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О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАЗАРДЖИШКИ РАЙОНЕН СЪД
 

ПРЕЗ 2006 ГОДИНА
 

 
 
            Основа за изводите за дейността на Пазарджишкият районен съд през 2006 година с
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. През 2006 г. щатът на
съда беше попълнен.

От 15.12.2006 г. поради смъртта на съдия Таня Байлова е незаета една щатна бройка за съдия.
Председателят на съда Александър Александров е с 13 години и 8 месеца съдийски стаж по

чл.127 от ЗСВ.
Заместник – председателят на съда Иванка Илинова е с  10 години и 8 месеца съдийски стаж

по чл.127 от ЗСВ.
Съдиите в Районен съд гр.Пазарджик имат съдийски стаж съгласно чл.127 от Закона за

съдебната власт както следва:
Съдия Мариана Димитрова - 8 години и 11 месеца
Съдия Веселка Златева - 7 години и 9 месеца
Съдия Стела Михайлова -  8 години и 1 месец
Съдия Красимир Комсалов - 7 години и 2 месеца   
Съдия Николинка Попова - 8 години и 4 месеца  
Съдия Цветанка Вълчева - 6 години и 9 месеца
Съдия Елисавета Радина -  6 години и 5 месеца
Съдия Николинка Цветкова - 6 години и 1 месец
Съдия Майа Попова -  6 години и 3 месеца 
Съдия Мариана Шотева - 5 години и 9 месеца 
Съдия Димитър Бишуров - 4 години и 7 месеца
Съдия Борис Илиев към 01.03.2006 г. е с 2 години съдийски стаж по чл.127 от ЗСВ.
Съдия Пламен Атанасов към 15.05.2006 г. е с 2 години и 2 месеца  съдийски стаж.

 
С Решение на Висшия съдебен съвет по протокол №  24/17.05.2006 г.   Мариана Шотева,

назначена  за районен съдия при условията на чл.68 ал.1 т.3 от КТ, бе преназначена на длъжност
съдия в Районен съд гр.Пазарджик при условията на чл.67 ал.1 т.1 КТ, считано от 08.06.2006
г.                           

С Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10/22.02.2006 г. за съдия в Районен съд
гр.Пловдив бе назначен Борис Илиев, считано от 01.03.2006 г., а от 15.05.2006 г. с Решение на
Висшия съдебен съвет по протокол № 23/10.05.2006 г. за съдия в Районен съд гр.Девня бе назначен
Пламен Атанасов.

През 2006г. отпуск по майчинство ползва съдия Николинка Попова до 16.07.2006 г. В отпуск по
болест от 18.01.2006 г. до 22.10.2006 г. беше съдия Таня Байлова, а от 23.10.2006 г. до 15.12.2006 г. в
платен годишен отпуск.

През 2006 г. статут на несменяемост придобиха съдиите Цветанка Вълчева, Николинка
Попова, Красимир Комсалов /съгл. Решение на ВСС по протокол №  25/23.05.2006 г./ , Елисавета
Радина и Николинка Цветкова /съгл. Решение на ВСС по протокол № 37/13.09.2006 г./

С Решение на Висшия съдебен съвет по протокол №  42/11.10.2006 г. бяха повишени в ранг
„Съдия в АС” Александър Александров и Иванка Илинова, а в ранг „съдия в ОС” Красимир
Комсалов, Цветанка Вълчева, Таня Байлова, Стела Михайлова, Николинка Попова, Николинка
Цветкова и Елисавета Радина.

Съдебно-изпълнителната служба към съда по щат се състои от четирима държавни съдебни
изпълнители. Заети са три щатни бройки.

Държавния съдебен изпълнител Любка Цветанова е с правен стаж 10 години и 6 месеца,
Мариана Симонова – с 9 години и 3 месеца правен стаж и Венцислав Люнгов – с 1 година и 9 месеца
правен стаж.                         
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Службата по вписвания по щат се състои от двама съдии. 
Съдия по вписвания Мария Милева има правен стаж 8 години и 7 месеца, а съдията по

вписвания  Боряна Ангушева е с 9 години и 8 месеца правен стаж.
 
                           2. БРОЙ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
 

Административно-техническия персонал на Районен съд гр.Пазарджик през отчетната 2006 г.
по щат е 40 бр., 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, 11 бр. съдебни секретар-протоколисти, 13 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 съдебен администратор.
     
                          3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
 

С оглед постъплението на дела и за срочното им приключване е необходимо увеличаване на
щата на съда с още три щатни бройки за длъжността „съдия”, пет за „съдебен секретар-протоколист”,
пет за длъжността „съдебен деловодител” и една за длъжността „статистик”.

 
ІІ.         ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
 

1.      Брой на постъпилите дела – граждански, наказателни. Средномесечно постъпление на един
съдия на база 12 месеца. Сравнителен анализ на постъпленията за последните 3 години /
вкл. 2004 год./

 
През отчетната година са постъпили общо 5352 дела при 5278 за 2005 г. и 2311 за 2004 г. 

От тях  2967 са наказателни дела и  2385 граждански.
Средно месечното постъпление на дела на един съдия, изчислено спрямо броя съдии по

щат – 14 съдии, на база 12 месеца  за последните 3 години е следното:
Общото постъпление на дела за 2006г. е 31.9, при 31.4 за 2005 г., за 2004 г. – 25.7 дела.
Действителното средномесечно постъпление при 13 съдии, колкото са работили през

годината, е съответно: за 2006г. – 34.3 дела, за 2005г. – 33.8, за 2004г. – 27.6 дела.
Постъплението на наказателни дела по щат за 2006г. е 17.7, при 18.4 за 2005г. и 14.6 за

2004 г.
Постъплението на граждански дела по щат за 2006г е 14.2, при 13  за 2005 г. и 11 дела за

2004 г.
 

 
 

            Постъпление на наказателни дела.
 
            През 2006 г. са постъпили общо 2967 наказателни дела от общ характер при 3093 за
2005 г. и 2457 за 2004 г.  Налице е намаляване постъплението общо на наказателните дела
със 123 броя дела.
            Постъплението по видове наказателни дела  за отчетната година е следното:
            Дела  от общ характер са постъпили 762 или със 110 по-малко в сравнение с 2005 г.,
когато са били 852 при 826 за 2004 г.
            Наказателни дела от частен характер са постъпили 65 при 72 за 2005 г. и 74 за 2004 г.
            Административни дела по чл. 78 а от НК са постъпили 229 за 2006 г.  при 265 за 2005 г.
и 227 за 2004 г.
            Постъплението на частни наказателни дела за 2006 г. е общо  936 при 862 за 2005 г. и
502 за 2004 г.
            Увеличението се дължи най-вече на нарасналото постъпление на дела за определяне
на общо наказание по чл. 23, 25 и 27 от НК, които за 2006 г. са общо 230.
            През 2006 г. са постъпили общо 389  частни наказателни дела за разпит пред съдия.
Налице е незначително увеличение в сравнение с предходната 2005 г., когато тези дела са
били 380 при 288 за 2004 г.
            Наказателни дела от административен характер за 2006 г. са постъпили 586 или със 76
по-малко от 2005 г., когато същите са били 662 при 540 за 2004 г.          
            Постъплението  само на наказателните дела от общ характер по видове за последните
три години е следното:
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            Престъпления против личността – 75 при 80 за 2005 г. и 70 за 2004 г..
            Престъпления против правата на гражданите – 3 дела при 4 за 2005 г. и 8 за 2004 г.
            Престъпления против брака, семейството и младежта – 35 за 2006 г при 34 за 2005 г. и
16 за 2004 г.
            Престъпления против собствеността – 401 броя дела при 503 за 2005 г. и 526 за 2004 г.
            Престъпления против стопанството – постъпили 35 за 2006 г. при 34 за 2005 г. и 20 за
2004 г.
            Документни престъпления – постъпили 25 броя дела при по 35 за 2004 и 2005г.
            Престъпления против реда и общественото спокойствие – постъпили 17 при 14 за 2005
г. и 20 за 2004 г.
            Общоопасни престъпления – постъпили 153 или с 14 повече от 2005 г., когато са били
139 при 119 за 2004 г.
            Налице е трайна тенденция за увеличаване постъплението на делата за кумулация –
определяне на общо наказание по чл. 25 и чл. 27 от НК. За 2006 г. са постъпили 230 такива
дела при 190 за 2005 г. и 123 за 2004 г. Част от тези дела са със значителна трудоемкост с
оглед многобройните осъждания, по които следва да се определя общо наказание.
            Частни наказателни дела  по искане за първоначално вземане на мярка за
неотклонение “задържане под стража” на досъдебното прозводство по чл. 64 от НПК за 2006 г.
са образувани общо 38. Броят на същите за 2005 г. е бил 41 дела, а за 2004 г. – 37.
            Частни наказателни дела по контрол върху мярката за неотклонение “задържане под
стража” на досъдебното производство са образувани съответно  14 за 2006 г. при 19 за 2005 г.
и 7 за 2004 г.
           
            Постъпление на граждански дела.

 
Налице е устойчива тенденция за увеличено общи постъпление на граждански дела.

През 2006г. са постъпили 2 384 граждански дела или с 199 повече  в сравнение с предходната
2005 г.  когато са били 2 185,  при 1854  за  2004 г. Увеличението се  дължи предимно на
значително  нарасналия брой постъпили  дела по чл. 237 от ГПК.

Постъплението  на отделните видове граждански  дела през 2006 г. е както следва:
Дела по общия исков ред - постъпили са 1498 броя, което е с 144  дела  по малко в

сравнение с 2005 г., когато са били 1642,  при  1479  за 2004 г. Налице  е значително  
намаление  на постъплението на  граждански  дела за разглеждане по общия  исков ред.

Традиционно  ниско е  постъплението на  граждански дела по бързите  производства по
ГПК. Постъпили  са 44 дела  за разглеждане по реда на чл. 126 А от ГПК.За 2005 г  същите са
били 49, а за 2004 г  55. Постъпило е  само  едно дело  по чл. 126  Ж от ГПК,  при 7  за  2005 г.
и  9  за  2004 година .
                        Административни  граждански  дела по ЗСПЗЗ  и ЗВГЗФГХ  са постъпили общо
9 броя  за 35  за 2005 г. и липса за постъпления за 2004 г.
            Увеличено е постъплението  на частни граждански  дела. За 2006 г. са постъпили  193, 
при 100  за 2005 г.  и 41  за 2004 г.

Запазва се трайната тенденция на драстично увеличаване на постъплението   на дела
по чл. 237 от б. В - З от ГПК. През 2006 г.  са постъпили  640 такива дела или с 291 повече от
2005 г. когато  са били  349 , при 270  за 2004 г.

Динамиката на постъплението  през  последните  три години на отделните  видове
граждански дела  за  разглеждане по общия исков ред е следната:
            Искове по СК  са увеличени с 21 -  за 2006 г. са постъпили  594  при  573  за 2005 г. и 
542  за 2004 г.
                        Значително е намаляло постъплението на облигационни  искове. През 2006 г. са
постъпили 248 такива, или  103 по малко  в сравнение  с 2005 г. когато са или 351  , при 326  за
2004 година.
                        Увеличено е постъплението на  вещни искове. През 2006 година  са постъпили
224  такива дела, или  62 повече в сравнение  с 2005 г. , когато  са   били 162 при 106  за 2004
г. Очертава се  трайна тенденция  на повишаване броя на тези дела.       
                        Значително е  намаляло  постъплението  на искове   за делба. През 2006 г. са 
постъпили  58 такива или  с 24 по малко  в сравнение с  2005 година, когато  са били 82. През
2004 г. постъпилите искове  са били също  58,  колкото и  през отчетната  година.
         Искове по  КТ  са  увеличени с  16 бройки – през 2006г. са постъпили 98 броя, при 82  за
2005 година  и  136 за 2004 г.
                        Незначително е  постъплението  за дела  за  финансови  начети.  За 2006 г.  са
постъпили   само  две такива  дела. През 2005г. също  са постъпили две дела  за финансови 
отчети , а  през 2004 г. са постъпили  три.
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2.      Брой на свършените дела – граждански, наказателни. Средномесечно свършени дела от

един съдия на база 12 месеца. Движение на делата.
 

През 2006 г. са свършени общо 5757  граждански и наказателни дела  или с 361 повече от
2005г., когато са били свършени общо  5396  при 3819 дела за 2004 г.

Средномесечно свършени дела на един съдия по щат за 2006г. са 34.27 дела при 32.12 за
2005г. и 22.73 за 2004г.

Средномесечно свършени дела на един съдия на база действителната натовареност за 2006г.
– 42.64 дела, при 40.88 за 2005г. и 31.56 за 2004г.

 
Движение на наказателните дела.
 
През 2006 г. е имало общо за разглеждане 3602 наказателни дела, от които  2967 са

постъпили през годината и 635 дела е имало висящи към 01.01.2006 г. За сравнение през 2005 г. 
общо за разглеждане е имало 3910 дела или с 308 дела повече, а за 2004 г. същите са били 3075
дела.

 
Общият брой на делата за разглеждане от общ характер през годината е бил 1135 при 1362 за

2005 г. и 1172 за 2004 г.
Наказателни дела от частен характер общо за разглеждане през 2006 г. са били 127 при 134 за

2005 г. и 123 за 2004 г.
Административни дела по чл. 78 а от НК е имало общо за разглеждане  251 при 322 за 2005 г.

и 262 за 2004 г.
Частни наказателни дела от досъдебното производство /без тези за разпит пред съдия/  е

имало общо  965 при 896 за 2005 г. и 507 за 2004 г.
Частни наказателни дела за разпит пред съдия – 389 броя за 2006 г. при 380 за 2005 г. и 288

за 2004 г.
Делата от  административно наказателен характер за разглеждане през 2006 г. са били 735

при 816 за 2005 г. и 723 за 2004 г.
През отчетната година са свършени общо  3257 наказателни дела  при 3275  за 2005 г. и 1970

за 2004 г.
В срок до три месеца са свършени общо 2714  наказателни  дела за 2006 г.  или с 332 повече 

в сравнение с 2005 г., когато броят им е бил 2382 при 1553 за 2004 г.
Процентът на свършените в тримесечен срок наказателни дела  спрямо общо свършените

такива е 83.3 за 2006 г. при 72.7 за 2005 г. и 78.8 за 2004 г.  Очевидно е повишена бързината на
правораздаването общо по наказателните дела.

Със съдебен акт по същество през 2006 г. са приключили общо 2217 наказателни дела или с
31 повече  от 2005 г. когато са били 2186 при 1394 за 2004 г.

Прекратени са общо 651 наказателни дела за 2006 г. при 709 за 2005 г. и 576 за 2004 г.
От общо прекратените дела  53 са прекратени със споразумение, внесено в съда от

прокурора,  129 са прекратени със споразумение в съдебно заседание и 34 са върнати за
доразследване. По други причини са прекратени общо  435 наказателни дела.

Значително е намален броят на останалите  не свършени наказателни дела към 31.12.2006 г.
когато същите са били 345 броя или с  290 по-малко от 2005 г. когато броят на несвършените дела е
бил  635  при 1105 за 2004 г.

Следва да се отбележи, че тази трайна тенденция на намаляване на останалите не свършени
наказателни дела в края на годината се дължи както на положените усилия в тази посока от
съдиите, така и на уместните промени  на Наказателния процес, който в значителна степен стана по-
бърз и ефективен.

Движението на отделните видове наказателни дела през отчетната 2006 г. е следното:
При наличието на 1135 дела от общ характер за разглеждане са свършени общо 943 броя

дела при 989 за 2005 г. и 662 за 2004 г.
Увеличен е значително броят на делата свършени в тримесечен срок. През 2006 г. са

приключени общо 603 НОХД в тримесечен срок /64%/ при 457 /46%/ за 2005 г. и 328 /50%/ за 2004 г.
Намален е броят на прекратените производства по НОХД, които за 2006 г. са 234 при 300 за

2005 г. и 289 за 2004 г. Това се дължи на намаленият брой споразумения.
През 2006 г. са одобрени от съда общо  192 споразумения при 237 за 2005 г.  Следва да се

отбележи, че е налице коренна промяна в съотношението между споразуменията, внесени от
прокурора в съда и тези, постигнати в хода на съдебното следствие. През 2006 г. от прокуратурата
са внесени  53 споразумения по реда на чл. 382 от НПК /чл. 414 з от отменения НПК/ за 2005 г. тези
споразумения са били 32, а за 2004 г. – 36. Очевидно броят им е увеличен почти два пъти.  На
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съдебното следствие по реда на чл. 384 от НПК / чл. 414 к от отменения НПК/ през 2006 г. са
одобрени  129 споразумения, докато броят на същите за 2005 г. е бил 207, а за 2004 г. – 223.
Причините  за тази промяна следва да се търсят и във въведените нови процедури на съкратеното
съдебно следствие, което е благоприятно за предадените на съд лица при задължителното
приложение на чл. 55 от НК, който предвижда замяна  на наказанията с по-леки и определяне на
наказание под минималния предел.

Няма съществена промяна в броя на върнатите НОХД за доразследване.  За 2006 г. същите
са 34 при 32 за 2005 г.  и 22 за 2004 г.

По наказателни дела от общ характер през 2006 г. са проведени общо 2044 съдебни
заседания, т.е., значително по-малко от 2005 г. когато същите са били 2439 при 1172 за 2004 г.

Със задоволство следва да се отбележи фактът, че е налице трайна тенденция на
намаляване броя на НОХД останали несвършени към края на годината.  В края на 2006 г. са
останали несвършени 192  НОХД или със 181 по-малко в сравнение с 2005 г. когато несвършени са
останали 373 дела при 510 за 2004 г. Както беше отбелязано тази тенденция се дължи в значителна
степен на адекватните изменения на Наказателния процес, които позволяват бързото приключване
на безспорните от фактическа страна и не сложни от правна гледна точка наказателни дела от общ
характер.

В тази връзка следва да се посочат като успешни въведените правни  институти на
съкратеното  съдебно следствие в производството пред първата инстанция, приключването на
наказателните дела със споразумение, бързите съдебни производства.

През 2006 г. са свършени общо  99 наказателни дела от частен характер, 372 за 2005 г. и 61 за
2004 г.  Налице е значително увеличение на свършените дела от този вид. В тримесечен срок са
свършени 26 НЧХД при 21 за 2005 г. и 19 за 2004 г. Със съдебен акт по същество са приключени 60
НЧХД или с 34 повече от предходната година когато са били 26 при 32 за 2004 г.  Прекратени са 
производствата по 39 НЧХД при 46 за 2005 г.и 29 за 2004 г.  Проведени са общо  353 заседания по
НЧХД или с 89 повече в сравнение с 2005 г. когато са били 264 при 123 за 2004 г.  И при този вид
дела е значително намален броят на останалите не свършени в края на годината – 28 несвършени
НЧХД в края на 2006 г. при 62  дела за 2005 г., колкото са били и през 2004 г.  

От наличните общо за разглеждане през 2006 г. 251 НАХД по чл. 78 а от НК са свършени общо
228, от които в срок до 3 месеца – 204, или 89%. За сравнение през 2005 г. са свършени общо 300
НАХД от този вид , от които 235  /78%/ в срок до 3 месеца. За 2004 г. са били свършени 205 от тези
дела, в 3-месечен срок – 149 или 73%.

Със съдебен акт по същество са приключени 218 НАХД  по чл. 78 а от НК при 297 за 2005 г. и
200 за 2004 г.  По този вид дела са проведени 289 съдебни заседания през 2006 г. при 343 за 2005 г.
и 262 за 2004 г.

В края на 2006 г. са останали  не свършени  23 НАХД по чл. 78 а от НК при 22 за 2005 г. и 57 за
2004 г. 

За 2006 г. са свършени общо 921 частни наказателни дела без тези за разпит пред съдия.
През 2005 г. са свършени 867 при 473 за 2004 г.

Очевидна е тенденцията както нарастването на постъплението на тези дела така и
нарастване на  приключилите от тях.

В срок до 3 месеца са свършени 899 ЧНД през 2006 г. при 826 за 2005 г. и 469 за 2004 г.
Подобрена е бързината на правораздаване и по този вид дела – приключените в 3 месечен

срок са 98% при 95% за 2005 г. и 99 за 2004 г.  Със съдебен акт по същество през 2006 г. са
приключени 622 ЧНД при 567 за 2005 г. и 256 за 2004 г.  Прекратени са общо 299 ЧНД за 2006 г. при
300 за 2005 г.и 218 за 2004 г.   Проведени са общо 758 съдебни заседания по този вид дела при 987
за 2005 г. и 492 за 2004 г.  В края на годината са останали не свършени 44 ЧНД при 29 за 2005 г. и 34
за 2004 г.

През отчетната 2006 г. са постъпили  и свършени  389 ЧНД за разпити пред съдия. През 2005 г.
същите са били 380 при 288 за 2004 г.

Налице е тенденция на запазване броя на постъпленията на тези дела в съда през
последните две години за разлика от драстичното им увеличение след 2004 г., когато са били 288, а
през следващата година  са станали 380.

Увеличен е броят и на приключените наказателни дела от административен характер. За 2006
г. са свършени общо 677 НАХД при 667 за 2005 г. и 569 за 2004 г. В срок до три месеца са
приключени общо 593 НАХД  при 463 за 2005 г. и 300 за 2004 г. Значително е подобрена бързината 
на правораздаване по тези дела – за 2006 г. в тримесечен срок са приключени  88% от делата при
69% за 2005 г. и 53% за 2004 г.

Със съдебен акт по същество са приключени 608 НАХД при 607 за 2005 г. и 534 за 2004 г.
Прекратени са 69 НАХД при 60 за 2005 г. и 35 за 2004 г.
Проведените заседания по НАХД през 2006 г. са 942 при 769 за 2005 г. и 712 за 2004 г. Като

резултат  не свършени в края на годината са останали едва 58 броя НАХД при 149 за 2005 г. и 154 за
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2004 г.
През отчетната 2006 г. са съдени общо 1199 лица, от които 62 оправдани, 1114 е  броят на

осъдените лица, от които 103 непълнолетни. На лишаване от свобода до  три години са осъдени
общо 678 лица, от които условно 335. На лишаване от свобода до 15 г. са осъдени 22 лица. Глоба е
наложена на 165 лица, наказанието пробация е наложено на 235 лица. Други наказания са
наложени на 13 лица. Със споразумения са определени наказанията на 211 лица.

 
 

Движение на гражданските дела.
 
През отчетната 2006 г. е имало  общо за разглеждане  3052 граждански дела, при 2788  за

2005 г. и 2452 за 2004 г.
Свършени са общо 2 500  граждански дела при 2121  за 2005 г. и 1849  за 2004 г. Очевидно е

налице тенденция за нарастване броя на общо  свършените граждански дела.
В срок  до три месеца  са приключени 1705 дела през 2006 г.  при 1437  за 2005 г.  и 1194 за 

2004 г.Налице е тенденция за  увеличаване броя  на граждански  дела  приключили в  три месечен 
срок.За 2006 г.същите  са 68,02 %, за 2005 г.  са били 67, 8 % , а  за 2004 г.  68,4 %. Следва да се 
отбележи  обаче  че, тази тенденция   се дължи да  увеличеното  постъпление и съответно
приключване на  делата, разглеждани в закрито  съдебно заседание, каквито са тези по чл. 237 от
ГПК и частните  граждански дела ,  на които основно се  дължи  нарасналото  постъпление на 
граждански  дела през отчетната  година.

Различна е тенденцията при гражданските  дела подлежащи на разглеждане по общия  исков
ред. През 2006 г.  е имало  общо за  разглеждане 2 136 такива дела, при 2 229  за 2005 г. и 2059 за
2004г. Свършени са общо  1621  граждански  дела по общия  ред, или с  30 повече  в сравнение  с 
2005 г.  когато  са   били 1591  , при 1472   за 2004г.

Въпреки  увеличения брой свършени граждански  дела по общия граждански ред,  е
намаляла  бързината на правораздаване по  този вид дела. В  срок   до три месеца  са приключени
общо 841  граждански   дела по  общия ред, или с  89 по  малко от предходната  2005 година , когато
същите  са били 930, при 817 за 2004 г. Процентното   съотношение на приключилите   в срок до три
месеца  дела  по общия  ред е съответно  52 %   за 2006 г.,  58 % за 2005 г.  и  56  % за  2004г.

Със съдебен акт по същество през отчетната година са приключени  1323 дела по общия ред
или  с 43 повече  от  предходната  2005 г. когато са били 1280, при  840  за 2004г.

Прекратени са общо 298 граждански дела по общия ред  при 311  за 2005 г. и 632 за 2004 г. По
61  дела  са постигнати  спогодби  по чл.125 от ГПК, при  50  за 2005 г. и  67 за 2004 г.  По други
причини да прекратени  237 дела, при 261  за 2005 г. и  565 за 2004г.

Проведени  са  общо  4 103 заседания по  граждански дела по общия ред, при  4 161  за 2005
г. и  3 621 за 2004 г.

Като значителен плюс в  работата  по  гражданските дела,  разглеждани  по общия исков  ред,
следва да  се отчете  значително  намалелия брой несвършени дела останали  към края на периода.
Към  края  на 2006 г.  са останали  несвършени  515   граждански  дела по общия  ред, или с 123 по
малко от  2005 г.,  когато са били  638  при 587  за 2004 г.

Производствата по  чл. 126 А от ГПК  общо  за разглеждане  през 2006 г. е имало  51 броя.
През 2005 г. същите  са били 55 , при 72  за 2004г. Свършени са общо 42 от тях, при 48 за 2005 г. и
66  за 2004г. Всички дела от този вид  през  последните три години са приключили с акт по същество
в тримесечен срок, което се определя от самото естество на тези производства. По тези  дела са  
проведени 43 съдебни  заседания за 2006 г.,  при  50  за 2005 г. и 75  за 2004 г. В края на  2006г.  са
останали  не свършени 9 от тези дела, при 7 за 2005 г. и  6 за 2004г.

  Като  беше споменато, през 2006 г. е постъпило  само едно дело  за разглеждане на реда по
чл. 126 Ж от ГПК, което е приключило с  акт  по същество  в срок  до три месеца. През 2005 г.  
такива  дела е и имало седем, а през 20004 г. девет, от които осем  са решени  в три месечен срок с
акт по същество и едно е прекратено. През  последните  три години  не е имало  останали  не
свършени дела по чл. 126 Ж от ГПК към края на  календарната  година.

Административни граждански дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ през 2006г. общо за разглеждане  е
имало 17, при 38 за 2005г. Свършени са общо 17 дела , при  30  за 2005 г. В три  месечен срок   за
приключили   3 дела, при  7  за 2005 г. Със съдебен акт по  същество  да приключили  15  дела , при
27  за 2005 г. Прекратени са  2 от тези  дела, при  3  за 2005 г. Към края на 2006 г  няма останали
неприключили дела от този вид.  Броят  на  несвършените  такива дела към  края  на 2005 г. е бил 8.

 През 2006 г. общо  за разглеждане е имало 193 частни  граждански дела, при  100  за  2005 г.
и 41 за  2004 г. през последните  три  години всички постъпили  дела от  този вид са приключили  в
три  месечен срок.

Както  беше споменато  беше значително  увеличено  постъплението по чл. 237 от ГПК - през
2006 г.  е имало  общо  за разглеждане 654 , при  359  за 2005 г. и  271  за 2004 г. Свършени са общо 
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626 дела  през 2006 г. , при  345  за 2005 г. и 261 за 2004 г. През последните  три  години всички дела
от този вид са  приключени в три месечен срок с акт по същество. В края  на годината  са останали
несвършени 28  дела по чл. 237 от ГПК, при  14 за  2005 г. и 10 за 2004 г.

 
Средна натовареност на съдиите /по щат и действителна/ спрямо делата за разглеждане

и свършените дела.
 
Средната натовареност  на съдиите по щат през 2006 г. спрямо броя дела за разглеждане е

39.61 при 39.87 дела за 2005г. и 32.90 за 2004 г. Очевидно е запазваенто на натовареността през
последните две години.

Действителната натовареност спрямо общия брой дела за разглеждане през отчетната 2006 г.
е била 49.29 дела при 50.74  дела през 2005г. и 45.68 за 2004 г.

Натовареността по щат спрямо свършените дела през 2006г. е 34.27 при 32.12 през  2005 г. и
22.73 за 2004 г.

Действителната натовареност на съдиите спрямо броя на свършените дела през последните
три години е следната: 2006г. - 42.64 дела, 2005 г. - 40.88 дела, 2004 г. -31.56 дела. Налице е трайна
тенденция на увеличение.

През 2006 г. са обработени общо 135 човекомесеца при 132 за 2005г. и 121 за 2004 г.
 
 

3.      Средна продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до постановяване на
съдебен акт.

 
Средната продължителност на разглеждане на делата, приключени през отчетната 2006 г.,

от постъпването до постановяване на съдебния акт за гражданските дела е 5 месеца, а за
наказателните – 4 месеца, ако не се включват частните наказателни дела от досъдебното
производство и съответно 3 месеца, ако се включат и тези дела.

Тази продължителност е изчислена като за всяко дело, приключило с акт по същество през
2006 г. /проверено по срочните книги на съдиите/, е взета предвид продължителността на
разглеждането му в месеци от неговото образуване. Посочените резултати са средно
аритметичните от всички проверени дела.

 
Отлагане на делата.
 
По граждански дела данните за отлагане на делата през последните три години са

следните- за 2006 г. са насрочени в открито съдебно заседание 4 183 дела отложени са от
открито заседание 2514 дела, в това число от първо заседание 1116 дела, за 2005 г. са били
насрочени 4 218 дела, отложени са 2 548 дела, от първо заседание 1 193 дела, за 2004 г. са
били насрочени 3 704 дела отложени са 2244 дела, от първо заседание 968 дела.

Процентното съотношение на отложените от съдебно заседание дела спрямо общо
насрочените за съдебно заседание е съответно: за 2006 г. – 60.1 %, за 2005 г. – 60.4 % и за
2004 г. – 60.6 %. Налице е незначително намаляване броят на отложени дела от открито
съдебно заседание.

През последните три години се наблюдава положителна тенденция за чувствително
намаляване броят на граждански дела с изтекъл срок за разглеждане над три месеца към
края на календарната година. Дела със срок  за разглеждане от 1 до 3 години към  края на
годината е имало – през 2004 г .- 70 дева , през 2005 г – 58 дела, през 2006 г. – 44 дела. Дела
от 3  до 5 години – за 2004 г – 26 броя, за 2005 г. – 20 броя, за 2006 г.  са останали само шест
такива дела. Дела с изтекъл срок над 5 години – през 2004 г.  е имало 16 такива несвършени
дела, през 2005 г. – 15, през 2006 г. – 8.

Данните за отлагане на насрочените наказателни дела за последните три години сочат
следното: през 2004 г. е имало насрочени общо 1 776 дела от общ и частен характер, от които
1 553 от общ характер. Отложени са общо 1 063 дела от които 906 от общ характер. През 2005
г. са били насрочени общо 2 542 ЧХ и ОХ от които 2 294 от ОХ. Отложени са общо 1 531 дела,
от които 1 348 от  общ характер. За 2006 г. са били насрочени 2 347 дела от общ и частен
характер от които 2 044 от общ  характер. Отложени са 1 366 дела общо от които 1 111 дела от
общ характер.

Налице е чувствително намаляване броя на отложените дела от общ характер  в
процентно съотношение през отчетната 2006 г. – през 2004 г. са били отложени общо 58.3 % от
насрочените дела от общ характер , през 2005 г. са отложени 58.8 %, докато през 2006 г. са
отложени 54.4 %  от насрочените ОХНД.
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И при наказателните дела се наблюдава тенденцията за намаляване броя на останалите
несвършени дела със срок на гледане над три месеца към края на календарната година.  С
изтекъл  срок са останали през 2004 г. несвършени 415 дела , през 2005 г. – 340 дела, през
2006 г. – 252 дела. В срок от три до шест месеца през 2004 г. са били 168 дела, през 2005 г. –
92 дела, а през 2006 г. – 32 дела. От шест месеца до една година – през 2004 г. – са били
останали 160 дела, през 2005 г. – 85 дела, през 2006 г . – 40 дела. Със срок над една година –
през 2004 г. са били - 76 дела, през 2005  г. - 65 дела, през 2006 г. – 21 дела.

  Налице е тенденция и на подобряване съотношението да делата върнати за
доразследване от открито и закрито съдебно заседание. През 2004 г. са били върнати от
открито съдебно заседание 17 дела, а от съдия -докладчик само 5 дела. През 2005 г. от
открито  съдебно заседание  са върнати 23 дела, от съдия- докладчик – 9. През 2006 г. от
открито съдебно заседание са върнати 15 дела, а от съдия докладчика 34 дела. Очевидно е 
налице значителното подобряване предварителната работа с наказателните дела от общ
характер преди внасянето им  в открито съдебно заседание.

 
4.      Качество на правораздаването.

 
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 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
 
 
ІІІ.        СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 

            През 2006г. в съдебно - изпълнителната служба към Пазарджишки районен съд са постъпили
общо 703   изпълнителни дела за сумата от 9 449 988 лева.
            Средномесечното постъпление на база 12 месеца е 58.6 броя изпълнителни дела за 2006г.,
при 72 за 2005г. и 18.9 за 2004г.
            Структурата на постъпилите изпълнителни дела за отчетния период е следната:
                        Частни държавни вземания-  87 бр. за сумата 411 195 лв.
                        в полза на юридически лица – 297 дела за 7 721 449          лв.
                        в полза на граждани – 319 дела за  1 317 344 лв.
         В първи район Съдия изпълнител - Мариана Симонова са постъпили 311 изп. дела, втори район 
Съдия изпълнител - Венцислав Люнгов - 168 броя и трети район - Съдия изпълнител Любка Цветанов
- 224 бр.
         В сравнение с  2005г. се наблюдава намаление  както на броя постъпили дела , така и на сумите
които са за събиране.
         През 2004г. са постъпили 680 бр. за 5 008 874 лева от които: 226 бр. за 3 782 585 лв. в полза н
ЮЛ и 454 бр. за 1 226 289 лв. в полза на ФЛ.
         През 2005г. са постъпили 865 бр. за 25 974 414 лева от които: в полза на юридически лица- 41
деба за 24 380 156 лева и полза на физически лица- 455 дела за 1 594 258 лева.
        
         От предходния период са останали несвършени 5 988 дела за сумата от
37 638 491лв. Тоест общо не приключени от предишния период и новопостъпили делата са 6 691 бр.
за общата сума от 47 088 479 лв. В края на 2006г. са останали несвършени 6 196  дела със сума за
събиране от 44 178 425 лв.

През 2006г. са прекратени 434 дела, от които: 11 бр. частни държавни вземания;  159 в полза н
юридически лица и 264 в полза на граждани. От общо прекратените, 342 са прекратените порад
изплащане на дължимите суми и 92 дела по други причини - по подсъдност, подведомственост
давност, перемция, изпратени на друг СИ и др.

По прекратените дела е събрана общо сумата от 1 175 813 лв., от които: частни държавн
вземания- 115 450 лв.;  в полза на юридически лица 485 526 лв. и в полза на физически лица 574 83
лв.
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         Спаднати суми по прекр. по подсъдност, перемция, давност; обезсилване, изпратени на дру
съдебен изпълнител - 1 734 241 лева.
         През годината са извършени следните изпълнителни действия:

-         въвод във владение общо насрочени 30, от които са извършени 14 въвода. По райони 
първи район насрочени 7, извършени 3 въвода, втори район - насрочени 14
извършени 8 и трети район насрочени 9, извършени 3 въвода.

-         опис на движими вещи общо насрочени 370, извършени 141. По райони - първи райо
насрочени 155, извършени 87, втори район - насрочени 89, извършени 18 и трет
район - насрочени 126, извършени 36 описа.

-         Опис на недвижими имоти - общо насрочени 70, от които извършени 35 описа. П
райони - първи район - насрочени 17, извършени 9, втори район насрочени 22
извършени 10 и трети район насрочени 31, извършени 16 описа.

-         Изземване на вещи общо насрочени 24, извършени 16
-         Публична продан - общо насрочени 64, състояли се  13
-         Предаване на дете – общо насрочени 4, изпълнени 2
-         Определени действия общо 23 насрочени, от к / о 7 извършени.

Най - често срещаните причини за отлагане на насрочени изпълнителни действия са: по молб
на взискателите или неявяването им, липса на секвестируеми движими вещи, заключено жилище
нередовни призовавания /особено в селата, където призовките се връчват от служители в кметствата/.

В края на отчетната 2006г. са останали несвършени общо 6 196 изпълнителни дела със сума з
събиране 44 178 425 лв., от които 407 дела за 304 649 лв. в полза на държавата, 1 441  дела за 39 49
111 лв. в полза на юридически лица и 4 075 дела за 4 382 665 лв. в полза на физически лица, от коит
2 774 дела за издръжка със сума за събиране 33 752 лв.

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

През отчетния период са постъпили 95 жалби против действия на съдия - изпълнител. По 52 о
тях действията са потвърдени, по 11 са отменени , 10 са върнати на жалбоподателите;   15 са в СИС 
по 7 няма произнасяне от съда.

Постъпили са общо 3 възражения по чл.250 от ГПК, по 1 бр. няма  произнасяне от съда.
                  

ІV. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
 
През изминалата 2006г. в службата по вписвания към Пазарджишкия районен съд са

образувани общо 6950 дела и са извършени общо 10375 вписвания, от които 142 законни
ипотеки и 127 възбрани. През предходната 2005 година са били образувани общо 5982 дела и са
извършени общо 9209 вписвания.
         Увеличението на вписванията се дължи на увеличения брой подлежащи на вписване актове
според промените в законодателството.
         Структурата на постъпилите за вписване актове през 2006 е следна:
- Законни ипотеки  -  142
- Възбрани  -  127
- Обстоятелствени проверки  -  423
- Дарения  -  608
- Продажби - 4754
- Суперфиции -  18
- Договорни ипотеки - 910
- Замени -  41
- Завещания - 33
- Констативни актове- 1114
- Наеми и аренди- 427
- Искови молби-  38
- Делби -  703
- Актове за държавна и общинска собственост -  720
- Други - 317
 
         Трайна тенденция  към увеличение бележат договорните ипотеки - 386 за 2000г., 448 за 2001,
463 за 2002, 579 за 2003г., 590 за 2004г. 812 за 2005г. и 910 за 2006г. Причината е в проявената
активност на кредитните институции в областта на обезпечаване на вземанията им чрез този
способ.
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         В района на Пазарджишкият районен съд действат 9 частни нотариуса.
Дейността на службата по вписвания към съда е добре организирана. Добро е и

взаимодействието с нотариусите.
 
V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
 

                           1. Сграда, оборудване, проблеми
            През отчетната година беше извършен ремонт и сменено изцяло обзавеждането на всички
помещения в Съдебната палата, ползувани от Пазарджишки районен съд.

И през 2006 г. продължава да стои въпроса с недостатъчната площ на наличните помещения
за съхраняване на подлежащите на архивиране дела и веществените доказателства.
            Няма и достатъчно по площ помещение за оборудване на адвокатска стая. Към момента има
само четири седящи места за четене на дела – по две места в гражданско и наказателно
деловодство.
 
                           2. Техническо оборудване
   

Към края на отчетната 2006 г. Пазарджишкия районен съд разполага с 57 компютъра и 55
лазерни принтера.

От Висшия съдебен съвет бяха получени 2 бр. компютърни конфигурации.
По ЛОТ – 1 на програма ФАР  „Програма за управление на съдебните дела” и ЛОТ – 2

„Програма за управление на работния поток от документи” са инсталирани програмите, но не са
действащи.

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

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”.

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”.

Необходимо е внедряване на програмен продукт за съдебно-изпълнителна служба.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Намирам, че изрично трябва да се спомене, че приетият нов НПК, въпреки многото критики и

резерви в процеса на изготвянето му и непосредствено след влизането му в сила, направи
наказателния процес по-бръз, гъвкав и ефективен като даде възможност за бързото приключване на
наказателните дела, лишени от правна или фактическа сложност.

Влезлият в сила закон за правната помощ също допринесе за решаване на проблемите със
служебната защита и избягване ненужното отлагане на дела.

Тук е мястото да се спомене и отличното взаимодействие с Адвокатска колегия – Пазарджик.
При всеки случай на необходимост служебна защита се реагираше незабавно от страна
адвокатурата.

В заключение, с оглед гореизложеното, може да се направи изводът, че, въпреки значителното
постъпление на дела, работата по правораздаването, както по граждански, така и по наказателни
дела в Пазарджишки районен съд е добре организирана и благодарение на усилията на всеки един
съдия и служител през 2006 година, следва да се отчете за успешна.

 
 
 

Председател на Пазарджишки районен съд:
 

/Александър Александров/


