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О Т Ч Е Т Е Н     Д О К Л А Д 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАЗАРДЖИШКИ РАЙОНЕН СЪД 
 

ПРЕЗ    2 0 0 8     ГОДИНА 
 
 

Основа за изводите за дейността на Пазарджишки районен 
съд през 2008 година са сведенията в годишните статистически отчети 
през последните три години. 
 

I.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

1.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 на магистратите в Районен съд гр.Пазарджик, 

включващ стажа като младши съдия и районен съдия, към 01.01.2009 
година, е както следва: 

- Александър Александров - Председател на съда  - 14 
години и 8 месеца съдийски стаж 

- Иванка Илинова – Заместник председател – 11 години 
и 3 месеца  

- Съдия Веселка Златева - 9 години и 9 месеца   
- Съдия Мариана Димитрова - 8 години и 10 месеца  
- Съдия Стела Михайлова -  9 години и 8 месеца  
- Съдия Николинка Попова - 8 години и 10 месеца     
- Съдия Красимир Комсалов - 8 години и 10 месеца    
- Съдия Цветанка Вълчева - 8 години и 9 месеца 
- Съдия Елисавета Радина -  7 години и 3 месеца 
- Съдия Николинка Цветкова - 7 години и 3 месеца 
- Съдия Десислава Ралинова – 5 години и 3 месеца 
- Съдия Майа Попова -  4 години и 1 месец   
- Съдия Мариана Шотева - 3 години и 5 месеца   
- Съдия Димитър Бишуров - 3 години и 5 месеца                           

 
През 2008 г.  съдия Мариана Димитрова беше повишена на място в 

ранг и заплата „Съдия в АС” , съгласно решение на Висшия съдебен 
съвет по протокол № 13/19.03.2008 г.                          

С решения на Висшия съдебен съвет /по протоколи № 17/16.04.2008 
г. и № 42/22.10.2008 г./  бяха повишени на място в ранг и заплата „Съдия 
в ОС” Майа Попова и  Мариана Шотева. 
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От 17.09.2008 година от Районен съд гр.Пещера беше преместена в 
Районен съд гр.Пазарджик съдия Десислава Ралинова, съгласно решение 
на Висшия съдебен съвет по протокол № 35/31.07.2008 г. 

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 е командирована от 15.09.2008 г. до 
24.01.2009 г. младши съдия Гергана Кирова за заместване на  съдия 
Цветанка Вълчева /в отпуск по майчинство от 03.06.2008 г./ 

Съдебно-изпълнителната служба към съда по щат се състои от 
трима държавни съдебни изпълнители.             

Държавните съдебни изпълнители към 01.01.2009 г. имат общ 
юридически стаж  съгласно чл.164 ал. 6 от ЗСВ както следва: 

- Любка Цветанова е с общ юридически стаж 11 години и 
5 месеца, от който стаж като държавен съдебен 
изпълнител – 4 години и 9 месеца и стаж като ст. 
юрисконсулт – 6 години и 8 месеца  

- Мариана Симонова – с 10 години и 3 месеца 
юридически стаж, от който стаж като държавен съдебен 
изпълнител – 3 години и 4 месеца и стаж като съдия по 
вписвания – 6 години и 11 месеца 

- Венцислав Люнгов – с 3 години и 9 месеца  стаж като 
държавен съдебен изпълнител. 

Службата по вписвания по щат се състои от двама съдии.   
Съдия по вписвания Мария Милева има общ юридически стаж 9 

години и 7 месеца, от който стаж като съдия по вписвания – 8 години 9 
месеца и стаж като юрисконсулт – 10 месеца. 

Съдия по вписвания  Боряна Ангушева е с 10 години и 7 месеца 
юридически стаж, от който 1 година и 11 месеца като ст. юрисконсулт, 5 
години и 9 месеца като адвокат и 2 години и 11 месеца като съдия по 
вписвания. От 08.12.2007 г. до 17.10.2008 г. съдията по вписвания Боряна 
Ангушева беше в отпуск по майчинство. 

Със Заповед № ЛС – И 1545/24.09.2007 г. на Министъра на 
правосъдието бяха възложени да изпълнява функциите на съдия по 
вписвания до завръщането на Боряна Ангушева от отпуск майчинство  на 
Мариана Симонова – държавен съдебен изпълнител. 

От 19.03.2008 г. Мария Милева е преназначена на длъжност съдия 
по вписвания – ръководител.   

Проблем за осигуряване на необходимия брой съдии за нормално 
функциониране на съда е липсата на възможност за бързо назначаване 
по заместване на съдии при продължително отсъствие поради болест, 
майчинство или други причини. Освен това, по обясними причини, всеки 
младши съдия, идващ от населено място, извън съдебния окръг, след 
назначаването му за районен съдия в РС – Пазарджик, в рамките на 
няколко месеца, се премества на тази длъжност в друг районен съд. 
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2.БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 
 

С Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/26.09.2007 
г. щатната численост на съда беше увеличена с 5 щатни бройки за 
съдебни служители, считано от 01.01.2008 г. Със Заповед на 
Председателя на съда щатните бройки бяха определени както следва: 3 
бр. за съдебни деловодители, 1 бр. за съдебен секретар-протоколист и 1 
бр. за съдебен статистик-деловодител.  

На длъжността съдебен статистик – деловодител от 01.02.2008 г. 
беше преназначена Иванка Гилева. След проведен конкурс, считано от 
01.04.2008 г. бяха назначени 4 бр. съдебни деловодители и 1 бр. съдебен 
секретар-протоколист. 

Поради прекратяване на трудовия договор с Иванка Гилева на 
основание чл.325 т.1 от КТ, считано от 10.11.2008 г. на длъжността 
съдебен статистик-деловодител беше преназначена Карамфилка 
Бонджова. На вакантната длъжност „съдебен деловодител” след 
провеждане на конкурс, считано от 02.02.2009 г. е назначен съдебен 
служител. 

Съдебната администрация на Районен съд гр.Пазарджик през 
отчетната 2008 г. по щат е 45 бр. съдебни служители, от които 1бр. 
Съдебен администратор, 1 бр. Административен секретар, 1 бр. Главен 
счетоводител, 1бр. 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, секретар на 
съдебно-изпълнителна служба – 1 бр., съдебни архивари – 2 бр.,  
призовкари – 4 бр. и куриер-прислужник – 3 бр.  

Вакантна е длъжността Административен секретар. 
 

3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА 
 

През 2009г. е необходимо отпускането на една щатна бройка за 
съдия в гражданска колегия, както и на щат за домакин – шофьор. 
 

 
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

Постъпилите в съда книжа, подлежащи на образуване в дела, се 
разпределят на случаен принцип с програмен продукт, предоставен за 
целта от ВСС. 

Съдебните заседания се провеждат по график, който е седмичен и 
съдържа както дните за провеждане на открити съдебни заседания за 
всеки съдия, така и дните за дежурства. Във всеки работен и почивен ден 
има дежурни съдии – по един наказателен и един граждански. 
Дежурствата в почивните дни се извършва по график, изготвен от 
председателя на съда. 
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Брой на постъпилите дела – граждански, наказателни. 

Средномесечни постъпление на един съдия на база 12 месеца. 
Сравнителен анализ на постъпленията за последните 3 години 
/вкл.2006г./. 

 
 През отчетната 2008 г. в Пазарджишкия районен съд са постъпили 

общо 5689 граждански и наказателни дела, или с 420 дела по – малко от 
2007 г., когато са били 6109, при 5352 за 2006 г. 

 От общо постъпилите за 2008 г. 5 689 дела 2 813 са наказателни, а 2 
876 граждански дела. За сравнение постъплението на наказателни дела 
през 2007 г. е било 3 047 броя, или с 234 дела повече отколкото през 
отчетната, при 2 967 дела за 2006 г. 

 Постъплението на граждански дела през предходната 2007 г. е било 
3 062, или със 186 по – малко, отколкото през отчетната година, при 2 385 
за 2006 г. 

 Налице е намаление на общото постъпление на граждански и 
наказателни дела с 420 в сравнение с предходната 2007 г., като както 
беше посочено постъплението на наказателни дела е намаляло с 234 
броя, а на граждански с 186 броя. 

 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 2008 г. са 
постъпили по 33,9 дела на един съдия, за 2007 г. същите са били 36,4 
дела, а през 2006 г. общо 31,9 дела. 

 Постъплението на наказателни дела спрямо броя на съдиите, 
работещи в наказателната колегия на съда, който е седем съдии, за 2008 
г. е 33,5 дела на съдия за един месец. 

 Съответното постъпление на граждански дела за месец, спрямо 
общото постъпление на граждански дела и броя на съдиите, работещи в 
гражданската колегия, за 2008 г. е 34,2 дела на съдия. 

  
 

Постъпления на наказателни дела 
 

През 2008 г. в съда са постъпили общо 2 813 дела при 3 047 за 2007 
г. и 2 967 за 2006 г. 

Постъплението на наказателните дела по видове през отчетната 
2008 г. е следното : 

Дела от общ характер са постъпили общо 788 или със 139 по – 
малко от 2007 г., когато са били 927, при 762 за 2006 г. 

Значително е увеличено постъплението на наказателни дела от 
частен характер. Така за 2008 г. са постъпили 82 – нчхд, или с 25 повече 
от 2007г., когато са били 57, при 65 за 2006г. 

Административни дела по чл. 78а от НК през 2008г. са постъпили 77 
броя, при 89 за 2007г. и 229 за 2006г., те.е запазва се тенденция за 
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намалено постъпление за този вид дела, започнала през предходната 
2007 г. 

Постъплението на частни наказателни дела за 2008 г. е 946 бр. дела 
или със 160 по – малко в сравнение с 2007г., когато същите са били 1 106, 
при 936 за 2006г. 

Постъплението на частни наказателни дела, за разпит пред съдия 
през 2008 г. е от 350 дела при 383 за 2007 г. и 389 за 2006 г. От всички 
350 ЧНД за разпит пред съдия 155 от тях са за разпит на свидетели, а 
останалите 195 са за разпити на обвиняеми лица. Очевидно е налице 
тенденция за намаляване, макар и незначително, броя на този вид дела. 

Постъплението на наказателни дела от административен характер 
през 2008 г. е 570 дела, или с 85 повече от предходната 2007 г., когато са 
били 485, при 586 за 2007 г. 

Разделено по видове престъпления, постъплението само на 
наказателните дела от общ характер в съда през отчетната 2008г. и 
предходните две години е следното: 

Престъпления против личността – постъпили 69 дела, при 76 за 
2007 г. и 75 за 2006 г. Съществена разлика няма. Традиционно тук най – 
високо е постъплението на делата за средна телесна повреда по чл. 129 
от НК, които за 2008 г. са били 17бр., 8 дела за изнасилване по чл. 152 от 
НК, 5 дела за склоняване към проституция по чл. 155 от НК, 4 дела за 
трафик на хора по чл. 159а до 159в от НК, 1 дело за отвличане на лица от 
женски пол по чл. 156 от НК, 1 дело за разпространение на порнографски 
материали и 1 дело за блудство.  

Престъпления против правата на гражданите – постъпили едва 4 
дела, при 14 за 2007 г. и 3 дела за 2006 г. 

Значително е намаляло и на постъплението и на дела за 
престъпления против брака, семейството и младежта, което е 17 при 46 
за 2007 г. и 35 за 2006 г. 

Традиционно най–високо е постъплението на дела за престъпления 
против собствеността, макар и тук да има съществено намаление. През 
отчетната година са постъпили общо 315 обвинителни акта за такива 
престъпления, или с 122 по–малко в сравнение с 2007г., когато са били 
437 при 401 за 2006г.  Структурата на постъпления на този вид дела през 
2008г. е следната : 10 дела за грабеж по чл. 198 от НК, 21 дела за 
присвоявания по чл. 201 до чл. 208 от НК, 15 дела за измама по чл. 209 
до 211 от НК, 6 дела за документна измама. 

Намаляло е постъплението на дела за престъпления против 
стопанството  - 31 броя дела при 46 за 2007 г. и 35 за 2006 г. 

Почти двойно е увеличено постъплението на наказателни дела от 
общ характер за документни престъпления – през 2008г. са постъпили 31 
обвинителни акта за документни престъпления, при 17 за 2007 г. и 25 за 
2006г. 

Престъпления против реда и общественото спокойствие – 
образувани 7 дела за 2008 г., при 17 за 2007 г., колкото са били и през 
2006 г. 



 6 

Продължава тенденцията на увеличаване на постъплението на дела 
за общоопасни престъпления, които през 2008 г. са 288, при 266 за 2007 г. 
и 153 за 2006 г. При тези престъпления традиционно най – високо е 
постъплението на дела за престъпления по транспорта, които са 233, 7 
дела за противозаконно отнемане на МПС по чл. 346 от НК и 6 дела за 
престъпления свързани с наркотични вещества.  

През отчетната година са постъпили 174 дела за определяне на 
общо наказание по реда на чл. 25 от НК, при 205 за 2007 г. и 230 за 2006 
г. 

Частни наказателни дела по искане за първоначално вземане на 
мярка за неотклонение „задържане под стража” на досъдебното 
производство по чл. 64 от НПК за 2008 г. са образувани общо 34 /30 
уважени и 4 оставени без уважение/ при 30 дела за 2007 г. и 38 за 2006 г. 

Частни наказателни дела по искания за изменение на мярката за 
неотклонение „задържане под стража” на досъдебното производство са 
образувани общо 12 /5 уважени и 7 оставени без уважение/, при 25 за 
2007 г. и 14 за 2006 г. 

 
 
Постъпления на граждански дела. 

   
През изминалата година в съда са постъпили общо 2 876 

граждански дела, или със 186 по–малко от 2007 г., когато същите са били 
3 062, при 2385 за 2006 г. 

Постъпилите граждански дела за разглеждане по общия исков ред 
през 2008 г. са били 1 247 или с 192 по – малко от 2007 г., когато са 
постъпили 1439 дела при 1 498 за 2006 г. Това намаление се дължи на 
приемането на новия ГПК, след влизането в сила на който, за известен 
период от време, значително намаля постъплението на искови молби в 
съда. 

Драстично се увеличи постъплението на дела по бързото 
производство, по реда на чл. 310 от сега действащия ГПК. През 2008 г. са 
постъпили 137 такива граждански дела, докато през 2007 г. същите са 
били 25, а през 2006 г. – 45, като делата за последните две години са 
били по чл. 126а от ГПК. 

През годината няма постъпили административни дела по ЗСПЗЗ и 
ЗВГДГФ. През 2007 г. са постъпили 20 такива, а през 2006 г . – 9. 

През отчетната 2008 г. е намаляло постъплението на частните 
граждански дела, които за 2008 г. са 308, при 446 за 2007 г. и 193 за 2006 
г. 

Граждански дела по заповедното производство по чл. 410 и чл. 417 
б. В - З от ГПК / съответно чл. 237 от отменения ГПК/ през 2008 г. са 
постъпили общо 1137 дела, при 1 132 за 2007 г. и 640 за 2006 г. Очевидно 
е запазено високото постъпление на този вид дела, като следва да се 
уточни, че след влизането на новия ГПК в сила от 01.03.2008 г. са 
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образувани 956 дела, а преди това, от началото на годината до края на м. 
февруари, са били образувани 181 такива дела. 

Динамиката на постъплението по видове граждански дела, 
подлежащи на разглеждане по общия исков ред за последните три години 
е следната: 

Искови молби по СК са чувствително намалели. През 2008 г. са 
постъпили общо 529 иска по СК, или с 240 иска по – малко от 2007 г., 
когато са били 769, при 601 за 2006 г. 

Налице е увеличение на постъплението на облигационни дела, 
които за 2008 г. са 356, или с 42 повече от 2007 г., когато са били 314 при 
266 за 2006 г. очертава се трайна тенденция на равномерно увеличаване 
постъплението на облигационни дела в съда. 

Чувствително е намаляло постъплението на вещните искове, като 
през 2008 г. са постъпили едва 76 такива, или със 144 по – малко от 2007 
г., когато същите са били 220, при 231 за 2006 г. 

Намалено е и постъплението на искове за делба. През отчетната 
2008 г. са постъпили общо 58 такива иска, или с 15 по – малко от 2007 г., 
когато броят им е бил 73, докато през 2006 г. цифрата на постъпилите 
дела за делба е била 58, както и през отчетната 2008 г. 

Значително е увеличаването на постъплението на искове по КТ. 
През 2008 г. са постъпили 153 такива дела, при 95 през 2007 г. и 102 за 
2006 г. 

 
 

Брой на свършени дела – граждански, наказателни. Средномесечно 
свършени дела от един съдия на база 12 месеца. 
 
През отчетната 2008г. са свършени общо 5 799 граждански и 

наказателни дела, при 6 113 за 2007 г. и 5 757 за 2006 г. 
 При щат на съда от 14 съдии, общата натовареност по щат, спрямо 
делата за разглеждане е 39,37 за 2008г., при 41,7 за 2007 г. и 39,61 за 
2006г. 
 Общата натовареност по щат спрямо свършените дела през 2008 г. 
е била 34.52 дела, при 36.39 за 2007 г. и 34.27 за 2006 г. 
 Друг показател, даващ значително по – реална представа за 
натовареността на съдиите е този, при който броят дела за разглеждане, 
съответно броят на свършените дела, се разпределя 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 2008г. е 48.99 дела на един съдия за месец, за 2007 г. е 50.40 дела и 
за 2006г. е 49.29 дела. Действителната натовареност спрямо свършените 
дела е съответно за 2008г. 42.96 свършени дела от един съдия, за 2007г. 
43.98 дела и за 2006г. е 42.64 дела. 
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 В гражданската колегия на съда през 2008 и 2007г. са работили 7 
съдии, докато през 2006г. техният брой е бил 6.  

Натовареността на гражданските съдии по щат, спрямо делата за 
разглеждане за 2008г., е била 40.96, при 43.02 за 2007г. и 42.39 за 2006г. 
Натовареността на гражданските съдии, спрямо свършените дела е 
съответно 34.52 за 2008 г. , 36.26 за 2007г. и 34.72 за 2006г. 
 Наказателната колегия на съда през 2008 г. и 2007г. се е състояла 
от седем съдии, а през 2006г. от осем. 
 Натовареността на наказателните съдии по щат, спрямо всички 
наказателни дела за разглеждане през 2008г. е била 37.77, през 2007г. 
40.38 и през 2006г. 37.52 дела. 
 Натовареността на наказателните съдии по щат, спрямо 
свършените дела през 2008 г. е била 34.51, през 2007 г. е била 36.51 и 
през 2006 г. е била 33.93 дела. 
 

Движение на делата. 
 
 
В началото на 2008 г. в съда е имало останали несвършени от 

предходния период 925 граждански и наказателни дела и заедно с 
постъпилите през годината 5 689 дела в съда за разглеждане е имало 
общо 6 614 дела. От тях общо са свършени 5 799, от които в срок до три 
месеца са приключили 4 976 дела или 86% от делата. Със съдебен акт по 
същество за приключили  4 774 дела. Прекратени са били общо 1 025 
дела, от които със споразумение по чл. 382 от НПК са прекратени 79 
дела, със споразумение по чл. 384 от НПК и спогодби по чл. 234 от ГПК. 
Били са върнати за доразследване 61 бр. дела и по други причини са 
прекратени общо 673 бр. дела. Проведени са общо 7 073 съдебни 
заседания. В края на годината са останали несвършени 815 дела. 

През 2007 г. 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 4 317 дела, или 71%. 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. проведени са общо 7 719 съдебни заседания. В края на 
2007 г. са останали несвършени 893 дела. 

През 2006 г. в съда е имало за разглеждане общо 6 654 дела, от 
които 1302 , останали несвършени от предходната година и 5 352, 
постъпили през годината. Свършени са общо 5 757 дела / почти колкото 
през отчетната 2008 г./, от които в срок до три месеца са приключили 3 
816 дела, или 66%. Със съдебен акт по същество са приключили 4 223 
дела. Прекратени са били 1534 дела, от които със споразумение по чл. 
382 от НПК 53 дела; със споразумение по чл. 384 от НПК, или спогодба по 
чл. 234 от ГПК – 190 дела, върнати за доразследване 34 дела и по други 
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причини са били прекратени 1257 дела. Проведени са общо 8 569 
заседания. В края на годината са останали несвършени 897 дела. 

От посочените данни се вижда, че е налице трайна тенденция за 
значително увеличаване броя на свършените в тримесечен срок дела. От 
66% през 2006 г., същият е станал 71 % през 2007 г., за да достигне 
стойността от 86 % през 2008 г. Това се дължи на измененията в двата 
основни процесуални закона, а именно Наказателно процесуалния кодекс 
и Гражданско – процесуален кодекс и предвидените съкратени съдебни 
процедури. 

 
Движение на наказателните дела. 

 
През отчетната 2008 г. в съда е имало 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; със споразумение по чл. 384 от НПК 
– 164 дела, прекратени и върнати за доразследване са били 61 дела и по 
други причини са прекратени 504 дела. Проведени са общо 4 735 
заседания, като в края на годината са останали несвършени 274 дела. 
 Същите показатели за 2007 г. са следните: имало е за разглеждане 
общо 3 392 дела, от които 345 , останали от предходната година и 3 047 , 
постъпили през годината. Свършени са 3 067 дела, от които в срок до три 
месеца 1 997 дела, или 65%. Със съдебен акт по същество са 
приключили 1923 дела. Прекратени са общо 1 144 дела, от които със 
споразумение по чл. 384 от НПК / споразумения, постигнати в съдебно 
заседание/ - 121 дела, върнати са били за доразследване 75 дела и по 
други причини са прекратени 948 дела. Проведени са общо 3 786 
заседания по наказателни дела, като в края на годината са останали 
несъвршени 325 дела.  

Движението по наказателните дела  през 2006 г. е било следното: 
имало е за разглеждане общо 3 602 дела, от които 635 останали от 
предходната година и 2 967, постъпили през годината. Свършени са общо 
3 257 дела, от които в срок до три месеца 2 111 дела, или 65%. Със 
съдебен акт по същество са приключили 2 217 дела. Прекратени са общо 
1 040 наказателни дела, от които със споразумение по чл. 382 от НПК – 
53, със споразумение по чл. 384 от НПК – 129, върнати за доразследване 
34 и по други причини са били прекратени 824 дела. Проведени са общо 
4386 съдебни заседания. В края на годината са останали несвършени 345 
наказателни дела. 

 
Движение на наказателните дела от общ характер : 
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През 2008 г. 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 – 164 дела, върнати за доразследване са 
били 61 дела. Проведени са общо 1 696 заседания. В края на годината са 
останали 105 несвършени наказателни дела от общ характер. 

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. 

През 2006 г. е имало общо за разглеждане 1135 – НОХД, от които 
373 останали от предходната година и 762, постъпили през годината. 
Свършени са общо 943 дела, в срок до три месеца 603 дела, или 63%. С 
акт по същество са приключени 709 дела, прекратени са общо 234 дела, 
от които 53 със споразумение по чл. 382 от НПК, 129 дела със 
споразумение в съдебно заседание по реда на чл. 384 от НПК, върнати са 
за доразследване 34 дела и по други причини са прекратени 18 дела. 
Проведени са общо 2 044 съдебни заседания. В края на годината са 
останали несвършени 192 НОХД. 

От сравнителния анализ на изложените данни е видно, че през 2008 
г. е намалял броя на делата от общ характер за разглеждане, което се 
дължи на намаленото постъпление на обвинителни актове в съда, както и 
на по-бързото им приключване в съдебната фаза. 

Трайна е тенденцията за намаляване броя на останалите 
несвършени към края на годината НОХД, както беше посочено за периода 
от 2006 г. до 2008 г., същите са съответно в размер на 192, 172 и 105 
броя за 2008 г. Следва да се отчете като положително и обстоятелството, 
че този резултат се постига и при значително намален брой на 
проведените съдебни заседания по този вид дела, от 2044 за 2006г., 1837 
заседания за 2007г. до 1507 за отчетната 2008г. 

Значителен принос за тези резултати има и все по-широкото 
приложение на новите за българското наказателно правораздаване, по-
бързи и опростени процедури. Така през 2008г., от общо свършените 871 
НОХД, по реда на бързото производство по глава ХХІV от НПК са 
приключени 153 дела, по реда на незабавното производство на глава 
ХХV от НПК – 58 дела и съкратено съдебно следствие пред първата 
инстанция по Глава ХХVІІ от НПК е проведено по 191 дела от общ 
характер. 
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Движението на наказателните дела от частен характер през 
последните три години е следната: 

През 2006 г. е имало общо за разглеждане 127 такива дела. 
Свършени са 99, като 26 от тях /или 26%/ в срок до три месеца. Със 
съдебен акт по същество за приключили 60 – нчхд, прекратени са 39. 
проведени са 353 заседания по този вид дела, като в края на годината са 
останали несвършени 28. 

През 2007 г. 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. Прекратяване на производството по 
31 – нчхд. Проведени са общо 189 заседания и в края на годината са 
останали несвършени отново 28 дела от този вид. 

През 2008 г. 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, като в края на годината са останали 31 
висящи дела. 

Очевидно е , че въпреки нарасналото постъпление, наказателните 
дела от частен характер през изминалата година са били приключени по 
– бързо – увеличен е процента на приключените в тримесечен срок 
такива дела и в края на годината са останали несвършени 31 дела, 
приблизително колкото и през предходната година, когато постъплението  
е било значително по – малко. 

Движението на административните дела по чл. 78А от НК за 
периода от 2006 г. до сега е следното: 

През 2006 г. е имало за разглеждане  общо 251 такива дела. 
Свършени са 228 от тях, от които 204, или 89% в тримесечен срок. Със 
съдебен акт по същество са приключили 218 дела, прекратени са 10. 
проведени са 289 заседания по този вид дела ,като в края на годината са 
останали неприключени 23. 

През 2007 г. е имало двойно по – малко за разглеждане от тези дела 
– 112, 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 
този вид дела, като в края на годината са останали висящи 11. 

През 2008 г. броят на делата за разглеждане от този вид е вече 
едва 88. Свършените 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 – НАХД по чл. 78А от НК. 

Характерното за движението на тези дела е намалялото 
постъпление и увеличената бързина на правораздаване, при по – малък 
брой съдебни заседания. 

Движението на частните наказателни дела /без тези за разпит пред 
съдия/ през последните три години е било следното: 
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През 2006 г. е имало общо 965 такива дела, от които са свършени 
921, от тях 98% в 3 – месечен срок. В края на годината са останали 44 
несвършени такива дела. 

През 2007 г. 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 2008 г. е имало за разглеждане общо 979 – чнд / 
приблизително колкото през 2006 г. и значително по – малко от 
предходната година/. Свършени са 942 дела, от които 93% в 3 – месечен 
срок. В края на годината са останали несвършени 37 – частни 
наказателни дела. 

През годините е намаляло незначително постъплението на частните 
наказателни дела за разпит на обвиняеми и свидетели от досъдебното 
производство пред съдия. 

През 2006 г. е имало 389 такива дела, през 2007 г. – 383 и през 2008 
г. – 350 дела. Следва да се отбележи, че тези дела са разглеждани и от 
съдии от гражданска колегия, по време на дежурство. 

Движенията на наказателните дела от административен характер 
през последните три години е било следното: 

За 2006 г. е имало общо за разглеждане 735 такива дела, свършени 
са 677, от които 88% в 3 – месечен срок. Със съдебен акт по същество са 
приключили 608 дела. Прекратено е производството по 69 от делата. 
Проведени са 942 съдебни заседания, като в края на годината са 
останали несвършени 58 дела. 

През 2007 г. е имало за разглеждане 543- нахд, от които са 
свършени 462, в срок до 3 – месеца 86%. Със съдебен акт по същество са 
приключили 433 – нахд, били са прекратени 29. при проведени 697 
съдебни заседания. В края на годината са останали 81 несвършени дела 
от този вид. 

През отчетната 2008 г. е имало за разглеждане общо 667 – нахд или 
със 124 повече от предходната година. Свършени са 583 дела, като 86 % 
от тях са в 3 – месечен срок. Със съдебен акт по същество са приключили 
548 дела /със 115 дела повече от 2007 г./. Били са прекратени 
производствата по 35 – нахд. Проведени са 910 съдебни заседания, като 
в края на годината са останали 84 несвършени НАХД. 

 
Брой на съдените и осъдени лица. Видове наказания. 
 
През 2008 г. в Районен съд гр. Пазарджик са били съдени общо 1 

146 лица. 59 от тях са били оправдани. Осъдените лица са общо 990, от 
които 25 непълнолетни. На лишаване от свобода до три години са 
осъдени 391 лица, 210 от които условно. На лишаване от свобода от 3 до 
15 години са осъдени 11 лица. Глоби са наложени на общо 121 лица. 
Пробация е наложена на 442 лица. На 22 лица са наложени други 
наказания. Със споразумение са били определени наказанията на 242 
лица. 
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Горните данни за основните видове престъпления за 2008 г. са 
следните: 

За престъпления против личността са били съдени общо 112 лица, 
от които 13 оправдани и 63 осъдени. Непълнолетни лица съдени за този 
вид престъпление няма. На лишаване от свобода са били осъдени 25 
лица, от които 18 условно. На  5 лица са наложени наказания над три 
години лишаване от свобода. Глоби са наложени на 13 лица. Пробация 
на 20 лица. Със споразумение са определени наказанията на 9 лица. 

За престъпления против собствеността са съдени общо 607 лица, от 
които 23 оправдани. Осъдени са общо 545 лица, от които 23 
непълнолетни. Наказание лишаване от свобода до три години е наложено 
на 296 лица, от които на 142 условно. На лишаване от свобода над три 
години са осъдени 5 лица, глоби са наложени на 68 лица, пробация на 
155 лица и други наказания на 20 лица. Чрез споразумение са 
определени наказанията общо на 139 лица. 

За документни престъпления са били съдени общо 25 лица, от които 
3 оправдани. Осъдени са общо 18 лица, от които 2 на глоба, и 16 на 
пробация. Със споразумение са определени наказанията на 6 от 
осъдените лица за тези престъпления. 

За престъпления против реда и общественото спокойствие са 
съдени 12 лица, от които 1 оправдано. Осъдени са общо 9 лица, като на 
лишаване от свобода до три години са осъдени 4 лица, от които 2 
условно. Глоба е наложена на две лица, пробация на три лица. Чрез 
споразумение са определени наказанията на две от осъдените лица. 

За общоопасни престъпления, от които най – голям дял имат 
престъпленията по транспорта, са съдени общо 293 лица, от които 4 
оправдани. Осъдени са общо 281 лица, от които 2 непълнолетни. На 
лишаване от свобода са осъдени 54 лица, от които 40 условно. На 
лишаване от свобода над три години е осъдено едно лице, глоби са 
наложени на 11, пробация на 215 лица. Чрез споразумение са 
определени наказания на 79 от осъдените лица. 

Очевидно е, че най-голям е броя на съдените и осъдени лица за 
престъпления против собствеността, за общоопасни престъпления – по 
транспорта и за престъпления против личността. 

 
Анализ на оправдателните присъди. 
 
През 2008 г. в Пазарджишкия районен съд са постановени общо 51 

броя оправдателни присъди и решения. 
По 30 – нохд са постановени оправдателни присъди. 
По 6 дела от административен характер по чл. 78А от НК са 

постановени решения, с които обвиняемите са признати за невиновни. 
Оправдателни присъди са постановени и по 15 броя наказателни 

дела от частен характер. 
26 броя оправдателни присъди са протестирани от Районна 

прокуратура – Пазарджик, като 16 от присъдите са потвърдени от 
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въззивната инстанция. Отменени са 6 броя присъди и решения, а по 3 
въззивни дела протестът е бил оттеглен от представителя на Окръжна 
прокуратура в рамките на въззивното производство. Една оправдателна 
присъда е била отменена от Окръжен съд гр. Пазарджик, като Върховният 
касационен съд е отменил присъдата на въззивната инстанция и е 
оставил в сила присъдата на Районен съд гр. Пазарджик. 

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. По едно дело подсъдимият е 
оправдан на осн. чл. 15 от НК, като съдът е приел, че се касае за 
„случайно деяние”. По едно дело от общ характер е постановена 
оправдателна присъда, след преквалификация на деянието, с оглед 
изтеклата погасителна давност. 

 
Анализ на причините за връщане на прокурора наказателни дела за 

дорезследване. 
 
През отчетната 2008 г. са прекратени съдебните производства и 

върнати на прокурора общо 61 броя дела, от които по 56 от тях това е 
направено от състав на съда към Пазарджишкия районен съд, по 4 от 
делата връщането е станало от Пазарджишкия окръжен съд при 
осъществяване на въззивен съдебен контрол и едно дело е върнато от 
ВКС след възобновяване на делото. 

От общия брой върнати дела с разпореждане на съдията – 
докладчик в закрито съдебно заседание са били върнати 40 дела, а с 
определение от съдебно заседание 16 дела. Изводът е, че 

От всички върнати на прокурора дела повторно внесени в съда за 
разглеждани са били повторно внесени за разглеждане от съда общо 42 
броя дела. 

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. Чести са били случаите на липса на описание на 
престъпната дейност на обвиняемия или над предмета на престъпно 
посегателство. Има случаи на връщане на дела, поради допуснати 
технически грешки при съставянето на обвинителния акт, водещи до 
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неяснота на същия. Друга причина за връщане на дела през отчетната 
година е било и неспазването на процесуалните правила на НПК за 
разследване в отсъствието на обвиняемото лице, когато обвиняемите са 
променили местоживеенето си и разследващите органи не са положили 
усилия за установяване на актуалния им адрес. 

 
Дела от особен обществен интерес. 
 
С Решение от протокол № 39 от 08.10.2008 г. на ВСС бяха 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 2008 г. следва да се приеме, че е имало образувано едно 
такова наказателно дело от общ характер. Обвинението по същото е 
било за престъпление по чл. 117 ал. 1 във връзка с чл. 116 ал. 1 т. 12 и 
ал. 2 от НК за приготовление за убийство на прокурор, лице от състава на 
МВР и адвокат. Поради направени самоотводи на всички съдии от 
Пазарджишкия районен съд, а в последствие и от другите Районни 
съдилища на територията на Пазарджишки съдебен окръг, делото е 
изпратено на ВКС с искане за определяне на Районен съд, извън района 
на Окръжен съд гр. Пазарджик. ВКС е изпратил делото за разглеждане по 
подсъдност на Районен съд гр. Ямбол. 

 
 

Движение на гражданските дела.  
 

През 2008 г. е имало общо за разглеждане 3441 граждански дела 
/със 173 по – малко от предходната година/, от които 565 останали от 
предишната година и 2 876 новопостъпили. Броят на делата за 
разглеждане през 2007 г. е бил 3 614, от които 552 от предходната година 
и 3 062 нови. През 2006 г. е имало общо за разглеждане 3 052 дела, от 
които 667, останали от предходната година и 2 385 новообразувани. 

През 2008 г. са свършени общо 2 900 граждански дела, при  3 046 за 
2007 г. и 2 500 за 2006 г. В срок до три месеца са свършени общо 2 491 
дела или 86%, при 2 320, или 76% за 2007 г. и 1 705 , или 68 % за 2006 г. 
Очевидно през изминалите три години се наблюдава трайна тенденция 
на подобряване на показателя бързина на правораздаването общо по 
гражданските дела, което се дължи на разширяване обхвата на делата, 
подлежащи на разглеждане по реда на бързото проидводство. Особено 
това се отнася за трудовите дела. 

През 2008 г. със съдебен акт по същество са приключили 2 683 
граждански дела, при 2 284 за 2007 г. и 2 006 за 2006 година. 

Прекратени са били производствата общо по 217 граждански дела, 
при 762 за 2007 г. и 494 за 2006 година. Прекратени поради спогодба са 
били прекратени производствата общо по 48 дела, при 71 за 2007 г и 61 
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дела за 2006 г. по други причини са прекратени производствата общо по 
169 граждански дела, при 691 дела за 2007 г. и 433 за 2006 г. 

Проведените открити съдебни заседания общо по граждански дела 
през 2008 г. са били 3 125, при 3 933 за 2007 г. и 4 183 за 2006 г. 

В края на 2008 г. са останали несвършени общо 541 дела, при 568 
за 2007 г. и 552 за 2006 г. 

През 2008 г. в съда е имало общо за разглеждане по общия исков 
ред общо  1769 граждански дела, при 1954 за 2007 г. и 2 136 за 2006 г. 
Очевидно е, че за тези три години се очертава трайна тенденция на 
намаляване постъплението на граждански дела за разглеждане по общия 
исков ред. 

За 2008 г. са свършени общо 1304 дела по общия исков ред, при 1 
443 за 2007 г. и 1 621 за 2006 г. Очевидна е и тенденцията за трайно 
намаляване броя на свършените дела през последните три години от 
този вид. 

Спрямо предходната година е увеличена бързината на 
правораздаване по гражданските дела по общия исков ред. През 2008 г. 
са приключили в срок до три месеца общо 957 дела, или 73%, при 725 за 
2007 г., което е 50% от делата и  841 дела, или 52% за 2006 г. 

Няма промяна в броя на свършените със съдебен акт по същество 
граждански дела по общия исков ред. През 2008 г. с акт по същество са 
приключили 1126 дела, при 1132 за 2007 г. и 1323 за 2006 г. 

Прекратени са производството по общо 178 граждански дела по 
общия исков ред за 2008 г., при 311 за 2007 г. и 298 за 2006 г. 

Намалял е броя на приключилите със спогодба граждански дела 
през 2008 г., които са били 48, при 68 за 2007 г. и 61 за 2006 г. По други 
причини са били прекратени производствата по 130 дела за 2007 г., при 
243 за 2007 г. и 237 за 2006 г. Чувствително е намален броя на 
проведените съдебни заседания по граждански дела, подлежащи на 
разглеждане по общия исков ред. За 2008 г. същият е 2 415, при 3862 за 
2007 г. и 4103 за 2006 г. 

Намалял е и броят на останалите несвършени дела по общия исков 
ред към края на годината. През 2008 г. са останали несвършени 465 дела, 
при 511 за 2007 г. и 515 за 2006 г. 

Значително намален е и броят на обжалваните съдебни актове по 
граждански дела по общия исков ред. През 2008 г. същите са 272, при 412 
за 2007 г. и 396 за 2006 г. 

Движението на отделните видове граждански дела, подлежащи на 
разглеждане по общия исков ред през 2008 г. е следното : 

Имало е за разглеждане общо 624 дела по СК, от които са свършени 
563. по 410 от тях искът е бил уважен изцяло, а по 49 частично. По 32 
дела искът е отхвърлен. По спогодба са прекратени 22 дела, по други 
причини 50 дела. В срок до три месеца са свършени 533 дела, останалите 
несвършени до края на годината са 61 дела. 

Имало е за разглеждане общо 417 облигационни иска, от които са 
свършени делата по 328, в срок до три месеца 292. Искът е уважен 
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изцяло по 172 дела, частично по 62 и е отхвърлен по 38 дела. В края на 
годината са останали 89 несвършени облигационни дела. Имало е за 
разглеждане общо 160 дела за делба, от които са свършени 112, в срок 
до три месеца 104. Искът е бил уважен изцяло по 48 дела, частично по 8 
дела, отхвърлен е бил по 13 дела.  Прекратени със спогодба са 
производствата по 26 дела за делба, по други причини са прекратени 17 
дела. В края на периода са останали несвършени 48 дела. 

Дела по КТ е имало всичко за разглеждане 217, от тях са свършени 
124 в тримесечен срок. Уважен е иска по 42 трудови дела, отхвърлен по 
17. прекратени са 19 дела. В края на годината са останали несвършени 
95 дела. 

По чл. 26 от Закона за закрила на детето е имало общо за 
разглеждане 80 дела, като всички са приключили в тримесечен срок. 

По чл. 36 от Закона за закрила на детето са постъпили общо 36 
дела, като всички са приключили също в тримесечен срок. 

През 2008 г. в съда е имало за разглеждане 137 бързи производства 
по чл. 310 от действащия ГПК. Свършени са общо 114 от тях, като 92 са 
приключили в срок до три месеца. Със съдебен акт по същество са 
приключили 111 дела, били са прекратени 3 дела. По този вид дела са 
проведени общо 276 съдебни заседания и в края на годината са останали 
несвършени 23 дела. Обжалвани са били 36 съдебни акта по дела по чл. 
310 от ГПК. 

Както беше посочено по – горе през предходните години 
постъпленията на този вид дела е значително по – малко. През 2007 г. 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. 

За 2006 г. е имало за разглеждане 52 граждански дела, по реда на 
бързото производство. Свършени са 43, всички в тримесечен срок. Със 
съдебен акт по същество са приключи 42 дела, било е прекратено 
производството по 1 дело. Проведени са общо 44 заседания. В края на 
годината са останали несвършени 9 дела. Обжалвани и протестирани са 
били съдебните актове по 3 от решените дела. 

През отчетната година е имало за разглеждане общо 308 частни 
граждански дела, при 446 за 2007 г. и 193 за 2006 г. свършени са общо 
293 дела, при 446 за 2007 г. и 193 за 2006 г. 265, или 90% са приключили 
в срок до три месеца, докато през предходните две години всички дела от 
този вид са били приключени в тримесечен срок.  

Дела за издаване на изпълнителен лист на несъдебни основания по 
чл. 410 и чл. 417 от ГПК / чл. 327 от ГПК /отм./, през 2008 г. е имало за 
разглеждане общо 1 180, при 1 160 за 2007 г. и 654 за 2006 г. Свършени 
са общо 1 153, при 1117 за 2007 г. и 626 за 2006 г. В срок до три месеца 
са свършени 1 144 дела, или 99%, докато през 2007 и 2006 г. всички дела 
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са били приключени в тримесечен срок. В края на годината са останали 
несвършени 27 от тези дела, при 43 за 2007 г. и 28 за 2006 г.  

 
 
 
Отлагане на делата.  
 
По гражданските дела данните за отлагане през последните три години 
са следните : 
 През отчетната 2008 г. са били насрочени за разглеждане в открито 
съдебно заседание 2645 граждански дела, от които са отложени 1284, 
или 48,5%, от тях от първо заседание са отложени 1041 дела. 
 През 2007 г. е имало насрочени в открито съдебно заседание 3 885 
дела, отложени са 2 426, или 6.48%, от първо заседание за отложени 961 
дела. 
 За 2006 г. в открито съдебно заседине са били насрочени 4 183, 
отложени са 2 514 дела, или 60.1%, като от първо заседание са били 
отложени 1 116 дела. 
 Очевидно значително е подобрен показателят за броя на 
отложените дела, в сравнение с предходните две години., като за 
отчетната същият е 48.5%, при 62.4 %, а за 2006 г. 60.1%. 
 Запазва се положителната тенденция за значително намаляване 
броя на гражданските дела с изтекъл срок за разглеждане над три 
месеца, към края на календарната година. 
 Дела, които са били разгледани в срок от една до три години, към 
края на отчетната 2008 г. са останали 37 броя, при 72 за 2007 г. и 44 за 
2006 г. видно е , че в сравнение с предходния период броя на тези дела е 
намален почти два пъти. 
 Към края на 2008 г. със срок за разглеждане от 3 до 5 години са 
останали 17 броя дела, при 10 дела за 2007 г. и 6 дела за 2006 г. този 
показател е влошен, за който ще следва да бъдат взети мерки от 
ръководството на съда и отделните съдии – докладчици за полагане на 
усилия за приключването на тези дела. 
 Дела с изтекъл срок над 5 години за 2008 г. е имало останали 12, 
при 9 за 2007 г. и 8 за 2006 г. 
 Данните за отлагане на насрочените наказателни дела през 
последните три години сочат следното : 
 През 2008 г. 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 предходната 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 /50.3%/. 
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За 2006 г. са били насрочени общо 2347 дела от общ и частен характер, 
от които 2044 от общ характер, отложени са 1366 дела, от които 1111 от 
общ характер. 
 Очевидно е чувствителното намаляване броя на отложените дела 
от общ характер в сравнение с предходната година – през 2008 г. са 
отложени 40% от тези дела, докато през 2007 г. този процент е 50.3%. 
това се дължи 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 споразумения, 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 тенденцията на 
намаляване на броя на отложените дела. 
 Запазва се трайната положителна тенденция за намаляване броя на 
наказателните дела, останали несвършени към края на календарната 
година. 
 През 2008 г., към края на годината, е имало останало несвършени 
дела със срок до три месеца 70 броя, при 232 за 2007 г. и 252 за 2006 г. 
 Със срок от три до шест месеца към края на 2008 г. е имало 36 
дела, при 60 за 2007 г. и 32 за 2006 г. 
 Увеличен е единствено броя на несвършените дела със срок на 
разглеждане от шест месеца до една година, който за 2008 г. е 45, при 28 
дела за 2007 г. и 40 дела за 2006 г. 
 Със срок за приключване над една година към края на 2008 г. е 
имало останали 7 наказателни дела, при 8 за 2007 г. и 21 за 2006 г. 
 През 2008г. е просрочено предаването на съдебните актове общо по 
119 дела. Просрочени до един месец са били съдебните актове по 87 
дела, а над един месец по 32 дела. Това се дължи изцяло на субективни 
причини и следва да бъде преодоляно чрез полагане усилията за 
подобряване личната организация на работа. 
 

 
 Качество на правораздаването. 
 
Справката за резултатите от върнатите обжалвани и протестирани 

съдебни актове по дела на Пазарджишкия районен съд сочи, че през 2008 
г. в съда са върнати резултати общо по 504 граждански, наказателни и 
административни дела. От тях са потвърдени изцяло съдебните актове по 
331 дела, а по 104 дела съдебните актове са отменени изцяло, поради 
нарушения на материалния или процесуалния закон. По 3 дела 
съдебните актове са изцяло отменени, поради представяне на нови 
доказателства пред въззивната инстанция, които са обусловили 
отмяната, по 4 дела актовете са отменени изцяло, поради оттегляне пред 
въззивната инстанция на исковата молба или постигане на спогодба, по 
60 бр.дела съдебните актове са оставени в сила в една част, а в друга 
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част са отменени, поради нарушение на материалния или процесуалния 
закон, по 2 дела съдебните актове са отменен частично, поради 
представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция, които са 
обусловили отмяната и съдебните актове.  

Такива са общо резултатите за 2008г., съгласно приетите през 
отчетния период от ВСС куефициенти за оценка на резултатите от 
обжалването на съдебните актове. 

Сравнението на данните за последните три години за качеството 
на правораздаване сочи следното : 

През отчетната 2008г. са обжалвани съдебните актове по общо 
376 наказателни дела, от които 113 дела от общ характер, 21 дела от 
частен характер, 195 административни дела /11 броя по чл. 78А от НК и 
184 други НАХД/ и 47 частни наказателни дела. 

От горната инстанция са върнати резултатите от обжалване на 
актовете по 324 наказателни дела, общо. Потвърдени са общо 229 
съдебни акта по наказателни дела, от които 82 по НОХД, 14 по НЧХД, 97 
по НАХД и 36 то частни наказателни дела. Отменени са общо актовете по 
59 наказателни дела, от които 14 по НОХД, 8 по НЧХД, 28 по НАХД и 9 по 
частни наказателни дела. Изменени са съдебните актове по 27 НОХД, 2 
НЧХД, 5 НАХД и 2 ЧНД. 

През 2008г. са върнати резултатите от обжалването общо по 290 
граждански дела, от които оставени в сила са по 181 дела, отменени са 
актовете по 62 граждански дела, от които върнати за ново разглеждане са 
по 11 дела. Изменени са били актовете по 30 граждански дела. По 17 
дела производствата са били прекратени от въззивната инстанция. 

През 2007г. обжалвани наказателни дела са общо 400, от които 
дела от общ характер – 172 бр., от частен характер – 28 бр., от 
административен характер 101 бр. и частни наказателни дела – 99 
бр..Изпратени в окръжен съд са общо 313 броя, на административен съд 
– 91 броя. От върнатите дела от окръжен съд потвърдени са 182 броя, от 
които НОХД – 74 броя, НЧХД – 6 броя, ЧНД – 16 броя и НАХД – 79 броя, 
отменени – 31 дела, от които НОХД – 8 броя, НЧХД – 2 броя, НАХД – 21 
броя и изменени дела – 31 броя, от които НОХД – 18 броя, НЧХД – 1 
брой, НАХД – 6 броя и ЧНД – 6 броя. 

През 2007г. обжалвани граждански дела са общо 452 броя, от 
които изпратени в окръжен съд са 446 броя. От върнатите оставени в 
сила са 156 дела, отменени– 149 дела, изменени – 32 дела и прекратени 
дела от въззивната инстанция – 24 граждански дела.  

През 2006 г. в Окръжен съд Пазарджик по жалби  са изпратени 
общо 847 дела. Потвърдени са актовете по 392 дела, изменените са 83 
дела отменени 104 дела, от които върнати за ново разглеждане 17 дела. 
По 247 дела не е върнат резултат. 

Обжалвани са общо 510 наказателни дела, от които са  
потвърдени : резултатите по  95 НОХД, 149  НАХД, 16 НЧХД и 15 ЧНД. 
Изменени са съдебните актове по 10 НОХД, 1 НАХД, и 1 НЧХД. Отменени 
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са акответе по 9 НОХД, 17 НАХД, 3 НЧХД и 1 ЧНД. Върнати са ново 
разглеждане са 6 НОХД , 1 НАХД, 1 НЧХД и 1 ЧНД. 

Изпратени са за разглеждане в Окръжен съд съдебните актове по 
общо 337 граждански дела, от тях по 117 съдебните актове са 
потвърдени, изменени са по 71 дела, съдебните актове 74 дела са 
отменени, като по 7 от тях делата са върнати за ново разглеждане. 
Прекратени са производствата по 13 граждански дела от въззивната 
инстанция. 

Тези цифри са показател за качеството на правораздаване като 
тенденция, а не за конкретните години, доколкото в една календарна 
година се получават резултатите от обжалването както на актове, 
постановени през съответната година, така и на актове от предходни 
години. 

Сравнението на посочените данни сочи, че през 2008г. значително 
е спаднал броят на обжалваните дела. По-значително е това при 
гражданските дела и то при тези, подлежащи на разглеждане по общия 
исков ред. Това се обяснява с намаленото постъпление на тези 
граждански дела. 

Друга устойчива и забележима тенденция е увеличаване броя на 
потвърдените съдебни актове по граждански дела – от 117 за 2006г., 156 
за 2007г до 181 за 2008г., което красноречиво говори за подобряване 
качеството на правораздаване по гражданските дела. 

 
Справка за работата на отделните съдии от гражданска и 

наказателна колегии на Районен съд Пазарджик през 2008г. 
 
 Наказателна колегия. 
 

Съдия Александър Александров. Постъпили през годината общо 
219 дела, от които 90 от общ характер, 76 от административен характер, 
5 административни дела по чл. 78А от НК, както и 48 частни наказателни 
дела. Общо за разглеждане през годината е имал 243 дела, от които 101 
общ характер, 87 – НАХД и 6 – НАХД по чл. 78А от НК, както и 49 – ЧНД. 
Общо свършени дела 226, от които 86 – НОХД, 87 – НАХД, 5 по чл. 78А от 
НК и 48 – ЧНД. Решени по същество общо 169 дела, от които 48 – НОХД, 
80 – НАХД, 5 по чл. 78А от НК и 36 – ЧНД. Прекратени общо 57 дела, от 
които 38 – НОХД, 7 – НАХД и 12 – ЧНД. Свършени в тримесечен срок 
общо 187 дела, от които 55 – НОХД, 80 – НАХД, 5 по чл. 78А от НК и 47 – 
ЧНД. Останали несвършени в края на периода общо 17 дела, от които 15 
– НОХД, 1 по чл.78А от НК и 1 – ЧНД. 

През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 23 дела на 
съдия Александров, от които 18 са потвърдени и 5 отменени. 

Съдия Стела Михайлова. Постъпили през годината общо 285 
наказателни дела, от които 108 – НОХД,17 – НЧХД, 77 – НАХД и 13 – 
НАХД по чл. 78А от НК, както и 70 – ЧНД. Общо за разглеждане е имала 
351 дела, от които 147 – НОХД, 23 – НЧХД, 90 – НАХД, 16 по чл. 78А от 
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НК и 75 – ЧНД. Общо е свършила 288 дела, от които 117 – НОХД, 15 – 
НЧХД, 72 – НАХД, 10 по чл. 78А от НК и 14 – ЧНД. Решени по същество 
общо 223 дела, от които 74 – НОХД, 9 – НЧХД, 67 – НАХД, 10 по чл. 78А 
от НК и 63 – ЧНД. Прекратени общо 65 дела, от които 43 – НОХД,6 – 
НЧХД, 5 – НАХД и 11 – ЧНД. В тримесечен срок свършени общо 245 дела, 
от които 86 – НОХД, 9 – НЧХД, 67 – НАХД, 9 по чл. 78А от НК и 74 – ЧНД. 
Останали несвършени в края на периода общо 63 дела, от които 30 – 
НОХД, 8 – НЧХД, 18 – НАХД, 6 по чл. 78А от НК и 1 – ЧНД. 

През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 37 дела на 
съдия Михайлова, от които 29 са потвърдени и 3 отменени изцяло и по 5 
дела съдебните актове са изменени. 

 
Съдия Красимир Комсалов има постъпили общо 446 дела, от които 

126 – НОХД,12 – НЧХД, 78 – НАХД, 11 – НАХД по чл. 78 А от НК и 219 – 
ЧНД. Общо за разглеждане е имал 496 дела, от които 153 – НОХД, 14 – 
НЧХД, 92 – НАХД, 11 по чл. 78А от НК и 226 – ЧНД. Общо свършени 455 
дела, от които 141 – НОХД, 10 – НЧХД, 79 – НАХД, 8 по чл. 78 А от НК и 
217 – ЧНД. В тримесечен срок е свършил общо 348 дела, от които 84 – 
НОХД, 4 – НЧХД, 79 – НАХД и 8 по чл. 78А от НК, както и 173 – ЧНД. 
Прекратени общо 107 дела, от които 57 – НОХД, 6 – НЧХД, и 44 – ЧНД. 
Свършени в тримесечен срок общо 392 дела, от които 97 – НОХД, 4 – 
НЧХД, 79 – НАХД, 7 по чл. 78А от НК и 205 – ЧНД. Останали несвършени 
в края на периода общо 41 дела, от които 12 – НОХД, 4 – НЧХД, 13 – 
НАХД, 3 по чл. 78 А от НК и 9 0- ЧНД. 

През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 39 дела на 
съдия Комсалов, от които 31 са потвърдени и 6  отменени и по 2 дела 
съдебните актове са изменени. 

 
Съдия Елисавета Радина има постъпили общо 379 дела, от които 

101 – НОХД, 14 – НЧХД, 84 – НАХД, 14 – НАХД по чл. 78 А от НК и 166 – 
ЧНД. Общо за разглеждане е имала 445 дела, от които 135 – НОХД, 19 – 
НЧХД, 100 – НАХД, 17 по чл. 78А от НК и 174 – ЧНД. Общо свършени 
дела 414, от които 127 – НОХД, 17 – НЧХД, 87 – НАХД, 16 по чл. 78А от 
НК и 167 – ЧНД. Решени по същество общо 326 дела, от които 88 – 
НОХД, 10 – НЧХД, 83 – НАХД, 16 дела по чл. 78А от НК, 129 – ЧНД. 
Прекратени общо 88 дела, от които 39 – НОХД, 7 – НЧХД, 4 – НАХД и 38 – 
ЧНД. Свършени в тримесечен срок общо 347 дела, от които 99 – НОХД, 
10 – НЧХД, 78 – НАХД, 12 дела по чл. 78А от НК и 148 – ЧНД. Останали 
несвършени в края на периода общо 31 дела, от които 8 – НОХД, 2 – 
НЧХД, 13 – НАХД, 1 дело по чл. 78А от НК и 7 – ЧНД. 

През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 42 дела на 
съдия Радина, от които 31 са потвърдени и 6 отменени и по 5 дела 
съдебните актове са изменени. 

 
Съдия Майа Попова има постъпили общо 397 дела, от които 116 – 

НОХД, 15 – НЧХД, 87 – НАХД, 9 – НАХД по чл. 78А от НК и 170 – ЧНД. 
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Имала е общо 442 дела за разглеждане, от които 143 – НОХД, 17 – НЧХД, 
100 – НАХД, 10 по чл. 78А от НК и 172 – ЧНД. Свършила е общо 403 дела, 
от които 130 – НОХД, 14 – НЧХД, 84 – НАХД, 9 дела по чл. 78А от НК и 
166 – ЧНД. Решени по същество общо 315 дела, от които 89 – НОХД, 10 – 
НЧХД, 78 – НАХД, 9 дела по чл. 78 А от НК и 129 – ЧНД. Прекратени общо 
88 дела, от които 41 – НОХД, 4 – НЧХД, 6 – НАХД и 37 – ЧНД. Свършени в  
тримесечен срок общо 377 дела, от които 116 – НОХД, 13 – НЧХД, 84 – 
НАХД, 8 дела по чл. 78 А от НК и 156 – ЧНД. Останали несвършени дела 
в края на периода общо 39 дела, от които 13 – НОХД, 3 – НЧХД, 16 – 
НАХД, 1 по чл. 78А от НК и 6 – ЧНД. 

През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 49 дела на 
съдия Попова, от които 25 са потвърдени и 15 отменени и по 9 дела 
съдебните актове са изменени. 

 
Съдия Мариана Шотева има постъпили общо 453 дела, от които 125 

– НОХД, 12 – НЧХД, 82 – НАХД, 16 по чл. 78 А от НК и 218 – ЧНД. Имала 
е общо 527 дела за разглеждане, от които 154 – НОХД, 25 – НЧХД, 103 – 
НАХД, 18 по чл. 78А от НК и 227 – ЧНД. Общо свършени 476 дела, от 
които 138 – НОХД, 16 – НЧХД, 88 – НАХД, 13 по чл. 78А от НК и 221 – 
ЧНД. Решени по същество има общо 345 дела, от които 96 – НОХД, 10 – 
НЧХД, 83 – НАХД, 13 по чл. 78 А от НК и 143 – ЧНД. Прекратила е общо 
131 дела, от които 42 – НОХД, 6 – НЧХД, 5 – НАХД, и 78 – ЧНД. 
Свършени в тримесечен срок общо 456 дела, от които 125 – НОХД, 14 – 
НЧХД, 88 – НАХД, 15 по чл. 78А от НК и 217 – ЧНД. Останали несвършени 
дела в края на периода общо 51 дела, от които 16 – НОХД, 9 – НЧХД, 15 – 
НАХД, 5 по чл. 78 А от НК и 6 – ЧНД. 

През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 46 дела на 
съдия Шотева, от които 30 са потвърдени и 13 отменени и по 3 дела 
съдебните актове са изменени. 

 
Съдия Димитър Бишуров има постъпили общо 350 дела, от които 

122 – НОХД, 11 – НЧХД, 74  - НАХД, 9 – НАХД по чл. 78 А от НК и 134 – 
ЧНД. Общо за разглеждане е имал 383 дела, от които  141 – НОХД, 14 – 
НЧХД, 83 – НАХД, 10 по чл. 78 А от НК и 135 – ЧНД. Общо свършени 353 
дела, от които 132 – НОХД, 9 – НЧХД, 74 –НАХД, 10 по чл. 78 А от НК и 
128 – ЧНД. Решени по същество общо 247 дела, от които 88 – НОХД, 6 – 
НЧХД, 57 – НАХД, 9 по чл. 78 А от НК и 77 – ЧНД. Прекратени общо 106 
дела, от които 44 – НОХД, 3 – НЧХД, 7 – НАХД, 1 по чл. 78 А от НК и 51 – 
ЧНД. Свършени в тримесечен срок 349 дела, от които 127 – НОХД, 12 – 
НЧХД, 74 – НАХД, 9 по чл. 78А от НК и 127 – ЧНД. Останали несвършени 
дела в края на периода общо 30, от които 9 – НОХД, 5 – НЧХД, 9 – НАХД 
и 7 – ЧНД. 

През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 36 дела на 
съдия Бишуров, от които 17 са потвърдени и 9 отменени и по 10 дела 
съдебните актове са изменени. 
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Гражданска колегия. 
 
Съдия Иванка Илинова - постъпили общо 341 граждански дела, от 

които 76 по общия исков ред, 1 по чл. 310 от ГПК, 36 частни граждански 
дела, 139 дела по чл. 410 от ГПК и 89 брачни дела.Общо за разглеждане 
е имала 479 дела, от които 181 по общия исков ред, 1 по чл. 310 от ГПК, 
36 частни граждански дела, 139 по чл. 410 от ГПК и 122 брачни дела. 
Общо свършени дела 390, от които 116 по общия исков ред, 1 по чл. 310 
от ГПК, 36 частни граждански дела, 136 по чл. 410 от ГПК и 101 брачни 
дела. Решени по същество общо 367 дела, от които 105 по общия исков 
ред, 1 по чл. 310 от ГПК, 31 частни граждански дела, 136 дела по чл. 410 
и чл. 417 от ГПК, 94 брачни дела. Прекратени дела общо 23, от които 11 
по общия исков ред, 5 частни граждански дела и 7 брачни дела. 
Свършени в 3 – месечен срок общо 326 дела, от които по общия исков 
ред 81, 1 по чл. 310 от ГПК, 26 частни граждански дела, 136 по чл. 410 от 
ГПК и 82 брачни дела. Останали несвършени дела в края на годината 
общо 89, от които  по общия исков ред 65, 3 дела по чл. 410 от ГПК и 21 
брачни дела. 

Освен посочените граждански дела съдия Илинова е разгледала и 
решила по същество 1 – НАХД по УБДХ. 

През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 29 дела на 
съдия Илинова, от които 19 са потвърдени и 4 отменени и по 6 дела 
съдебните актове са изменени. 

 
Съдия Веселка Златева, постъпили през годината 451 дела, от 

които 116 по общия исков ред, 22 по чл. 310 от ГПК, 71 частни граждански 
дела, 204 дела по чл. 410 от ГПК, 4 по КТ и 34 брачни дела. Общо дела за 
разглеждане 542, от които 185 по общия исков ред, 22 по чл. 310 от ГПК, 
71 частни граждански дела, 220 по чл. 410 от ГПК, 4 по КТ и 40 брачни 
дела. Общо свършени дела 468, от които 125 по общия исков ред, 22 по 
чл. 310 от ГПК, 65 частни граждански дела, 214 дела по чл. 410 от ГПК , 2 
по КТ и 40 брачни дела. Решени по същество общо 439 дела, от които 
106 по общия исков ред, 22 дела по чл. 310 от ГПК, 60 частни граждански 
дела, 210 дела по чл. 410 от ГПК, 2 по КТ и 39 брачни дела. Прекратени 
производства общо 29 , от които 19 по общия исков ред, 5 частни 
граждански дела, 4 по чл. 410 от ГПК и 1 брачно дело. Свършени в 
тримесечен срок общо 459, от които 127 по общия исков ред, 19 дела по 
чл. 310 от ГПК, 55 частни граждански дела, 210 дела по чл. 410 от ГПК, 2 
дела по КТ и 46 брачни дела. Останали несвършени дела в края на 
периода общо 74, от които 60 по общия исков ред, 6 частни граждански 
дела, 6 дела по чл. 410 от ГПК и 2 по КТ. 

Освен посочените граждански дела съдия Златева е разгледала и 
приключила 56 частни наказателни дела от досъдебното производство . 
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През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 41 дела на 
съдия Златева, от които 23 са потвърдени и 9 отменени и по 9 дела 
съдебните актове са изменени. 

 
Съдия Мариана Димитрова, постъпили общо 469 дела, от тях 162  

по общия исков ред, 21 по чл. 310 от ГПК, 41 частни граждански дела, 199 
дела по чл. 410 от ГПК, 21 дела по КТ и 25 брачни дела. Общо за 
разглеждане е имала 546 дела, от които 221 по общия исков ред, 21 дела 
по чл. 310 от ГПК , 41 частни граждански дела, 211 дела по чл. 410 от 
ГПК, 22 по КТ и 30 брачни дела. Общо свършени дела 474, от които 167 
граждански дела, 16 дела по чл. 310 от ГПК, 39 частни граждански дела, 
207 дела по чл. 410 от ГПК, 22 дела по КТ и 23 брачни дела. Решени по 
същество общо 440 дела, от които 146 по общия исков ред, 15 по чл. 310 
от ГПК, 35 частни граждански дела , 204 дела по чл. 410 от ГПК , 17 дела 
по КТ, 23 брачни дела. Прекратени производства общо 34, от които 21 по 
общия исков ред, 1 по чл. 310 от ГПК, 4 частни граждански дела, 3 дела 
по чл. 410 от ГПК , 5 по КТ. Свършени в тримесечен срок общо 396 дела, 
от които 119 по общия исков ред, 13 дела по чл. 310 от ГПК, 30 частни 
граждански дела, 204 по чл. 410 от ГПК, 19 по КТ и 11 брачни дела. 
Останали несвършени дела в края на годината общо 72, от които 54 по 
общия исков ред, 5 по чл. 310 от ГПК, 2 частни граждански дела, 4 дела 
по чл. 410 от ГПК и 7 брачни дела. 

Освен посочените граждански дела съдия Димитрова е разгледала 
и приключила 45 частни наказателни дела от досъдебното производство. 

През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 45 дела на 
съдия Димитрова, от които 27 са потвърдени и 10 отменени и по 8 дела 
съдебните актове са изменени. 

 
Съдия Николинка Попова, постъпили общо 494 граждански дела, от 

които 71 по общия исков ред, 36 по чл. 310 от ГПК,57 частни граждански 
дела, 198 по чл. 410 от ГПК, 71 по КТ и 61 брачни дела. Общо дела за 
разглеждане 621, от които 133 по общия исков ред, 36 дела по чл. 310 от 
ГПК, 57 частни граждански дела, 203 дела по чл. 410 от ГПК, 121 дела по 
КТ и 71 брачни дела. Общо свършени дела 560, от които 116 по общия 
исков ред, 32 по чл. 310 от ГПК, 54 частни граждански дела, 203 дела по 
чл. 410 от ГПК, 84 дела по КТ и 71 брачни дела. Решени по същество 
общо 503 дела, от които 94 по общия исков ред, 30 по чл. 310 от ГПК, 51 
частни граждански дела, 199 дела по чл. 410 от ГПК, 67 по КТ, и 62 
брачни дела. Прекратени общо 57 дела, от които 22 по общия исков ред, 
2 по чл. 310 от ГПК , 3 частни граждански дела, 4 по чл. 410 от ГПК, 17 по 
КТ и 9 брачни дела. Свършени в тримесечен срок общо 460 дела, от 
които 62 по общия исков ред, 27 по чл. 310 от ГПК, 46 частни граждански 
дела, 201 по чл. 410 от ГПК, 74 по КТ и 50 брачни дела. Останали 
несвършени дела в края на периода общо 61 , от които 17 по общия исков 
ред, 4 по чл. 310 от ГПК , 3 частни граждански дела, 37 по КТ. 
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Освен посочените граждански дела съдия Попова е разгледала и 
приключила 61 частни наказателни дела от досъдебното производство. 

През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 50 дела на 
съдия Попова, от които 36 са потвърдени и 9 отменени и по 5 дела 
съдебните актове са изменени. 

 
Съдия Цветанка Вълчева - за отчетната 2008 г. съдия Вълчева е 

работила от 01.01.2008 г. до 03.06.200г., от която дата е в майчинство. 
Постъпили общо 95 дела, от които 26 по общия исков ред, 2 по чл. 310 от 
ГПК, 23 частни граждански дела, 32 по чл. 410 от ГПК и 12 брачни дела. 
Общо дела за разглеждане 181, от които 90 по общия исков ред, 2 по чл. 
310 от ГПК, 23 частни граждански дела, 37 по чл. 410 от ГПК , 10 по КТ и 
19 брачни дела. Общо свършени дела 181, от които 90 по общия исков 
ред, 2 по чл. 310 от ГПК, 23 частни граждански дела, 37 по чл. 410 от ГПК, 
10 по КТ и 19 брачни дела. Решени по същество общо 172 дела, от които 
87 по общия исков ред, 2 по чл. 310 от ГПК , 22 частни граждански дела, 
37 дела по чл. 310 от ГПК , 8 от КТ и 16 брачни дела. Прекратени общо 9 
дела, от които 3 по общия исков ред, 1 частно гражданско дело, 2 по КТ и 
3 брачни дела. Свършени в тримесечен срок общо 129, от които 61 по 
общия исков ред, 1 по чл. 310 от КТ, 17 частни граждански дела, 37 по чл. 
410 от ГПК , 8 по КТ и 5 брачни дела. В края на периода няма останали 
несвършени дела. 

Освен посочените граждански дела съдия Вълчева е разгледала и 
приключила 31 частни наказателни дела от досъдебното производство . 

През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 44 дела на 
съдия Вълчева, от които 31 са потвърдени и 12 отменени и по 1 дела 
съдебните актове са изменени. 

 
Съдия Николинка Цветкова, постъпили общо 523 дела, от които 148 

по общия исков ред, 22 по чл. 310 от ГПК , 52 частни граждански дела, 
213 по чл. 410 от ГПК, 12 по КТ и 76 брачни дела. Общо дела за 
разглеждане 569, от които 170 по общия исков ред, 22 по чл. 310 от ГПК, 
52 частни граждански дела, 218 по чл. 410 от ГПК, 15 по КТ и 83 брачни 
дела. Общо свършени дела 480, от които 103 по общия исков ред, 22 по 
чл. 310 от ГПК, 52 частни граждански дела, 213 дела по чл. 410 от ГПК , 7 
по КТ и 83 брачни дела. Решени по същество общо 450 дела, от които 86 
по общия исков ред, 22 по чл. 310 от ГПК , 48 частни граждански дела, 
213 по чл. 410 от ГПК, 2 по КТ и 79 брачни дела. Прекратени общо 30 
дела, от които 17 по общия исков ред , 4 частни граждански дела, 5 по КТ 
и 4 брачни дела. Свършени в тримесечен  срок 419 дела, от които 73 по 
общия исков ред , 18 по чл. 310 от ГПК, 43 частни граждански дела, 213 
по чл. 410 от ГПК, 5 по КТ и 67 брачни дела. Останали несвършени дела в 
края на периода общо 89, от които 76 по общия исков ред, 5 по чл. 410 от 
ГПК и 8 по КТ. 

Освен посочените граждански дела съдия Цветкова е разгледала и 
приключила 70 частни наказателни дела от досъдебното производство . 
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През 2008 г. са върнати резултатите от обжалването на 23 дела на 
съдия Цветкова, от които 14 са потвърдени и 3 отменени и по 6 дела 
съдебните актове са изменени. 

 
Съдия Десислава Ралинова. През 2008 г. същата е работила в 

Районен съд гр. Пазарджик от 17.09.2008 г. до 31.12.2008 г. Постъпили са 
общо 246 граждански дела, от които 82 по общия исков ред, 16 по чл. 310 
от ГПК , 7 частни граждански дела, 75 по чл. 410 от ГПК, 3 по КТ и 63 
брачни дела. Посочените цифри са и общо делата за разглеждане на 
съдия Ралинова през 2008 г., тъй като тя не е имала дела останали от 
предходния период. Общо свършени дела 171, от които 35 по общия 
исков ред, 9 по чл. 310 от ГПК, 7 частни граждански дела, 72 по чл. 410 от 
ГПК , 1 по КТ и 47 брачни дела. Решени по същество 156 дела, от които 
22  по общия исков ред, 9 по чл. 310 от ГПК, 6 частни граждански дела, 72 
по чл. 410 от ГПК, 1 по КТ и 46 брачни дела. Прекратени общо 
производства 15, от които 13 по общия исков ред, 1 частно гражданско 
дела и 1 брачно дело. Свършени в тримесечен срок дела общо 145, от 
които 29 по общия исков ред, 7 по чл. 310 от ГПК, 6 частни граждански 
дела, 72 по 410 от ГПК, 1 по КТ и 30 брачни дела. Останали несвършени 
дела в края на периода общо 75, от които 47 по общия исков ред, 7 по чл. 
310 от ГПК, 3 по чл. 410 от ГПК, 2 по КТ и 16 брачни дела. 

Освен посочените граждански дела съдия Ралинова е разгледала и 
приключила 1 частни наказателни дела от досъдебното производство и 1 
НАХД по УБДХ. 

 
Съдия Гергана Кирова, през 2008 г. е работила в Пазарджишкия 

районен съд от 15.09.2008 г. до 31.12.2008 г., за което време е била 
командирована в съда. Има постъпили общо 248 граждански дела, от 
които 74 по общия исков реда, 17 по чл. 310 от ГПК, 18 частни граждански 
дела, 77 по чл. 410 от ГПК, 19 по КТ и 43 брачни дела. Това е броят и 
общо на делата за разглеждане, доколкото няма неприключили дела от 
предходната 2007 г.. общо свършени 167 граждански дела, от които 23 по 
общия исков ред,10 по чл. 310 от ГПК, 14 частни граждански дела, 71 по 
чл. 410 от ГПК, 12 по КТ и 37 брачни дела. Решени по същество общо 147 
граждански дела, от които 8 по общия исков ред, 10 по чл. 310 от ГПК, 12 
частни граждански дела, 9 по КТ, 37 брачни дела. Прекратени 
производства общо 20, от които 15 по общия исков ред, 2 по частни 
граждански дела и 3 по КТ. Свършени в тримесечен срок общо 154 
граждански дела,от които 28 по общия исков ред, 6 по чл. 310 от ГПК, 12 
частни граждански дела, 71 дела по чл. 410 от ГПК и 10 дела по КТ и 27 
брачни дела. Останали несвършени дела в края на 2008 г. общо 81 
граждански дела, от които 51 дела по общия исков ред, 7 по чл. 310 от 
ГПК , 4 частни граждански дела, 6 дела по чл. 410 от ГПК, 7 дела по КТ и 
6 брачни дела. 
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Освен посочените граждански дела съдия Кирова е разгледала и 
приключила 17 частни наказателни дела от досъдебното производство и 
2 НАХД по УБДХ. 

 
 
 
 
ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
През 2008г. в Държавната съдебно-изпълнителната служба към 
Пазарджишки районен съд са постъпили общо 465   изпълнителни дела 
за сумата от 5 028 128 лева. 
 Структурата на постъпилите изпълнителни дела за отчетния период е 
следната: 

- частни държавни вземания- 6 бр. 
- в полза на юридически лица и търговци - 201 дела за 3 033 213 лв. 
- в полза на граждани – 242 дела за  880 543 лв. 
по чуждестранни решения и обезпечителни мерки- 16 бр. 
От предходния период са останали несвършени 6 346 дела за сумата 

от  
48 815 883 лв. Тоест общо не приключени от предишния период и 
новопостъпили делата са 6 811 бр. за общата сума от 53 844 011 лв. В 
края на 2008г. са останали несвършени 6 184 дела със сума за събиране 
от 48 186 568 лв. 

През 2008г. са прекратени 627  дела, от които 335 в полза на 
юридически лица и търговци и 292 в полза на граждани. От общо 
прекратените, 390 са прекратените поради изплащане на дължимите суми и 
237 дела по други причини - по подсъдност, подведомственост, давност, 
перемция и др. 

По прекратените дела е събрана общо сумата от 5 657 443 лв., от 
които в полза на юридически лица и търговци 4 264 102 лв. и в полза на 
физически лица 1 393 341  лв. 

През отчетната 2008г. са събрани по изпълнителните дела държавни 
такси общо в размер на 286 096 лв. 

В сравнение с 2007г. е увеличен броя както на прекратените дела, 
така и размера на  на общо събраната сума, както и на събраните ДТ. 

През годината са извършени следните изпълнителни действия: 
- въвод във владение общо насрочени 21, от които са 
извършени 15 въвода. По райони - първи район насрочени 4, 
извършени 3 въвода, втори район - насрочени 6, извършени 2 
и трети район насрочени 11, извършени 6 въвода. 

- опис на движими вещи общо насрочени 483, извършени 174. 
По райони - първи район насрочени 189, извършени 79, втори 
район - насрочени 135, извършени 21 и трети район - 
насрочени 159, извършени 74 описа. 
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- Опис на недвижими имоти - общо насрочени 110, от които 
извършени 47 описа. По райони - първи район - насрочени 35, 
извършени 17, втори район насрочени 34, извършени 11 и 
трети район насрочени 41, извършени 19 описа. 

- Изземване на вещи общо насрочени 3, извършени 1 
- Публична продан - общо насрочени 96, състояли се  12 
- Други действия по ГПК - общо 28 насрочени, от които 18 
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 2008г. са останали несвършени общо 6184 
изпълнителни дела със сума за събиране 48 186 568 лв., от които 440 дела 
за 6 797 870 лв. в полза на държавата, 1432  дела за 37 385 846 лв. в полза 
на юридически лица и търговци  и 4012 дела за 4 002 852 лв. в полза на 
физически лица, от които 2815 дела за издръжка със сума за събиране 9 
525 лв. и 300 бр. – за изпълнение по чуждестранни решения и 
обезпечителни мерки. 

Очевидно е, че повече от една трета от несъбраните суми са в полза 
на юридически лица. Приключването на тези дела с изпълнение на 
вземането зависи в много голяма степен от активността на взискателя в 
процеса и наличието на секвестируемо имущество у длъжника, поради 
което горните статистически данни не могат да се отчетат като негатив в 
работата на съдебните изпълнители. 

През отчетния период са постъпили 35 жалби против действия на 
съдебните изпълнители. По 17 от тях действията са потвърдени, по 6 са 
отменени , 7 са върнати на жалбоподателите;   2 са в СИС и по 3  няма 
произнасяне от съда.  

Постъпили са общо 4 възражения по чл.250 от ГПК, по 1 бр. няма  
произнасяне от съда. 
 

 
 
ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА  

 
 През изминалата 2008 година в службата по вписвания при 
Пазарджишки районен съд са образувани общо  8 125 дела и са 
извършени общо    11 257    вписвания,от които  законни ипотеки 32 бр.  и   
възбрани 219 бр.   .През предходната 2007 година са били образувани 
общо 8 361 дела и са извършени общо 11 490 вписвания. 
 В сравнение с предишната 2007 година  се забелязва лек спад на 
вписванията, дължащ се на проявилата се в края на 2008 година 
световна финансова криза, в резултат на която банките намалиха 
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кредитирането и  това даде отражение и върху пазара на недвижимите 
имоти в страната. 
 Структурата на постъпилите за вписване актове през 2008 година е 
следната :  
 

- Законови ипотеки                                                                                     -
32 бр. 

- Възбрани                                                                                                 - 
219 бр. 

- Обстоятелствени проверки   и констативни нотариални актове    - 
1015 бр.                            

- Прехвърляния, от които дарения, продажби, суперфиции и замени – 
общо 6018 бр. 

- Договорни ипотеки                - 1068 бр. 
- Завещания                                 - 25 бр. 
- Искови молби                           - 35 бр. 
- Вписвания, от които : делби, наеми и аренди и актове за държавна и 
общинска собственост    - общо 2111 бр.       

- Други – 734 бр. 
 
 

В района на Районен съд Пазарджик към 2008 година са действали 
9 части нотариуса, а от 2009 година започват дейност още четири 
нотариуса. 

Като цяло дейността на службата по вписванията при Районен съд 
град Пазарджик е добре организирана. Добро е и взаимодействието с 
нотариусите. 
 

 
 

V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

1. СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ 
 

И през 2008г. продължи да стои остро въпроса с недостатъчната 
площ на наличните помещения за съхраняване на подлежащите на 
архивиране дела и веществените доказателства. Към края на годината в 
архива на съда има общо 51 630 дела. Всички дела, подлежащи на 
унищожаване са унищожени, а тези, които е следвало да бъдат 
намалени, са намалени. Въпреки това към края на годината в 
деловодствата на съда се намира огромен брой дела, готови за 
архивиране. Така в наказателно деловодство има 9100 дела, в 
гражданско деловодство – 5320 дела, а в деловодството на Държавната 
съдебно – изпълнителна служба 2040 дела. Тоест общо 16 460 дела са 
подготвени за архивиране, но се намират в съдебните деловодства, което 
затруднява много работата на служителите в съответните помещения. 
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 В съда няма помещение, което да е достатъчно подходящо за 
адвокатска стая. Към момента адвокатите и гражданите се запознават с 
материалите по делата в деловодствата, където пространството и 
условията за целта са , меко казано, незадоволителни. 
 Няма и подходящо помещение, отговарящо на изискванията за 
оборудването му като секретно деловодство. 
 В сградата на Съдебната палата се помещават Пазарджишкият 
окръжен съд, Пазарджишкият районен съд, Пазарджишката окръжна 
прокуратура, Службата по вписванията и областно звено „Охрана”. 
Уместно би било да се прецени възможността от осигуряване на 
допълнително пространство, с оглед осигуряване условия за нормално 
функциониране на посочените институции. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 
 

Към края на отчетната 2008г. Пазарджишкия районен съд разполага 
с 63 компютърни конфигурации,  59 лазерни принтера, 1 бр. скенер и 1 бр. 
преносим компютър, получен от „Информационно обслужване” АД, чрез 
Висшия съдебен съвет. 

От 14.10.2005 г. е действаща „Програмата за издаване на 
свидетелства за съдимост” по ЛОТ – 4. 

На 24.11.2008г. е внедрена 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 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. 

През 2008г. беше закупена огнеупорна каса, в която да се 
съхраняват материали по дела, съдържащи класифицирана информация.                                        
„Регистратура за класифицирана информация” не е създадена, тъй като 
няма в Районен съд гр.Пазарджик свободно помещение.  

За съдебните зали на Районен съд гр. Пазарджик бяха закупени 
звукозаписни системи, информационно - озвучителни системи и 1 бр. 
мултимедиен проектор. 
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За оптимизиране и конфигуриране на мрежовите ресурси през 
2008г. бяха отпуснати бюджетни средства от Висшия съдебен съвет и  
закупен сървър. 

Наличните копирни машини в Районен съд гр. Пазарджик се оказаха 
недостатъчни, поради увеличения брой дела и разпечатване на 
деловодните книги от програмния продукт САС „Съдебно деловодство”. 
Това наложи закупуването на нова цифрова копирна машина. 

Закупен беше и служебен лек автомобил. 
 
 

VІ. СТАНОВИЩА ПО ПРАВНАТА УРЕДБА. ПРАКТИЧЕСКИ 
ПРОБЛЕМИ. 
 

1. За втора поредна година следва да се даде положителна 
оценка за законодателните решения по новия НПК и 
тяхното практическо приложение. Предвидените 
възможности за съкратено съдебно следствие пред 
първата инстанция позволяват приключването в кратки 
срокове на наказателните дела от общ характер, които, 
дори да имат фактическа или правна сложност, при 
положение,  че са безспорни от фактическа страна, 
приключват в кратки срокове. 

2. Като проблем следва да се отчете липсата на изрична 
законодателна уредба на въпроса дали е допустимо 
провеждането на съкратено съдебно следствие, когато 
делото се разглежда по реда на бързото производство. 
Съществуват становища във въззивната инстанция – 
Пазарджишкия окръжен съд, че това е недопустимо. 
Единодушното мнение на съдиите от наказателна 
колегия на Районен съд Пазарджик е , че при сегашната 
правна уредба няма законова пречка да се проведе 
съкратено съдебно следствие в този случай. при 
последната промяна на НПК този въпрос не беше 
изрично уреден. Целесъобразно е, при липсата на такава 
изрична законова регламентация, да се даде тълкуване 
от ВКС в горния смисъл. 

3. Във връзка с изложеното следва да се отчете и друг 
ефект от приложението на съкратеното съдебно 
следствие. На практика, дори при системното 
извършване на еднородни престъпления, винаги, когато 
деецът не оспори фактите на обвинението, по отношение 
на него следва да се наложи наказание – пробация, 
когато за съответното престъпление се предвижда 
наказание лишаване от свобода, за което няма 
предвиден минимум. Пример е престъплението по чл. 
343б от НК – управление на МПС с концентрация на 
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алкохол в кръвта над 1,2 промила. Не винаги е 
целесъобразно смекчаването в такава степен на 
наказателната отговорност. 

4. Практически проблеми възникват, когато се иска справка 
за задграничните пътувания на подсъдими лица. След 
присъединяването на България към ЕС не се регистрират 
всички пътувания към държавите, членки на съюза. При 
това положение възникват затруднения да се прецени 
наличието на хипотезата на чл. 269 ал. 3 т. 3 от НПК, 
регламентиращ хипотезите, при които съдебното 
следствие може да се проведе в отсъствие на 
подсъдимия, който се намира извън пределите на Р 
България. 

5. На територията на Пазарджишкия съдебен район има 
изградена специализирана стая за изслушване на деца, 
жертви на насилие. Необходимо в процесуалния закон да 
се уреди възможността за ползването на тази стая, още 
повече, че такива има изградени на териториите и на 
други съдилища. 

6. В чл. 117 от НК за приготовление към убийство се 
предвижда наказание до три години лишаване от 
свобода. Съгласно чл. 78А от НК за това престъпление 
деецът задължително следва да бъде освободен от 
наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание – глоба в размер на 500 до 5000 лева. С оглед 
тежестта на подобно деяние и предвид значителната 
разпространеност на територията на страната, подобен 
режим на наказателна отговорност е обществено 
неприемлив.  

7. Влизането в сила на новия ГПК от 01.03.2008г. даде 
възможност, след една значителна по обем 
предварителна работа – размяна на книжа и подготовка 
на доклад от съдията – докладчик, гражданските дела 
често да приключват в едно съдебно заседание. 
Постигнат е положителен ефект на бързина е свързан и с 
една значителна предварителна работа на съдията по 
гражданските дела, което се отразява на натовареността 
на съдиите в гражданската колегия, независимо от 
намалялото постъпление на граждански дела за 
разглеждане по общия исков ред. Следва да бъде 
увеличен броя на съдиите в гражданска колегия на 
Пазарджишкия районен съд. 

8. Налице е пропуск в бланката за връчване съобщенията 
на ответника по реда на чл. 131 от ГПК, в което не е 
отразено задължението на страната по чл. 41 ал. 1 от 
ГПК, когато отсъства за повече от месец от адреса, на 
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който веднъж вече му е връчено съобщение, да уведоми 
съда  за новия си адрес. Това би довело до 
необходимост от отлагане на делото, когато ответникът е 
променил адреси си и е нередовно призован за първото 
съдебно заседание по делото. 

9. Дискусионен е въпроса за това как следва да се 
процедира в заповедното производство по чл. 410 от ГПК, 
когато ответникът не е намерен на посочения от 
молителя адрес и заповедта за изпълнение не може да 
му бъде връчена. 

10.  Практически проблеми по изпълнението на съдебни 
поръчки с международен елемент възникват с 
възможността за намиране на преводач на съответния 
език, адресите за кореспонденция с чуждия съд и 
цялостното прилагане на регламент № 1348/2000 г. на 
Съвета на ЕО. 

11.  Проблем по движението на гражданските дела се 
явява отказът на редакция на „Държавен вестник” да 
обнародва в неофициалния раздел на съобщения по 
реда на чл. 48 ал. 1 от ГПК. 

 
     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 В заключение може да се посочи, че дейността по правораздаване в 
Пазарджишки районен съд е организирана добре. Въпреки недостига на 
достатъчна площ за нуждите на съда, техническото оборудване е на 
ниво, съответстващо на съвременните възможности и изисквания. 
Съдиите и съдебните служители правят необходимото, според 
възможностите си, за осъществяване функциите на съда като гарант за 
законност. Приетите нови процесуални закони определено са крачка 
напред по отношение бързината на правораздаване и спестяване на 
ненужни тежки процедури там, където това не е необходимо. 
 Законите се създава от хора, за да уреждат отношенията между 
хора и се прилагат от хора. 
 

Председател на 
Пазарджишки районен съд: 

 
                                                                                 Александър Александров 

 
 
 
 
 

 


