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Резултатите от дейността на Пазарджишкия районен съд през 2009г. се 

базират на сведенията от годишните статистически отчети през последните три 

години. 

При анализа на данните от изготвените справки се установява следното: 

   

         I.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

         БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ СЪДИИ, ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ 

 

         От 01.10.1999 година щатът на Районен съд гр.Пазарджик е от 14 съдии.  

         Съдийският стаж, включващ стажа като младши съдия и съдия, към 

01.01.2010 година на магистратите в Районен съд гр.Пазарджик е както следва: 

 

▪ Николинка Цветкова –  

Административен ръководител – 

Председател на съда 

8 години и 3 месеца 

▪ Майа Попова – Заместник на  

административния ръководител- 

 заместник председател на съда 

5 години и 1 месец 

▪ Съдия Александър Александров 15 години и 7 месеца 

▪ Съдия Иванка Илинова 12 години и 3 месеца 

▪ Съдия Веселка Златева 10 години и 9 месеца 

▪ Съдия Стела Михайлова 10 години и 8 месеца 

▪ Съдия Николинка Попова 9 години и 9 месеца 

▪ Съдия Красимир Комсалов 9 години и 10 месеца 

▪ Съдия Цветанка Вълчева 9 години и 9 месеца 

▪ Съдия Елисавета Радина 8 години и 3 месеца 

▪ Съдия Десислава Ралинова 6 години и 3 месеца 

▪ Съдия Мариана Шотева 4 години и 5 месеца 

▪ Съдия Димитър Бишуров 4 години и 5 месеца 

 

           Административен ръководител - председател на Районен съд гр. 

Пазарджик до 20.10.2009 г. беше Александър Александров, а Заместник на 

административния ръководител до 16.11.2009 г. – Иванка Илинова. 

С Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/01.10.2009 г. за 

Административен ръководител на Районен съд гр.Пазарджик беше назначена 

Николинка Цветкова, встъпила на 20.10.2009 г. и с Решение на ВСС по протокол 
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№ 49/ 03.12.2009 г. за Заместник на административния ръководител беше 

назначена Майа Попова, встъпила на 18.12.2009 г. 

Съдия Мариана Димитрова беше повишена в длъжност  „Съдия в Окръжен 

съд гр. Пазарджик ”, съгласно Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

51/10.12.2008 г., встъпила на 09.07.2009 г.    

Съдия Александър Александров също беше повишен в длъжност „Съдия в 

Окръжен съд гр.Пазарджик”, съгласно Решение на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 51/10.12.2009 г., встъпил на 04.01.2010 г.          

През 2009 г. съдия Майа Попова придоби статут на несменяемост, съгласно 

Решение на ВСС по протокол № 43/05.11.2009 г., считано от 15.11.2009 г.          

Съдия Цветанка Вълчева ползва отпуск по майчинство от 03.06.2008 г. до 

17.07.2009 г. вкл.                          

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

Заповеди № 269/09.07.2008 г. и № 510/04.12.2008 г. на Председателя на Окръжен 

съд гр.Пазарджик, на основание чл.81 ал.1 от Закона за съдебната власт беше 

командирована от 15.09.2008 г. до 24.01.2009 г. младши съдия Гергана Кирова. 

От 02.02.2009 г. съдия Гергана Кирова беше командирована от Районен съд 

гр. Пещера в Районен съд гр. Пазарджик, съгласно Заповеди на Председателя на 

Окръжен съд гр. Пазарджик № 37/29.01.2009г. и № 381/23.07.2009 г.От 

01.12.2009 г. със Заповед № 1767/13.11.2009г. на Председателя на ВКС съдия 

Кирова е командирована в Софийски районен съд. 

С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/11.02.2010 г. е 

назначена за съдия в Районен съд гр.Пазарджик, считано от 26.09.2010 г. младши 

съдия от Окръжен съд гр.Сливен – Мира Симеонова Мирчева. 

Съдебно-изпълнителната служба към съда по щат се състои от трима 

държавни съдебни изпълнители.             

Държавните съдебни изпълнители към 01.01.2010 г. имат общ юридически 

стаж  съгласно чл.164 ал. 6 от ЗСВ както следва: 

▪  Любка Цветанова е с общ юридически стаж 12 години и 5 месеца, 

от който стаж като държавен съдебен изпълнител – 5 години и 9 

месеца и стаж като ст. юрисконсулт – 6 години и 8 месеца  

▪  Мариана Симонова – с 11 години и 3 месеца юридически стаж, от 

който стаж като държавен съдебен изпълнител – 4 години и 4 месеца 

и стаж като съдия по вписвания – 6 години и 11 месеца 

▪  Венцислав Люнгов – с 4 години и 9 месеца  стаж като държавен 

съдебен изпълнител 

Държавния съдебен изпълнител Любка Цветанова е в отпуск по 

майчинство от 31.10.2009 г.                            

Службата по вписвания по щат се състои от двама съдии.   

Съдия по вписвания Мария Милева има общ юридически стаж 10 години и 

7 месеца, от който стаж като съдия по вписвания – 9 години 9 месеца и стаж като 

юрисконсулт – 10 месеца. 

Съдия по вписвания Боряна Ангушева е с 11 години и 7 месеца 

юридически стаж, от който 1 година и 11 месеца като ст. юрисконсулт, 5 години 

и 9 месеца като адвокат и 3 години и 11 месеца като съдия по вписвания. 

От 18.12.2009 г. съдията по вписвания Боряна Ангушева е в отпуск по 

майчинство. 
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          Във връзка с предложение изх. № 535/18.11.2009 г. до Министъра на 

правосъдието за кадровото обезпечаване и писмо изх.№ 11-00-1705/11.12.2009 г. 

на МП, са събрани и изпратени документи на кандидати за заемане на 

длъжността държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията при условията 

на чл.68 ал.1 т.3 от КТ.   

             На основание Заповед за заместване № ЛС 04-125/ 04.02.2010 на 

Заместник министърът на Министерство на правосъдието Даниела Машева, е 

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.   На основание Заповед за заместване № ЛС 04-125/ 

04.02.2010 на Заместник министърът на Министерство на правосъдието Даниела 

Машева, е сключен 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.  

          БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Съдебната администрация на Районен съд гр.Пазарджик през отчетната 

2009г. по щат е 45 бр. съдебни служители, от които: 

1   бр. съдебен администратор;  

1   бр. административен секретар;  

1   бр. главен счетоводител;  

1   бр. касиер-счетоводител;  

1   бр. системен администратор;  

1   бр. комп. оператор,изпълняващ делов. Функции;  

1   бр. съдебен статистик – деловодител;  

1   бр. деловодител „Регистратура”;  

12 бр. съдебни секретар-протоколисти;  

15 бр. съдебни деловодители; 

1   бр. секретар на съдебно-изпълнителна служба; 

2   бр. съдебни архивари; 

4   бр.призовкари;  

3   бр.куриер-прислужник;   

 

С Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 49/03.12.2009 г. е 

дадено съгласие за назначаване на служител на вакантната длъжност „Съдебен 

администратор” и трансформиране на длъжност „съдебен секретар-протоколист” 

в длъжност „шофьор-домакин” и назначаване на служител на тази длъжност, 

след провеждане на конкурс.                               

                       

Трансформирането на длъжността „съдебен секретар-протоколист” в 

„шофьор-домакин” е в сила от 01.01.2010г. 

   

 



 - 5 -  

 

          СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА 

Независимо, че през 2009 г. щата на съдиите е бил запълнен /съдия Кирова 

е била командирована на мястото на съдия Вълчева до завръщането й от отпуск 

по майчинство и впоследствие на освободената щатна бройка от съдия Мариана 

Димитрова/, натовареността на съдиите от Районен съд гр.Пазарджик е била 

изключително висока. Заетите щатни бройки за съдии към 04.01.2010 г. са 12. 

За обезпечаване нормалното функциониране на съда и за осигуряване 

обективна възможност на всеки от съдиите да подготви, насрочи и разгледа 

качествено и в законоустановените срокове възложените му дела е направено 

предложение за запълване на щатната численост на съдиите в гражданската 

колегия на Районен съд гр. Пазарджик и увеличаване на щата с 3 съдийски 

бройки. Предложението е и във връзка с писмо изх.№ 91-00-149/22.12.2009 г. на 

Висш съдебен съвет. 

 

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА ДЕЙНОСТ: 

 

В Районен съд гр.Пазарджик през 2009 г. 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 всички съдии, 

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. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА: 

          През 2009 г. от административния персонал на съда  пет граждански и пет 

наказателни деловодители са участвали в организацията по образуването и 

движението на делата, разпределени по съдийските състави.   

В съда са водени  всички деловодни книги, изискуеми съгласно 

Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища.  

През 2009 г. два пъти е извършвана инвентаризация на делата в гражданско 

и наказателно деловодство, съдебно-изпълнителна служба и „Архив”. От 

съставените протоколи се установява, че има през 2009 г. изгубено в гражданско 

деловодство гр.д. 1173/2009 г., което към момента е възстановено. 

                   

ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА: 

          Постъпилите книжа по граждански дела, след като получат входящ номер и 

дата от входящия дневник се докладват на Административния ръководител на 
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съда, който ги образува, ако са налице процесуалните изисквания, като определя 

вида им.  

Постъпилите книжа по наказателни дела, след получаването на входящ 

номер и дата, се докладват на Заместника на административния ръководител, 

който ги образува и определя вида им, съгласно Заповед № 420/19.12.2009 г.  

Заместника на административния ръководител определя и кои дела са с 

особен обществен интерес, съгласно приетите от Висшия съдебен съвет „Мерки 

за организацията на работата в съдилищата по делата от особен обществен 

интерес” и на основание цитираната заповед. 

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. 

 

        БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА – граждански, наказателни. 

        Средномесечни постъпления на един съдия на база 12 месеца. 

        Сравнителен анализ на постъпленията за последните 3 години: 

         

         През отчетната 2009г. в Пазарджишкия районен съд са постъпили общо 

7090 граждански и наказателни дела, или с 1401 дело повече от 2008г., когато са 

били 5689, при 6109 за 2007г. 
Граждански и наказателни дела за 2009г. 

0

2000

4000

6000

8000

постъпили дела 6109 5689 7090

нак.дела 3047 2813 2767

гр.дела 3062 2876 4323

2007 2008 2009

 
      От общо постъпилите  7090 дела за 2009г.  2767 са наказателни, а 4323 

граждански дела.За сравнение постъплението на наказателни дела през 2008г. е 

било 2813 броя, или с 46 дела повече отколкото през отчетната 2009 година, при 

3047 дела за 2007г.  

      Постъплението на граждански дела през предходната 2008г. е било 2876 броя, 

или със 1447 по-малко, отколкото през отчетната година, при 3062 дела за 2007г. 

      Налице е значително увеличение на общото постъпление на делата – с 1401 

повече в сравнение с 2008г. и по-конкретно на гражданските дела, при които 

увеличението е с 1447 броя.Постъплението на наказателни дела е намаляло с 46 

дела. 
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      Средно месечното постъпление на дела /граждански и наказателни/ на един 

съдия, изчислени спрямо броя на съдиите по щат – 14 съдии, на база 12 месеца, 

за последните три години е следното: за 2009г. са постъпили средно по 42, 17 

дела на един съдия, за 2008 г. 33,9 и за 2007г. 36, 4. 

      Средномесечното постъпление на дела /граждански и наказателни/ на един 

съдия, изчислени спрямо отработените човекомесеци през 2009г. е 44, 04 дела. 

           

        ПОСТЪПЛЕНИЯ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

        През 2009 г. в съда са постъпили общо 2 767 дела, при 2813 за 2008г. и 3047 

за 2007г. 
Наказателни дела за 2009г. 
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Постъплението на наказателните дела по видове през отчетната 2009г. е 

следното: 

Дела от общ характер са постъпили общо 687 или със 106 по –малко от 

2008г., когато са били 788, при 927 за 2007г. 

Намаляло е и постъплението на наказателни дела от частен характер. През 

2009г. от този вид дела са постъпили 62 броя, или с 20 по-малко от предходната 

2008г., когато са били 82 дела, при 57 за 2007г. 

По отношение на делата с административно-наказателен характер по чл. 

78а от НК се запазва тенденцията от предходните две години за намаление на 

постъпленията.Така през 2009г. са постъпили 54 дела от този вид, при 77 дела за 

2008г. и 89 дела за 2007г. 

Постъплението на частни наказателни дела за 2009г. е 1041 бр.  или със 95 

повече в сравнение с 2008г., когато същите са били 946, при 1106 за 2007г. 

Незначително е намаляло постъплението на частни наказателни дела за 

разпит пред съдия, което през 2009г. е 334 броя, при 350 броя за 2008г. и 383 

броя за 2007г.От всички 334 ЧНД за разпит пред съдия 198  са за разпит на 

свидетели, а останалите 136 са за разпити на обвиняеми лица. 

Запазва се тенденцията за увеличаване постъпленията на дела с 

административно-наказателен характер, като през 2009г. са постъпили 589 

такива дела, или с 19 повече от предходната 2008г., когато са били 570, при 485 

за 2007г. 
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По видове престъпления постъплението само на наказателните дела от 

общ характер в съда през отчетната 2009г. и предходните две години е 

следното: 

Престъпления против личността – постъпили общо 44 през отчетната 

2009г., при 69 за 2008г. и 76 за 2007г., като тенденцията за намаляване броя на 

делата от този вид е ясно изразена.Традиционно тук най – високо е 

постъплението на делата за средна телесна повреда по чл. 129 от НК, които за 

2009г. са били 10 бр., 3 дела за изнасилване по чл. 152 от НК, 3 дела за 

склоняване към проституция по чл. 155 от НК, 1 дело за трафик на хора по чл. 

159а до 159в от НК и 1 дело за отвличане на лице от женски пол по чл. 156 от 

НК.Няма постъпили дела за блудство и противозаконно лишаване от свобода 

през отчетната година. 

Престъпления против правата на гражданите – постъпили 4 дела, при 

същия брой за 2008г. и 14 дела от този вид за 2007г. 

Увеличение е налице в сравнение с предходната 2008г. при постъплението 

на дела за престъпления против брака, семейството и младежта, които са 29 броя 

за 2009г., при 17 за 2008г. и 46 за 2007г. 

Традиционно най–високо е постъплението на дела за престъпления против 

собствеността, макар и тук да има съществено намаление.През отчетната година 

са постъпили общо 233 обвинителни акта за такива престъпления, или с 82 по–

малко в сравнение с 2008г., когато са били 315 при 437 за 2007г. Структурата на 

постъпления на този вид дела през 2009г. е следната: 164 дела за кражба от чл. 

194 – 197 от НК, 25 дела за грабеж по чл. 198 и чл. 200 от НК, 12 дела за 

присвоявания по чл. 201 до чл. 208 от НК, 10 дела за измама по чл. 209 до 211 от 

НК, 2 дела за документна измама, 1 дело за застрахователна измама по 213 от НК 

и 4 дела за изнудване по чл. 213а и чл. 214 от НК. 

Увеличено е постъплението на дела за престъпления против стопанството в 

сравнение с предходната година – общо 45 броя през отчетната 2009г., при 31 

броя за 2008г. и 46 за 2007г.  

През 2009г. са били образувани и 4 дела за престъпления против дейността 

на държавните органи и обществени организации и 1 дело за престъпления 

против финансовата, данъчната и осигурителната системи. 

Запазва се тенденцията за увеличаване постъплението на дела за 

документни престъпления – през 2009г. са постъпили общо 37 обвинителни акта 

за такива престъпления, при 31 за 2008г. и 17 за 2007г. 

За престъпления против реда и общественото спокойствие са образувани 

12 дела през 2009г., при 7 дела 2008г. и 17 за 2007г. 

Незначително е намаляло постъплението на дела за общоопасни 

престъпления, които през 2009г. са общо 278 броя, при 288 за 2008г. и 266 за 

2007г.Традиционно най-високо тук е постъплението на дела за престъпления по 

транспорта, които са 244 от общия брой общоопасни престъпления през 2009г. 7 

от делата са за противозаконно отнемане на МПС по чл. 346 от НК и 8 дела за 

престъпления, свързани с наркотични вещества. 

През отчетната 2009 година са образувани и 236 дела за друг вид 

престъпления.Образувани са и 112 дела за определяне на общо наказание по чл. 

23 – 25 и 27 от НК, при 174 за 2008г. и 205 за 2007г., като се запазва тенденцията 

за намаляването им. 
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През същата година са постъпили и две дела по ЗБППМН, 19 дела по чл. 80 

– 84 от НК – давност и амнистия, 10 дела за реабилитация, 412 дела за 

задължително настаняване и лечение по Закона за здравето. 

През 2009г. са образувани общо 589 частни наказателни дела по искане от 

органите на досъдебното производство. 

Частни наказателни дела по искане за първоначално вземане на мярка за 

неотклонение „задържане под стража” на досъдебното  производство за 2009г. са 

образувани общо 48 /от тях 38 са уважени, по 5 е наложена мярка за 

неотклонение „домашен арест” и по 5 парична гаранция/, при 34 за 2008г. и 30 

дела за 2007г. от този вид. 

Частни наказателни дела по искания за изменение на мярката за 

неотклонение „задържане под стража” на досъдебното производство са 

образувани общо 14 броя през 2009г. /от тях 8 са били уважени и 6 оставени без 

уважение/, при 12 за 2008г. и 25 за 2007г. 

 

 ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: 

 

През изминалата 2009г. в съда са постъпили общо 4323 граждански дела, 

или с 1447 повече от 2008г., когато същите са били 2876, при 3062 за 2007г. 
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Запазва се тенденцията за намаление на постъплението на граждански дела  

по общия исков ред, които през 2009 г. са 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 1225 граждански дела по общия ред или с 62 

повече от отчетната 2009г., при 1439 дела от този вид през 2007г. 

Тези данни се дължат най-вече на обстоятелството, че голяма част от 

гражданските спорове по новия ГПК се разглеждат по реда на бързото 

производство, а голяма част от кредиторите заявяват вземанията си по реда на 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК, където е налице значително увеличение на 

постъпленията. 

През 2009г. са постъпили 124 дела, разглеждани по реда на чл. 310 и сл. от 

ГПК – бързи производства.През 2008г. броят на тези дела е бил 137 или с 13 

повече.Постъплението на бързи производства е значително по-голямо в 

сравнение с 2007г., когато са постъпили само 25 дела от този вид. 
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         През отчетната 2009г. са постъпили 3 броя административни дела по ЗСПЗЗ 

и ЗВСГЗГФ, като следва да се отбележи че постъпления на дела от този вид не е 

имало през 2008г., а през 2007г. броят им е бил 20. 

През 2009г. е увеличено постъплението на частните граждански дела, а 

именно 352 дела за посочената година, в сравнение с предходната 2008г., когато 

са постъпили 308.През 2007г. броят на тези дела е бил 446. 

Значително е увеличено постъплението на граждански дела по заповедното 

производство по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК.През отчетната 2009г. са 

образувани общо 2681 такива дела, при 1159 за 2008г. и 1132 за 2007г., когато са 

разглеждани по реда на чл. 237 и сл. от отменения ГПК.През периода от 

началото на 2008г. до влизането в сила на новия ГПК на 01.03.2008г. са били 

образувани 181 дела по реда на чл. 237 от ГПК /отм/, а през периода 01.03.2008г. 

до края на същата година са образувани 956 заповедни производства.     

Следва да се отбележи, че уредбата на заповедното производство в новия 

ГПК гарантира постигане на бързина в процеса, тъй като съдът дължи 

произнасяне в максимално кратък срок и отговаря на съвременните изисквания 

за бързо уреждане на кредитните отношения.С оглед на това е обяснимо 

същественото увеличение на броя на образуваните заповедни производства в 

сравнение с предходните години. 

 

Динамиката на постъплението по видове граждански дела, подлежащи 

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

 

Запазва се тенденцията за осезателно намаляване  постъплението на искови 

молби по СК.През 2009г. са образувани общо 354 дела по СК, в т.ч. развод и 

недействителност на брака 145 броя, развод по взаимно съгласие 101 броя, 

издръжка 17 броя и дела за изменение на издръжка 51 броя.През 2008г. са 

постъпили общо 529 иска по СК, или с 175 повече от 2009г., при 769 за 2007г. 

При облигационните искове отново е налице увеличение на 

постъплението.През отчетната 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 веда е било 356 броя, или с 102 по-малко, при 

314 за 2007г.Тук следва да се има предвид и възможността за предявяване на 

установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК, 

което е една от причините за увеличаване броя на облигационните дела. 

Сравнителния анализ показва намаление на постъплението на вещните 

искове, които през 2009г. са общо 65 броя, в т. ч. исковете по ЗСПЗЗ или с 11 

броя по-малко от предходната 2008г., когато са били 76, при 220 за 2007г. 

Незначително е намаляло и постъплението на искове за делба, като през 

отчетната 2009г. са образувани 52 дела от този вид или с 6 по-малко от 2008г., 

когато са били 58, при 73 за 2007г. 

При исковете по КТ също е налице намаление в сравнение с предходната 

година, като през 2009г. са образувани общо 122 такива дела, в т. ч. искове за 

обезщетение по чл. 200 от КТ и за отмяна на уволнение.През 2008г. 

постъплението е било 153 броя, или с 31 повече, при 95 броя за 2007г. 
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          Брой на свършени дела – граждански и наказателни: 

Средномесечно свършени дела от един съдия на база 12 месеца: 

         През отчетната 2009г. са свършени общо 7201 граждански и наказателни 

дела, при  5 799 за 2008г. и 6113 за 2007г. 

 

2007г. - 6113 дела

2008г. - 5799 дела

2009г. - 7201 дела

 
 

 

При щат на съда от 14 съдии, общата натовареност по щат, спрямо делата 

за разглеждане е 47, 77 за 2009г., при 39, 37 за 2008г. и 41, 70 за 2007г. 

2007г. - 41,70

2008г. - 39,37

2009г. - 47,77

 
 

Общата натовареност по щат спрямо свършените дела през 2009г. е била 

42.86 дела, при 34.52 за 2008г. и 36.39 за 2007г. 

2007г. - 36,39

2008г. - 34,52

2009г. - 42,86

 
      Значително по – реална представа за месечната натовареност на съдиите се 

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

Брой свършени граждански и наказателни дела за година 

При щат на съда от 14 съдии, общата натовареност по щат, спрямо делата за 

разглеждане 

При щат на съда от 14 съдии, общата натовареност по щат, спрямо свършените дела 



 - 12 -  

 

свършените дела според действително работилите съдии през годината 

/действително отработените човеко – месеци/.Това е показателят за 

действителната натовареност на съдиите. Този показател спрямо делата за 

разглеждане през 2009г. е 49.85 дела на един съдия за месец, при 43, 80 дела за 

2008г. и 50.40 дела за 2007г.  

 
Разпределение на броя дела за разглеждане, спрямо действително работилите съдии през 

годината 
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Действителната натовареност спрямо свършените дела е 44, 73 за 2009г., 

съответно 38, 40 дела за 2008г. и 42, 96 свършени дела от един съдия за 2007г. 
 

Действителната натовареност на реално работилите съдии през годината спрямо  

свършените дела 
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42,96 38,4 44,73
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В гражданската колегия на съда през периода 2007г. – 2009г. вкл. са 

работили 7 съдии. 

Натовареността на гражданските съдии по щат, спрямо делата за  

разглеждане за 2009г. е била 58,74, при 40,96 за 2008г. и 43,02 за 2007г. 

Натовареността на гражданските съдии по щат, спрямо свършените дела е 

съответно 51,71 за 2009г., 34,52 за 2008г. и 36.26 за 2007г. 

В наказателна колегия през периода 2007г. – 2009г. също са работили 7 

съдии. 

Натовареността на наказателните съдии по щат, спрямо всички 

наказателни дела за разглеждане през 2009г. е била 36, 81, през 2008г. 37,77 и 

през 2007г. 40, 38 дела. 

Натовареността на наказателните съдии по щат, спрямо свършените дела 

през 2009г. е била 34, 01, през 2008г. е била 34,51 и през 2007г. е била 36,51 
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дела.Следва да се отбележи, че през периода 05.06.2009г. до 20.07.2009г. 

постъпилите заповедни производства са били възложени на съдиите от 

наказателна колегия.С оглед високото постъпление на заявления за издаване на 

заповед за изпълнение по реда на чл. 417 и чл. 410 от ГПК и изравняване на 

натовареността на съдиите от двете колегии от 16.11.2009г. наказателните съдии 

отново са включени в разпределението на заповедните производства, 

разглеждани по реда на глава тридесет и седма от ГПК и им е възложено 

разглеждането на делата по ЗЗСДН. 

  

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА: 

В началото на 2009г. в съда е имало останали несвършени от предходния 

период 936 граждански и наказателни дела и заедно с постъпилите през годината 

7090 дела в съда за разглеждане е имало общо 8026 дела. От тях са свършени 

7201 дела, от които в срок до три месеца са приключили 6227 или 86 % от делата. 

Със съдебен акт по същество за приключили 6342 дела. Прекратени са били 

общо 859 дела, от които със споразумение по чл. 382 от НПК са прекратени 281 

дела, със споразумение по чл. 384 от НПК и спогодби по чл. 234 от ГПК общо 54 

дела. Били са върнати за доразследване 31бр. дела и по други причини са 

прекратени общо 493бр. дела. Проведени са общо 5487 съдебни заседания. В 

края на годината са останали несвършени 825 дела. Обжалвани и протестирани 

са общо 856 броя от делата. 

През 2008г. в съда е имало за разглеждане общо 6 614 дела, от които 925 

останали несвършени от предходната година и 5 689 постъпили през годината. 

Свършени са общо 5 799 дела, от които в срок до три месеца са приключили 4976 

дела, или 86%. Със съдебен акт по същество са приключили 4 774 дела. 

Прекратени са били 1025 дела, от които със споразумение по чл. 382 от НПК 79 

дела; със споразумение по чл. 384 от НПК или спогодба по чл. 234 от ГПК – 193 

дела, върнати за доразследване 61 дела и по други причини са били прекратени 

692 дела. Проведени са общо 7 073 заседания.В края на годината са останали 

несвършени 815 дела.Обжалвани и протестирани през посочената година са били 

общо 707 дела. 

През 2007г. в съда е имало за разглеждане общо 7 006 дела, от които 897 

останали несвършени от предишната година и 6 109 постъпили през 

годината.Свършени са общо 6 113 дела, от които в срок до три месеца 5086 дела, 

или 83%. Със съдебен акт по същество за приключили 4 207 дела. Прекратени са 

били общо 1906 дела, от които със споразумение по чл. 384 от НПК и спогодби 

по чл. 234 от ГПК 192 дела. Били са върнати за доразследване 75 дела.По други 

причини са прекратени 1639 дела. Проведени са общо 7 719 съдебни заседания.В 

края на 2007г. са останали несвършени 893 дела.Обжалвани и протестирани са 

били общо 847 броя дела. 

Видно е, че се запазва висок процент на свършените дела в тримесечен 

срок и през отчетната 2009г., като този резултат е показателен за стремежа и 

усилията на съдиите от Пазарджишкия районен съд за приключване на 

възложените им дела в кратки срокове. 
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Брой на свършените в тримесечен срок дела 

2007г. - 83%

2008г. - 86%

2009г. - 86%

 
 

 

 ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА: 

През отчетната 2009г. в съда е имало за разглеждане общо 3 092 

наказателни дела, от които 325 останали несвършени от предходната година и 2 

767 постъпили през годината. Свършени са общо 2857 дела, от които в срок до 

три месеца са 2 531 дела, или 89%. Със съдебен акт по същество са приключили 

2 386 дела. Прекратени са общо 471 дела, от които със споразумение по чл. 382 

от НПК /внесени в съда, като споразумения от прокурора/ 281 дела и със 

споразумение по чл. 384 от НПК 19 дела.Прекратени и върнати за доразследване 

са 31 дела и по други причини са прекратени 140 дела.Проведени са общо 3256 

заседания, като в края на годината са останали несвършени 235 дела. 

По същите показатели за 2008г. данните са следните: имало е за 

разглеждане общо 3 173 наказателни дела, от които 360 останали несвършени от 

предходната година и 2 813 постъпили през годината. Свършени са общо 2 899 

дела, от които в срок до три месеца са 2 339 дела, или 81%. Със съдебен акт по 

същество са приключили 2 091 дела. Прекратени са общо 808 дела, от които със 

споразумение по чл. 382 от НПК /внесени в съда, като споразумения от 

прокурора/ 79 дела, а със споразумение по чл. 384 от НПК 145 дела.Прекратени и 

върнати за доразследване са били 61 дела и по други причини са прекратени 523 

дела.Проведени са общо 3948 заседания, като в края на годината са останали 

несвършени 274 дела. 

Движението по наказателните дела през 2007г. е било следното: имало е за 

разглеждане общо 3 392 дела, от които 345 останали от предходната година и 

3047 постъпили през годината. Свършени са общо 3 067 дела, от които в срок до 

три месеца 2 766 дела, или 90%. Със съдебен акт по същество са приключили 

1923 дела. Прекратени са общо 1 144 наказателни дела, от които със 

споразумение по чл. 384 от НПК 121, върнати за доразследване 75 броя и по 

други причини са били прекратени 948 дела.Проведени са общо 3786 съдебни 

заседания.В края на годината са останали несвършени 325 наказателни 

дела.Обжалвани и протестирани са общо 395 дела. 
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Свършени наказателни дела по години и до три месеца (бр.) 
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 Движение на наказателните дела от общ характер : 

През 2009г. е имало за разглеждане общо 811 наказателни дела от общ 

характер, от които 124 останали от предходната година и 687 постъпили през 

годината. Свършени са общо 738 дела, като в срок до три месеца са приключени 

635 дела, или 86%. Със съдебен акт по същество са приключили 423 

дела.Прекратени са общо 315 дела, от които със споразумение по чл. 382 от НПК 

281 дела, 27 върнати за доразследване и 7 прекратени по други причини.Няма 

прекратени със споразумение в съдебно заседание по чл. 384 от НПК.Проведени 

са общо 1 189 заседания.В края на годината са останали 73 несвършени 

наказателни дела от общ характер.Обжалвани и протестирани са общо 107 

наказателни дела от общ характер. 

През 2008г. е имало за разглеждане общо 976 наказателни дела от общ 

характер, от които 188 останали от предходната година и 788 постъпили през 

годината. Свършени са общо 871 дела, като в срок до три месеца са приключени 

498 дела, или 57%. Със съдебен акт по същество са приключили 567 

дела.Прекратени са общо 304 дела, от които със споразумение по чл. 382 от НПК 

79 дела, със споразумение в съдебно заседание по чл. 384 от НПК 145 дела, а 

върнати за доразследване са били 61 дела. Проведени са общо 1 507 заседания. В 

края на годината са останали 105 несвършени наказателни дела от общ 

характер.Обжалвани и протестирани са били общо 113 броя наказателни общ 

характер дела. 

През 2007 година е имало общо за разглеждане 1 119 НОХД, от които 192 

останали от предходната година и 927 постъпили през годината. Свършени са 

общо 947 НОХД, от които в срок до три месеца 769, или 81%. Със съдебен акт по 

същество са приключили 743 дела. Прекратени са общо 204 дела, от които със 

споразумение в съдебно заседание по чл. 384 от НПК 121 дела, върнати са за 

доразследване 75 дела, по други причини са прекратени 8 дела.Проведени са 

общо 1 837 съдебни заседания по НОХД, в края на годината са останали 

несвършени 172 дела от общ характер.Обжалвани и протестирани са общо 177 

броя  наказателни общ характер дела. 
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От сравнителния анализ на изложените данни е видно, че през 2009г. е 

намалял броят на делата за разглеждане от общ характер, което се дължи на 

намаленото постъпление на обвинителни актове в съда, както и на по-бързото им 

приключване в съдебната фаза.Запазва се и тенденцията за намаляване броя на 

останалите несвършени в края на годината НОХД, които в края на 2007г. са били 

172 броя, при 105 в края на 2008г. и 73 в края на отчетната 2009г.Намаление се 

отчита и на броя на проведените съдебни заседания по този вид дела, а именно 

1837 за 2007г., 1507 за 2008г.  и 1189 проведени съдебни заседания за отчетната 

2009г.Значително е увеличен процента на свършените в срок до три месеца дела, 

който през 2007г. е бил 81%, през 2008г. 57 %, а през отчетната 2009г. 86%.Тези 

положителни резултати се дължат на очертаващата се тенденция за увеличаване 

броя на НОХД, приключвани със споразумение по чл. 382 от НПК /броят на тези 

дела през 2009г. е бил 280, при общо приключени със споразумение през 2008г. 

224 броя/, на спазване на предвидените в НПК срокове за насрочване на делата 

от страна на съдиите и на намаление на постъпленията на наказателни дела от 

общ характер, което съответно води до намаляване натовареността на съдиите по 

показателя брой дела за разглеждане и обезпечаване на възможността им да 

насрочат, разгледат и приключат възложените им дела в кратки срокове. 

Този извод се потвърждава от данните за свършените НОХД през 2009г., 

които са общо 738 броя.От тях 177 са разгледани по реда на бързото 

производство по глава XXIV от НПК, 81 по реда на незабавното производство на 

глава ХХV от НПК и по 122 е проведено съкратено съдебно следствие по реда на 

Глава ХХVІІ от НПК. 
 

 

Движението на наказателните дела от частен характер през 

последните три години е следното: 

През 2007г. е имало само 85 НЧХД за разглеждане. Свършени са общо 57, 

от които 30 /или 53%/ в тримесечен срок. Със съдебен акт по същество са 

приключили 26 от тях. Прекратено е било производството по 

31 НЧХД.Проведени са общо 189 заседания и в края на годината са останали 

несвършени 28 дела от този вид. 

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. 

През отчетната 2009г. е имало за разглеждане 97 наказателни дела от 

частен характер.Свършени са общо 78, от които 38 /или 48 %/ 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 19 висящи 

дела.Обжалвани са били 35 от тези дела. 

Направения сравнителен анализ на делата от този вид сочи намаление на 

броя на постъпленията през 2009г., а именно 62 броя, при 82 за 2008г. и 57 за 

2007г.Намален е и процента на приключените в срок до 3 месеца НЧХД, който за 

2009г. е бил 49%, при 57% за 2008г. и 53 % за 2007г. 
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Движение на административните дела по чл. 78А от НК за периода от 

2007г. – 2009г.: 

През 2007г. е имало 112 дела от този вид, от които са свършени 101, като 

86 от тях са приключени в тримесечен срок /85%/. Със съдебен акт по същество 

са приключили 94 дела, прекратени са 7.Проведени са общо 148 съдебни 

заседания по дела от този вид и в края на годината са останали висящи 11 броя. 

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

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

Запазва се тенденцията за намаление броя на делата от горепосочения вид 

и през 2009г., когато е имало за разглеждане общо 75 такива дела. Свършени са 

71 от тях, от които 60, или 85% в тримесечен срок. 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.Следва да се 

отбележи, че при делата по чл. 78а от НК за поредна година се отчита висок 

процент на приключените в 3 месечен срок при по – малък брой проведени 

съдебни заседания. 

 

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

през последните три години: 

През 2007г. е имало за разглеждане 1 150 частни наказателни дела, 

свършени са 1 117, като 99% са в 3 – месечен срок.В края на годината са 

останали несвършени 33 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.  

През 2009г. е имало общо 1071 дела от посочения вид /със 92 повече от 

предходната 2008г. и с 79 по-малко от 2007г./.Свършени са 1054, от тях 1039 в 

срок до три месеца, или 99%.В края на годината са останали 17 несвършени 

такива дела. 

Запазва се тенденцията за постепенно намаляване на постъплението на 

частните наказателни дела за разпит на обвиняеми и свидетели от досъдебното 

производство пред съдия. 

През 2007г. е имало 383 такива дела, през 2008г. – 350 и през 2009 г. 334 

дела. Следва да се отбележи, че такива дела са били разглеждани и от съдии от 

гражданска колегия през първата половина на отчетената година, след което 

постъпващите по време на дежурство ЧНД-та са възложени изцяло на дежурните 

наказателни съдии с оглед изравняване на натовареността. 

         

Движение на делата с административно-наказателен характер през 

последните три години: 

През 2007 г. е имало за разглеждане 543 АНХД, от които са свършени 462, 

в срок до 3 месеца 396 дела, или 86%. Със съдебен акт по същество са 

приключили 433 АНХД, били са прекратени 29, при проведени 697 съдебни 

заседания.В края на годината са останали 81 несвършени дела от този вид. 
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През 2008 г. е имало за разглеждане общо 667 АНХД.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. 

За 2009г. е имало общо за разглеждане 704 такива дела, свършени са 582, 

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. 

Налице е тенденция за постепенно увеличение на броя на постъпленията на 

делата с административно-наказателен характер и намаление на процента 

разгледани такива дела в тримесечен срок. 

 

Брой на съдените и осъдени лица. Видове наказания: 

През 2009г. в Районен съд гр. Пазарджик са били съдени общо 883 лица, от 

които 27 са били оправдани. Осъдените лица са общо 829, като от тях 7 са били 

непълнолетни.На лишаване от свобода до три години са осъдени 383 лица, в това 

число 216 с условни присъди.На лишаване от свобода над 3 до 15 години са 

осъдени 12 лица.Глоби са наложени на общо 81 лица, а пробация на 340 лица.На 

13 лица са наложени други наказания.Със споразумение са били определени 

наказанията на 249 лица. 
 

          

 

         Горните данни за основните видове престъпления за 2009г. са следните: 

         За престъпления против личността са били съдени общо 67 лица, от които 5 

оправдани и 55 осъдени.Няма съдени непълнолетни лица за този вид 

престъпление.На лишаване от свобода са били осъдени 26 лица, от които 15 

условно.На 6 лица са наложени наказания над три години лишаване от 

свобода.Глоби са наложени на 9 лица. Пробация на 13 лица. Със споразумение са 

определени наказанията на 8 лица и на едно лице е било наложено друг вид 

наказание. 

         За престъпления против собствеността са съдени общо 362 лица, от които 9 

оправдани.Осъдени са общо 348 лица, от които 5 непълнолетни. Наказание 

лишаване от свобода до три години е наложено на 227 лица, от които на 106 

условно.На лишаване от свобода над три години са осъдени 6 лица, глоби са 

наложени на 25 лица, пробация на 83 лица.Друг вид наказание е наложено на 7 

лица.Със споразумение са определени наказанията общо на 86 лица. 

         За документни престъпления са били съдени общо 51 лица, от които 3 

оправдани.Осъдени са общо 47 лица.На 6 лица е наложено наказание до три 

години лишаване от свобода, като 5 са с условни присъди.На 14 лица е наложена 

глоба и на 27 пробация.Със споразумение са определени наказанията на 15 от 

осъдените лица за този вид престъпления. 

         За престъпления против реда и общественото спокойствие са съдени 11 

лица, от които 1 оправдан.Осъдени са общо 10 лица, от които 1 непълнолетен.На 

лишаване от свобода до три години с ефективни присъди са осъдени 3 лица. 
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Глоба е наложена на 1 лице, пробация на 6 лица.Няма наказани лица за този вид 

престъпление по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

        За общоопасни престъпления, от които най – голям дял имат 

престъпленията по транспорта, са съдени общо 282 лица, от които само едно 

лице е оправдано.Осъдени са общо 271 лица, между които едно непълнолетно 

лице.На лишаване от свобода до три години са осъдени 91 лица, от които 71 

условно. Няма осъдени на лишаване от свобода над три години за този вид 

престъпления.Глоби са наложени на 10, а пробация на 168 лица.По силата на 

одобрено от съда споразумение, постигнато между страните по делото, са 

определени наказания на 124 лица, като на 2 лице са наложени друг вид 

наказания. 

       Безспорно от статистическите данни се налага извода, че най-голям е броя на 

осъдените лица за престъпления против собствеността и за общоопасни 

престъпления.Не малък е броя и на осъдените лица за престъпления против 

личността и за документни престъпления. 

 

       Анализ на оправдателните присъди: 

       През 2009г. в Пазарджишкия районен съд са постановени общо 48 

оправдателни присъди и решения.По 27 НОХД са постановени оправдателни 

присъди.По 5 дела с административен характер по чл. 78А от НК са постановени 

решения, с които обвиняемите са признати за невиновни.Оправдателни присъди 

са постановени и по 16 броя наказателни дела от частен характер. 36 от 

постановените оправдателни присъди и решения са били протестирани от 

Районна прокуратура Пазарджик, като 22 от присъдите са потвърдени от 

въззивната инстанция, 6 са отменени и 3 изменени. 

Налице е незначително намаление на оправдателните присъди и решения  в 

сравнение с 2008г., когато общият им брой е бил 51. 

При анализ на основанията за постановяване на оправдателни присъди се 

установява, че в повечето случаи са постановени оправдателни присъди, поради 

недоказаност на повдигнатото обвинение, предимно относно авторството на 

извършените деяния, недоказаност на причинната връзка между действията на 

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

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

        

Анализ на причините за връщане на прокурора наказателни дела за 

доразследване: 

През отчетната 2009г. са прекратени съдебните производства и върнати на 

прокурора общо 32 дела, като по 31 от делата това е направено от състав на 

Пазарджишкия районен съд, а едно дело е върнато от Пазарджишкия окръжен 

съд при осъществяване на въззивен съдебен контрол.От общия брой с 

разпореждане на съдията-докладчик в закрито заседание са върнати 17 дела и 14 

с определение от съдебно заседание. 

За сравнение през 2008г. броят на прекратените и върнати на прокурора 

дела е бил общо 61, или почти двойно повече в сравнение с отчетната 

2009г.Следователно може да се отчете положителен резултат по този показател, 

като в бъдеще следва да бъдат полагани усилия за стриктно спазване на 
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разпоредбите на чл. 248 и чл. 249 от НПК с оглед намаляване броя на върнатите 

дела от съдебно заседание. 

 
Прекратени съдебни производства и върнати на прокурор общо за година (бр.) 
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Най – голяма част от делата са върнати, поради нарушаване правото на 

защита на обвиняемия на досъдебното производство. Има случаи и на 

нарушаване правата на пострадалия по чл. 75 от НПК.В преобладаващия брой 

случаи правата на обвиняемия и защитника са били нарушени, поради това че 

обвинителния акт не е отговарял на изискванията по чл. 246 от НПК. Най – често 

това се е състояло в противоречие между диспозитива на обвинителния акт и 

обстоятелствената част на същия, което ограничава възможността на обвиняемия 

да разбира в какво точно е обвинен и да организира защитата си в пълен обем.В 

някои от внесените обвинителни актове е липсвало и описание на престъпната 

деятелност на обвиняемия, което да обоснове наличието на обективните 

елементи от състава на престъплението, в което се обвинява.По едно дело съдът 

не е одобрил внесено извънсъдебно споразумение, като е приел, че същото 

противоречи на целите на чл. 36 от НК.В друг случай съдът не е одобрил 

извънсъдебното споразумение, тъй като са липсвали данни за възстановяване или 

обезпечаване на причинените щети.Има и случай, при който съдът не е одобрил 

внесеното извънсъдебно споразумение, поради неявяване на обвиняемия.По две 

дела съдът е счел, че не са налице основанията за разглеждане на делото по реда 

на глава  XXVIII от НПК. 

       

Дела от особен обществен интерес: 

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

усъвършенстване организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по 

делата от особен обществен интерес. Според приетите с тези мерки критерии за 

това кои дела са от особено обществен интерес, през отчетната 2009г. следва да 

се приеме, че е имало образувано едно такова наказателно дело от общ 

характер.Обвинението по същото е за престъпления по чл.155, ал.V т.2 пр.2 във 

вр. с ал. ІІІ във връзка с ал.І от НК и по чл. 159  б ал. ІІ , във връзка с ал. І, пр.1 и 

2, във вр.чл. 159 а, ал. ІІ т.1 и т.6, пр.1, във вр. с ал. І от НК.Делото е насрочено за 

разглеждане в открито съдебно заседание на 25.02.2008г. Предвид на постъпили 

данни, че подс. Янков изтърпява наказание лишаване от свобода в К. Белгия е 
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изпратено запитване до Кралска прокуратура към министерство на правосъдието 

Белгия.  Във връзка с постъпил отговор по НОХД № 69/08г. е издадена от РС 

Пазарджик  европейска заповед за арест на лицето ГЕОРГИ ДИМИТРИЕВ 

ЯНКОВ, с ЕГН 7810014528, изпратена до Прокуратурата на Кралски прокурор, 

Кралство Белгия – 63, Вервие. По делото е депозиран отговор, че заповедта не 

може да бъде изпълнена, тъй като лицето  ГЕОРГИ ДИМИТРИЕВ ЯНКОВ е 

изпратено на 03.04.2009г. в Република България, във връзка със споразумение 

формулирано от Главния прокурор на Република България.Направени са 

запитвания до Министерството на правосъдието, ГД „Изпълнение на 

наказанията”, НСС, относно местонахождението на подсъдимият 

ЯНКОВ.Получени са отговори, от които се установява, че лицето ГЕОРГИ 

ДИМИТРИЕВ ЯНКОВ не пребивава в затворите на страната и следствените 

арести на Република България.В тази връзка е изпратено запитване до Главният 

прокурор на Републиката, след което по делото са постъпили данни, че Г. Янков, 

към настоящият момент пребивава в Затвор Пазарджик. За събиране на 

доказателства делото е насрочено за 16.02.20010г.  

 

         ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА: 

         През 2009г. е имало общо за разглеждане 4934 граждански дела /с 1493 

повече от предходната година/, от които 611 останали от предишната година и 

4323 новопостъпили, в т. ч. върнати от по-горната инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените действия 15 броя.                       

         Броят на делата за разглеждане през 2008г. е бил 3 441, от които 565 

останали от предходната година и 2876 новопостъпили.През 2007г. е имало общо 

за разглеждане 3 614 дела, от които 552 останали от предходната година и 3062 

новообразувани. 

        През 2009г. са свършени общо 4344 граждански дела, при 2900 за 2008г. и 

3046 за 2007г.В срок до три месеца са свършени общо 3696 дела през 2009г. или 

85%, при 2637, или 91% за 2008г. и 2320, или 76 % за 2007г. 

 
Общо свършени граждански дела за година 
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Налице е значително увеличение на броя на делата за разглеждане през 

2009г., както беше посочено с 1493 повече от предходната 2008г.Следва да се 
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отбележи, че въпреки значителното увеличение на броя на делата и съответно 

увеличаване натовареността на съдиите, е запазен висок показател на бързината 

на правораздаване.Тези положителни резултати са свързани до известна степен и 

с увеличаване броя на бързите производства и на заповедното производство, 

уредено в новия ГПК. 

През 2009г. със съдебен акт по същество са приключили 3 956 граждански 

дела, при 2 683 за 2008г. и 2 284 за 2007 година.Прекратени са били 

производствата общо по 388 граждански дела, при 217 за 2008г. и 762 за 2007 

година.Прекратени поради постигната спогодба от страните са общо 35 

граждански дела, при 48 за 2008г. и 71 дела за 2007г. По други причини са 

прекратени производствата по общо 353 граждански дела, при 169 дела за 2008г. 

и 691 за 2007г. 

През 2009г. са проведени общо 2 231 заседания по граждански дела, при 3 

125 за 2008г. и 3 933 за 2007г.В края на 2009г. са останали несвършени общо 590 

граждански дела, при 541 за 2008г. и 568 за 2007г. 

През 2009г. в съда е имало за разглеждане по общия исков ред общо 1716 

граждански дела, в. т. дела от и срещу търговци и други граждански дела, при 

1794 за 2008г. и 1954 за 2007г.Налице е минимално намаление на делата, 

разглеждани по общия исков ред в сравнение с предходната 2008г. и по-

значително намаление в сравнение с 2007г. 

За 2009г. са свършени общо 1177 граждански дела по общия исков ред, при 

1 485 за 2008г. и 1 443 за 2007г. Очевидно е намалял броят на свършените 

граждански дела по общия ред през отчетната 2009г.Това се дължи предимно на 

намалялото постъпление на искове по СК, в т. ч. за развод и недействителност на 

брака и с оглед на обстоятелството, че исковете за издръжка вече се разглеждат 

по реда на бързото производство.По същата причина е намалял и броят на 

исковите по КТ, които се разглеждат по общия ред, тъй като исковете за отмяна 

на уволнение и за присъждане на трудови възнаграждения след влизането в сила 

на новия ГПК се разглеждат по реда на бързото производство. 

Спрямо предходната 2008г. година значително е намалял процента на 

приключените граждански дела по общия ред в срок до три месеца. През 2009г. в 

рамките на посочения срок са приключени общо 598 дела, в т. ч. дела от и срещу 

търговци и други граждански дела, или средно 57 %, при 1278 за 2008г., което е 

86 % от делата и 725 дела, или 50% за 2007г.Това рязко намаляване на броя на 

делата, свършени в тримесечен срок се дължи основно на задължителната 

размяна на книжа по новия ГПК и изчакване на едномесечния срок за писмен 

отговор от ответника, преди насрочването на делото за разглеждане в съдебно 

заседание.  

Намалял е и броя на свършените със съдебен акт по същество граждански 

дела по общия исков ред.През 2009г. с акт по същество са приключили общо 904 

граждански дела, в т. ч. дела от и срещу търговци и други граждански дела, при 1 

305 за 2008г. и 1 132 за 2007г. 

Прекратени са производствата по общо 273 граждански дела по общия 

исков ред за 2009г., при 180 за 2008г. и 311 за 2007г. 

Значително е намалял броят на приключилите със спогодба граждански 

дела през 2009г., когато са били 13, при 48 за 2008г. и 68 за 2007г.  
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Прекратени по други причини през отчетната 2009г. са били общо 260 

броя, при 132 за 2008г. и 243 за 2007г.  

Чувствително е намалял броят на проведените съдебни заседания по 

граждански дела, подлежащи на разглеждане по общия исков ред, като през 

2009г. са проведени общо 1912 заседания, при 2415 за 2008г. и 3862 за 2007г. 

Останалите несвършени дела по общия исков ред в края на 2009г. са  общо 

327 дела, при 262 за 2008г. и 511 за 2007г. 

Увеличен е броят на обжалваните съдебни актове по граждански дела в 

сравнение с 2008г.През 2009г. същите са общо 320, при 272 за 2008г. и 412 за 

2007г. 

      

Движението на отделните видове граждански дела, разглеждани по 

общия исков ред и по реда на бързото производство през 2009г. е следното: 

 

Имало е за разглеждане общо 490 дела по СК, от които са свършени 387.По 

267 от тях искът е бил уважен изцяло, а по 34 частично.По 13 дела искът е 

отхвърлен.По спогодба са прекратени 22 дела, по други причини 51 дела.В срок 

до три месеца са свършени 214 дела, като останалите несвършени в края на 

отчетния период са 103 броя. 

През отчетната 2009г. е имало за разглеждане общо 644 облигационни 

иска, от които са свършени 414, като в срок до три месеца са 158 броя. Искът е 

уважен изцяло по 195 дела, частично по 62 и е отхвърлен по 57 дела.В края на 

годината са останали 230 несвършени облигационни дела.  

През същата година е имало за разглеждане общо 126 дела за делба, от 

които са свършени 73 броя, в срок до три месеца само 7 броя. Искът е бил уважен 

изцяло по 24 дела, частично по 6 дела, отхвърлен е бил по 6 дела.Прекратени със 

спогодба са производствата по 13 броя дела от този вид, по други причини са 

прекратени 24 дела.В края на периода са останали несвършени 53 дела. 

Дела по КТ е имало всичко за разглеждане 199 броя. От тях са свършени 86 

в тримесечен срок. Уважен е иска по 41 трудови дела, по 35 е частично уважен, а 

по 26 дела е отхвърлен. Прекратени са 39 дела от този вид. В края на годината са 

останали несвършени 58 дела. 

По чл. 26 от Закона за закрила на детето е имало общо за разглеждане 104 

дела, от които 85 броя са свършени в тримесечен срок. 

По чл. 30 от Закона за закрила на детето е имало общо 28 дела 

разглеждане, като 24 от тях са приключени в тримесечен срок. 

През 2009г. в съда е имало за разглеждане 159 бързи производства по чл. 

310 от действащия ГПК. Свършени са общо 120 от тях, като 62 са приключили в 

срок до три месеца или 52 %. Със съдебен акт по същество са приключили 88 

броя, а 32 са били прекратени.По този вид дела са проведени общо 257 съдебни 

заседания и в края на годината са останали несвършени 39 дела. Обжалвани са 

били 44 съдебни акта. 

През предходната 2008г. броят на бързите производства е бил по-малък, 

като общо броят на делата за разглеждане от този вид е бил 137.От тях 99 броя са 

свършени в срок до три месеца.По 111 дела е постановен акт по същество и са 

прекратени общо 3 дела.Проведени са 276 заседания, като в края на годината са 

останали висящи 23 дела.Обжалвани са общо 36 съдебни акта. 
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През 2007г. е имало за разглеждане едва 34 дела по бързото производство. 

31 от тях са свършени в срок до три месеца. По 27 дела е постановен акт по 

същество.Били са прекратени 4 дела, от които 3 със споразумение и 1 по други 

причини.Проведени са 48 заседания, в края на годината са останали висящи 3 

дела.Били са обжалвани актовете по 2 от решените дела. 

      През отчетната година е имало за разглеждане общо 358 частни граждански 

дела, при 308 за 2008г. и 446 за 2007г. Свършени са общо 351 дела, при 293 за 

2008г. и 446 за 2007г. 347 дела, или 99% са приключили в срок до три месеца, 

като този показател през предходните две години е бил 90 % за 2008г. и 

съответно 100% за 2007г. 

     През 2009г. по реда на заповедното производство по чл. 410 и чл. 417 от ГПК 

е имало общо за разглеждане 2696 дела.През 2008г. от този вид дела е имало за 

разглеждане общо 1 202, при 1 160 за 2007г.През отчетната 2009г. са свършени 

общо 2 693 броя, при 972 за 2008г. и 1117 за 2007г.В срок до три месеца са 

свършени 2687 дела, или 100%, като през 2008г. този показател е 99%, а през 

2007г. също е бил 100%.В края на годината са останали несвършени 3 от тези 

дела, при 15 за 2008г. и 43 за 2007г. 

 

ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА: 

Данните за отлагане на гражданските дела през последните три    

години са следните: 

 

През отчетната 2009г. са били насрочени за разглеждане в открито съдебно 

заседание 2231 граждански дела, от които са отложени 782, или 35 % от 

делата.От тях от първо заседание са отложени 65 броя дела. 

За 2008г. в открито съдебно заседание са били насрочени 2645 граждански 

дела, от които са били отложени 1284 броя, или 48, 5%.От тях от първо заседание 

са били отложени 1041 дела. 

През 2007 г. е имало насрочени в открито съдебно заседание 3 885 дела, 

отложени са 2 426, или 62.48%, от първо заседание са отложени 961 дела. 

Този показател несъмнено е значително подобрен в сравнение с 

предходните две години, като за отчетната 2009г. същият е 35 %, при 48.5% за 

2008г. и 62.4 % за 2007г.  

 
                                   Отложени граждански дела за година 

2007г. - 62,4%

2008г. - 48,5%

2009г. - 35,0%
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От съществено значение за намаляване процента на отложените дела е 

значителната предварителна подготовка на делата, преди насрочването им за 

разглеждане в съдебно заседание и преклузиите за извършване на някои 

процесуални действия след срока съгласно разпоредбата на чл. 133 от ГПК. 

Запазва се и положителната тенденция за значително намаляване броя на 

гражданските дела с изтекъл срок за разглеждане над три месеца, към края на 

календарната година. 

Несвършени дела в срок от една до три години в края на отчетната 2009г. 

са останали 28, при 37 за 2008г. и 72 за 2007г. 

В края на 2009г. несвършени дела от 3 до 5 години са останали само 3 броя, 

при 17 броя за 2008г. и 10 за 2007г.Този показател също е значително подобрен в 

сравнение с предходните две години. 

Дела с изтекъл срок над 5 години за 2009г. са останали 7 броя, при 12 за 

2008 г. и 9 за 2007г.Тенденцията отново е положителна, като следва да бъдат 

продължени усилията на съда в същата насока за приключването и на оставалите 

такива дела в най-кратки срокове. 

          

         Данните за отлагане на насрочените наказателни дела през последните 

три години сочат следното: 

 

През 2009г. е имало насрочени общо 1426 НОХД и НЧХД, от които 1189 

наказателни дела от общ характер.Отложени са общо 549 наказателни дела, или 

38% ,от които 404 от общ характер. 
 

 

 

 

Отложени наказателни дела за година 

2007г. - 38,9%

2008г. - 43,9%

2009г. - 38,0%

 
За предходната 2008г. е имало насрочени общо 1605 НОХД и НЧХД, от 

които НЧХД 213 и НОХД – 1 392 дела.Отложени са общо 704 наказателни дела, 

или 43. 9%, от които 146 дела от частен характер и 558, или 40% от общ 

характер. 

За 2007 г. е имало общо насрочени 4170 наказателни дела, от които 189 

НЧХД и 1838 НОХД. Отложени са общо 1623 наказателни дела, или 38. 9%, от 

които 173 дела от частен характер и 924 дела от общ характер. 

Налице е намаляване броя на отложените дела от общ характер в сравнение 

с предходните две години, като през 2009г. са отложени 404 дела от общ 

характер, през 2008г. 558 броя и през 2007г. 924.Този положителен резултат се 
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дължи от една страна на намаляване броя на постъпленията на наказателни дела 

от общ характер и от друга на все по - широкото използване на възможностите за 

разглеждане на наказателните дела от общ характер по реда на съкратеното 

съдебно следствие, бързите и незабавни производства и приключването им със 

споразумение, което се дължи на адекватните изменения в наказателния 

процес.При наказателните дела от частен характер, където споменатите 

възможности за бързо приключване на производството не са налице, не се 

наблюдава тенденция на намаляване на броя на отложените дела. 

В края на 2009г. са останали несвършени дела със срок до три месеца общо 

203 броя, при 70 за 2008г. и 232 за 2007г., като е налице значително влошаване на 

този показател в сравнение с предходната 2008г. , поради което в тази насока 

следва да бъдат положени усилия от съдиите за приключване на тези дела в най-

кратки срокове. 

Със срок от три до шест месеца в края на 2009г. е имало 20 броя дела, при 

36 за 2008г. и 60 за 2007г.Несвършените дела със срок на разглеждане от шест 

месеца до една година в края на 2009г. са били само 7 броя, при 45 броя за 2008г. 

и 28 за 2007г. 

Несвършени в срок над една година в края на 2009г. са останали само 5 

броя дела, при 7 за 2008г. и 8 за 2007г. 

Сравнителните данни по последните три показателя несъмнено налагат 

извода за увеличаване бързината на правораздавателата дейност в съда. 

 

Качество на правораздаването съгласно изготвената справка за 

резултатите от върнатите обжалвани дела през 2009г.: 

          

          През 2009г. в съда са върнати резултатите по общо 622 граждански, 

наказателни и административни дела.  

От общия брой върнати дела в съда през 2009г. 324 са наказателни.От тях 

са потвърдени изцяло съдебните актове по 235 дела.По 52  съдебните актове са 

отменени, поради нарушения на материалния или процесуалния закон, 5 дела са 

отменени и върнати за ново разглеждане на въззивния съд, 1 наказателно дело е 

било отменено и върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд и 1 

наказателно дело е било отменено и върнато на прокурора. 25 от наказателните 

дела са изменени в наказателната част, а 5 в гражданско-осъдителната част. 

През 2009г. са върнати и резултатите по 84 определения, постановени по 

наказателни дела. 68 от тях са потвърдени, 10 са отменени, 1 е било отменено и 

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

прокурора. 4 определения са изменени в наказателната част. 

         От общия брой върнати дела през посочения период 298 са граждански.От 

тях са потвърдени изцяло съдебните актове по 159 дела.По 81 дела съдебните 

актове са отменени, поради нарушения на материалния или процесуалния закон. 

7 граждански дела са отменени изцяло или обезсилени по обективни причини, 

поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, 3 от 

гражданските дела са обезсилени, поради отказ или оттегляне пред въззивна 

/касационна/ инстанция на исковата молба или постигане на спогодба пред 

въззивна /касационна/ инстанция. Общо 48 граждански дела са частично 
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изменени, като 10 от тях са изменени по обективни причини, поради представяне 

на нови доказателства пред въззивната инстанция.  

През 2009г. са върнати резултатите и по 87 определения, постановени по 

граждански дела. 35 от тях са потвърдени, 50 са изцяло отменени и 2 са 

изменени.  

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

резултатите от обжалването на съдебните актове. 

       

Сравнението на данните за предходните две години за качеството на 

правораздаване сочи следното: 

           

          През 2008г. са били върнати резултатите по общо 614 обжалвани 

граждански и наказателни дела. 324 от тези дела са наказателни.От тях 

потвърдени са 229 дела, 59 отменени и по 36 актовете са изменени. 

През същата година са върнати резултатите и по 284 граждански дела.От 

тях 181 са потвърдени. 62 са отменени, като от тях 11 са върнати за ново 

разглеждане.Изменени са актовете по 30 граждански дела.По 17 дела 

производствата са били прекратени от въззивната инстанция. 

През 2007г. са върнати резултатите по 244 обжалвани наказателни дела.От 

тях 182 са потвърдени, 31 отменени и 31 са изменени. 

През същата година са  върнати резултатите и по 361 граждански дела.От 

тях потвърдени са актовете по 156 граждански дела, по 149 са отменени и по 32 

граждански дела съдебните актове са изменени. 24 граждански дела са били 

прекратени от въззивната инстанция. 

Изложените данни открояват високо качеството 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. 

 

Справка за работата на отделните съдии от гражданска и наказателна 

колегия на Районен съд Пазарджик през 2009г. 

Наказателна колегия: 

 

Съдия Александър Александров.Постъпили през годината общо 222 дела, 

от които 79 от общ характер, 84 от административно-наказателен характер, 7 

дела по чл. 78А от НК, 3 наказателни дела от частен характер и 49 частни 

наказателни дела.Общо за разглеждане през годината е имал 251 дела, от които 

94 общ характер, 95 – АНХД, 3 НЧХД и 9 по чл. 78А от НК, както и 50 броя 

ЧНД.Броят на общо свършените дела е 220, от които 89 – НОХД, 73 – АНХД, 8 

по чл. 78А от НК, 1 НЧХД и 49 – ЧНД. Решени по същество общо 180 дела, от 

които 59 – НОХД, 1 – НЧХД, 66 – АНХД, 7 по чл. 78А от НК и 47 – 

ЧНД.Прекратени общо 40 дела, от които 30 – НОХД, 7 – АНХД, 1 по чл. 78а от 

НК и 2 – ЧНД. Свършени в тримесечен срок общо 162 дела, от които 75 – НОХД, 

36 – АНХД, 4 по чл. 78А от НК и 47 – ЧНД. Останали несвършени в края на 

периода общо 31 дела, от които 5 – НОХД, 2 – НЧХД, 1 по чл.78А от НК, 22 - 

АНХД и 1 – ЧНД. 



 - 28 -  

 

Освен това през отчетната 2009г. съдия Александров е разгледал и 

приключил 94 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и 1 гражданско дело от друг вид.  

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 29 дела на съдия 

Александров, от които 18 са потвърдени, 8 са отменени и 3 изменени.От 

обжалваните определения са върнати резултатите по 4 броя, като всички са 

потвърдени.      

 

Съдия Майа Попова има постъпили общо 349 дела, от които 91  - НОХД, 

10 – НЧХД, 76 – АНХД, 7 по чл. 78А от НК и 165 – ЧНД. Имала е общо 402 дела 

за разглеждане, от които 108 – НОХД, 14 – НЧХД, 99 – АНХД, 8 по чл. 78А от 

НК и 173 – ЧНД. Свършила е общо 363 дела, от които 93 – НОХД, 11 – НЧХД, 80 

– АНХД, 8 дела по чл. 78А от НК и 171 – ЧНД. Решени по същество общо 314 

дела, от които 65 – НОХД, 6 – НЧХД, 75 – АНХД, 7 дела по чл. 78 А от НК и 161 

– ЧНД. Прекратени общо 49 дела, от които 28 – НОХД, 1 по чл. 78А от НК, 5 – 

НЧХД, 5 – АНХД и 10 – ЧНД. Свършени в тримесечен срок общо 321 дела, от 

които 81 – НОХД, 7 – НЧХД, 56 –АНХД, 8 дела по чл. 78 А от НК и 169 – ЧНД. 

Останали несвършени в края на периода общо 39 дела, от които 15 – НОХД, 3 – 

НЧХД, 19 – АНХД и 2 – ЧНД. 

През 2009г. съдия Попова е свършила и 97 дела по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК. 

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 57 дела на съдия 

Попова, от които 40 са потвърдени, 12 отменени и по 5 дела съдебните актове са 

изменени.От върнатите общо 12 определения 8 са потвърдени, 2 са отменени и 2 

изменени. 

 

Съдия Стела Михайлова.Постъпили през годината общо 328 наказателни 

дела, от които 101 – НОХД,11 – НЧХД, 87  – АНХД и 6 по чл. 78А от НК, както и 

123 – ЧНД. Общо за разглеждане е имала 414 дела, от които 140 – НОХД, 20 – 

НЧХД, 113 – АНХД, 16 по чл. 78А от НК и 125 – ЧНД. Общо е свършила 361 

дела, от които 126 – НОХД, 16 – НЧХД, 83 – АНХД, 16 по чл. 78А от НК и 120 – 

ЧНД. Решени по същество общо 291 дела, от които 80 – НОХД,10 – НЧХД, 79 – 

АНХД, 13 по чл. 78А от НК и 109 – ЧНД. Прекратени общо 70 дела, от които 46 

– НОХД, 6 –НЧХД, 4 – АНХД, 3 по чл. 78а от НК  и 11 – ЧНД. В тримесечен 

срок свършени общо 253 дела, от които 94 – НОХД, 6 – НЧХД, 23 – АНХД,13 по 

чл. 78А от НК и 23 – ЧНД. Останали несвършени в края на периода общо 53 

дела, от които 14 – НОХД, 4 – НЧХД, 30 – АНХД и 5 – ЧНД. 

Съдия Михайлова е свършила и 114 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК през 

отчетната 2009г. 

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 48 дела на съдия 

Михайлова, от които 35 са потвърдени, 7 отменени и по 6 дела съдебните актове 

са изменени.От обжалваните и върнати 9 определения 8 са потвърдени и едно 

отменено. 

 

Съдия Красимир Комсалов има постъпили общо 560 дела, от които 96 – 

НОХД, 6 – НЧХД, 85 – АНХД, 9 по чл. 78 А от НК и 364 – ЧНД. Общо за 

разглеждане е имал 595 дела, от които 107 – НОХД, 10 – НЧХД, 95 – АНХД, 12 

по чл. 78А от НК и 371 – ЧНД. Общо свършени дела 568, от които 96 НОХД, 9 
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НЧХД, 12 по чл. 78А от НК, 370 ЧНД и 81 АНХД.Решени по същество общо 492 

дела, от които 45 – НОХД, 5 – НЧХД, 76 – АНХД, 12 по чл. 78 А от НК и 354 – 

ЧНД. В тримесечен срок е свършил общо 546 дела, от които 88 – НОХД, 4 – 

НЧХД, 76 – АНХД и 12 по чл. 78А от НК, както и 366 – ЧНД.Прекратени общо 

76 дела, от които 51 – НОХД, 4 – НЧХД, 5 – АНХД и 16 – ЧНД. Останали 

несвършени в края на периода общо 27 дела, от които 11 – НОХД, 1 – НЧХД, 14 

– АНХД и 1 ЧНД. 

Освен това съдия Комсалов е свършил и 116 дела по реда на заповедното 

производство през същия период. 

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 47 дела на съдия 

Комсалов, от които 33 са потвърдени, 11 отменени и по 3 дела съдебните актове 

са изменени.От върнатите общо 16 определения 14 са потвърдени и 2 изменени. 

 

Съдия Елисавета Радина има постъпили общо 422 дела, от които 92 – 

НОХД, 12 – НЧХД, 77 – АНХД, 8 по чл. 78 А от НК и 233 – ЧНД. Общо за 

разглеждане е имала 454 дела, от които 103 – НОХД, 16 – НЧХД, 91 – АНХД, 9 

по чл. 78А от НК и 235 – ЧНД. Общо свършени дела 423, от които 94 – НОХД, 

15 – НЧХД, 75 – АНХД, 8 по чл. 78А от НК и 231 – ЧНД. Решени по същество 

общо 361 дела, от които 53 – НОХД, 10 – НЧХД, 72 – АНХД, 6 дела по чл. 78А 

от НК, 220 – ЧНД.Прекратени общо 62 дела, от които 41 – НОХД, 5 – НЧХД, 2 

по чл. 78А от НК, 3 – АНХД и 11 – ЧНД. Свършени в тримесечен срок общо 397 

дела, от които 84 – НОХД, 10 – НЧХД, 68 – АНХД, 5 дела по чл. 78А от НК и 

230 – ЧНД. Останали несвършени в края на периода общо 31 дела, от които 9 – 

НОХД, 1 – НЧХД, 16 – АНХД, 1 дело по чл. 78А от НК и 4 – ЧНД. 

Съдия Радина е разгледала и приключила и 113 дела по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК през 2009г. и 1 гражданско дело от друг вид. 

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 47 дела на съдия 

Радина, от които 41 са потвърдени, 4 отменени и по 2 дела съдебните актове са 

изменени.От върнатите общо 13 определения 7 са потвърдени и 6 отменени. 

 

Съдия Мариана Шотева има постъпили общо 427 дела, от които 114 – 

НОХД, 8 – НЧХД, 91 – АНХД, 8 по чл. 78 А от НК и 206 – ЧНД. Имала е общо 

483 дела за разглеждане, от които 132 – НОХД, 17 – НЧХД, 112 –АНХД, 11 по 

чл. 78А от НК и 211 – ЧНД. Общо свършени 463 дела, от които 122 – НОХД, 15 – 

НЧХД, 105 – АНХД, 11 по чл. 78А от НК и 210 –ЧНД.Решени по същество има 

общо 374 дела, от които 61 – НОХД, 7 –НЧХД, 97 – АНХД, 11 по чл. 78 А от НК 

и 198 – ЧНД. Прекратила е общо 89 дела, от които 61 – НОХД, 8 – НЧХД, 8 – 

АНХД и 12 – ЧНД. Свършени в тримесечен срок общо 414 дела, от които 105 – 

НОХД, 4 – НЧХД, 86 – АНХД, 10 по чл. 78А от НК и 209 – ЧНД. Останали 

несвършени в края на периода общо 20 дела, от които 10 – НОХД, 2 – НЧХД, 7 – 

АНХД и 1 – ЧНД. 

Съдия Шотева е свършила и 103 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК  и 1 

частно гражданско дело. 

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 47 дела на съдия 

Шотева, от които 31 са потвърдени, 11 отменени и по 5 дела съдебните актове са 

изменени.От върнатите общо 12 определения 11 са потвърдени и 1 едно 

отменено. 
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Съдия Димитър Бишуров има постъпили общо 377 дела, от които 114 – 

НОХД, 10 – НЧХД, 85 - АНХД, 9 по чл. 78 А от НК и 159 – ЧНД. Общо за 

разглеждане е имал 408 дела, от които 125 – НОХД, 15 – НЧХД, 95 – АНХД, 10 

по чл. 78 А от НК и 163 – ЧНД. Общо свършени 376 дела, от които 116 – 

НОХД,11 – НЧХД, 81 – АНХД, 8 по чл. 78 А от НК и 160 – ЧНД. Решени по 

същество общо 293 дела, от които 59 – НОХД, 3 – НЧХД, 73 – АНХД, 8 по чл. 78 

А от НК и 150 – ЧНД. Прекратени общо 83 дела, от които 57 – НОХД, 8 – НЧХД, 

8 – АНХД, 10 – ЧНД. Свършени в тримесечен срок 353 дела, от които 104 – 

НОХД, 7 – НЧХД, 76 – АНХД, 8 по чл. 78А от НК и 158 – ЧНД. Останали 

несвършени дела в края на периода общо 32, от които 9 – НОХД, 4 – НЧХД, 14 – 

АНХД и 3 – ЧНД. 

През същия период съдия Бишуров е свършил и 112 дела по чл. 410 и чл. 

417 от ГПК. 

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 48 дела на съдия 

Бишуров, от които 37 са потвърдени,  6 отменени и по 5 дела съдебните актове са 

изменени.От общо обжалваните и върнати 18 броя определения 16 са потвърдени 

и 2 отменени. 

През 2009г. е върнат резултата и по едно дело на съдия Цветкова, 

присъдата по което е била изменена. 
       

           

         ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ:  

 

Съдия Николинка Цветкова е имала общо постъпили 499 дела, от които 68 

граждански дела по общия ред, 14 по чл. 310 от ГПК, 1 административно дело, 

52 частни граждански дела, 248 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 92 граждански дела 

от и срещу търговци и 24 други граждански дела. Общо дела за разглеждане 592, 

от които 143 по общия исков ред, 16 по чл. 310 от ГПК, 2 административни дела, 

53 частни граждански дела, 251 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 100 граждански дела 

от и срещу търговци и 27 други граждански дела. Общо свършени дела 504, от 

които 113 по общия исков ред, 12 по чл. 310 от ГПК, 2 административни дела, 51 

частни граждански дела, 251 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 52 дела от и срещу 

търговци и 23 други граждански дела. Решени по същество общо 459 дела, от 

които 92 граждански дела по общия исков ред, 9 по чл. 310 от ГПК, 1 

административно дело, 48 частни граждански дела, 251 по чл. 410 и по чл. 417 от 

ГПК, 37 дела от и срещу търговци и 21 други граждански дела.Прекратени общо 

45 дела, от които 21 по общия исков ред, 3 по чл. 310 от ГПК, 1 административно 

дело, 3 частни граждански дела, 15 дела от и срещу търговци и 2 други 

граждански дела. Свършени в тримесечен срок 382 дела, от които 34 по общия 

исков ред, 6 по чл. 310 от ГПК, 1 административно дело, 50 частни граждански 

дела, 249 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 22 дела от и срещу търговци и 20 други 

граждански дела. Останали несвършени дела в края на периода общо 88 

граждански дела, от които 30 по общия исков ред, 4 по чл. 310 от ГПК, 2 частни 

граждански дела, 48 дела от и срещу търговци и 4 други. 

Освен посочените граждански дела съдия Цветкова е разгледала и 

приключила 2 наказателни дела от общ характер и 21 частни наказателни дела.  
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През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 24 дела на съдия 

Цветкова, от които 17 са потвърдени, 5 са отменени и по 2 дела съдебните актове 

са изменени.Обжалвани са били и 7 постановени определения от съдия Цветкова, 

като 3 от тях са потвърдени, а 4 отменени. 

 

Съдия Иванка Илинова има постъпили общо 434 граждански дела, от които 

92 по общия исков ред, 18 по чл. 310 от ГПК, 29 частни граждански дела, 257 

дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 15 дела от и срещу търговци и 23 други 

дела.Общо за разглеждане е имала 530 дела, от които 183 по общия исков ред, 18 

по чл. 310 от ГПК, 1 административно дело, 31 частни граждански дела, 258 по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 15 дела от и срещу търговци и 24 други граждански 

дела. Общо свършени дела 440, от които 116 по общия исков ред, 11 по чл. 310 

от ГПК, 1 административно дело, 31 частни граждански дела, 258 по чл. 410 и чл. 

417 от ГПК, 2 дела от и срещу търговци и 21 други граждански дела. Решени по 

същество общо 384 дела, от които 78 по общия исков ред, 7 по чл. 310 от ГПК, 26 

частни граждански дела, 254 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 2 дела от и срещу 

търговци и 17 други граждански дела. Прекратени дела общо 56, от които 38 по 

общия исков ред, 4 по чл. 310 от ГПК, 1 административно дело, 5 частни 

граждански дела, 4 по заповедното производство и 4 други граждански дела. 

Свършени в 3 – месечен срок общо 350 дела, от които по общия исков ред 35, 5 

по чл. 310 от ГПК,1 административно дело, 31 частни граждански дела, 258 по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК и 20 други граждански дела.Останали несвършени дела 

в края на годината общо 90, от които 67 по общия исков ред, 7 дела по чл. 310 от 

ГПК, 13 дела от и срещу търговци и  3 други дела.  

Освен посочените граждански дела съдия Илинова е свършила и 1 ЧНД и 1 

дело с административно наказателен характер. 

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 24 дела на съдия 

Илинова, от които 13 са потвърдени, 7 отменени и по 4 дела съдебните актове са 

изменени.Върнати са и резултатите по 9 определения, постановени от съдия 

Илинова, като 3 от тях са потвърдени, а 6 отменени.  

 

Съдия Веселка Златева.Постъпили през годината 556 дела, от които 127 по 

общия исков ред, 19 по чл. 310 от ГПК, 79 частни граждански дела, 298 дела по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 4 дела от и срещу търговци и 29 други граждански 

дела.Общо дела за разглеждане 646, от които 202 граждански дела, 25 по чл. 310 

от ГПК, 80 частни граждански дела, 301 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 6 дела от и 

срещу търговци и 32 други граждански дела. Общо свършени дела 551, от които 

122 граждански дела, 18 по чл. 310 от ГПК, 79 частни граждански дела, 301 дела 

по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 4 дела от и срещу търговци и 27 други дела. Решени 

по същество общо 491 дела, от които 93 граждански, 13 дела по чл. 310 от ГПК, 

70 частни граждански дела, 291 дела по чл. 410 и л. 417 от ГПК, 4 дела от и 

срещу търговци и 20 други дела. Прекратените производства са общо 60, от 

които 29 по граждански дела, 5 по чл. 310 от ГПК, 9 частни граждански дела, 10 

по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и 7 други дела. Свършени в тримесечен срок общо 

448, от които 40 граждански дела, 9 дела по чл. 310 от ГПК, 79 частни 

граждански дела, 301 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК  и 19 други дела. Останали 

несвършени дела в края на периода общо 95, от които 80 граждански дела, 7 дела 
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по чл. 310 от ГПК, 1 частно гражданско дело, 2 дела от и срещу търговци и 5 

други дела. 

Освен посочените граждански дела съдия Златева е разгледала и 

приключила 8 частни наказателни дела от досъдебното производство и 2 дела с 

административно-наказателен характер. 

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 59 дела, разгледани 

от съдия Златева. 35 от тях са потвърдени, 19 отменени и по 5 дела съдебните 

актове са изменени.Върнати са били и 11 определения, постановени от съдия 

Златева, като 5 от тях са потвърдени и 6 са изменени. 

 

Съдия Мариана Димитрова.През отчетната 2009г. съдия Димитрова е 

работила в Пазарджишкия районен съд до 09.07.2009г.Постъпили са общо 218 

дела, от тях 7 граждански дела, 3 по чл. 310 от ГПК, 18 частни граждански дела, 

173 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 14 дела от и срещу търговци и 3 други дела. 

Общо за разглеждане е имала 292 дела, от които 49 граждански дела, 7 дела по 

чл. 310 от ГПК, 20 частни граждански дела, 174 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 

37 дела от и срещу търговци и 5 други дела. Общо свършени дела 292, от които 

49 граждански дела, 7 дела по чл. 310 от ГПК, 20 частни граждански дела, 174 

дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 37 дела от и срещу търговци и 5 други 

дела.Решени по същество общо 264 дела, от които 34 граждански дела, 4 по чл. 

310 от ГПК, 16 частни граждански дела, 174 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 31 

дела от и срещу търговци и 5 други дела. Прекратени производства общо 28, от 

които 15 по граждански дела, 3 по чл. 310 от ГПК, 4 частни граждански дела и 6 

дела от и срещу търговци. Свършени в тримесечен срок общо 235 дела, от които 

28 граждански дела, 2 дела по чл. 310 от ГПК, 18 частни граждански дела, 174 

заповедни производства, 9 дела от и срещу търговци и 4 други дела.Няма 

останали несвършени в края на отчетната година, тъй като делата на съдия 

Димитрова след 09.07.2009г. са преразпределени между останалите граждански 

съдии. 

Освен посочените граждански дела съдия Димитрова е разгледала и 

приключила 13 частни наказателни дела от досъдебното производство. 

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 65 дела на съдия 

Димитрова, от които 29 са потвърдени, 20 отменени и по 16 дела съдебните 

актове са изменени. 

 

Съдия Николинка Попова през отчетната 2009г. има постъпили общо 527 

граждански дела, от които 102 граждански дела по общия ред, 31 по чл. 310 от 

ГПК, 59 частни граждански дела, 268 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 36 дела от и 

срещу търговци и 31 други граждански дела.Общо дела за разглеждане 607, от 

които 163 граждански дела, 38 дела по чл. 310 от ГПК, 59 частни граждански 

дела, 270 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 46 дела от и срещу търговци и 31 

други дела.Общо свършени дела 519, от които 101 граждански дела, 34 по чл. 

310 от ГПК, 58 частни граждански дела, 270 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 28 

дела от и срещу търговци и 28 други граждански дела.Решени по същество общо 

471 дела, от които 70 граждански дела, 30 по чл. 310 от ГПК, 55 частни 

граждански дела, 270 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 21 дела от и срещу 

търговци и 25 други граждански дела.Прекратени общо 48 дела, от които 31 
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граждански дела, 4 по чл. 310 от ГПК, 3 частни граждански дела, 7 дела от и 

срещу търговци и 3 други дела.Свършени в тримесечен срок общо 460 дела, от 

които 69 граждански дела, 20 по чл. 310 от ГПК, 58 частни граждански дела, 269 

по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 17 дела от и срещу търговци и 27 други 

дела.Останали несвършени дела в края на периода общо 88, от които 62 

граждански дела, 4 по чл. 310 от ГПК, 1 частно гражданско дело, 18 дела от и 

срещу търговци и 3 други граждански дела. 

Освен посочените граждански дела съдия Попова е свършила и 9 частни 

наказателни дела от досъдебното производство. 

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 65 дела на съдия 

Попова, от които 34 са потвърдени, 20 са отменени и по 11 дела съдебните актове 

са изменени.Върнати са и резултатите по 16 определения, постановени от съдия 

Попова, като 9 от тях са потвърдени, а 7 са отменени.  

 

Съдия Цветанка Вълчева.През 2009г. съдия Вълчева е била в отпуск по 

майчинство до 17.07.2009г. вкл.Общо постъпили и разпределени на доклад на 

съдия Вълчева след тази дата са били 307 дела, от които 69 граждански дела, 18 

по чл. 310 от ГПК, 29 частни граждански дела, 87 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 79 

дела от и срещу търговци и 25 други дела.Общо делата за разглеждане са били 

307, от които 69 граждански дела, 18 дела по чл. 310 от ГПК, 29 частни 

граждански дела, 87 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 79 дела от и срещу търговци и 

25 други дела.Общо свършени дела 180, от които 24 граждански дела, 5 по чл. 

310 от ГПК, 27 частни граждански дела, 87 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 23 дела 

от и срещу търговци и 14 други граждански дела.Решени по същество общо 153 

дела, от които 19 граждански дела, 4 по чл. 310 от ГПК, 25 частни граждански 

дела, 81 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 14 дела от и срещу търговци и 10 други 

граждански дела.Прекратени общо 27 дела, от които 5 граждански дела, 1 дело 

по чл. 310 от ГПК, 2  частни граждански дела, 6 заповедни производства, 9 дела 

от и срещу търговци и 4 други граждански дела.Свършени в тримесечен срок 

общо 173, от които 20 граждански дела, 5 по чл. 310 от КТ, 27 частни граждански 

дела, 87 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 20 дела от и срещу търговци и 14 други 

дела.В края на периода са останали несвършени общо 127 броя дела, от които 45 

граждански, 13 по чл. 310 от ГПК, 2 частни граждански дела, 56 дела от и срещу 

търговци и 11 други граждански дела.   

През 2009г. са върнати резултатите от обжалването на 18 дела на съдия 

Вълчева, от които 13 са потвърдени, 2 отменени и по 4 дела съдебните актове са 

изменени. 

 

Съдия Десислава Ралинова.Постъпили са общо 566 граждански дела, от 

които 97 граждански дела, 11 по чл. 310 от ГПК, 2 административни дела, 46 

частни граждански дела, 296 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 86 дела от и срещу 

търговци и 28 други граждански дела. Общо делата за разглеждане на съдия 

Ралинова през 2009г. са били 643, от които 136 граждански дела, 21 по чл. 310 от 

ГПК, 2 административни дела, 46 частни граждански дела, 298 дела по 

заповедното производство, 106 дела от и срещу търговци и 34 други граждански 

дела. Общо свършени дела 545, от които 94 граждански дела, 17 по чл. 310 от 

ГПК, 45 частни граждански дела, 298 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК,  64 дела от и 
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срещу търговци и 27 други граждански дела.Решени по същество общо 468 дела, 

от които 64 граждански, 8 по чл. 310 от ГПК, 39 частни граждански дела, 288 

дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК,  44 дела от и срещу търговци и 25 други 

граждански дела.Прекратени общо производства 77, от които 30 граждански 

дела, 9 по чл. 310 от ГПК, 6 частни граждански дела, 10 по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК, 20 дела от и срещу търговци и 2 други дела. Свършени в тримесечен срок 

дела общо 442, от които 48 граждански дела, 9 по чл. 310 от ГПК, 45 частни 

граждански дела, 295 дела по 410 и чл. 417 от ГПК, 26 дела от и срещу търговци 

и 19 други граждански дела.Останали несвършени дела в края на периода общо 

98, от които 42 граждански дела, 4 по чл. 310 от ГПК, 2 административни дела, 1 

частно гражданско дело, 42 дела от и срещу търговци и 7 други граждански дела. 

Освен посочените граждански дела съдия Ралинова е разгледала и 

приключила 1 частно наказателно дело от досъдебното производство и 1 НАХД 

по УБДХ. 

През 2009г. са върнати резултатите от 22 обжалвани дела на съдия 

Ралинова, като 4 от тях са били оставени в сила, 16 са отменени и 2 

изменени.Обжалвани и върнати са били и 17 определения, постановени от съдия 

Ралинова, като 3 от тях са потвърдени, а 14 отменени. 

 

Съдия Гергана Кирова през 2009г. е работила в Пазарджишкия районен съд 

до 30.11.2009г. вкл., след което е командирована в Софийски районен съд.През 

посочения период са постъпили и разпределени на съдия Кирова общо 460 дела, 

от които 46 граждански дела, 10 по чл. 310 от ГПК, 39 частни граждански дела, 

302 заповедни производства, 40 дела от и срещу търговци и 23 други граждански 

дела.Съдия Кирова е имала  общо 561 дела за разглеждане, от които 102 

граждански дела, 16 бързи производства, 39 частни граждански дела, 305 

заповедни производства, 68 дела от и срещу търговци и 31 други граждански 

дела.Общо свършените дела от съдия Кирова са 561, от които 102  граждански 

дела,16 по чл. 310 от ГПК, 39 частни граждански дела, 305 по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК, 68 дела от и срещу търговци и 31 други граждански дела. Решени по 

същество общо 526 дела, от които 91 граждански дела, 13 по чл. 310 от ГПК, 36 

частни граждански дела, 300 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 57 дела от и срещу 

търговци и 29 други граждански дела. Прекратените производства са общо 35 

броя, от които 11 граждански дела, 3 бързи производства, 3 частни граждански 

дела, 5 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 11 дела от и срещу търговци и 2 други 

дела.Свършени в тримесечен срок са общо 454 дела,от които 56 граждански дела, 

6 по чл. 310 от ГПК, 38 частни граждански дела, 305 дела по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК, 24 дела от и срещу търговци и 25 други граждански дела.Няма останали 

несвършени в края на отчетната година, тъй като делата на съдия Кирова след 

01.12.2009г. са преразпределени между останалите граждански съдии. 

Освен посочените граждански дела съдия Кирова е разгледала и 

приключила 24 частни наказателни дела от досъдебното производство. 

През 2009г. са били върнати общо 18 от обжалваните дела на съдия 

Кирова, като 14 от тях са били потвърдени, 1 отменено и 3 изменени.От 

обжалваните определения  6 са потвърдени, 4 отменени и 1 изменено. 

 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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През 2009г. в Държавната съдебно-изпълнителната служба към 

Пазарджишки районен съд са постъпили общо 875 изпълнителни дела за общо 

дължима сума от 13 946 645 лева. 

       

         Структурата на постъпилите изпълнителни дела за отчетния период е 

следната: 

       - частни държавни вземания -17 бр. за 6 106 428 лв. 

       - в полза на юридически лица и търговци - 506 дела, от които 173 в полза на 

банки, 52 в полза на търговци и 281 в полза на други ЮЛ за общата сума от 5 868 

077 лв. 

       - в полза на граждани – 312 дела, в т. ч. за издръжки 45 бр., по трудови 

спорове 30 бр., за предаване на дете 1 и 236 други, общо за сумата от 1 972 140 

лева. 

       - по изпълнение на обезпечителни мерки - 40 бр. 

       От предходния период са останали несвършени 6 184 дела общо за сумата от 

48 186 568 лв. Общо броят на неприключените от предишния период и 

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

       През 2009г. са прекратени 458 дела, от които 10 в полза на Държавата,  212 в 

полза на юридически лица и търговци и 205 в полза на граждани. 438 от делата 

са прекратени поради изплащане на дължимите суми, 19 са изпратени на друг 

съдебен изпълнител и 1 е прекратено по други причини.  

 

      По прекратените дела е събрана общо сумата от 2 100 365 лв., от които в 

полза на Държавата 580 471, в полза на юридически лица и търговци 941 171 лв. 

и в полза на граждани 578 723 лв.  

 
Прекратени дела в съдебно-изпълнителната служба 

към Пазарджишки районен съд (бр.) 
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       В сравнение с предходната година осезателно е намалял броят на 

прекратените дела, който през 2008г. е бил 627, или с 169 повече.Намалял е и 

размерът на общо събраната сума от 5 657 443 лева през 2008г. на 4 068 023 лв. 

през 2009г., в т. ч. 2 100 365 лв. преведени по сметка на съдебния изпълнител и 

1 967 658 лв. изплатени директно на взискателите.През 2008г. са събрани ДТ в 

размер на 286 096 лева, а през 2009г. в размер на 163 702 лв., или с 122 394 лв. 

по-малко. 

      По ниският размер на ДТ, събрани от СИС през 2009г. в сравнение с 

предходната 2008г. 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 22 броя, от които са извършени 13 

въвода. По райони - първи район са насрочени 14, извършени са 8 въвода, втори 

район - насрочени 4, извършени 2 и трети район насрочени 4, извършени 3 

въвода. 

      - опис на движими вещи - общо насрочени 509 броя, извършени 157. По 

райони - първи район насрочени 191, извършени 67, втори район - насрочени 

195, извършени 61 и трети район - насрочени 123, извършени 29 описа. 

      - Опис на недвижими имоти - общо насрочени 94, от които извършени 49 

описа. По райони - първи район - насрочени 31, извършени 18, втори район 

насрочени 32, извършени 20 и трети район насрочени 31, извършени 11 описа. 

      - Насрочено и извършено е и едно предаване на дете. 

      - Публична продан - общо насрочени 97 броя, състояли се 30. 

      - Други действия по ГПК - общо 23 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 2009г. са останали несвършени общо 6 601 изпълнителни 

дела със сума за събиране 58 065190 лв., от които 447 дела за 12 323 827 лв. в 

полза на държавата, 1 719 дела за 40 635 442 лв. в полза на юридически лица и 

търговци и 4 106 дела за 5 105 921 лв. в полза на граждани, от които 2 850 дела за 

издръжка със сума за събиране 54 533 лв., 71 по трудови спорове с обща сума за 

събиране 302 976 лева и 1 108 други дела с обща сума за събиране 4 748 412 

лева.В края на отчетния период са останали неприключени и 77 дела за 

предаване на дете. 

       През отчетния период са постъпили 21 жалби против действия на съдебните 

изпълнители. По 10 от тях действията са потвърдени, по 2 са отменени, 3 са 

върнати на жалбоподателите; 4 са в СИС и по 2 няма произнасяне от съда. 

 

      ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

      През изминалата 2009 година в службата по вписвания при Пазарджишки 

районен съд са образувани общо 5 798 дела и са извършени общо 7695  

вписвания.През предходната 2008г. са били образувани общо 8 125 дела и са 
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извършени общо 11 257 вписвания. През 2007 година са били образувани общо 8 

361 дела и са извършени общо 11 490 вписвания. 

       Налице е чувствителен спад на образуваните дела и на извършените 

вписвания, което се дължи на проявилата се през изминалата година световна 

финансова криза която неминуемо дава отражение и върху пазара на 

недвижимите имоти в страната. 

 
Общо постъпили дела в службата по вписвания за година 
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      Структурата на постъпилите за вписване актове през 2009 година е 

следната : 

      - Законови ипотеки - 16 бр. 

      - Възбрани - 418 бр. 

      - Обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове - 714 бр. 

      - Прехвърляния, от които дарения, продажби, суперфиции и замени – 

общо 3367 бр. 

      - Договорни ипотеки - 444 бр. 

      - Завещания - 18 бр. 

      - Искови молби - 30 бр. 

      - Актове за ДС и ОС – 1055 бр. 

      - Други – 733 бр. 

      Като цяло дейността на службата по вписванията при Районен съд град 

Пазарджик е добре организирана. Добро е и взаимодействието с нотариусите, 

действащи в района на Районен съд Пазарджик. 

 

         V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

         СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ: 

       

Със Заповед № 178/22.04.2009 г. на Председателя на Окръжен съд 

гр.Пазарджик беше предоставено допълнително помещение за „Архив” на 

Районен съд гр.Пазарджик. 
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          ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ: 

Към края на отчетната 2009 г. Пазарджишкия районен съд разполага с 1бр. 

сървър, 61бр. компютърни конфигурации,  54бр. лазерни принтера, 17бр. 

многофункционални устройства, 2бр. копирни машини, 1бр. скенер и 1бр. 

преносим компютър. 

От 14.10.2005 г. е действаща „Програмата за издаване на свидетелства за 

съдимост” по ЛОТ – 4. 

От 24.11.2008 г. е действаща и  програмна система “JES” за автоматизация 

дейността на съдебно-изпълнителната служба при Районен съд гр.Пазарджик. 

Използваните други програмни продукти от Районен съд гр.Пазарджик са: 

Правно-информационна система „АПИС”, САС „Съдебно деловодство” на 

Информационно обслужване гр.Варна и „ПОЛИКОНТ – ТРЗ, Счетоводство, 

Граждански договори и Дълготрайни активи”.     

Съдиите-докладчици по гражданските и наказателни дела се определят на 

принципа на случайния избор, като се използва  софтуера за случайно 

разпределение на делата „LawChoice”.       

С оглед възможността за бързо изготвяне на адресни справки и уточняване 

на ЕГН на лица по делата е осигурен директен достъп на деловодителите от 

Бюро „Съдимост” до масивите с информация на Национална база данни 

„Население”.                              

           Районен съд гр.Пазарджик има електронна страница http://www.rcourt-

pz.info , на която се публикуват съдебните актове по гражданските и наказателни 

дела, могат да се правят справки за насрочените дела, публикуват се обяви за 

конкурси за свободни длъжности и др. Добавен е модул „Достъп до съдебни 

дела” чрез който физически и юридически лица могат след регистрация да следят 

движението на делата.     

Всички съдебни зали на Районен съд гр. Пазарджик са оборудвани със 

звукозаписни системи, информационно-озвучителни системи и 1 бр. 

мултимедиен прожектор. Целесъобразно е в бъдеще да бъдат изготвяни 

звукозаписи на провежданите съдебни заседания, което би имало 

дисциплиниращ ефект за участниците в процеса и би гарантирало пълно и точно 

отразяване на извършените процесуални действия в съдебния протокол. 

       

VІ. СТАНОВИЩА ПО ПРАВНАТА УРЕДБА. ПРАКТИЧЕСКИ 

ПРОБЛЕМИ И ОБСЪЖДАНИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 

2009г.: 

 

1. Във връзка с направено искане от Висшия адвокатски съвет за приемане 

на тълкувателно решение на ОСНК на ВКС относно присъждането на разноски в 

полза на НБПП София по реда на чл. 189, ал. 3 от НПК във вр. с чл. 2 и чл. 4 от 

ЗПП и поставени въпроси в тази насока, съдиите от наказателна колегия при 

Пазарджишкия районен съд са на становището, че подсъдимият, който е признат 

за виновен, следва да бъде осъден на основание чл. 189, ал. 3 от НПК да заплати 

адвокатското възнаграждение на служебния защитник, което му е било 

определено и изплатено от НБПП.Единодушно и мотивирано съдиите от 

наказателна колегия поддържат и становището, че заплащането на 

възнаграждението за служебен защитник от страна на признатия за виновен 

http://www.rcourt-pz.info/
http://www.rcourt-pz.info/
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подсъдим се дължи във всички случаи на задължителна защита по см. на чл. 94, 

ал. 1 от НПК, а не само в някои от тях. 

2. По въпроса относно характера на разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от НК и 

как следва да се зачита мярката за неотклонение „домашен арест”, ако е 

започнала преди изменението и е продължила след изменението на цитираната 

разпоредба /ДВ бр. 27/2009г./ след проведено обсъждане съдиите от наказателна 

колегия при Пазарджишкия районен са застъпили две становища.Едното е, че 

разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от НК има материално-правен характер и при 

постановяване на присъда следва да се приложи принципа на по-благоприятния 

закон съгласно чл. 2, ал. 2 от НК, като с оглед на това следва да се приложи и чл. 

59, ал. 1 от НК в старата му редакция, тъй като е по-благоприятен за 

подсъдимия.Другото становище е, че разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от НК има 

процесуален характер и следва да се прилага от влизане в сила на новия закон 

занапред. 

3. Относно типа затворническо общежитие, в което следва да бъдат 

настанени осъдени лица, по отношение на които се прилага и разпоредбата на чл. 

68 от НК съдиите от наказателна колегия на Пазарджишкия районен съд 

приемат, че смисъла на разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗИНЗС има предвид и се 

отнася за осъдените за първи път ефективно на лишаване от свобода, поради 

което следва да се  определи общ режим, който да бъде изтърпян в 

затворническо общежитие от открит тип.Предходните условни осъждания не са 

такива по смисъла на чл. 59, ал. 1 от ЗИНЗС. 

4. Преобладаващо становище на съдиите от наказателна колегия при 

Пазарджишкия районен съд е, че е допустимо ново произнасяне с присъда или по 

реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК за извършване на пълно и цялостно групиране 

на наказанията, ако след влизане в сила на предходен съдебен акт по 

приложението на чл. 23-25 от НК се съберат и представят доказателства за други, 

неизвестни за съда предишни осъждания, които се намират в съотношение на 

съвкупност поне с едно от останалите наказани деяния. 

5. Съдиите от наказателна колегия изразяват и обосновават различни 

становища и относно приложението на разпоредбите на чл. 372, ал.4 и чл. 373, 

ал. 2 от НПК във връзка с възможността за започване на съдебното следствие по 

общия ред и преминаване към съкратено съдебно следствие, както и относно 

възможността за провеждане на съдебно следствие само по отношение на част от 

инкриминираните в обвинителния акт деяния, осъществени в реална съвкупност 

от един и същ подсъдим и преценката на признанието в хипотезата на чл. 371, т. 

1 от НПК като допълнително смекчаващо вината обстоятелство при определяне 

на наказанието по чл. 373, ал. 2 от НПК. 

6. Различно е тълкуването и на разпоредбата на чл. 94, ал. 1, т. 6 от НПК 

относно задължителното участие на защитник в наказателното производство и в 

частност когато подсъдимият изтърпява наказание лишаване от свобода и при 

определяне на общо наказание на основание чл. 25 и 27 по реда на чл. 306, ал. 1, 

т. 1 от НПК.  

Целесъобразно е при липсата на изрична законова регламентация по тези 

дискусионните въпроси, да се даде тълкуване от ВКС с оглед уеднаквяване на 

съдебната практика. 
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7. Съществуват проблеми и по приложението на новия ГПК във връзка с 

липсата на детайлна уредба на заповедното производство.Първият въпрос който 

възниква още с образуването на заповедното производство  касае приложимостта 

на общата разпоредба на чл. 101 от ГПК  и съответно възможността за даване на 

указания и съответно срок за отстраняване на констатирани нередовности на 

подаденото заявление.По този въпрос преобладаващото становище на съдиите от 

Пазарджишкия районен  съд е, че само в случаите на неподписано заявление и 

невнесена ДТ съдът следва да даде указания за отстраняване на нередовността по 

реда на чл. 425, ал. 2 от ГПК във вр. с чл. 101 от ГПК. 

Проблемът за приложимостта на общата разпоредба на чл. 101 от ГПК 

съществува и в производството по допускане на обезпечение, в частност когато 

молителят е поискал издаването на съдебно удостоверение, въз основа на което 

да се снабди с доказателства за собствеността на имота по отношение на който се 

иска налагане на възбрана и съответно за регистрацията на МПС, когато 

искането е за налагане на запор върху такава движима вещ.В тези случаи следва 

да се има предвид, че искането за съдействие от съда чрез издаването на съдебно 

удостоверение е единственият начин за кредитора да се снабди с доказателства 

за собствеността на недвижимия имот и МПС-то. 

Липсва и ясна законова регламентация относно размера на събираната ДТ 

такса в заповедното производство – дали дължимата ДТ се отнася за цялото 

претендирано вземане в неговата съвкупност или следва да се внася ДТ 

поотделно за главното и акцесорното вземане.Практиката на съдиите от 

Пазарджишкия районен съд в тази насока е, че следва да се внася ДТ в размер на 

2% върху общия размер на претендираното вземане. 

Поставя се и въпроса допустимо ли е издаването на заповед за изпълнение 

по реда на чл. 410 от ГПК само въз основа на изложените от заявителя 

обстоятелства, на които основа вземането си или е необходимо искането да бъде 

подкрепено с писмени доказателства. 

Не е ясно как следва да се постъпи при издадена заповед за изпълнение по 

реда на чл. 410 от ГПК, ако длъжникът почине в хода на производството. 

В заповедното производство стои и въпроса как следва да се процедира 

когато издаденият изпълнителен лист е въз основа на документ по чл. 417, т. 9 от 

ГПК и длъжникът е направил възражение в срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК. 

Длъжен ли е съдът в този случай да спре изпълнението служебно или това може 

да стане само при изрично направено искане от заинтересованото лице. 

Практически проблеми възникват в производството по чл. 410 от ГПК и 

когато ответникът не може да бъде намерен на посочения адрес и заповедта за 

изпълнение не може да му бъде връчена.При това положение е спорно дали 

следва да се му се съобщи чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47, ал. 1 

от ГПК или издадената заповед за изпълнение следва да бъде обезсилена. 

Дискусионен е и въпроса кога приключва заповедното производство в 

хипотезите на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. 

Противоречивата практика по приложението на някои от разпоредбите на 

глава тридесет и седма от ГПК „Заповедно производство” несъмнено обуславя 

необходимостта от издаването на тълкувателно решение по спорните въпроси с 

оглед точно и еднаквото прилагане на разпоредбите от всички съдии. 
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8. По поставения въпрос от състав на ВКС, четвърто гражданско отделение 

относно изискванията за редовност на исковата молба, в частност вписването й 

съобразно разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от ЗС, съдиите от гражданска колегия 

при Пазарджишкия районен съд застъпват единодушно становището, че 

вписването на исковата молба е изискване за нейната редовност, като 

неизпълнението обуславя приложението на чл. 129, ал. 3 от ГПК /чл. 100, ал. 2 от 

ГПК – отм/.Целесъобразно в случая се явява направеното предложение за 

издаване на тълкувателно решение по този процесуален въпрос. 

9. Практически проблем възниква в изпълнителното производство при 

приложението на разпоредбата на чл. 431, ал. 5 от ГПК.Въпреки предоставената 

процесуална възможност на съдебния изпълнител да поиска от органите на МВР 

спиране от движение на МПС, върху което е насочено изпълнение за срок до три 

месеца, нейното  осъществяване  практически е невъзможно.В такива случаи е 

налице отказ за предприемане на такава принудителна административна мярка, 

която следва да се налага с мотивирана заповед от ръководителите на службите 

за контрол по ЗДвП, съобразно тяхната компетентност.Аргументите на 

оторизираните органи в тази насока са, че по своята същност заповедта, с която 

следва да се наложи принудителната административна мярка „спиране от 

движение на МПС”, е индивидуален административен акт, който подлежи на 

обжалване по съдебен ред.В тази връзка се поддържа становище, че следва да 

има допълнителна нормативна регламентация за налагането на тази 

принудителна административна мярка, като с оглед ефективността й следва да 

бъдат извършени и съответните законови промени. 

10. Все още няма достатъчно съдебна практика по приложението на новия 

СК, като основният въпрос който беше поставен още с влизането му в сила на 

01.10.2009г. беше свързан с приложението му по вече образуваните искови 

производства, тъй като в тази насока липсва изрична законова 

регламентация.Единодушно становище на съдиите от гражданска колегия при 

Пазарджишкия районен съд по този въпрос е, че по образуваните граждански 

дела преди 01.10.2009г. следва да се прилага старият СК.  
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         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 гр.Пазарджик 

Николинка Цветкова 


