 

които безспорно не се характеризират с фактическа и правна сложност и 

какъв процент от делата се разглеждат по общия ред и по реда на бързото 

производство.В последната хипотеза може да се посочи като пример 

постъплението на наказателни дела в Пазарджишкия районен съд, което 

съгласно общия статистически показател за броя на новообразуваните дела 

през изминалата година е намаляло.Следва да се отчете обаче, че броят на 
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НОХД и НАХД се е увеличил, а е намалял броят на проведените разпити 

пред съдия.Очевидно в този случай натовареността на съдиите от наказателна 

колегия в Пазарджишкия районен съд не е намаляла, а напротив същата се е 

увеличила.Всички тези обстоятелства, определящи натовареността в 

отделните съдилища следва да бъдат изложени от административните 

ръководители и да бъдат взети предвид при определяне щатната численост на 

всеки отделен съд, когато е направено конкретно предложение за промяна в 

тази насока.Разбира се, във всички случаи следва да се извършва и 

съпоставка с натовареността в останалите съдилища в страната. 

        Донякъде промените в чл. 30 от ЗСВ дават възможност за предприемане 

на своевременни мерки за разрешаване на проблема с неравномерната 

натовареност на съдилищата, което ще има съществено значение за 

обезпечаване на нормалната им дейност на всички съдилища, за бързината и 

качеството на правораздаване.Необходимо е освен това конкурсите за 

младши съдии да бъдат обявявани и провеждани с оглед назначаването в 

района на определен окръжен съд, където има кадрови дефицит, както и да 

бъдат задължавани младшите съдии след изтичане на срока, за който са 

назначени, да остават на работа в районните съдилища от съответния съдебен 

район за определен срок.По този начин до голяма степен би могло да се 

гарантира пропорционалната кадрова обезпеченост на съдилищата, но в тази 

насока не са предвидени адекватни законодателни промени със ЗИД на 

ЗСВ.Не е намален и стажа, след навършването на който младши съдия може 

да бъде командирован като съдия в районен съд, а нуждата от законодателна 

промяна в тази насока е остра с оглед значително по-високата натовареност 

на повечето районни съдилища в сравнение със всички останали съдилища в 

страната. 

        Необходими са законодателни изменения и в новия ГПК относно 

разпоредбите, регламентиращи заповедното производство по чл. 410 от 

ГПК.В тази насока следва да се има предвид, че единствената цел на това 

производство е да се провери дали вземането е спорно.За издаването на 

заповед за изпълнение е достатъчно заявителят да твърди, че съществува 

негово вземане от ответника, като липсва законово изискване към 

заявлението да се прилагат доказателства за установяване на вземането.За 

постигането на тази цел с разпоредбите на чл. 410 и сл. от ГПК е предвидена 

усложнена процедура, изискваща многократно администриране на делото, 

като в крайна сметка при възражение от длъжника и непредставяне на 

доказателства за предявяване на иск в срока по чл. 415, ал. 2 от ГПК, се стига 

до обезсилване на издадената заповед за изпълнение.Промените в посока 

облекчаване на процедурата биха спестили много процесуално време на 

съдиите, като се има предвид, че постъплението на дела от този вид е 

значително.Би могло да се мисли и за възлагането им на съдебни помощници 

или съдебни изпълнители в по-малко натоварените ДСИС, като само при 

оспорване на вземането производството да продължава пред районния съд по 
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общия исков ред.Разрешенията по чл. 130 от СК пък би могло да се възложат 

на съдиите по вписванията, като по този начин ще се даде възможност на 

районните съдии да концентрират усилията си за разглеждане на спорните 

искови производства. 
 

 

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. 

 В края на 2010г. бяха извършени проверки от съдии в ПОС по 

организацията на работа и движение на делата в гражданска и наказателна 

колегия при ПРС, като беше дадена много добра оценка за дейността на 

съда.Резултатите от проверките бяха обсъдени на общи събрания на всяка от 

колегиите и бяха взети адекватни административни мерки за отстраняване на 

констатираните пропуски основно във връзка с воденето на деловодните 

книги.  

        При извършените проверки от съдии в ПРС на работата на съдебно 

изпълнителната служба и на бюрото за съдимост бяха констатирани пропуски 

и дадени съответни препоръки за отстраняването им. 

        През отчетната година районните съдии, ДСИ и съдиите по вписвания 

участваха в обучения и семинари, включени в програмата на НИП и в 

организираните такива от Министерство на правосъдието.Председателят на 

ПРС взе участие в кръгла маса за представяне на резултатите от 

изпълнението на дейност „Обучение на държавни съдебни изпълнители” по 

проект „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на 

Министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по ЗСВ на 

държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписвания” и в 

международна конференция „Виктимизация на деца. Измерения и 

превенция”, където Пазарджишкият районен съд беше посочен като добър 

пример във връзка с провежданите разпити на деца, станали жертви на 

насилие в т. нар.  „синя стая”. 

       През отчетния период не е имало проблеми във взаимодействието и 

работата на съда с ПОС, с Районна прокуратура, със съответните районни 

полицейски управления, респ. ОДП на МВР Пазарджик. 
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       Затруднение в работата на съдиите от гражданска колегия създаде 

определянето размера на възнагражденията на особените представители, 

които се назначават по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК на разноски на ищеца.В 

тази насока становището на съдиите е, че размерът на възнаграждението за 

особено представителство следва да бъде съобразен с фактическата и правна 

сложност на делата и размера на материалния интерес, като не бъдат 

изключвани и максималните размери по раздел  IV от Наредбата за 

заплащането на правната помощ.В този смисъл е било изразено становище и 

от Председателя на САК с писмо вх. № 1772/05.03.2010г., но независимо от 

това по конкретните дела се правят откази за определяне на особен 

представител, ако не е внесено възнаграждение по Наредба № 1 от 

09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.Този 

проблем трябва да намери практическо разрешение с оглед обезпечаване 

нормалната работа по делата. 

        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 


