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Окръжен съд Хасково осъществява правосъдието в
съдебния окръг, включващ общините в съдебните райони на
Районните съдилища в градовете Хасково, Димитровград, Харманли,
Свиленград и Ивайловград. И през отчетния период - календарната
2010 г., работата на съда бе насочена към защита на правата и
законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата
и към точното и еднакво прилагане на законите спрямо всички.

Правораздавателната работа /количество и видове
дела за разглеждане/ е обусловена от географските, социално-
икономическите и демографските характеристики на Хасковска
област, а също и от общата картина на престъпността на територията
й. Ръстът и динамиката на наказателните, търговските и гражданските
дела се предопределя от следните показатели:

- Хасковска област заема 5534 кв.км. - 5 % от
цялата територия на страната. В областта има 261 населени
места,организиран в 11 общини, като областният център - гр.Хасково
през последните години бележи възходящо развитие и става
притегателен център за български и чужди инвестиции;

- Населението се състои от 305 825 души /3,56 % от
цялото българско население/. В административния център - гр.
Хасково живеят 96 206  души.

- През 2010 г. в ОДП Хасково са регистрирани като
извършени  3716 престъпления, което е с 370 престъпления повече в
сравнение с предходната година.

- Два ключови транс-континентални пътя пресичат
територията на областта – първият свързва Западна и Централна
Европа с Истанбул, а вторият Северна Европа със
Средиземноморието. Географското разположение на района, който
обхваща значителна част от границата на страната с РТурция и
РГърция, както и обстоятелството, че на територията са разположени
два гранично-контролни пропускателни пункта, а именно ГКПП
„Капитан Андреево” и ГКПП „Капитан Петко войвода” и преминават
около 200 км. международни, главни и магистрални пътища.
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I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1. Съдии
През годината има промени в съдийския състав на

ОС- Хасково.  С Решение на ВСС по Протокол № 52/11.12.2009г.
Десислава Янева – съдия в ОС Хасково е преместена на длъжност
„съдия” в РС София.

С Решение по Протокол № 6/11.02.2010г. на ВСС, Ива
Димитрова – младши съдия в ОС- Хасково е назначена на длъжност
„съдия” в РС Свиленград, считано от 16.03.2010г.

Съгласно същия протокол е продължен с 6  месеца
срока на назначаване на младшите съдии Пламен Георгиев и
Александър Точевски.

Със Заповед № ЛС-142/19.05.2010г. на
Адм.ръководител-председател на ОС- Хасково младши съдия
Алексъндър Точевски е командирован да изпълнява функциите на
„съдия” в Районен съд Пазарджик за периода 01.06.2010г.  до
21.09.2010г.  Със Заповед № ЛС-267/14.09.2010г. на Адм.ръководител-
председател на ОС- Хасково е продължен периода на командироване,
считано до 21.03.2011г.

С Решение на ВСС по Протокол №33/16.09.2010г.,
считано от 28.09.2010г. на длъжността „младши съдия” в ОС Хасково е
назначена Минка Китова, която от 01.11.2010г. е на 6-месечно
обучение в НИП.

С Решения на ВСС през отчетната година след
атестиране са повишени в ранг и съответното възнаграждение
съдиите, както следва: Росен Русев - „съдия в АС”, Георги Гочев –
„съдия в АС”, Маргарита Делчева – „съдия във ВАС и ВКС”, Милена
Дечева – „съдия във ВАС и ВКС”  и Жулиета Серафимова – „съдия в
АС”.

 Така в края на годината щатното разписание на
Окръжен съд Хасково включва 22 магистрати, от които заети 21. 22-те
щата са разпределени по длъжности, както следва: председател, 2 зам.
председатели, 16 член съдии и 3 младши съдии.

Така в края на годината не всички съдийски щатове
са заети. От  от които/, 7 съдии /38.89 %/  имат  ранг "съдия във ВАС и
ВКС”, а 8 /44.44 %/ са с ранг "съдия в АС". Общо 15 старши съдии в
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ОС Хасково са с ранг по - висок от заеманата длъжност – 83.32 % от
всички.

През настоящия отчетен период председателят на ОС
и заместниците му са полагали усилия за създаване на оптимална
организация на работата, както по отношение на разглеждането и
решаването на делата, така и по отношение на изпълнение на
задачите от материално-битов и финансово-стопански характер. През
последните години правораздавателната дейност на съда се
осъществява по  състави.

Сформираните и променяните през последните
години, поради промяна в кадровия състав на съда състави за
разглеждане на делата по видове, в края на 2010г. са следните:

за разглеждане на въззивни граждански и частни
граждански дела съдиите – Георги Гочев, Господинка Пейчева,
Маргарита Делчева, Деляна Пейкова, Тошка Иванова, Милена Дечева,
Йонко Георгиев, Жулиета Серафимова, Тодор Хаджиев и мл.съдия
Пламен Георгиев; за разглеждане на първоинстанционни и търговски
дела съдиите – Георги Гочев, Господинка Пейчева, Маргарита
Делчева, Деляна Пейкова, Тошка Иванова, Милена Дечева, Жулиета
Серафимова, Йонко Георгиев и Тодор Хаджиев; за разглеждане на
въззивни наказателни, първоинстанционни наказателни и частни
дела съдиите: Росен Русев, Анна Петкова, , Кичка Найденова, Кольо
Димитров, Стратимир Димитров, Милена Петева, Боряна Бончева,
Красимир Димитров, Филип Филипов и мл.съдия Пламен Георгиев,
който участва в съставите само на въззивните производства; за
разглеждане на административни дела съдиите – Милена Дечева,
Йонко Георгиев и Жулиета Серафимова.

Въведеното седмично дежурство на съдиите
продължава. Работата на съда по време на съдебната ваканция е
организирана съобразно предварително изготвен график.

През 2010 година не са образувани дисциплинарни
производства и не са налагани наказания на съдии от Окръжен съд
Хасково на основание чл.307 и сл. от ЗСВ

2. Служители в канцелариите и помощните звена

                               През 2010 г. щатното разписание на Окръжния съд
включва 39 щата за служители. Съдебната администрацията през
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отчетния период е организирана, както следва:
                         Обща администрация: съдебен администратор,
административен секретар, главен счетоводител, системен
администратор, управител съдебни сгради  и зав.техн.служба – общо 6
служители;
                              Специализирана    администрация :  регистратура,
наказателно деловодство, гражданско деловодство, фирмено
деловодство, съдебни секретари-протоколисти, архив и служба
”връчване на призовки и съдебни книжа” – общо 28 служители;
                               Технически длъжности – касиер, чистач, шофьор и
огняр – общо 5 служители.

В края на 2010г. щатовете в съдебната администрация
са изцяло заети. След проведено атестиране съгласно ПАРОАВАС е
увеличен ранга на 11 съдебни служители. През годината са наложени
дисциплинарни наказания на 2-ма съдебни служители.

                             3. Предложения за промени в щата

Основният фактор, диктуващ увеличение на щата на
съда, е обемът и сложността на постъпващите дела от всякакъв
характер. През 2010  г. в ХОС са постъпили общо 1 787 дела. Това
положение /леко завишение на постъпленията / се определя и от
особеностите на съдебния окръг - не само като територия, население и
географско разположение, но и с оглед стопанското развитие и
динамиката на престъпността, както и от настъпилите промени в
законодателството. Нормалното "обслужване" на делата - разглеждане,
движение, приключване в разумни срокове, изисква и нормален брой
съдии, работещи вече със съответната специализация по материя. Към
настоящия момент съобразно натовареността щатната численост на
магистратите и на съдебните служители е в оптимален размер.
Повишените изисквания към всяка една от длъжностите в съдебната
администрация налага необходимост от достатъчен брой служители,
които да обезпечат функционирането на съставите, разглеждащи
дела, при нормална деловодна работа. Показател за равномерно
разпределение на щатовете е  съотношението служители/съдии.
Според статистическите данни, изнесени в сайта на ВСС за първото
полугодие на 2010г. средното съотношение за страната по отношение



7

на окръжните съдилища е 1,87 /1. За 2010 г. съотношението в Окръжен
съд Хасково  е  1,77/1, което видно е по-малко от средното за страната.
Променяното през последните 3 години съотношение е илюстрирано
на  /фиг.1/. Следва да се има в предвид и това, че в рамките на
служителския щат, освен пряко заетите с работата по движението на
делата, е включен и административен и технически персонал.

II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД

1. Постъпили дела.

Като постъпили в ОС дела за календарната 2010 г. се
разглеждат новообразуваните, тези, получени по подсъдност, както и
делата, върнати за ново разглеждане. Техният общ брой за отчетния
период е 1 787. През 2009г. постъпленията на делата са 1 763, през 2008
г. в съда са постъпили общо 1 691 от всякакъв характер. /фиг. 2/. При
щат от 22 съдии, средномесечното постъпление на съдия в ХОС за
2010г. е 6,77, за  2009г. е в размер на 6,67, при 6,71 дела за 2008г.

Всички несвършените дела от предходен период към
01.01. на съответната година, са както следва:  413 за 2008г.,  291 за
2009г. и 232 за 2010г.

Брой дела за разглеждане през отчетния период 2008г.
- 2010г. са: 2104 бр. за 2008г., 2054бр. за 2009г. и 2019 бр. за 2010г./фиг.3/

Процентното съотношение на броя несвършени  дела
към 01.01. на съответната година към броя на делата за разглеждане за
период  2008г. - 2010г. е както следва: за 2010г. – 11,49%, за 2009г. –
14,17% и за 2008г. – 19,63%. Изразено в проценти съотношението на
броя новообразувани дела към броя на  делата за разглеждане  за
периода 2008г.-2010г. е следното : за 2010г. – 88,51%, за 2009г. – 85,83% и
за 2008г. – 80,37%, и за 2007г.- 83,89%.
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Общ брой дела 2008г. 2009г. 2010г.

Дела за
разглеждане

2104 2054 2019

Несвършени дела 413 291 232

Процентно
съотношение

19,63% 14,17 11,49 %

Новообразувани 1691 1763 1787

Процентно
съотношение

80,37 % 85,83 % 88,51 %

Картината на постъпленията за отделните видове
дела е следната:

Първоинстанционни производства :
а/   първоинстанционни наказателни  дела
През 2010 г. в ОС са постъпили 123 НОХД, 124 ВНОХД,

512 ЧНД първа инстанция /чл. 64 НПК, чл.65 НПК, претърсвания  и
изземвания, разпити и т.н./, 85 ЧНД - втора инстанция. Така
постъпилите наказателни дела са общо 795. За сравнение през 2009г. са
били 770, а през 2008г. те са били 771 /фиг. 4/.

Вид 2008г. 2009г. 2010г.
НОХД 104 105 123
ЧНД от досъд. 334 351 390
Комулации 10 13 17
Реабилитации 7 3 7
Др.дела 43 35 49
ВНОХ 175 178 124
ВЧНД 98 85 85

От постъпилите 123 НОХД и тази година най-голям е
делът на тези по глава VІ – Престъпления против стопанството – /46
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дела през отчетния период – 37.40% от всички образувани дела, през
2009г. същите са 43 броя – 40.95%/, през 2008г. са /38 – 36,53%/. Пет са
делата, образувани за по Глава ІІ - престъпления против личността, 13
по Глава V –престъпления против собствеността, 1 дело е образувано
по глава VІІ за престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи, 15 - за престъпления против дейността на
държавните органи и обществени организации по Глава VІІІ/от тях 2
с предмет престъпление по служба с цел облага и общо 12  с предмет
активен подкуп на местно длъжностно лице /,  по глава Х –
престъпления против общественото спокойствие са образувани 2 дела,
41 са делата по Глава ХІ - общоопасни престъпления. През 2009г.  са
образувани 105 НОХД, а през 2008 г. същите са били 104 броя .

Вид престъпление 2008г. 2009г. 2010г.
Глава ІІ – Прест.п/в
личността

4 11 5

Глава V – Прест.п/в
собствеността

18 12 13

Глава VІ – Прест.п/в
стопанството

38 43 46

Глава VІІ – Прест.п/в
ФДОС

2 1 1

Глава VІІІ – прест.п/в
дейността на д.о.о.о.

13 15 15

Глава Х – Прест.п/в
общ.спокойствие

7 1 2

Глава ХІ –
Общоопасни прест.

22 22 41

Общо 104 105 123

Динамиката на постъпленията на НОХД за
тригодишен период  /2008г. – 2010г. / е илюстрирана на фиг. 5.

Процентното съотношение на броя новообразувани
към броя за разглеждане НОХ дела за периода 2008г. - 2010г. е : за
2010г. – 77,36%, за 2009г. – 75,54% и за 2008г. – 67,10. Съотношението на
броя несвършените дела към броя за разглеждане  НОХ дела  е, както
следва  : за 2010г. – 22,64%, за 2009г. – 24,46% и за 2008г. – 32,90% .
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НОХД 2008г. 2009г. 2010г.

Дела за
разглеждане

155 139 159

Несвършени дела 51 34 36

Процентно
съотношение

32,90% 24,46% 22,64 %

Новообразувани 104 105 123

Процентно
съотношение

67,10% 75,54% 77,36 %

Постъплението на първоинстанционните частни
наказателни дела за периода 2008г. - 2010г. е следното: за 2010г. – 463
дела, за 2009г. – 402 дела и за 2008г. – 394 дела. Процентното
съотношение на броя новообразувани първоинстанционните частни
наказателни дела към броя на делата за разглеждане за цитираният
тригодишен период е, както следва: за 2010г. – 98,51%, за 2009г. –
97,34% и за 2008г. – 96,80%. Съотношението на броя несвършени дела
към 01.01. на съответната година към броя на делата за разглеждане
през отчетния период се изразява в проценти, както следва : за 2010г. –
7 дела или 1,49%,  за 2009г. – 11 дела съставляващи 2,66% и за 2008г. – 13
дела изразени, като 3,19%.

ЧНД – І-ва
инстанция

2008г. 2009г. 2010г.

Дела за
разглеждане

407 413 470

Несвършени дела 13 11 7

Процентно
съотношение

3,19% 2,66% 1,49 %

Новообразувани 394 402 463

Процентно
съотношение

96,81% 97,34% 98,51 %

б/ първоинстанционни  граждански  дела
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Общия брой на постъпилите граждански дела от
всякакъв характер за период – 2008г. – 2010г. е следният: постъпили
през 2010г. – 948, през 2009г. – 940 и през 2008г. – 816 броя. Динамиката
на постъпленията за тригодишният период /2008г. - 2010г./е отразена
във фиг.6 от приложенията към  доклада.

Общия брой на постъпилите граждански дела І-ва
инстанция и търговски през тригодишния отчетен период е както
следва:  221 дела през 2008г.,  247 дела през 2009г. и 242 дела за 2010г.

Динамиката на постъпленията за тригодишният
период /2008г. -2010г./ е отразена във фиг.7 от приложенията към
доклада.

Структура на постъпленията по видове
първоинстанционни граждански дела за периода 2008г. - 2010г. :

Вид 2008г. 2009г. 2010г.
Искове по СК 45 40 53
Облиг.искове 69 82 82
Вещни искове 2 3 -
Искове по КТ 1 - -
Несъстоятелност 8 9 15
Искове по ТЗ 13 31 31
Други дела 31 33 25
Частни гр.дела 50 45 35
Жалби за бавност 2 4 1
Общо 221 247 242

Съотношението на броя новообразувани
първоинстанционни граждански дела към броя първоинстанционни
граждански дела за разглеждане  за периода 2008г. – 2010г. е : за 2010г.
– 242 дела или 69,34%, за 2009г. – 247 дела или 68,80% и за 2008г. – 221
дела или 65,38%. Съотношението на останалите несвършени
първоинстанционни граждански дела към 01.01. за всяка година в
отношение към делата за разглеждане са: за 2010г. – 107 дела или
30,66%,  за 2009г. – 112 дела или 31,12% и за 2008г. – 117 дела или 34,62%.
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Гр.дела – І-ва
инстанция

2008г. 2009г. 2010г.

Дела за
разглеждане

338 359 349

Несвършени дела 117 112 107

Процентно
съотношение

34,62% 31,20% 30,66 %

Новообразувани 221 247 242

Процентно
съотношение

65,38% 68,80% 69,34 %

в/ фирмени дела
През годината в ОС са били образувани 44  фирмени

дела, при 49 образувани през 2009г. и 97 образувани през 2008г. /фиг.
8/. Пълният обем работа включва и постановените промени по
образувани фирмени дела – 304. Прекратени са били общо 2
юридически лица. За отчетната 2010г. са издадени 7801 удостоверения
за пререгистрация по §4, ал.2 от ПРЗ на ЗТР.

Въззивни производства :

а/ въззивни наказателни   дела
                               Общия брой на образуваните през годината въззивни
наказателни дела е 209бр., от които ВНОХД- 124 и въззивно-частни  -
85 дела.
                               От всички въззивни наказателни дела  /124/, 98 са
образувани по жалби /79,03%/, а 26 - по протести /20,97 %/. От
посочените дела 46 са образувани по жалби или протести срещу
съдебни актове на РС Хасково, 49 - на РС Димитровград, 15 - на РС
Свиленград, 11 дела - на РС Харманли, 2 дела – на РС Ивайловград и 1
брой на РС Казанлък .
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                               Налице е спад в броя на  постъпилите въззивни
НОХД, в сравнение с предходната година /фиг. 9/, като
постъпленията са съответно 178 дела за 2009г. и 175 за 2008г.
                               Съотношението на новообразуваните дела към делата
за разглеждане за отчетния период е както следва: за 2010г. – 88,71%, за
2009г. – 91,75% и за 2008г. – 83,33%.
                                Съотношението на несвършените към 01.01. за всяка
година дела към делата за разглеждане за съответната година е както
следва : за 2010г. – 13,29%, за 2009г. – 16 дела или 8,25%, за 2008г. – 35
дела или 16,67% и за 2007г. – 29 дела или 11,74%, като е запазена
тенденцията за  намаляване на останалите висящи дела в края на
отчетния период.

Въззивни
наказателни дела

2008г. 2009г. 2010г.

Дела за
разглеждане

210 194 143

Несвършени дела 35 16 19

Процентно
съотношение

16,67% 8,25% 13,29 %

Новообразувани 175 178 124

Процентно
съотношение

83,33% 91,75% 86,71 %

                                По отношение на постъпилите въззивни частни
наказателни дела през отчетния период резултатите са следните : 85
образувани през 2010г., същия брой образувани и през 2009г. и 98 дела
за 2008г. Съотношението на новообразуваните дела към делата за
разглеждане през тригодишния период е следното: за 2010г. – 95,51%,
за 2009г. – 97,70% и за 2008г. – 93,33%. Съотношението на висящите към
01.01. за всяка година към делата за разглеждане  се изразява: за 2010г.
– 4,49%,  за 2009г. – 2 дела или 2,30% и за 2008г. – 7 дела - 6,67% .
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Въззивни частни
наказателни дела

2008г. 2009г. 2010г.

Дела за
разглеждане

105 87 89

Несвършени дела 7 2 4

Процентно
съотношение

6,67% 2,30% 4,49 %

Новообразувани 98 85 85

Процентно
съотношение

93,33% 97,70% 95,51 %

б/ въззивни граждански   дела
Общият брой постъпили граждански въззивни дела за

годината е 431, при  437 за 2009г. и 415 за 2008г.  /фиг. 10. От тези дела
най-голям брой са образуваните по жалби срещу съдебни актове на
РС Хасково /369/, на РС Димитровград – 132 дела. По жалби против
решения на РС Свиленград са образувани 74 дела, на  РС Харманли 64
дела, 14 обжалвани решения на РС Ивайловград, 3 обжалвани дела от
РС Стара Загора и 1 на РС Казанлък. Образувани са 39 въззивни
частни дела постъпили от частни съдия-изпълнители – район Хасково
и 10 дела против Агенция по вписванията. Съотношението на
новообразуваните дела към броя дела за разглеждане е следното: за
2010г. – 431 новообразувани представляващи 81,94% от делата за
разглеждане, за 2009г. – 437 новообразувани или 84,69% и за 2008г. –
415 новообразувани дела или 78,90% . Съотношението на
несвършените въззивни граждански дела към делата за разглеждане за
периода е следното: за 2010г. – 95 останали висящи дела или 18,06%, за
2009г. – 79 останали висящи или 15,31% от общо 516 дела за
разглеждане, за 2008г.- 111 несвършени дела съставляващи 21,10% от
общо 526 дела за разглеждане и  184 броя или 25,66% за 2007г. от общо
717 дела за разглеждане.
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Въззивни
граждански дела

2008г. 2009г. 2010г.

Дела за
разглеждане

526 516 526

Несвършени дела 111 79 95

Процентно
съотношение

21,10% 15,31% 18,06 %

Новообразувани 415 437 431

Процентно
съотношение

78,90% 84,69% 81,94 %

През годината са образувани 275 въззивни частни
граждански дела  по постъпили частни жалби , при 256 за 2009г.  и  180
за 2008г. Съотношението на новообразуваните дела към броя дела за
разглеждане е следното: за 2010г. новообразуваните 275 дела
съставляват 99,64% от делата за разглеждане, за 2009г. – 256 дела или
94,81% от общо 270 дела за разглеждане и за 2008г. – 180
новообразувани или 96,33% от общо 186 дела за разглеждане.
Съотношението на несвършените въззивни частни граждански дела
към делата за разглеждане за периода е следното: 1 дело
представляващо 0,36% от делата за разглеждане за отчетния период, 14
дела или 5,19% от общо 270 дела за разглеждане за 2009г. и  6 дела или
3,23% от общо 186 дела за разглеждане за 2008г.

Въззивни  частни
граждански дела

2008г. 2009г. 2010г.

Дела за
разглеждане

186 270 276

Несвършени дела 6 14 1

Процентно
съотношение

3,23% 5,19% 0,36 %

Новообразувани 180 256 275

Процентно
съотношение

96,77% 94,81% 99,64 %
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2. Брой свършени дела

Всички свършени дела през годината в съда са 1769,
при 1822 за 2009г. и 1815 за 2008г. /фиг.11/. От приключените дела със
съдебен акт по същество /присъда, решение/ са свършили 1 576 дела,
а прекратени са били 193 дела.
                              Средномесечният брой свършени дела по щат на
съдия за 2010г. е 6,70, за 2009г. е в размер на  6,90, при 7,20 дела за 2008г.

Общия брой на свършените през периода 2008г.-
2010г.,  от които в срок до 3  месеца,  както и решените по същество и
прекратените дела са, както следва: през отчетната година от
свършените общо 1769 дела в тримесечен срок са приключили 1350
или 76,31% от делата; за 2009г. от общо свършените 1822  дела в 3-
месечен срок са приключили 1624 или 89,00%; през 2008г. от
свършените 1815 дела в 3-месечен срок са приключили 1410 дела или
77,68%. През отчетния период в сравнение с предходната година се
отчита намаление на свършените в 3-месечен срок дела с над 10%.

От свършените през отчетния период общо 1769 дела
1576 са решените по същество и 193 са прекратени; през 2009г. от
свършените 1822 дела 1694 са решени по същество и 128 са
прекратени; и за 2008г. от общо свършените 1 815 дела 1 648 са решени
по същество, прекратените са 167.

2008г. 2009г. 2010г.

Общо свършени
дела

1815 1822 1769

В срок от 3 месеца 1410 1624 1350

Процентно
съотношение

77,68% 89,13% 76,31 %

Решени по
същество

1648 1694 1576

Прекратени 167 128 193
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Първоинстанционни производства :
а/   първоинстанционни наказателни  дела

Свършени са общо 584 такива дела. От тях 123 са
НОХД, 461 са частни наказателни дела първа инстанция. В
сравнителен план с предходните години резултатите са следните :
свършените през 2009г. първоинстанционни наказателни дела са 509,
от които 103 са НОХД и 406 частни наказателни дела; свършените през
2008г. първоинстанционни наказателни дела са 517, от които НОХД
121, 406 НЧД .

2008г. 2009г. 2010г.

Общо свършени
НОХД

121 103 123

В срок от 3 месеца 57 78 93

Процентно
съотношение

47% 76% 76%

Решени по
същество

74 53 44

Прекратени 47 50 79

Свършените дела по видове престъпления по глави от
НК за период 2008г. – 2010г. се изразяват, както следва:
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Вид
престъпле
ние

2008г. 2009г. 2010г.

Свършени
НОХД

об
що

До
3м

Реш
ени
по
същ
еств
о

Прек
рате
ни

об
що

До
3м

Реше
ни по
същес
тво

Прек
рате
ни

об
що

До
3м

Реше
ни по
същес
тво

Прек
рате
ни

Глава ІІ –
Прест.п/в
личността

9 1 7 2 9 8  6 3 8 3  7 1

Глава V  –
Прест.п/в
собственостт
а

19 7 15 4 12 10 8 4 15 11 10 5

Глава VІ –
Прест.п/в
стопанството

47 26 24 23 41 30 12 29 43 35 7 36

Глава VІІ –
Прест.п/в
ФДОС

4 1 3 1 - -  - - 2 2  1 1

Глава VІІІ –
прест.п/в
дейността на
д.о.о.о.

11 7 9 2 17 12 17 - 12 8 10 2

Глава Х –
Прест.п/в
общ.спокойс
твие

7 5 2 5 - -  - - 4 1  1 3

Глава ХІ –
Общоопасни
прест.

24 10 14 10 24 18 10 14 39 33 8 31

Общо 121 57 74 47 103 78 53 50 123 93 44 79

По отношение на свършените дела НОХД може да се
направи следният преглед: от общо свършените 123 дела за отчетния
период 93 за приключили в 3-месечен срок, което е 75,60%; от
свършените общо 103 дела за 2009г., 78 са приключили в 3-месечен
срок, което е 75,73% и от общо свършените 121  дела за 2008г., 57 от тях
са приключили в 3 месечен срок, което е 47,10. Установената
тенденция през последните две години за увеличаване срочността на
решаването на този вид дела през отчетния период е запазена, като се
регистрира и повишаване в сравнение с последните две години. От
всички свършени през 2010г. дела, със съдебен акт по същество са
преключили 44 дела представляващи  65,77%, като са прекратени 79
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дела или 64,23% от тях; от свършените през 2009г. 103 дела със съдебен
акто по същество са решени 53 дела или 51,46%, като прекратени вкл.
със постигане на споразумение са 50 дела или 48,54%. Данните за
2008г. са следните: от всички свършени общо 121 дела, 74 броя са
решените по същество – 61,16%, като прекратените са 47 или 38,84.

По отношение на прекратените НОХ дела за периода
2008г. - 2010г. следва да се направи следната констатация: от общо
прекратените за отчетната година 79 дела 53 са приключили с
постигане на споразумение; от общо 50 прекратени дела за 2009г., 32
са приключили със постигане на споразумение, 15 са върнати за
доразследване и 3 са прекратени по други причини;   от общо 47
прекратени дела за 2008г., 16 са приключили със постигане на
споразумение, 27 са върнати за доразследване и 4 са прекратени по
други причини.

През отчетния период, с влезли в сила присъди и
определения за одобряване на споразумение по реда на чл.381 и
чл.384 от НПК са приключили 106 дела, по които е оправдано 1 и  са
осъдени 148 лица. Структурата на наказаната престъпност по видове
престъпления по глави от НК е, както следва:

Вид престъпление Влезли в сила
присъди

В т.ч.
оправдателни

Осъдени лица

Глава ІІ  -
Престъп.п/в личността

4 5

Глава V  -
Престъп.п/в собствеността

13 17

Глава VІ  -
Престъп.п/в стопанството

45 1 67

Глава  VІІ -
Престъп.п/в ФДОС

- - -

Глава VІІІ  -
Престъп.п/в дейността на
ДООО

11 - 12

Глава Х  - Престъп.п/в
общ.спокойствие

2 - 12

Глава ХІ  -
Общоопасни престъпления

31 - 35

ОБЩО 106 1 148
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За тригодишният отчетен период са постановени
оправдателни присъди, както следва:

- през 2008г. са постановена 7 оправдателни присъди,
от които 1 по Глава ІІ НК – Престъпления против личността; 3 по
Глава V НК – престъпления против собствеността;  1 оправдателна по
Глава ІХ – Документни престъпления; 1 по Глава Х НК –
Престъпления против общественото спокойствие и 1 по Глава ХІ НК –
общоопасни престъпления, като по 2 от присъдите има постановяване
на частично оправдаване на някои от подсъдимите;

                     - през отчетната 2009 година са постановени 3 изцяло
оправдателни присъди и 1, по която е оправдан изцяло само един от
четиримата подсъдими.

                     - през отчетната 2010 година е постановена една
изцяло оправдателна присъда, една – по която е оправдан един
подсъдим от общо трима, както и една присъда, по която са оправдани
трима от общо 7 подсъдими. От тях:
                               Една оправдателна присъда е по обвинение за
престъпление по Глава V от НК –„Престъпления против
собствеността” . За да стигне до този резултат, решаващият съдебен
състав е приел, че инкриминираното престъпление не е установено и
доказано по несъмнен начин. Съдебният акт на ХОС е бил проверен от
въззивен съд и е отменен на процесуално основание – поради
нарушаване процесуалните права на прокурора. Делото е върнато на
ХОС за ново разглеждане в друг съдебен състав и в момента е висящо.;
                              Една оправдателна присъда е постановена за
престъпление по Глава VІ Раздел ІІІ от НК – „Престъпления против
собствеността”. Съдът е приел недоказаност на обвинението  по
отношение на един от общо трима подсъдими – а именно, че
нкриминираното престъпление е извършено и от него. Присъдата,
като необжалвана е влязла в законна сила.
                               Последната от присъдите е частично оправдателна –
оправдани изцяло са трима от общо седем подсъдими по обвинение за
престъпление по Глава VІІ „Престъпления против финансовата,
данъчната и осигурителната системи”. Приета е недоказаност на
участието и на тези трима подсъдими в извършеното престъпление.
Този съдебен акт е преминал въззивен контрол пред ПАС, като е
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потвърден в оправдателната част. В момента делото е висящо пред
ВКС.

                    От гореизложеното, съпоставено с отчетните данни за
2008 година и 2009 година, следва, че е налице трайна тенденция за
намаляване броя на постановени от ХОС оправдателни присъди. Така,
през 2008 година броят им е бил 7, през 2009 година – 4, а през
отчетната 2010 година – едва три. В разглежданите случаи не може да
се приеме,  че са резултат от законодателни проблеми.  По-скоро се
изисква по-внимателна преценка на доказателствата  и по-задълбочен
правен анализ от страна на органите на досъдебното производство и
прокурора. От голямо значение е и субективна преценка и
вътрешното убеждение на всеки конкретен прокурор, повдигнал
обвинението.

Относителният дял на осъдителните присъди спрямо
внесените прокурорски актове за период 2008г.- 2010г. се изразява,
както следва:

- за 2008г. – от внесените прокурорски актове са
образувани 104 НОХД и останалите несвършени от предходен период
общо 155 дела, от които приключилите с осъдителна присъда и
постигнато споразумение са 90 дела, изразено в процентно отношение
е 58,06% от общо делата за разглеждане; от внесените обвинителни
актове върнати за доразследване от съдията-докладчик са 8 дела и 19
/от които 3 върнати неодобрени споразумения/  в открито съдебно
заседание;

- за 2009г.  -  от внесените прокурорски актове са
образувани 105 НОХД и останалите несвършени от предходен период
общо 139 дела, от които приключилите с осъдителна присъда и
постигнато споразумение са 85 дела, изразено в процентно отношение
е 61,15% от общо делата за разглеждане; от внесените обвинителни
актове върнати за доразследване от съдията-докладчик са 12 дела и 3 в
открито съдебно заседание;

- за 2010г. – образуваните НОХД през годината и
останалите несвършени от предходен период са 159 дела, от които
приключилите с осъдителна присъда и постигнато споразумение са
123 дела, изразено в процентно съотношение е 77,36% от общо делата
за разглеждане ;

                    През отчетния период Хасковският окръжен съд е
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прекратил и върнал на прокурора на основание чл.   249 ал.  2 от НПК
общо 19 НОХД. От тях 3 разпореждания за връщане са били
обжалвани пред ПАС,  като само едно е отменено.  Както и през
предходния отчетен период, прави впечатление повторяемост на
допуснати на досъдебно производство отстраними съществени
процесуални нарушения.

                  1) Към първата група основания за връщане делата на
прокурора спадат недостатъци на обвинителен акт. Често се
констатира непълно описание на престъплението съгласно
изискванията на чл. 246 ал. 2 от НПК, изразяващо се в липса на
изложение на всички факти и обстоятелства, представляващи
елементите (признаците) на престъплението от обективна и
субективна страна – по 7 от делата.

                 Например: по 1 дело за престъпление по чл. 203 ал. 1 вр.
чл. 201 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК липсва изложение на факти за част от
престъпното деяние. По 1 дело, също за престъпление против
собствеността, не са посочени времето и мястото на извършването на
всяко от деянията, включени в обвинението за продължавано
престъпление.

                 По едно дело за контрабанда на наркотични вещества
не са посочени факти и обстоятелства, касаещи съучастническа
дейност, за каквато има обвинение.

                По дело за престъпление по чл. 172б ал. 1 от НК
обвинителят не е посочил собствениците на търговските марки, чиито
права са били нарушени.

                По 1 дело за разпространение на наркотични вещества в
страната (чл. 354а от НК), прокурорът не е посочил факти, касаещи
съществени елементи от обективната и субективната страна – време и
място на престъплението, съучастническа дейност. А относно едно от
обвиняемите лица въобще липсват факти, от които да се изведе
неговата съпричастност към престъплението.

               По дело за престъпление по чл. 203 ал. 1 вр. чл. 201 от НК
обвинителят не е посочил стойността на присвоеното имущество
(вещи).

               По 1 дело за престъпление по чл. 343 ал. 1 б. „в” от НК
обвинителят не е обосновал с факти което и да е от посочените от него
нарушения на ЗДвП.
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               2) Друга по-често срещана причина за връщане на
обвинителни актове на прокурора е несъответствие между словесното
и цифрово описание на правната квалификация, както и
противоречие между обстоятелствената и заключителната части на
обвинителния акт.  – общо по 4 дела.

              Така по дело за престъпление по чл. 255а ал. 2 вр. ал. 1 от
НК е допуснато противоречие относно формата на изпълнителното
деяние, чрез която се твърди, че е избегнато плащането на данъчните
задължения.

             По две дела за контрабанда са допуснати противоречия,
касаещи датите на извършване на престъпленията. По друго дело – за
контрабанда на наркотични вещества по чл. 242 ал. 4 пр. 1 от НК е
допуснато разминаване между словесната и цифрова квалификация
на престъпното деяние.

            3) Наблюдава се значително увеличаване (2 пъти) на
допуснати от органите на досъдебното производство други
нарушения на процесуални права на страните. Така, през 2009 година
към тази категория са били отнесени 4 дела, а пред 2010 година те са 8.

           Едно от нарушенията е на изричната забрана по чл. 219 ал.
8 от НПК. Друго често срещано нарушение съставлява приключване
на досъдебното производство и внасяне на делото в съда без да се даде
отговор на изрично направени от обвиняемия възражения и
доказателствени искания.

          По едно от делата органите на досъдебното производство не
са установили пълния кръг на наследници на пострадалия от
престъплението.

          В друг случай досъдебното производство е приключило по
начин, непозволяващ да се провери дали обвиняемият е реализирал
правото си да има защитник.

              По едно от делата съдът е приел, че не е било извършено
изискуемото от закона щателно издирване на обвиняемия и не са били
налице предпоставките за провеждане на наказателното производство
в негово отсъствие.

              По едно дело не е извършено предявяване материалите
на досъдебното производство – което в случая е било задължително.

По три НОХД Хасковският окръжен съд  не е одобрил
споразумения и е върнал делата на прокурора.  По едно от тях ХОС е
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приел, че предложеното споразумание противоречи на морала и
съдебната практика, тъй като наказанието е занижено. По едно от
делата на досъдебното производство не са били събрани надлежни
доказателства за вида и характера на предмета на престъплението,
имащи пряко отношение към съставомерността на деянието.

              През 2010 година няма случаи  на връщане на дела на
Хасковската окръжна прокуратура в резултат на отмяна на присъди от
Пловдивския апелативен съд или ВКС.

                            По отношение на съдените и осъдените лица за
отчетния период  данните са следните:

Съдени
лица

Осъдени
лица

Условно До 3г. От 3-
10г.

От 10-
30г.

Доживотен
затвор

Други
наказания

2008г. 126 113 19 23 39 15 - 17
2009г. 113 108 20 26 27 9 - 26
2010г. 145 140 42 36 32 6 3 21

                    През отчетния период пред Хасковския окръжен съд е
останало несвършено 1 дело, отговарящо на критериите утвърдени от
ВСС с Решение по протокол № 39/08.10.2008г. „Дела с изключително
значим обществен интерес”. Делото е образувано през предходен
отчетен период и касае обвинение за данъчни измами в особено
големи размери и участие в организирани престъпни групи,
съставени с цел да вършат данъчни престъпления в страната. В
Окръжен съд Хасково по-голяма част от образуваните през последните
две години НОХ дела са със  значим обществен интерес,  извън
критериите посочени от ВСС.

                       Към 31.12.2010 година производството по делото не е
приключено поради идентични причини – голяма сложност и
обемност на задачите, поставени на СЕИ в хода на съдебното
следствие и продължително изготвяне на експертни заключения.

                              Обжалваните и протестирани първоинстанционни
наказателни дела за 2010г. са 76 бр., от които НОХД – 37 бр.
Резултатите от въззивната и касационна проверка за същата година са:
от върнатите НОХД 31 дела, потвърдени – 16 съдебни акта, отменени –
1 и изменени 14.
                             Резултатите от въззивната проверка за същата година
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по отношение на частните наказателни дела, от които обжалвани са 39
дела : от върнатите 41 дела, потвърдени са – 34, отменени - 6 и изменен
е 1 съдебен акт.

б/ първоинстанционни  граждански  дела
През 2010г. са свършени 280 граждански дела от

първа инстанция. Сравнителния анализ за 2 години назад показва
следните резултати: през 2009г. са свършените първоинстанционни
граждански дела са 248, същите през 2008г. са били 228.

2008г. 2009г. 2010г.

Общо свършени гр.дела
І-ва инстанция

228 248 280

В срок от 3 месеца 97 158 221

Процентно отношение 42,54% 63,71% 78,93%

Решени по същество 185 204 242

Прекратени 43 44 38

Свършените дела в срок до 3м.  в сравнение с общо
свършените по години, изразено в процентно отношение са, както
следва:  през 2008г.  - 42,54% за 2008г., 63,70% през 2009г. и през 2010г.
78,93% . Тези резултати сочат увеличаване срочността при свършените
първоинстанционни граждански дела ежегодно с около 15%.

От общо свършените първоинстанционни
граждански дела за 2010г. – 280 дела, 242 са решените по същество,
което е 86,43% от общо свършените дела и прекратени са 38 дела или
13,57%. Резултатите за предходните две години са: 2009г. – от
свършени 248 дела, 204 са решените по същество, което е 82,26% от
общо свършените дела и прекратени са 44 дела или 17,74%; за 2008г.-
228 дела, 185 са решени по същество, което е 81,14% от общо
свършените дела и прекратени са 43 дела или 18,86%.
                               Сред най-често срещаните причини за прекратяване
на  гражданските дела  са: изпратени по подсъдност, повдигане спор
за подсъдност, оттегляне на иска  и др.
                              Обжалваните първоинстанционни граждански дела за



26

2010г. са 80 бр. Резултатите от въззивната и касационната проверка за
същата година са: проверени общо 48 дела, от които: потвърдени – 32,
отменени – 8 и изменени 8.
                             Резултатите от въззивната проверка за същата година
по отношение на частните граждански дела: върнати 11, от които
потвърдени – 8, отменени 1 съдебен акт и изменени 2.

                               в/ фирмени дела

Постъпилите фирмени дела за отчетния период са
общо 44, свършени 43 дела и останали висящи 9 бр. дела. Свършените
дела през предходните години се изразяват, както следва: за 2009г. - 52
свършени дела и за 2008г. -119свършени дела .

2008г. 2009г. 2010г.

Общо свършени
фирмени  дела

119 52 43

                              Постановените решения за промени през отчетния
период са 304, при  108 за 2009г. и  164 през 2008г.

                               Въззивни производства :
а/ въззивни наказателни   дела
През годината са свършени общо 208 въззивни

наказателни дела, от които  126  са въззивни наказателни,  82 - частни
наказателни дела втора инстанция. В сравнителен план по отношение
на свършените дела за последните 3 години резултатите са следните:
от общо свършените през 2010г. - 126 въззивни наказателни дела, в
срок от 3 месеца са приключили 93 броя дела съставляващи 73,81% от
общо свършените; през 2009г. от общо свършените 175 въззивни
наказателни  дела, в срок до 3 месеца са приключили 144 такива или
82,29%; от общо свършените през 2008г. - 194 дела, в срок до 3 месеца са
приключили 160 дела или 82,47.

От всички свършени дела за 2010г. по същество са
решени – 118 дела или 93,65%, като прекратените са 8 или 6,35%. От
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всички свършени въззивни наказателни дела през 2009г. по същество
са решени 165 дела, представляващи 94,29%, като прекратените 10 дела
за годината са 5,71%. През 2008г. по същество са решени 188 дела,
представляващи 96,91%, прекратени са 6 дела или 3,09%.

2008г. 2009г. 2010г.

Общо свършени въззивни
наказателни дела

194 175 126

В срок от 3 месеца 160 144 93

Процентно съотношение 82,47% 82,29% 73,81%

Решени по същество 188 165 118

Прекратени 6 10 8

От  общо свършените 126 въззивни дела през 2010г.-
62 са с потвърдена присъда на първоинстанционния съд. Изменени са
28 присъди, от които на 10 присъди наказанието е намалено, на 2
наказанието е увеличено, на 10 с промени в наказателната част, 3
присъди с промяна в гражданската част и по 3 присъди е приложено
условно осъждане. Няма отменени отчасти с връщане за ново
разглеждане   първоинстанционни присъди за отчетния период.
Изцяло отменени присъди са 29  броя,  като от тях с връщане за ново
разглеждане 22  и  7 с произнасяне на нова присъда.

                 През отчетния период съдебните състави на ХОС са
постановили 7 въззивни решения за отмяна на първоинстанционните
присъди и връщане делото на прокурора.

                    Причините са сходни с тези, посочени по
първоинстанционните наказателни дела.

Обжалваните въззивни производства през годината са
6. Резултатите от касационната проверка – върнати 6 дела, от които: 5
потвърдени и 1 отменен съдебен акт.

Данните за свършените частни наказателни дела ІІ-ра
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инстанция са следните:от общо свършените през отчетната година 82
дела всички са свършени в 3-месечен срок ; през 2009г. от свършените
83 дела – 80 са в 3-месечен срок или 96,39% и през 2008г. от общо
свършените 103 дела – 93 са в 3-месечен срок или 90,29% и от общо
свършените.

Като обща констатация : запазена е тенденцията за
високата срочност на свършените въззивни частни наказателни дела.

2008г. 2009г. 2010г.

Общо свършени въззивни частни
наказателни дела

103 83 82

В срок от 3 месеца 93 80 82

Процентно съотношение 90,29% 96,39% 100%

Решени по същество 97 83 82

б/ въззивни граждански  дела
През годината са свършени общо 695 бр.

второинстанционни граждански дела, от които 422 въззивни
граждански дела и 273 частни граждански дела.

Свършените въззивни граждански дела за период
2008г.- 2010г. са: за отчетната 2010г. от общо свършените въззивни
граждански дела 321 са в 3-месечен срок, което е 76,07%; през 2009г. от
общо свършените 473 въззивни граждански дела 437 са в 3-месечен
срок, което е 92,39% и през 2008г. от общо свършените 447 въззивни
граждански дела 333 са в 3-месечен срок, представляващи 74,49%. На
база цитираните данни се констатира спад в срочността при
решаването на въззивните граждански дела.

 От свършените през изминалата година въззивни
граждански дела 393 или 93,12% са решените по същество и 29 са
прекратени, представляващи 6,87% от свършените дела. За 2009г.
данните са: от 473 свършени въззивни граждански дела, 458 са решени
по същество, което е 96,83% и прекратени са 15 дела съставляващи
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3,17% и за 2008г. от свършени 447 въззивни граждански дела, 409 са
решени по същество или 91,50% от всички свършени дела и 38 са
прекратени, което представлява 8,50%.

Сред най-често срещаните причини за прекратяване
на делата се изразяват в : оттегляне на въззивната жалба, връщане за
изпълнение на дадените указания за администриране на въззивната
жалба, недопустимост на жалбата и др.

2008г. 2009г. 2010г.

Общо свършени въззивни
граждански  дела

447 473 422

В срок от 3 месеца 333 437 321

Процентно съотношение 74,49% 92,39% 76,07 %

Решени по същество 409 458 393

Прекратени 38 15 29

През 2010г. от общо свършените 422 дела, 244 са с
оставени в сила решения на първоинстанционния съд, 68 изменят
решението отчасти, по 66 решението е изменено изцяло и е
постановено ново решение, 15 обезсилват първоинстанционното
решение и на 29 решението е прекратяване на делото.

Свършените въззивни частни граждански дела за
период 2008г. - 2010г. са: за 2010г. всички свършени 273 са приключили
в 3-месечен срок; за 2009г. всички свършени 269 дела са приключили в
3-месечен срок; както и за 2008г. всички свършени 172 дела са
приключили в 3-месечен срок.

От свършените 269 частни граждански дела през
отчетния период всички са решени със съдебен акт по същество.
Запазена е тенденцията през последните години на високата срочност
при решаването на тези дела.
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2008г. 2009г. 2010г.

Общо свършени въззивни
частни граждански  дела

172 269 273

В срок от 3 месеца 172 269 273

Процентно съотношение 100% 100% 100 %

Решени по същество 163 269 251

Прекратени 9 - 22

Обжалваните граждански въззивни производства през
изминалата година са 206. Резултатите от касационната проверка са,
върнати 64 от тях: 26  потвърдени , отменени 30 и изменени 8 съдебни
акта.

Резултатите от въззивната проверка за същата година
по отношение на въззивните определения, от които обжалвани са 36
дела : върнати 171, от които потвърдени – 165 и отменени 6 съдебни
акта.

3. Сравнителен анализ на постъпленията за
периода    2008 г. - 2010 г.

На основата на посочените по-горе данни за
постъпленията в ОС, включително и за периода 2008 г. - 2010 г., могат
да се направят следните изводи:

- отчита се устойчивост при постъплението на
наказателните дела – 795 за 2010г., 770 за 2009г.  и  771 през 2008г., като
същото се отнася и за  постъплението на НОХД макар през отчетния
период да се отбелязва леко завишение. Съществена промяна във
вътрешната структура на постъпленията по НОХД през последните
две години не се отчита, като най висок е делът на престъпленията по
Глава VІ - против стопанството. При първоинстанционните частни
наказателни дела също се регистрира увеличаване в броя им - 463 за
2010г., при 402 за 2009г. и  394бр. за 2008г. Намалели са само
образуваните през годината ВНОХД, които през отчетния период са
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124, при 178  за 2009г. и 175 за 2008г. Постоянство в броят на
постъпилите ЧНД дела- втора инстанция – по 85 дела за последните
две години и 98 за 2008г.   Като цяло ръстът на наказателните дела е
резултат на промените в законодателството, на ръста на
престъпността, а също и на стремежа на наказателното
правораздаване да отговори достатъчно бързо и адекватно на
очакванията на обществото към него;
                               - по отношение на постъпленията на
първоинстанционни граждански и търговски дела се отчита
устойчивост : 242 за отчетния период,  247 за 2009г. и 221 дела за 2008г.
Почти постоянен е броят и на постъпилите въззивните граждански
дела. Статистиката за последните три години е следната -  431 дела за
2010г., 437 за 2009г. и 415 за 2008г. Тенденция към увеличаване при
постъплението на второинстанционните частни граждански дела се
костатира за тригодишния период : 275 за 2010г., 256 за 2009г. и 180 за
2008г. Промените се дължат преди всичко в изменението на
законовата уредба със влизане в сила на новия ГПК и динамичната
икономическа обстановка в страната.

С не много високи темпове, но се отчита увеличаване
на постъпленията, като цяло в Окръжен съд Хасково в сравнителен
план с предходната години – образувани през отчетния период са
1787 дела, при 1763 за 2009г. и 1691 дела за 2008г.

Така извода, който може да се направи е за една
намалена натовареност около средната за страната на окръжните
съдилища на съдийския състав с правораздавателна работа, като
натовареността по щат на база постъпили дела е в размер на 6,77,
натовареност  7,65 на база дела за разглеждане и 6,70 на база свършени
дела, предпоставка за висока срочност и качество на постановените
съдебни актове.

4. Жалби за бавност
През 2010 г. в ОС Хасково е постъпило и образувано 1

дело с предмет чл.255 ГПК. Постъпилата жалба е от РС-Харманли и е
без уважение.
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5. СРС
През отчетния период са издадени 657 броя

разрешения за използване на специални разузнавателни средства и са
изготвени 53 броя веществени доказателствени средства.

6. Анализ на натовареността.
1. Средната натовареност по видове дела за

разглеждане през отчетният период– общ брой :

Гр.дела І-
ва
инстанци
я

Наказ. І-
ва
инстанц
ия

Адм.д. Ф.д. Гр.ІІ-ра
инстанци
я

Наказ.     ІІ-
ра
инстанция

Общо

2008г. 338 562 47 130 712 315 2104

2009г. 359 552 16 60 786 281 2054

2010г. 349 629 7 52 750 232 2019

2. Натовареност по щат при база всички дела за
разглеждане – висящи и постъпили през тригодишен отчетен период.

Дела за разглеждане Бр.съдии по щат Натовареност по щат

2008г. 2104 21   8,35

2009г. 2054 22   7,78

2010г. 2019 22   7,65

3. Натовареност по щат при база свършени дела през
същия период.

Свършени дела Бр.съдии по щат Натовареност по щат

2008г. 1815 21   7,20

2009г. 1822 22   6,90

2010г. 1768 22   6,97
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4. Натовареност по щат при база всички дела за
разглеждане – висящи и постъпили през тригодишен отчетен период
/без фирмените дела/.

Дела за разглеждане Бр.съдии по щат Натовареност по щат

2008г. 1974 21   7,83

2009г. 1994 22   7,55

2010г. 1967 22   7,45

5. Натовареност по щат при база свършени дела през
същия период /без фирмените дела/.

Свършени дела Бр.съдии по щат Натовареност по щат

2008г. 1696 21 6,73

2009г. 1770 22 6,70

2010г. 1725 22 6,53

6. Действителна натовареност при база всички дела за
разглеждане.

Дела за разглеждане Отработени
човекомесеци

Действителна
натовареност

2008г. 2104 245  8,59

2009г. 2054 249  8.25

2010г. 2019 231  8,74

7. Действителна натовареност при база всички
свършени дела .
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Свършени дела Отработени
човекомесеци

Действителна
натовареност

2008г. 1815 245   7,41

2009г. 1822 249   7,32

2010г. 1768 231   7,65

8. Действителна натовареност при база всички дела за
разглеждане /без фирмените дела/.

Дела за разглеждане Отработени
човекомесеци

Действителна
натовареност

2008г. 1974 245   8,05

2009г. 1994 249   8,01

2010г. 1967 231   8,52

9. Действителна натовареност при база всички
свършени дела /без фирмените дела/ .

Свършени дела Отработени
човекомесеци

Действителна
натовареност

2008г. 1696 245   6,92

2009г. 1770 249   7,10

2010г. 1725 231   7,47

10. Натовареността на  съдиите, на база дела за
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разглеждане през 2010  по видове, посочена както следва:

Име на съдия
Дела за
разглеждане Натовареност %

  Гр. дела Адм.д Нак. Дела ф.д общо
І-
инст.

ІІ
инст. Іинст. ІІинст 2019

Росен Русев 14 9 23 1,14
Анна Петкова 66 25 91 4,51
Георги Гочев 46 70 1 27 4 2 150 7,43
Господинка Пейчева 20 70 20 4 114 5,65
Стратимир Димитров 70 23 93 4,61
Кичка Найденова 21 15 36 1,78
Кольо Димитров 50 24 74 3,46
Деляна Пейкова 22 73 41 3 139 6,88
Милена Петева 66 57 23 146 7,23
Тошка Иванова 25 82 20 2 9 138 6,84
Маргарита Делчева 47 81 25 1 154 7,63
Милена Дечева 40 4 15 10 69 3,42
Боряна Бончева 46 24 70 3,47
Йонко Георгиев 40 72 1 23 4 7 147 6,28
Жулиета Серафимова 47 75 1 18 1 11 153 7,58
Десислава Янева 5,06
Тодор Хаджиев 60 62 13 1 12 148 7,33
Красимир Димитров 50 22 72 3,57
Филип филипов 53 22 75 3,71
Александър Точевски 28 5 33 1,63
Пламен Георгиев 70 21 91 4,51

Председателя на съда освен, като докладчик е
участвал, като председателстващ съставите по 6 НОХД, не намерили
отражение в горепосочената таблица.
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11. Натовареността на  съдиите на база свършени дела
през 2010г. по видове, посочена както следва:

Име на съдия Свършени дела Натовареност %
  Гр. дела Адм.д Нак. Дела ф.д общо

І-
инст.

ІІ
инст. Іинст. ІІинст  1768

Росен Русев 12 3 15 0,85
Анна Петкова 63 25 88 4,98
Георги Гочев 40 66 1 27 4 2 140 7.92
Маргарита Делчева 19 74 25 118 6.67
Господинка Пейчева 11 67 20 4 102 5.77
Стратимир Димитров 3 62 22 87 4.92
Кичка Найденова 11 9 20 1.13
Кольо Димитров 2 42 21 65 3.68
Деляна Пейкова 13 70 41 3 127 7.18
Милена Петева 63 51 23 137 7.75
Тошка Иванова 14 70 19 2 8 113 6.39
Милена Дечева 28 2 15 8 53 3.00
Боряна Бончева 43 23 66 3.73
Йонко Георгиев 27 67 23 4 6 127 7.18
Жулиета Серафимова 32 65 1 18 1 9 126 7.13
Тодор Хаджиев 50 57 13 1 10 131 7.41
Красимир Димитров 1 44 20 65 3.68
Филип филипов 49 19 68 3.85
Александър Точевски 28 5 33 1.87
Пламен Георгиев 68 19 87 4.92

                               12.  Качество на свършените актове .
Резултатите на върнатите от въззивна и касационна

проверка по видове дела и съдии са отразени, както следва:
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Съдийски С в ъ р ш е н и    д е л а Отме- Изме- Потвър
Име на съдията стаж Граждански Наказателни нени нени дени

І инст.
ІІ
инст.

І
инст. ІІ инст. Адм. Фирмени Общо с.а. с.а. с.а.

Росен Гинев Русев 12 3 15 1 2
Анна Петкова 63 25 88 7
Георги Гочев 40 66 27 4 1 2 140 1 21
Господинка Пейчева 11 67 20 4 102 2 24
Стратимир Димитров 62 22 3 87 1 8
Кичка Найденова 11 9 20 2 1 1
Кольо Димитров 42 21 2 65 1 1 6
Деляна Пейкова 13 70 41 3 127 3 21
Милена Петева 63 51 23        137 2 1 6
Тошка Иванова 14 70 19 2 8 113 8 23
Маргарита Делчева 19 74 25 118 1 27
Милена Дечева 28 15 2 8 53 3 25
Боряна Бончева 43 23 66 3 1 3
Йонко Георгиев 27 67 23 4 6 127 10 16
Жулиета Серафимова 32 65 18 1 1 9 126 3 1 21
Десислава Янева 5 6
Тодор Хаджиев 50 57 13 1 10 131 2 20
Красимир Димитров 44 20 1 65 2 8
Филип Филипов 47 19 2 68 5 8
Александър Точевски 28 5 33 2 15
Пламен Георгиев 68 19 87 1 18
Ива Димитрова 4 16
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а/граждански дела
- първаинстанционни
Общо върнати от въззивна проверка

първоинстанционни производства за 2010г. на ОС-Хасково са 58, от
които 47 решения и 11 определения.
                              От върнатите от въззивна проверка
първоинстанционни решения по граждански дела потвърдени, като
изцяло правилни и законосъобразни са 31, изцяло отменено или
обезсилени са 8 броя и частично отменени или обезсилени са също 8
съдебни акта.
                              От върнатите от въззивна проверка
първоинстанционни определения по граждански дела, потвърдени,
като изцяло правилни и законосйобразни са 8 броя, изцяло отменено е
само 1 определение и частично отменени или обезсилениса 2 съдебни
акта.
                               Разгледани общо като сбор изцяло потвърдени
първоинстанционни актове от проверените от въззивна инстанция за
2010г. са 39 броя, изцяло отменени са 9 съдебни акта и частично
ревизирани 10 съдебни акта. В рамките на върнатите от въззивен
сонтрол няма съдебни актове на ОС-Хасково, които са обявени са
нищожни.
                               Отнесени в процентно огтошение потвърдените
първоинстанционни съдебни актове по граждански дела, преминали
през инстанционен контрол, върнати през 2010г. съставляват 67,24%.
Този резултат е добър,  като следва да се отчетат и особеностите на
първоинстанционното производство, в рамките на което се извършват
основните съдопроизводствени действия по събиране на
доказателства и приложение на закона в гражданския процес.
                               Въпреки доброто съотношение на потвърдените към
отменените актове, Окръжен съд Хасково има възможност да намали
броя на ревизираните актове от по-горни съдилища по свои
първоинстанционни производства.

- въззивни производства
За отчетния период от инстанционна проверка са

върнати общо 235 въззивни граждански производства на Окръжен съд
Хасково. От тях по 191 въззивни производства са изцяло потвърдени
или не са допуснати до касационна проверка от по-горния съд.
Отменени изцяло са 36 съдебни акта и частично отменени са 8.

Като обобщение и процентно съотношение следав да
се посочи, че върнатите въззивни производства на ОС-Хасково през
2010г. - 81,28% са изцяло правилни и законосъобразни, 15,32% са
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отменени или обезсилени, поради неправилно приложение на закона
и 3,40% са частично отменени или обезсилени. Горепосочените цифри
сочат висок процент потвърдени, като правилни и законосъобразни
постановените от магистратите съдебни актове, но предполагат и
възможност за намаляванетоим, за което съдът има ресурс.

Общите резултати след въззивна и касационна
проверка на граждански дела в т.ч. първоинстанционни, въззивни и
частни граждански  дела за отчетният период са: върнати 293 дела. От
тях с потвърдени съдебни актове са 230 или 78,50% от проверените
съдебни актове, отменени 45 или 15,36% и изменени 18,
представляващи 6,14% от всички проверени актове. В сравнителен
план с предходните две години резултатите са следните: За 2009г. са
върнати общо 329 дела. От тях 264 потвърдени или 80,25% от всички
върнати дела; отменени 34 съставляващи 10,33% от проверените дела и
изменени 31 дела, изразени в процентно отношение – 9,42% . За 2008г.
от върнатите 415 дела, 294 са потвърдени или 69,01% от всички
върнати дела; отменени 76 съставляващи 17,84% от проверените дела,
изменени 37 дела, изразени в процентно отношение – 8,69% и
прекратени са 8 – 1,88%.

Запазен, с незначителен спад е броят на потвърдените
през отчетния период дела.   Най-често срещаната причина за отмяна
на съдебните актове след направения анализ се установява, че е
неправилното приложение на материалния закон. Изолирани са
случаите за отмяна на съдебни актове поради допуснати съществени
процесуални нарушения.

В единични случаи съдебните актове са били
отменени поради представяне на нови доказателства пред следващата
инстанция и поради позоваване на погасителна давност, които причини
не могат да бъдат вменени във вина на съда.

Налице е и единствен случай на обявено за нищожно
въззивно решение поради незаконен състав,което по-скоро е резултат на
техническа грешка при оформянето на протокола от заседанието или
при отразяване на съдебния състав в решението.

Заслужава също да се посочи, че макар основната
причина за отмяна на решенията да е била допуснато нарушение на
материалния закон, не може да се направи обоснован извод за
непознаване на законодателството от страна на съдебните състави. В тази
насока категорично говори процента на потвърдени съдебни актове в
сравнение с данните от презходните години – 78,50 за 2010г. и 80,25% за
2009г. при 69,01% за 2008г. Както и следва да се има предвид, че броят
на отменените актове е чувствително по-нисък в сравнение с
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актовете, които са били потвърдени изцяло.
Безспорно е,  че следва да се продължи установената

през последните три години практика на   задълбочена
предварителна подготовката на делата, преди да бъдат внесени за
разглеждане в съдебно заседание. Това е законово задължение и
допринася  за пълното изясняване на правния спор, неговата правилна
правна квалификация, съответно събиране на доказателства
съотносими към конкретния казус и решаването в разумни срокове.

По отношение на частично отменените съдебни актове
следва да се отбележи, че отмяната е засегнала обжалваното решение в
една незначителна част. Като най-често срещан пример на частично
отменено решение може да се посочат решенията, по които съдът е
присъдил определен размер на обезщетение, а въззивната или
касационната инстанция са присъдили различен размер, което е довело
до отмяна на решението в отхвърлителната му част.

Втората по ред причина, която най-често е давала повод
за отмяна на съдебните актове са допуснати нарушения на
съдопризводствените правила  при действието на отменения ГПК.

Изолирани  са случаите, при които причина за отмяна
на съдебните актове /частичното или изцяло/ е  противоречивата
съдебна практика по някои казуси на въззивната или касационната
инстанция.

Влизането в сила на ГПК от 01.03.2008 година и
залегналите в него основания за касационно обжалване и въобще
приложното поле на касационното обжалване вече водят до по-бързо
уеднаквяване на съдебната практика, респективно подобряване
качеството на съдебните актове.

Отделно от посоченото дотук, като причина за
ревизиране на  гражданските съдебните актове на ОС-Хасково от по-
горни инстанции следва да се посочи динамичното и често несъгласувано
законодателство, както и възникващите неясноти при прилагането на
процесуалните норми.  Като обективно свидетелство в тази насока са
множеството образувани тълкувателни дела от ВКС по граждански
процесуални и материално правни въпроси,както и постановените
тълкувателни решения,които често са с по няколко различни особени
мнения.

б/наказателни  дела
                             Резултатите след въззивна и касационна проверка на
наказателните дела в т.ч. първоинстанционни, въззивни и частни
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наказателни  дела за отчетният период са: от върнатите общо 78 дела,
потвърдени са 55 съдебни акта или 70,51% от всички проверени дела,
отменени – 8 представляващи 10,26% и изменени 15 т.е. 19,23% от
проверените. В сравнителен план с резултатите от предходните две
години може да се направи следната констатация: за 2009г. са върнати
общо 105 дела. От тях 60 потвърдени или 57,14% от всички върнати
дела; отменени 6 съставляващи 5,71% от проверените дела и изменени
39 дела, изразени в процентно отношение – 37,14%  и за 2008г. от
върнатите общо 79 дела, потвърдени са 56 или 70,89% от всички
върнати дела; отменени 9 съставляващи 11,39% от проверените дела и
изменени 14 дела, изразени в процентно отношение – 17,72%. Налице
е увеличение на броя на потвърдените съдебни актове по
наказателните дела, за сметка на изменените в сравнение с 2009г. и
почти еднакви данни с тези за 2008г.

               През 2010 година, 2 присъди, постановени от ХОС по
наказателни общ характер дела, са били отменени от Пловдивския
апелативен съд, действащ като въззивна инстанция.

               Първата от тях е постановена против едно лице,
признато за невиновно и оправдано по обвинение за престъпление по
чл. 203 ал. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26 ал. 1 от НК. Въззивният съд е приел, че
в първоинстанционното производство са допуснати съществени
процесуални нарушения, налагащи отмяна на съдебния акт, а именно
– неосъществяване на обективен анализ на цялата доказателствена
съвкупност, в това число обстоятелства от значение за обвинителната
теза, довело до нарушаване процесуалните права на прокурора.
Делото е върнато за ново разглеждане на ХОС и в момента е висящо.

               Втората присъда, отменена от ПАС е била осъдителна,
постановена по обвинение за престъпление по чл. 242 ал. 1 б. „г” пр. 3
от НК. Въззивният съд е приел, че субективната страна на
престъплението не е установена и доказана, поради което е признал
подсъдимия за невиновен. Оправдателната присъда е влязла в сила
след касационна проверка.

                Освен това, в хода на съдебното производство пред ХОС,
по едно НОХдело е било постановено определение за изменение на
мярка за неотклонение по отношение на двама подсъдими, в по-лека.
Това определение е отменено от въззивната инстанция, която е счела
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за необоснован извода на ХОС за това, че здравословното състояние на
подсъдимите налага нова преценка на взетите спрямо тях мерки за
неотклонение.

                 През отчетния период, отменени и върнати в ХОС
съдебни актове по частни наказателни дела са общо шест. Едно от тях
– НЧд №278/2009 година е решено от ХОС през 2009 година, но е
отменено и върнато от ПАС през отчетната.

Три определения са отменени по реда на чл. 243 ал. 7 от
НПК от ПАС.  В един от случаите не е споделен изводът на
първоинстанционния съд за това, че в обжалваното постановление
няма пълна оценка на инкриминирана дейност. По другите две дела,
по които ХОС е потвърдил Постановленията на прокурора за
прекратяване на наказателното производство, въззивният съд е
установил, че не са извършени всички необходими експертизи и от
там – обективната истина по делото не е установена в пълен обем.

                В производство по чл. 48 от ЗЕЕЗА е отменено едно
решение на ХОС, с което е било отказано изпълнението на Европейска
заповед за арест за предаване на румънски гражданин. С
отменителното решение на ПАС е прието, че ХОС неправилно и
незаконосъобразно е отказал изпълнението на ЕЗА поради висящност
на друго наказателно дело по отношение на същото лице в Република
България, както и че не са налице другите приети от ХОС основания
за отказ.

               Две от отменените определения на ХОС са постановени в
производство по чл. 64 ал. 7 от НПК. В първия от случаите Хасковският
окръжен съд е оставил без уважение искането на прокурора за вземане
на най-тежки мерки за неотклонение по отношение на трима
обвиняеми и е приложил „парична гаранция”. Във втория случай ХОС
е отказал да измени „задържане под стража” с по-лека мярка. И по
двете дела ПАС е констатирал неправилна преценка на личността на
обвиняемите и опасността те да се укрият или да извършат други
престъпления.
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ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Сграден фонд
Окръжен съд Хасково се помещава в съдебната палата

находяща се на бул.България 144. Сградата е застроена в имот пл.№
1408 квартал 507 по плана на град Хасково. Целият имот предоставен
за стопанисване и управление на Министъра  на правосъдието е
актуван с акт за публична държавна собственост № 2433/02.10.2000
година на Областен управител гр.Хасково и включва: 1.Земя от 2425
кв.м.; 2.Административна сграда застроена на 1345 кв.м. на 4 етажа,
масивна конструкция, построена през 1937 година; 3.Пленарна зала и
гаражи застроени на 366 кв.м. на 2 етажа, масивна конструкция,
построени през 1957 година; 4.Работилница застроена на 188 кв.м. на 1
етаж, масивна конструкция, застроена 1964 година и 5.Сграда
„Съдебни експертизи” застроена на 55 кв.м., масивна конструкция,
построена през 1924 година. В административната сграда са настанени
Окръжен съд, Районен съд Хасково, Окръжна и районна прокуратура,
Военно следствен участък към ВП Пловдив, служба вписвания към
Агенцията по вписвания, Търговски регистър, Информационно
обслужване, както и ОЗ „Охрана на съдебната власт”.

Управлението и стопанисването на сградата на
Съдебна палата гр. Хасково е възложено от Министъра на
правосъдието на Адм.ръководител-Председател на Окръжен съд
Хасково.

Към настоящият момент в резултат на извършени
ремонти и реконструкции през последните  години:  „пленарна зала и
гаражи” са преустроени в съдийски кабинети и съдебни зали;
„Работилницата” е преустроена в офис-помещения; сграда „Съдебни
експертизи” е разрушена  във връзка с изграждането на
административна сграда на АС Хасково; чрез преграждане на част от
коридора на втория етаж на административната сграда са изградени 3
съдийски кабинета; след извършен текущ ремонт е подменена
дограмата на част от прозорците в помещенията, ползвани от
Окръжен съд; извършени бяха строително-монтажни работи за
реконструкция и ремонт на аварийно стълбище.

 През отчетния период бе проведена процедура по
НВМОП за текущ ремонт и предстои подмяна на амортизираната
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дограма на прозорците в тези помещения, където не е подменена.
За улеснение достъпа на гражданите до информация

по дела е изграден  информационен център на територията на съда.
Предстои да започне неговото функциониране.
                               Поради липса на финансиране остава нерешен
въпросът за осигуряване на  достъпност до административната сграда
на хора в неравностойно положение в съответствие с изискванията на
Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане
на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, включително за хората с увреждания;
пожароизвестяване, осветление и саниране на административната
сграда на Съдебната палата.

2. Информационно осигуряване

През 2010 година в Окръжен съд Хасково по
отношение на техническото оборудване са предприети мерки за
подобряване на работата на служители и съдии.

Закупена е една копирна машина, като по този начин
всички канцеларии са обезпечени с копирна техника.

Подменени са токозахранващите устройства в
сървърното помещение, които бяха с изтекъл експлоатационен срок и
на практика не осигуряваха защита на комуникационното
оборудване, също така в съдебните зали бяха поставени нови такива,
като се осигури надеждна защита при токови сривове, които за
територията на съда са често явление.

Закупени и подменени с нови са по-голямата част от
мониторите, които са морално остарели.

В ОС Хасково от 2006  г.  се използва програмният
продукт САС "Съдебно деловодство", разработен от фирма
"Информационно обслужване" АД. Същият периодично се
актуализира при промени в законовите разпоредби.

За нормалната работа с деловодната програма,
всички канцеларии са обезпечени с компютърна техника, която обаче
в по-голямата си част е с експлоатационен срок над 6 години и се
налагат често ремонти, които понякога са нецелесъбразни, а вече
липсват  и резервни части.
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В Окръжен съд Хасково от всички съдии и служители
се използва правно – информационната система "Апис".

Във счетоводството се използва WEB базиран
счетоводен продукт КОНТО, както и автоматизираният програмен
продукт „Поликонт” за ТРЗ и Личен състав"- при административния
секретар и главния счетоводител, и програмния продукт „ЕДИС
АСО”.

В края на отчетния период Окръжен съд Хасково
разполага с 59 броя компютри, 45 броя принтери и един
функциониращ сървър.

IV.  ОБОБЩЕН   АНАЛИЗ    ЗА   РАБОТАТА   НА
РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ ОКРЪГ

1. Кадрова обезпеченост, предложения за промени,
наказания
                               През 2010 г. щатното разписание на Районен съд
Хасково включва 48 щатни бройки, от които: председател,
зам.председател, районни съдии – 8, държавен съдебен изпълнител – 3,
съдия по вписванията – 2 и 33 съдебни служители. През цялата 2010г.
са заети всички съдийски бройки.
                              Съгласно Заповед   № ЛС-И-513/21.04.2008г.  на
Министъра на правосъдието щатните бройки за длъжността „Държавен
съдебен изпълнител” в РС Хасково са три.    През 2010г. и трите бройки
са заети съответно от Марияна Василева, Марияна Павлова и
Красимира Гонгалова. Ръководител на „Съдебно-изпълнителна служба”
при РС Хасково е назначената със Заповед на  Министъра на
правосъдието  - ДСИ Марияна Василева.
                            Двете щатни бройки за длъжността „съдия по
вписванията” са заети съответно от Дора Манолова-Димова и Иван
Граматиков, назначен при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на
труда – до провеждане на конкурс.
                           В края на отчетния период специализираната
администрация в съда е организирана в „Регистратура”, „Наказателно
деловодство”, „Гражданско деловодство”, „Архив”, „Съдебни
секретари-протоколисти”, „Бюро съдимост”, „Връчване на призовки и
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съдебни книжа”  и „Деловодство към ДСИ”,  в които работят общо 25
служители. Общата администрация се състои от съдебен
администратор, административен секретар, главен счетоводител,
системен администратор и касиер-домакин. Техническите длъжности са
общо 3 : чистачи – 2 и 1 шофьор.
                            Към 31.12.2010г. няма незаети  щатна бройки за съдебни
служители.
                            През отчетния период е извършена проверка на
образуването и  движението на делата в „Гражданска колегия” от
Инспектората на ВСС. Дадените препоръки, съдържащи се в Акта от
извършената проверка са изпълнени в срок, като е подадено и
възражение до Главния инспиктор на Инспектората към ВСС по повод
необективното според магистратите на РС Хасково отразяване на
фактите и обстоятелствата в Акта.
                            През годината на основание Заповед на Главния
инспектор на Инспекторат към ВСС е извършена проверка на
образуването и движението на делата в „Наказателна колегия” от
Инспектората към ВСС, обхващаща образуваните наказателни дела за
периода 01.01.2009г. – 30.12.2009г. Акта с резултатите от извършената
проверка съдържа констатация за създадена много добра организация
на административната дейност и работата по образуването,
движението и приключването на наказателните дела. Предвид това от
Инспектората към ВСС е направено предложение пред
Административния ръководител-Председател на ОС-Хасково за
внасяне на предложение пред ВСС за поощрение на съдия Миглена
Тянкова – Председател на РС Хасково с отличие „служебна
благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното
месечно възнаграждение.
                           По сигнали на граждани през отчетната година са
извършени проверки от Инспектората към Министрество на
правосъдието.  По едно изпълнително дело е констатирано, че ДСИ
Марияна Василева е осъществила действия или бездействия,
съставляващи дисциплинарни нарушения по смисъла на ЗСВ, поради
което е направено предложение до Министъра на правосъдието за
налагане на дисциплинарно наказание.
                            По направеното от председателя на съда предложение
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за увеличаване с 1 щат за длъжността „съдия” няма произнасяне на
ВСС.
                            Съобразно преценката на председателя на ХРС, с оглед
увеличения обем работа и компютъризацията в съдилищата  е
необходимо отпускането на 2 щата  за длъжността ”компютърен
оператор с деловодни функции” съответно по един за гражданско и
наказателно деловодство.
                              В щатното разписание на Районен съд Димитровград
няма настъпили промени, като то включва 30 щатни бройки, от които:
6 съдии, от които 1 председател, 2 държавни съдия-изпълнители, 1
съдия по вписвания и 21 съдебни служители. Въведена е
специализация по състави за разглеждане на делата. Незаети в края на
отчетния перод са 2 щатни бройки за съдебни служители, съответно за
длъжностите „системен администратор” и „деловодител”. През
отчетния период е извършена проверка от Инспектората към ВСС –
наказателни дела за периода 01.01.2009г. до 31.12.2009г. Дадени са
препоръки за по-строг контрол на дейността на съдиите, във връзка
със спазване на предвидените процесуални срокове за изготвяне на
решенията и мотивите по наказателин дела. С оглед повишаване
постигане на по-добри резултати и за стриктно и по-точно
изпълнение на изискванията на ПАРОАВАС, необходимо е в щата да
бъде предвидена 1 нова бройка  за длъжността „деловодител”.

В края на 2010г. Районен съд Свиленград има в
щатното си разписание общо 23 щата разпределени, както следва:
председател, 4 районни съдии,  1 държавен съдебен изпълнител, 1
съдия по вписванията и 16 съдебни служители. С решение на ВСС по
протокол № 6/11.02.2010г.  на длъжност „съдия”, считано от
16.03.2010г. е назначена Ива Димитрова.За отчетния период съда е
работил с намален числен съдийски състав, като  съдиите Гергана
Георгиева и Кремена Стамболиева са ползвали отпуск по майчинство,
а председателя Христо Георчев е в отпуск по болест от м.септември
2010г. През отчетната година е извършен одитен ангажимент ОА
1018/У от ВСС с цел: „Надеждност и всеобхватност на финансово-
счетоводнтата информация и опазването на активите и
съответствието с нормативните и вътрешните актове, регулиращи
финансовата и административната дейност и оценка на адекватността
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и ефективността на системите за финансово управление и контрол
/вътрешния контрол/  в РС Свиленград за периода от 01.01.2009г. до
31.12.2009г.” Направените в доклада констатации водят до извода за
недостатъчна надеждност на действащите към 2010г. системи за
управление и контрол. По направените с доклада препоръки е
изготвен и изпратен във ВСС план за действие, в който са отразени
плануваните действия и е определен кратък срок за тяхното
изпълнение. През отчетния период няма промени в щатното
разписание на съдебните служители. Предвид увеличения обем
постъпления и непроменения щат на съдебните служители е налице
спешна нужда от нови бройки, които да се ползват за длъжностите
”деловодител” и „съдебен секретар-протоколист”.
                           В щатната численост на Районен съд Харманли през
последната година не са настъпили промени, като тя включва: трима
съдии /един от тях председател/, един държавен съдия-изпълнител,
един съдия по вписванията и тринадесет служители - общо 18 щатни
бройки. По преценка на председателя предвид увеличения брой
постъпления е наложащо увеличаването на щата за длъжност „съдия”
и на съдебните служители за длъжност „съдебен секретар-
протоколист”. Предвид изискванията на СФУК и Закона за
счетоводството е наложително и отпускане на щатна бройка за
длъжността касиер. През годината в съда е извършвена една проверка
от Инспектората към ВСС. По нея са направените констатации, не са
дадени указания и препоръки.

 Щатното разписание за 2009г. на Районен съд
Ивайловград  включва : 2 съдии /един от тях председател/, съдия по
вписванията -1, държавен съдия-изпълнител – 1, и съдебни служители
– 7.  Всички съдебни служители съвместяват и други дейности. През
отчетната година в съда е извършена проверка от Инспектората към
ВСС на гражданското съдопроизводство.  За предприетите по
дадените в тази връзка препоръки, касаещи задълбоченото
предварително проучване на постъпилите в съда книжа, с оглед
своевременното констатиране на нередовностите на искови молби,
прилагане на чл.145 и чл.146 от ГПК в исковите производства,
стриктното прилагане на чл.95 от ПАРОАВАС своевременно е
уведомен Инспектората.  С оглед обема и характера на работата  и
пълноценното усвояване и ползване на софтуерните програми, както
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и за поддържането на интернет страницата, за поредна година
председателя за съда заявява целесъобразността от отпускането на
щатна бройка за служители на длъжността системен администратор
или компютърен оператор, което искане е заявявано многократно
пред ВСС и е отхвърляно.

2. Движение на делата в Районните съдилища

Работата на тези съдилища, както и сравнителният
анализ на постъпленията и движението на делата се илюстрира най-
пълно от отчетните таблици за всеки съд, приложени към настоящия
доклад. Обобщената информация на съдилищата по отношение на
гражданските дела е, както следва:

През 2010г.  в Районен съд Хасково са постъпили
5 053 дела, от които 3401 граждански и 1652 наказателни.
Постъпленията за 2009г. са 4523 дела и 4 072 за 2008г. При тези
постъпления за разглеждане са стояли 5 636, от които 3 807 броя
граждански и 1 829 наказателни  дела.

Общият брой на гражданските дела за разглеждане
през отчетния период е 3 807 дела, като от тях новообразувани са  3
401 броя или 89,34% от общия брой дела за разглеждане.

По отношение на структурата на постъпилите
гражданските дела се констатира следното: запазена е тенденцията на
преобладаване на  делата по искове по СК, увеличаване броя на
делата по КТ  и по облигационните искове. Сравнителният анализ за
три години назад сочи увеличаване на постъпленията на граждански
дела, дължащо се изключително на увеличеното постъпление на
делата с правно основание  чл.410 и 417 от ГПК, които за текущата
година са 2077.

Свършени през годината са общо 4 974 броя дела. От
тях граждански дела 3 393 броя. В 3-месечен срок от първото съдебно
заседание до обявяване на съдебният акт са 3 162 дела, като
относителният им дял към общо свършените през 2010г. е 93,00%.
Останалите несвършени в края на годината дела имат относителен
дял 10,87% или това са 414 броя. В сравнение с предходната година е
запазена срочността при разглеждането на този вид дела.
Анализирани са причините за продължителността на разглеждането
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на гражданските дела, като са положени усилия от страна на
магистратите и са изолирани като основни причини за забавянето на
делата нередовно връчване на книжа и призовки, ненадлежно
оформяне на връчените съдебни книжа.

През 2010г. от решените по същество общо 3088
граждански дела, 809 са граждански и 2 279 частни граждански дела.

Прекратени през годината от общо 305 граждански
дела са 194 граждански и 111 частни граждански дела. При
съпоставяне на данните за предходната година се отчита намаляване
броя на прекратените, а спрямо 2008г. – с прекратените 258 дела се
отчита увеличение. Според анализа на причините за прекратяване на
делата се констатира, че те са сведени основно  до следните причини:
неостраняване на нередовност по искова молба / чл.129 ГПК/;
десезиране на съда / чл.232, чл.233 ГПК/; поради неявяване на
молител или ищец без уважителна причина /чл.321, ал.1 ГПК/;
поради недопустимост на иска и такива, по които не е поискано
възобновяване н 6-месечния срок. Постигането на спогодба между
страните по делбените производства е друга причина за
прекратяването им.

През отчетната година пред въззивна инстанция са
обжалвани общо 345 съдебни акта, постановени по граждански дела.
От върнатите през  2010 год.  от въззивна  и касационна проверка
съдебни актове  са оставени в сила 212  бр.,  отменени   60  бр.  и
изменени  53 съдебни акта. Сред основанията за пълна и частична
отмяна на обжалваните съдебни актове по граждански дела
приоритетно  място  заемат  нарушенията на материалния закон,
свързани с анализа на събраните доказателства  или направените въз
основа на  тях правни изводи, необоснованост  и неправилни изводи,
по приложението на закона.

Общия брой на наказателните дела за разглеждане
през 2010г. е 1 829. От тях новообразуваните са 1 652 броя или 90,32% от
общия брой наказателни дела за разглеждане. Несвършените от
предходен период са 177 дела или 9,67% от общия брой за разглеждане
наказателни дела. При постъпленията на наказателните дела за
отчетната година. се отчита увеличение в сравнение с предходните две
години съответно с 355 дела повече от 2009г. и с 284 повече от 2008г.
Увеличението се отчита при образуваните наказателно-
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административен характер дела и частните наказателни дела, като
увеличението при последните се дължи на приетите изменения в
Закона за електронните съобщения /обн.ДВ бр.17/2010г. в сила от
10.05.2010г./.
                           От свършението общо 1 581 наказателни дела, в срок до
3 месеца от образуването до постановявяването на съдебния акт са
свършени 1  376  броя,  като относителния  им дял  към общо
свършените  наказателни дела  през 2010 година е  87,03 %.
Несвършените наказателни  дела   са 248 бр. и относителния им дял
към общия брой наказателни  дела за разглеждане е 13.55 %. През
отчетния период наказателните дела са насрочвани от докладчиците
в месечни и двумесечни   срокове от  образуването и  датата на
следващите съдебни заседания, и са решавани в  законовите срокове.
Наложените времеви стандарти сочат увеличаване на свършените в 3-
месечен срок дела – 87,03% за 2010г., 82,24% за 2009г. и 71,96% за 2008г.
Анализа на  причините за забава на съдебните  производства по
наказателни дела се свеждат  до неявяване или ненамиране на
подсъдимия на посочените от досъдебното производство адреси. Сред
причините за отлагане на делата са и липсата на предварителна
подготовка и организация на защитата на подсъдимия, ангажираност
на защитника, допускане на процесуално представителство по реда на
чл.25, ал.1, вр.чл.21, ал.1 т.3 от Закона за правната помощ за
назначаване на служебен защитник, неявяване на свидетели и вещи
лица, посочени в списъка  към обвинителния акт, искания за
назначаване на допълнителна, съотв. повторна експертиза. Освен това
предвид кратките срокове на разследване, наказателното производство
се развива предимно в съдебна фаза, вкл. и събиране на доказателства
на обвинението и  на защитата.

През 2010 година  са решени  по същество общо 1099
наказателни дела, от които 102 НОХД /с постановени присъди/,  23
НЧХД , 423 НАХД и 551 НЧД. Крайните резултати отразяват
устойчива в годините  тенденция  към  увеличаване броя на  решените
по същество  наказателни дела от общ характер, последица от
въведената  с  новия НПК  диференцирана процедура за
разглеждането на делата по реда на глава 27  и гл. 29 от НПК.  За
сравнение решените по същество за 2009г. са 840 наказателни  дела и
129 за 2008г.
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                   Общият брой прекратени наказателни дела през 2010
година е 482 /в това число и проведените разпити на фазата на
досъдебното производство,  от които 223   НОХД  са прекратени  с
определение  на съда за одобряване  на  споразумение  по реда на
чл.381 и чл.384 от НПК, 17  НОХД  са прекратени поради допуснати на
досъдебното производство съществени процесуални нарушения и
върнати на РП-Хасково и 2 НАХД  по чл.78а от НК са прекратени,
поради допуснати на  досъдебното производство съществени
процесуални нарушения и върнати на РП-Хасково. През годината има
едно неодобрено от съда споразумения по реда на чл.381 и сл. от НПК,
поради неподдържане на слюченото споразумение от прокурора.
Анализът показва увеличение на делата от общ характер, които са
прекратени и върнати на РП Хасково: за 2010г. – 17 дела, за 2009г. са 13
дела и за 2008г. – 28. Като основни причини за връщането на дела на
прокуратурата може да се изведат следните: противоречия между
обстоятелствена и диспозитивна част на обвинителния акт, отнасящи
се до съставомерни признаци на деянието и участието на обвиняемия
в него;  непосочване в обстоятелствената част на обвинителния акт на
факти, които обуславят съставомерността на деянието – липса на
конкретизация относно време, място и начин на извършване;
противоречие между фактическото описание на престъплението в
обстоятелствената част на обвинителния акт и правната му
квалификация; извършени процесуалноследствени действия в
нарушение на НПК – извършени действия след предявяване на
материалите по досъдебното производство, разпит на обвиняем преди
да е привлечен в това качество.

За отчетния период пред въззивната  и касационна
инстанция са обжалвани, респ. протестирани  общо 233 съдебни акта
по  наказателни дела. От  върнатите  през 2010 година  от   въззивна   и
касационна проверка  съдебни акта   са  потвърдени  123, отменени  64
и изменени  22  съдебни акта. Сред тях преобладаващо основание
заемат неправилно приложение на материалния закон при анализа на
събраните доказателства или направените въз основа на тях  правни
изводи, довели като резулат до постановяване на  незаконосъобразно и
неправилно решение.
                               Обобщени, причините за изменение на
постановените присъди, се свеждат до неправилна преценка на
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смегчаващите и отегчаващите обстоятелства, довела като резултат до
редуциране на вида или размера на наложеното наказание.

                     От общо постановените през 2010 година 2/две/
оправдателни присъди и двете са потвърдени при инстанционния
контрол и влезли в сила. Причините за постановяване на
опрадателните присъди в първоинстанционния съд са промяна на
доказателствената основа, върху която се изгражда обвинителната теза
на прокурора, възникване на нови обстоятелства, респ. доказателства
и недоказаност на обвинението по изискуемият от процесуалния
закон начин.
                               През отчетната 2010 година, с влезли в сила
осъдителни присъди са приключили  101  наказателни дела от общ
характер   и   223   НОХД    с определение за одобряване на
споразумение  за решаване на делото по реда на чл.381 и чл.384 от
НПК, разпределени по видове  престъпления по глави от НК, са както
следва:
Гл. ІІ - престъпления против личността – 15 бр.
Гл. ІІІ - престъпления против правата на гражданите – 6 бр.
Гл. ІV - престъпления против брака, семейството и младежта - 11 бр.
Гл. V- престъпления против собствеността – 90 бр.
Гл. VІ - престъпления против стопанството – 13 бр.
Гл. VІІ - престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи - 0
Гл.VІІІ - престъпления против дейността на държавни органи и
общественни организации – 1 бр.
Гл. ІХ - документни престъпления – 16 бр.
Гл. Х - престъпления против реда и общественото спокойствие – 1 бр.
Гл. ХІ - общоопасни престъпления – 171 бр.
Гл. ХІІ - престъпления против отбранителната способност на
Републиката - 0
Гл. XIV- престъпления против мира и човечеството – 0

                    През отчетния период в РС-Хасково не са образувани
дела със значим обществен интерес.

              През 2010 год.  по внесените от прокуратурата
обвинителни актове са  образувани  251  НОХД,  по които  са
постановени   68 осъдителни присъди /без постановените присъди по
неприключилите дела от предходен период/,  от които 60  са влезли в
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сила осъдителни присъди. От образуваните по внесен  обвинителен
акт съдебни производства, 137  дела  са приключили  с  определение на
съда по реда на чл. 384 от НПК. По внесени  в съда  за разглеждане
споразумения   за решаване на делото по реда на чл.381  от НПК са
образувани и приключили с влязло в сила определение   86   НОХ дела.

Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния
период са 101 бр. /в това число и по дела от предходен период/.
Осъдените лица в края на отчетния период са 354   бр.,  от които  106
лица са осъдени с влезли в сила присъди,  а  248  лица  по силата на
одобрено от съда споразумение за решаване на наказателното
производство.
                                През отчетния период в Съдебно изпълнителна
служба при РС-Хасково са образувани изпълнителни дела, както
следва: вземания в полза на държавата; в полза на юридически лица и
търговци и в полза на граждани. Новообразувани са 224 дела за сумата
от  540 740 лв., прекратени са 727 дела за обща сума в размер на 810 498
лева, като неприключили за периода изпълнителни производства са
2 615 бр. за  сумата от 34 885 832 лв. Подадените жалби  против
действията на ДСИ  за 2010г. са 16 броя, при 14 броя за 2009г.
                               Отчетния период на дейността на съдиите по
вписванията се характеризира с продължаващо намаляване на броя на
вписванията в определени категории, като общо за годината  са 6551,
при 7643 за 2009г. , като същите за 2008г. са  9279, което се дължи на по-
малкия брой прехвърлителни сделки, като се отчита увеличение при
издадените удостоверения и справки .

В Районен съд Димитровград постъпилите дела за
2010г. са 2 639, от които 1798 граждански и 841 наказателни, като
свършените са 1 976 броя. Общият брой дела за разглеждане през
годината е 2 936, от които 1976 граждански и 960 наказателни дела.
За сравнение през  2009 г. са образувани 1936 а свършените – 1976,
като общият брой дела за разглеждане в този съд е бил 2 273.

Общият брой на гражданските дела за разглеждане
през отчетния период е 1  976  дела,  като от тях новообразувани са 1
798 броя или 91,00% от общия брой дела за разглеждане. По
отношение на структурата на постъпилите гражданските дела се
констатира следното:  преобладават  делата по искове по СК и тези
образувани по облигационни искове, като най-голям е  относителния
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дял на постъпилите дела с правно основание по  чл.410 и чл.417 ГПК ,
които през 2010г. са се увеличили почти два пъти и са 1115 броя.

Свършени през годината са общо 1 811 граждански
дела. От тях в 3-месечен срок от първото съдебно заседание до
обявяване на съдебният акт са 1 731 дела, като относителният им дял
към общо свършените през граждански дела 2010г. е 96.00%.
Останалите несвършени в края на годината дела имат относителен
дял 8.00% или това са 165 броя. В сравнение с предходните години се
отчита повишаване на срочността при решаването на този вид дела.

С около 22% е намалял броя на насрочените
граждански дела в открито съдебно заседание, което е показател за
действието на ГПК и добрата предварителна подготовка на делата от
съдиите.

От общо свършените 1 811 граждански дела със
съдебен акт по същество са свършени общо 1 637 дела, което е 90,39%
от всички свършени граждански дела. Прекратени за периода са 174
дела, съставляващи  9,61%.

През отчетната година пред въззивна инстанция са
обжалвани общо 116 акта по граждански дела. От  върнатите през
2010 год.  от въззивна  и касационна проверка съдебни актове  са
оставени в сила 38 бр.,  отменени   16 бр.  и изменени  7  съдебни акта.
При анализа на резултатите от въззивната и касационна проверка на
делата се констатира, че основанията за отмяна или обезсилване са
обективни причини – представяне на нови доказателства пред
въззивната инстанция, отказ или оттегляне на исковата молба или
постигане на спогодба и възражение за давност пред въззивната
инстанция.

Общия брой на наказателните дела за разглеждане
през 2010г. е 960 броя. От тях новообразуваните са 841 броя или
87,60% от общия брой наказателни дела за разглеждане и 10,10% на
висящите наказателни дела към общия брой за разглеждане
наказателни дела или 97 броя дела. При постъпленията на
наказателните се отчита леко завишение в сравнение с предходната
година, като за 2009г. същите са 758 броя, а за 2008г. са 927.
Постъпилите НОХД са 284 малко повече от предходната година,
когато са били 260 броя, увеличение бележат и постъпилите НАХД –
226  за отчетния период, 192 за 2009г. и 245 за 2008г., повишен е и
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броят и на НЧД – 229 за годината, 204 за 2009г. и 267 за 2008г.
Свършените наказателни дела през годината са 863 броя, от които в
срок до 3 месеца от образуването до постановявяването на съдебния
акт са 749  броя,  като относителния  им дял  към общо  свършените
наказателни дела  през 2009 година е  86.79%. Повишаване на
срочността при решаване на този вид дела е констатацията.
Останалите несвършените  наказателни дела   са 97 бр. и
относителния им дял към общия брой наказателни  дела за
разглеждане е 10.10 %.

През годината са решени по същество общо 693
наказателни дела,  от които 153 НОХД, 14 НЧХД, 39 бр. по чл.78а от
НК, 216 НЧД  и 271 НАХД. В  сравнителен план с предходната
години се отчита завишение на решените със съдебен акт по
същество дела, като за 2009г. те са 618 дела.

Броят на прекратените през годината наказателни
дела е 170, от които по НОХД – 140, от тях със споразумение по
чл.381-384 НПК – 125 дела, върнати за доразследване 13 броя дела, 13
бр. НЧХД , 5 НАХД, 1 бр. по чл.78 НК  и 12 НЧД.

През отчетния период пред въззивна и касационна
проверка са обжалвани, респ. протестирани общо 148 съдебни акта
по наказателни дела. От  върнатите  през 2010 година  от   въззивна   и
касационна проверка  съдебни акта   са оставени в сила  76, отменени
17   и изменени  18  съдебни акта.

Структурата на наказаната престъпност - видове и
брой по глави от НК на постановените осъдителни присъди и
споразумения,  е както следва:
Гл. ІІ - престъпления против личността – 12 бр.
Гл. ІІІ - престъпления против правата на гражданите – 11 бр.
Гл. ІV - престъпления против брака, семейството и младежта - 10 бр.
Гл. V- престъпления против собствеността – 94 бр.
Гл. VІ - престъпления против стопанството – 12 бр.
Гл. VІІ - престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи – 1 бр.
Гл.VІІІ - престъпления против дейността на държавни органи и
общественни организации – 8 бр.
Гл. ІХ - документни престъпления –2 бр.
Гл. Х - престъпления против реда и общественото спокойствие – 6 бр.
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Гл. ХІ - общоопасни престъпления – 122 бр.
Гл. ХІІ - престъпления против отбранителната способност на
Републиката - 0
Гл. XIV- престъпления против мира и човечеството – 0

                   През отчетния период в РС-Димитровград не са
разглеждани дела със значим обществен интерес.

             През 2010 год.  по внесените от прокуратурата
обвинителни актове 206 бр.  са постановени   147 осъдителни присъди.

Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния
период са 320 бр. /в това число и по дела от предходен период/.
Осъдените лица в края на отчетния период са 320  бр.
                              През годината са постановена 7  оправдателни
присъди,  от които 6  бр.  по НОХД и 1  бр.  по чл.78а НК.   Причини за
постановяване на оправдателни присъди в първоинстанционния съд
са недоказаност на обвинението по безспорен и несъмнен начин вкл. и
авторството на деянието, недоказаност на елементи от състава на
престъплението от обективан или субективна страна.
                              Отчетния период на дейността на съдията по
вписванията се характеризира със извършени 4211 бр. вписвания, 407
отбелязвания и заличавания, постановени откази 56 бр., издадени 737
удостоверения.
                              В работата на СИС и на този съд се костатира
завишение – новообразувани са 346 изпълнителни дела за сумата от
2 822 480 лв., прекратени през отчетния период са 216 изпълнителни
производства за обща сума от 683 350 лв., като неприключили за
периода изпълнителни производства са 2 480 бр. за сума в размер на
6 843 202 лв. Постъпили са 3 бр. жалби против действията на ДСИ, от
които по 2  дела са потвърдени и 1  бр.е висяща в  края на отчетния
период.
                               Общият размер на постъпленията в Районен съд
Свиленград през  годината са 2 078 , от които 828 граждански и 1250
наказателни дела. В сравнителен план образуваните през 2009г. дела са
1 517  и 1 137 за  2008 г.  Общия брой на делата за разглеждане през
отчетния период  е 2 380 дела, от които 931 броя граждански и 1449
наказателни. Общия брой свършени дела за годината  1897, при 1 445
за 2009г. и 1 171 през 2008 г.

Общият брой на гражданските дела за разглеждане
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през отчетния период е  931  дела, като от тях новообразувани са 828
броя или 88,94% от общия брой дела за разглеждане. Почти два пъти
се е увеличил броят на образуваните граждански дела в сравнение с
предходните години, като същите през 2009г. са 550 и за 2008г. са 348.
По отношение на структурата на постъпилите гражданските дела се
констатира, че преобладават делата по облигационни искове и тези по
искове по СК , увеличено е постъплението на делата по КТ, като най –
много са постъпленията с правно основание по чл.410 и чл.417 ГПК ,
които през 2010г. са 492 броя.

Свършени през годината са общо 734 броя
граждански дела. От тях в 3-месечен срок от първото съдебно
заседание до обявяване на съдебният акт са 674 дела, като
относителният им дял към общо свършените през 2010г. граждански
дела е 92%. Останалите несвършени в края на годината дела имат
относителен дял 21.16% или това са 197 броя. Отчита се значително
повишаване на срочността при свършените граждански дела , които
от 38,06% през 2008г. и 86,31% през 2009г. за 2010г. са 92% свършени в 3-
месечен срок.

През 2010г. от свършените общо 734 граждански дела,
681 са решените със съдебен акт по същество или 92,78%  и
прекратени са 53 дела, от които 5 чрез постигане на спогодба.

За процесния период пред въззивна инстанция са
обжалвани общо 67 съдебни актове по граждански дела. От  върнатите
през  2010 год.  от въззивна  и касационна проверка съдебни актове  са
оставени в сила 20 бр., отменени   6 бр. и изменени  4 съдебни акта.

Общия брой на наказателните дела за разглеждане
през 2010г. е 1 449 броя. От тях новообразуваните са 1250  броя или
86,27% от общия брой наказателни дела за разглеждане и 13,73% на
висящите наказателни дела към общия брой за разглеждане
наказателни дела или 199 броя дела. При постъпленията на
наказателните дела, като цяло се отчита увеличение в сравнение с
предходните години, които за 2009г.  са били 886, което с над 350 дела
повече и 790 за 2008г. Увеличение се отчита при постъпилите  НОХД
от 435 за 2009г. и 637 за 2010г.. Увеличен е и броят на образуваните
наказатлно-административен характер дела  със 118 повече през 2010г.,
увеличение има и при частни наказателни дела от досъдебно
производство, които през  годината са 236, при 193 за 2009г. и 164 бр. за
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2008г.
                            Свършените наказателни дела през годината са 1163
броя, от които в срок до 3 месеца от образуването до
постановявяването на съдебния акт са 914 броя, като относителния
им дял  към общо  свършените  наказателни дела  през 2010 година е
79 %. Отчита се увеличаване на срочността на решаването на
наказателните дела, като за сравнение през 2009г. свършените в 3-
месечен срок дела са 67%, а за 2008г. – 66% от общо свършените
наказателни дела.
                            Несвършените  наказателни дела   са 109 бр. и
относителния им дял към общия брой наказателни  дела за
разглеждане е 7,52 %.

През годината са решени със съдебен акт по
същество общо 540, от които 91 броя НОХД с постановени присъди, 4
НЧХД, 262 НАХД, 21 дела по чл.78а НК и 162 НЧД. Отчита се
увеличение на решените със съдебен акт по същество дела, като
същите през 2009г. са 395 бр.  наказателни дела  и за 2008г. са 209
броя дела.

Броят на прекратените през годината наказателни
дела е 623, от които НОХД  със постигане на споразумение –504 дела
и върнати за доразследване 9  броя.

През отчетния период пред въззивна и касационна
проверка са обжалвани, респ. протестирани общо 17 съдебни акта по
наказателни дела.  От  върнатите  през 2010 година  от   въззивна   и
касационна проверка  съдебни акта   са  потвърдени  62, отменени  45
и изменени  62 съдебни акта.

Структурата на наказаната престъпност - видове и
брой по глави от НК на постановените осъдителни присъди и
споразумения,  е както следва: с влезли в сила осъдителни присъди са
приключили 101 наказателни дела от общ характер, а 504 от същия
вид са приключили със одобряване на споразумение по реда на
чл.381 и чл.384 от НПК.
Гл. ІІ - престъпления против личността – 3 бр.
Гл. ІІІ - престъпления против правата на гражданите – 6 бр.
Гл. ІV - престъпления против брака, семейството и младежта – 5 бр.
Гл. V-  престъпления против собствеността – 66 бр.
Гл. VІ - престъпления против стопанството – 9 бр.
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Гл. VІІ - престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи – 1 бр.
Гл.VІІІ - престъпления против дейността на държавни органи и
общественни организации – 413 бр.
Гл. ІХ - документни престъпления – 8 бр.
Гл. Х - престъпления против реда и общественото спокойствие – 1 бр.
Гл. ХІ - общоопасни престъпления – 86 бр.
Гл. ХІІ - престъпления против отбранителната способност на
Републиката - 0
Гл. XIV- престъпления против мира и човечеството – 0

                    През отчетния период в РС-Свиленград не са
образувани дела със значим обществен интерес.

              През 2010 год.  съотношението на внесените
прокурорски актове към постановените осъдителни присъди е -
образувани 637 НОХД, по които  са постановени   595 осъдителни
присъди /в това число и по дела от предходен период/. Осъдените
лица в края на отчетния период са 918  бр.
                               Дейността на СИС на съда се изразява в
новообразувани  74 дела за сумата от 978 866 лв., прекратени
изпълнителни дела за периода са 52 броя за обща сума от 429 240 лв. и
като неприключили изпълнителни производства са 419 бр. за 4 988 453
лв.
                               Отчетния период на дейността на съдията  по
вписвания се характеризира с намаление на броя вписвания, изразено
както следва:  общо 3387вписвания за отчетния период, при  4665 за
2009г.

В Районен съд Харманли през 2010 г. са образувани
общо 1 563, от които 1046 граждански и 517 наказателни, при 1230 за
2009г. и 1 085 за 2008г.  При тези постъпления за разглеждане са стояли
1783  дела, от които 1187 граждански и 596 наказателни, като общия
брой свършени дела за годината  1 580.

Общият брой на гражданските дела за разглеждане
през отчетния период е 1  187  дела,  като от тях новообразувани са 1
046броя или 88,12% от общия брой дела за разглеждане. По
отношение на структурата на постъпилите гражданските дела се
констатира следното: преобладават  делата по искове по СК и делата
по облигационните искове, като най голям е броят на постъпилите
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дела с правно основание по  чл.410 и чл.417 ГПК , които през 2010г. са
722 броя.  Като цяло постъплението на граждански дела през
отчетната година е значително увеличено в сравнение с предходните
две години, като увеличението се дължи предимно на постъпили дела
с правно основание чл.410 и чл.417 ГПК.

Свършени през годината граждански дела са общо 1
054 броя дела. От тях в 3-месечен срок от първото съдебно заседание
до обявяване на съдебният акт са 907 дела, като относителният им дял
към общо свършените през 2010г. е 86,00%. Останалите несвършени в
края на годината дела имат относителен дял 11.20% или това са 133
броя дела.

От общо 1 054 свършени граждански дела със съдебен
акт по същество са приключили 943 или 89,47% и  111  дела са
прекратени, което представлява 10,53%. При съпоставяне на данните
за последните години се отчита тенденция на увеличение на броя на
решените по същество дела и незначително увеличение на
прекратените, дължащо се на увеличеното постъпление на този вид
дела. Според анализа на причините за прекратяване на делата се
констатира, че те са сведени основно до неотстраняване на
констатирани от съда недостатъци в законоустановения срок,
постигане на спогодби и на оттегляне на иска.

Затруднения по срочното решаване на делата се
дължи на обстоятелството, че страните не търсят своевременно
адвокатска помощ или въобще не се явяват. За гражданските дела след
промените в ГПК е характерно забавяне във връзка с новия ред на
призоваване чрез залепване на уведомления, понякога на няколко
различни адреси.

През отчетната година пред въззивна инстанция са
обжалвани общо 53 граждански дела. От  върнатите през  2010 год.  от
въззивна  проверка съдебни актове  са потвърдени 27 бр., изменени 9
съдебни акта  и са  отменени   23 бр.

Общия брой на наказателните дела за разглеждане
през 2010г. е 596. От тях новообразуваните са 517 броя или 86,74% от
общия брой наказателни дела за разглеждане и 11,07% на висящите
наказателни дела към общия брой за разглеждане наказателни дела
или 66 броя дела. При постъпленията на наказателните дела се отчита
леко завишение  в сравнение с предходната година, като за 2009г.
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постъпилите наказателни дела са 463, а за 2008г. те са 589. През
отчетния период увеличение бележат броя на НЧХД, НАХД, НЧД и
УБДХ. Незначително е намалял броят на НОХД и делата оп чл.78а НК.
                              Свършените наказателни дела през годината са 526
броя, от които в срок до 3 месеца от образуването до
постановявяването на съдебния акт са 442 броя, като относителния
им дял  към общо  свършените  наказателни дела  през 2010 година е
84.00 %. Несвършените  наказателни дела   са  70 бр. и относителния
им дял към общия брой наказателни  дела за разглеждане е 11.74 %.
По този показател се отчита леко завишение.

През годината  от общосвършените наказателни 526
дела, решени със съдебен акт по същество общо са 416 наказателни
дела, като в сравнителен план с последната година се отчита
завишение, като същите за 2009г. са 321, а за 2008г. са 416.

Броят на прекратените през годината наказателни
дела 170, от които по НОХД със споразумение – 119 дела, върнати за
доразследване 11 броя дела, 10 бр. НЧХД – 2бр. по споразумение по
чл.384 НПК и 5 по други причини, 10 НАХД и 3 дело по 78а .

Структурата на наказаната престъпност - видове и
брой по глави от НК,  е както следва:
Гл. ІІ - престъпления против личността – 6 бр.
Гл. ІІІ - престъпления против правата на гражданите - 5 бр.
Гл. ІV - престъпления против брака, семейството и младежта - 8 бр.
Гл. V- престъпления против собствеността – 60 бр.
Гл. VІ - престъпления против стопанството – 15 бр.
Гл. VІІ - престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи – 0
Гл.VІІІ - престъпления против дейността на държавни органи и
общественни организации – 0
Гл. ІХ - документни престъпления – 0
Гл. Х - престъпления против реда и общественото спокойствие – 3 бр.
Гл. ХІ - общоопасни престъпления – 68 бр.
Гл. ХІІ - престъпления против отбранителната способност на
Републиката - 0
Гл. XIV- престъпления против мира и човечеството – 0

                   През отчетния период в РС-Харманли не са
разглеждани дела със значим обществен интерес.



64

             През 2010 год.  по внесените от прокуратурата
обвинителни актове са  образувани  160  НОХД,  по които  са
постановени   154 осъдителни присъди вкл. споразумения.

Влезли в сила осъдителни присъди през отчетния
период са 151 бр. /в това число и по дела от предходен период/.
Влезлите в сила присъди са 154 броя. Осъдените лица в края на
отчетния период са 186 бр.
                              През отчетния период в съда са постановени  2
оправдателни  присъди, от които една е потвърдена, а другата е
отменена и върната за ново разглеждане.

През годината пред въззивна и касационна проверка
са обжалвани, респ. протестирани общо 34 съдебни акта по
наказателни дела.  От  върнатите  през 2010 година  от   въззивна   и
касационна проверка общо 19 съдебни акта   са  оставени в сила  11,
отменени  7   и изменени  1  съдебни акта.

                              В  СИС на съда през годината са образуване  108
изпълнителни дела за сумата от 506 200 лв., прекратени са 84 броя за
сума от 240 700 лв. и като неприключили за периода изпълнителни
производства са 1 051 бр. за обща сума от  2 681 895 лв.
                               Отчетния период на дейността на съдията по
вписванията се характеризира с намаляване на броя ва вписванията -
2182 за година, като за 2009г. същите са били 2967 при 4933 за 2008г.

В Районен съд Ивайловград постъпилите дела за
2010г. са 249, от които 141 бр.граждански и 108 бр. наказателни дела,
като са свършени общо 133 дела. Общият брой дела за разглеждане
през годината е  292.  За сравнение през  2009 г. са образувани 189, а
свършените – 170, като общият брой дела за разглеждане в този съд е
бил 213.

Общият брой на гражданските дела за разглеждане
през отчетния период е 158 дела, като от тях новообразувани са 141
броя или 89,24% от общия брой дела за разглеждане. По отношение на
структурата на постъпилите гражданските дела преобладават делата
по облшгацшонни искове, като най-много са тези образувани по
чл.410 и чл.417 ГПК и Закона за кредитните институции, които за
2010г. са 79.

Свършени през годината са общо 125 граждански
дела. От тях в 3-месечен срок от първото съдебно заседание до
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обявяване на съдебният акт са 110 дела, като относителният им дял
към общо свършените през граждански дела 2009г. е 88.00%.
Останалите несвършени в края на годината дела имат относителен
дял 20.89% или това са 33 броя. Леко завишение на процента
изразяващ срочността при разглеждането на този вид дела.

Със съдебен акт по същество са свършени общо 112
граждански дела, което е 89,60% от всички свършени 125 граждански
дела. Прекратени за периода са 13 дела, съставляващи 10,40%.

През отчетната година пред въззивна и касационна
инстанция са обжалвани 8 граждански дела. От  върнатите през  2010
год. от въззивна  и касационна проверка съдебни актове  отменени са
2 съдебени акта /разпореждания по чл.413, ал.2 от ГПК/.

Общия брой на наказателните дела за разглеждане
през 2010г. е  134. От тях новообразуваните са 108 броя или  80,60% от
общия брой наказателни дела за разглеждане и 19,40% на висящите
наказателни дела към общия брой за разглеждане наказателни дела
или 26 броя дела. Свършените наказателни дела през годината са 108
броя, от които в срок до 3 месеца от образуването до
постановявяването на съдебния акт са 82 броя, като относителния  им
дял  към общо  свършените  наказателни дела  през 2010 година е
75.92 %. Несвършените  наказателни дела   са 26 бр. и относителния
им дял към общия брой наказателни  дела за разглеждане е 19,40%.
Забавянето при разглеждането на делата се диктува от изискванията
на процесуалните закони да се осигури правото на защита на
страните. Отдалечеността на района, липсата на добра транспортна
инфраструктура са също причини за неколкократно отлагане на
делата.  Действащата законова уредба създава условия за
целенасочено протакане  на делата, водещо до преклудиране на
наказателното производство, дезинтересиране или сплашване на
свидетели.

През годината са решени по същество общо 97
наказателни дела. Броят на прекратените през годината наказателни
дела 11, от които по НОХД поради одобряване на споразумение по
чл.381 и сл. НПК – 7 дела и 4 бр. НОХД  по др.причини.

През отчетния период пред въззивна и касационна
проверка са обжалвани, респ. протестирани общо 10 съдебни акта по
наказателни дела вкл. административно- наказателни. От  върнатите
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през 2010 година  от   въззивна и касационна проверка  съдебни акта
са  потвърдени  6, изменен 1 и отменен  1  съдебен акт.

Структурата на наказаната престъпност - видове и
брой по глави от НК,  е както следва:

Гл. ІІ - престъпления против личността – 1 бр.
Гл. ІІІ - престъпления против правата на гражданите – 0
Гл. ІV - престъпления против брака, семейството и младежта - 0
Гл. V- престъпления против собствеността – 10 бр.
Гл. VІ - престъпления против стопанството – 1 бр.
Гл. VІІ - престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи - 0
Гл.VІІІ - престъпления против дейността на държавни органи и
общественни организации – 1 бр.
Гл. ІХ - документни престъпления – 0
Гл. Х - престъпления против реда и общественото спокойствие – 0
Гл. ХІ - общоопасни престъпления – 10 бр.
Гл. ХІІ - престъпления против отбранителната способност на
Републиката - 0
Гл. XIV- престъпления против мира и човечеството – 0

                    През отчетния период в РС-Ивайловград не са
образувани дела с особен обществен интерес.

              През 2010 год.  по внесените от прокуратурата
обвинителни актове са  образувани  17  НОХД,  по които  са
постановени   19 осъдителни присъди.

Влезли в сила осъдителни присъди през отчетния
период са 23  бр.  /в това число и по дела от предходен период/.
Осъдените лица в края на отчетния период са 27 бр.
                              През отчетната година в съда са произнесени 2
оправдателни присъди по НЧХД, поради липсата на доказателства, че
престъплението е извършено от подсъдимия.
                              Дейността на СИС на съда се изразява в 17 постъпили
изпълнителни дела за сума от 61 165 лв., прекратени са 42
изпълнителни производства за сума от 25 329 лв. Останали
несвършени изпълнителни дела 111 изпълнителни дела за сума в
размер на  680 146лв.

При тези данни средномесечната натовареност по
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щат на съдиите от Районните съдилища в окръга е, както следва:

Ср. месечно
на съдия по
щат - дела

РС
Хасково

РС
Димитровг

рад

РС
Свиленград

РС
Харманли

РС
Ивайлов

град

Постъпили 42.11 36.65 34.63 43.42 10.38
За разглеждане 46.97 40.78 39.67 49.53 12.17
Свършени 41.45 37.14 31.62 43.89   9.71

                           Средномесечното постъпление на съдия по щат е : за  РС
Хасково – 42.11,   в РС Димитровград – 36.65, за РС Харманли – 43.42, за
РС Свиленград – 34.63  и РС Ивайловград – 10.38. Натовареността по
щат по показателя средномесечен брой дела на съдия за разглеждане е
следната:  РС – Хасково – 46,97, за РС Димитровград – 40,78, в  РС
Харманли – 49,53, РС Свиленград – 39,67 и РС Ивайловград – 12,17. По
отношение на свършените дела данните на натовареността по щат са,
както следва: за РС Хасково – 41,45, за РС Димитровград – 37,14, РС
Харманли – 43,89, РС Свиленград – 31,62  и РС Ивайловград – 9,71.
Данните за натовареността на районните съдилища са илюстрирани
на фиг. 12, 13,14 и 15.
                           Натовареността по щат в районните съдилища с
изключение на РС Ивайловград е над средната за страната.
                           Действителната натовареност на районните съдилища в
съдебния окръг с изключение на натовареността на РС Ивайловград
също е над средната за страната, съгласно изнесените данни в сайта на
ВСС. Резултатите за действителната натовареност са, както следва:

Действителна
натовареност

РС
Хасково

РС
Димитровг

рад

РС
Свиленград

РС
Харманли

РС
Ивайлов

град

Постъпили 42.82 39.39 56.16 43.42 12.77
За разглеждане 47.76 43.82 64.32 49.53 14.97
Свършени 42.15 39.91 51.27 43.89 11.95
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3. Сграден фонд и информационно осигуряване

Районен съд Хасково е настанен в сградата на
Съдебната палата – гр.Хасково. Съдът разполага с 3 съдебни зали.
Материалната база е крайно недостатъчна. През отчетния период е
закупен нов сървър, 3 броя компютърни конфигурации и една
система за паралелен аудио запис на съдебните заседания. И към
настоящия момент РС Хасково  продължава да работи с програма за
управление на съдебни дела САС „Съдебно деловодство” на
„Информационно обслужване „ АД.  Създадена е и се поддържа
интернет страница на съда. Съда разполага със служебен автомобил.

Районен съд Димитровград  с решение №
671/23.07.2009г. на ОбС Димитровград ползва І и ІІ етаж от
Административната сграда на бул.”Раковски” №13, източно крило, за
безвъзмездно ползване и управление.  Съда поддържа интернет
страница. И към настоящия момент РС Димитровград  продължава да
работи с програма за управление на съдебни дела САС „Съдебно
деловодство” на „Информационно обслужване „ АД.

Районен съд Свиленград разполага със самостоятелна
собствена сграда на три етажа, разполагаща с 3 съдебни зали и други
помещения /кабинети и канцеларии/. В същата се помещават
Районна прокуратура, Агенцията по вписванията и РЗ”Охрана”.
Извършен е ремонт на съществуващия сграден фонд. Внедрена е и се
ползва деловодната програма САС”Съдебно деловодство”. Съда
поддържа интернет страница. Разполага и със служебен автомобил.
                            Районен съд Харманли се помещава в сграда построена
през 1932г., която не отговаря на нарастналите потребности от
работни помещения. Не е разрешен проблема свързан с ползването на
единствената в сградата съдебна зала, която не позволява всеки съдия
да заседава повече от един ден седмично. Сградата не разполага със
стая за проучване на делата, както и с помещение за арестанти.
Конструктивно сградата не позволява достъп на лица с увреждания,
налагащо допълнителни строително-монтажни работи. През
отчетната година със средства финансирани от ВСС е извършено
саниране и външно боядисване на сградата, като е и подменена
дограмата и вътрешните врати. Инсталирани са отделните програмни
продукти, разработени по LOT-ове по програма ФАР. Поддържа се
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интернет страница на съда.
                   Районен съд Ивайловград разполага със собствена сграда,
която не задоволява административните нужди, поради нарастване на
щатната численост. В същата сграда са настанени Районна
прокуратура и Службата по вписванията. Материалната база съда е
незадоволителна. От компетентните органи е връчено предписание за
мерките, които следва да се предприемат относно осигуряване на
нужната безопасност на съдебната сграда.  Извършен е неотложен
ремонт на ел.инсталацията на сградата, финансиран от ВСС.
Въведена е и програма за съдебно деловодство. Съда поддържа своя
интернет страница.

V.  МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА В ОС И
РС

1. Организационни мерки

1.1. Окръжен съд

През отчетния период съгласно Заповед
№30/04.03.2010г. на Главния инспектор на Инспектората към Висш
съдебен съвет в Окръжен съд е извършена комплексна планова
проверка по образуването, движението и приключването на
наказателни дела с обхват 01.01.2009г. до 31.12.2009г.,  не са изразени и
констатирани пропуски и нарушения в съдопроизводството от
докладчиците по делата, както и по администрирането им и воденето
на деловодните книги.

През годината на основание Заповед №ЛС-04-
547/16.04.2010г. на Министъра на правосъдието е извършена
тематична проверка за мониторинг по приложението на НПК:
продължителност на съдебната фаза при делата за корупционни
престъпления. Извършен е анализ на съдебната практика по видовете
престъпления и наказанията наложени  за тях за периода 01.01.2009г.
до 31.12.2009г. Отчетена е висока степен на ефективност по отношение
на резултатите на проверените дела, приключване на производствата
в разумни срокове, спазване на сроковете за образуване, насрочване на
делата, както и за изготвяне на мотивите.
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                             За изминалата 2010 г. в Окръжен съд са проведени 10
общи събрания, които касаят различни въпроси- съвместно със
служителите на съда по вземане решения относно СБКО; за
освобождаване от длъжност на съдебен заседател; за избиране на
съдебни координатори по проект „ Създаване на мрежа от съдии
координатори по европейско право; съвместно с районните съдии,
съдиите-изпълнители и съдиите по вписванията-обсъждане на
съдебната реформа и ЗИДЗСВ; съвместно с районните съдии, съдиите-
изпълнители и съдиите по вписванията - обсъждане на доклада на
европейската комисия за реформата в областта на съдебната система и
противодействието с корупцията.

                    На седем от  проведените общи събрания са
разгледани, обсъдени и дадени становища от съдиите при ОС-Хасково
относно запитвания по образувани тълкувателни дела на ВКС за общо
12 въпроса по приложението на закона. По 5 от тях са постановени
тълкувателни решения от ВКС, а по останалите все още няма актове на
ВКС. Дадените становища от страна на ОС-Хасково се покриват
изцяло с приетите тълкувателни решения на ВКС в четири случая -ТР
№2/21.Х.2010 г. на ОСНК относно приложението на чл.78А от НК;
ТР№4/13.ІІ.2010 г. на ОСНК относно приложението на чл.94 ал.І и
чл.189 ал.ІІІ от НПК; ТР №1/21.VІІ.2010 г. на ОСГТК относно
обжалването на въззивните определения по постановени
обезпечения;по ТР №1 на ОСНК относно приложението на чл.59 от
НК. В един случай-ТР №1/2010 г. на ОСГК се отклонява питането на
Министъра на правосъдието относно вписването на Българската
православна църква в регистъра на вероизповеданията при СГС.

                   Този факт още веднъж, в съчетание с много добрите
резултати от инстанционната проверка на съдебните актове,
свидетелства за отличната правна подготовка и за адекватните
практически умения по прилагането на закона от съдиите при ОС-
Хасково.

През отчетният период бяха осъществени множество
организационни мерки, с цел осигуряване пълното прилагане на
разпоредбите на ПАРОАВАС. Въведена е и продължава използването
на  компютърна информационна система за автоматизиране
движението на делата САС „Съдебно деловодство” адаптирана към
изискванията на ПАРОАВАС, включително и съобразена с
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изискванията за случайният избор на съдии докладчици на
постъпващите в съда дела. Организацията на работата на
администрацията в Окръжен съд  е съобразена с Правилника за
администрацията в районните, окръжните, административните,
военните и апелативните съдилища. С оглед спазването на
изискванията на ЗФУКПС през годината са разписани различни
политики, правила и инструкции с цел осигуряването на разумна
увереност за постигане на целите на съда, изразяващи се в укрепване
на правоприлагащия капацитет на съдебната система, подобряване на
административната дейност и информационното осигуряване. Чрез
създадена папка в локалната мрежа на съда е осигурен достъпа и
запознаването на магистратите и съдебните служители  с  вътрешните
актове, представляващи СФУК в Окръжен съд Хасково. Основните
елементи на СФУК са поместени и в интернет страницата на съда.

1.2.    Районни съдилища

С цел бързина на правораздаването и приключване
на съдебните производства в районните съдилища са предприети
различни мерки, както  и са полагани усилия от страна на
магистратите и  съдебните служители за редовността на съдебните
заседания, нормалното движение на делата и приключването на
съдебните производства в разумни срокове.

През годината в районните съдилища са свиквани
общи събрания на съдиите с цел анализиране и обощаване
практиката на съда.

Работата на администрацията е организирана
съгласно ПАРОАВАС. Провеждани са и общи събрания на
служителите по текущи проблеми на организацията на работата.

2. Проблеми по приложението на Закона

Често срещаните проблеми в работата на гражданска
колегия през 2010г. са свързани с прилагането на влезлия в сила от
01.03.2008г. ГПК, и се свеждат до :
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· Проблем с призоваваено по реда на чл.47 ГПК –
връчване чрез залепване на уведомлението. Този начин не дава
желания  резултат в пълна степен.

· По приложението на чл.83 ГПК за
освобождаване от държавна такса в определени случаи нормата не е
достатъчно ясна, критериите по които следва да се води съда – също.

· Проблеми съществуват и при касационното
обжалване, неговото приложно поле и основания. В този смисъл най-
често срещаните случаи  се изразяват в несъответствие на
касационните жалби и отговорите по тях със завишените и
формализирани изсиквания на ГПК, относно съдържанието им, което
е в тежест на страните по делата. Това обаче изисква по внимателна,
навременна и точна преценка на съотвествието на касационните
жалби и приложенията им със закона от докладчика, за да се избегне
връщането на производствата за допълнително администриране от
ВКС.

· По отношение обжалване действията на съдия
изпълнител, може да се посочи, че приложното поле на този институт
е чувствително ограничен, но в правната норма е точно и ясно
разписано кои действия могат да се обжалват. Има основания да се
счита, че понякога по-горните инстанции прилагат по-разширително
нормата на чл.435, ал.2 ГПК, при което отново не може да се постигне
целта на закона, а именно да се дисциплинарат страните в
изпълнителния процес, както и да не се бави същия неоправдано чрез
подаване на жалби срещу всяко действие на СИ.

· Налице е затруднено ангажиране на вещи лица
по някои видове съдебни експертизи, поради нежелание от
съответните специалисти, което води до забавяне завършване на
производството. Следва да се добави, че най-честата причина за отказ
е размера на възнаграждението, който не е достатъчно атрактивен от
една страна, а от друга - самите страни не желаят или забавят
плащането му.

                            Срещани проблеми в текущата правораздавателна
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работа на съдиите от наказателната колегия от Окръжен  съд Хасково
се извеждат, както следва :

§  Един от най-сериозните проблеми, които назряват, са
свързани с приложението на чл.  55 ал.  3 от НПК в редакция ДВ бр.  32
от 2010 година. На 28.04.2011 година предстои да влезе в сила
изменение на закона, задължаващо съда и органите на досъдебното
производсто да предоставят на обвиняемия/подсъдим, който не
владее български език, писмен превод на книжата по делото. На първо
място, намираме за недостатъчно регламентиран обема на
документите, които ще подлежат на писмен превод. На второ място,
поражда се въпросът –  в какви срокове и по каква процедура на
обвиняемия следва да бъдат връчвани преводи на актове, които се
постановяват незабавно, в съдебно заседание – например присъда или
определение за вземане на мярка за неотклонение. Дали връчването
на превода ще рефлектира върху сроковете за обжалване и по-точно
началния момент на изчисляването им. Липса на яснота в това
отношение може да доведе до процесуални нарушения, забавяне на
наказателното производство и злоупотреба с права.

§   Предвид особеностите на съдебния ни район се
натъкнахме на следния законодателен и административен проблем,
който може да рефлектира върху правилното приложение на закона.
Една от най-многобройни категории дела в ХОС е контрабанда по чл.
242 ал. 1 от НПК. За да бъде съставомерно това деяние, следва стоката
да бъде пренесена през границата на страната без знанието и
разрешението на митниците. След присъединяването на РБългария
към Европейския Съюз, на много от ГКПП вече няма митница и
митническа администрация въобще. На мнение сме, че за да се
избегне нееднозначното тълкуване на закона, текстът на чл. 242 от НК
следва да бъде прецизиран.

§   В резултат на изменение разпоредбата на чл. 249 ал. 3
от НПК са възникнали някои въпроси, свързани със страните, на които
следва да се връчи препис от разпореждането за прекратяване на
съдебното производство, съответно страните, на които следва да бъде
връчен препис от протеста на прокурора, ако постъпи такъв.
Законовата редакция сочи, че такъв препис следва да се връчи на
всички страни, в това число и пострадалите, за което намираме, че
няма резон и само води до още по-голямо забавяне на наказателното
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производство.

3. Обучение на съдии и служители

Обучението на съдии се извършва по програмите на
Националния институт на правосъдието. През 2010 г. организирани
семинари - текущо обучение и обучение по Европейско право са
посетили повечето съдии,  някои от които са участвали в по-вече от
едно обучение съобразно заявените от тях теми. За служителите
обученията са осъществявани пак от Националния институт на
правосъдието. Част от  служителите са преминали различни курсове и
програми за повишаване на квалификацията.

Голяма част от съдиите и служителите от Районните
съдилища също са участвали в текущи обучения и семинари за
повишаване на квалификацията им.

По програма за финансиране на регионалните
обучения, във връзка с одобрен проект от НИП  през отчетната година
са организирани и проведени две обучение от Окръжен съд Хасково за
магистратите от Съдебен окръг Хасково на регионално ниво
съответно:  през м.юни в комплекс „Хасково”  –  гр.Хасково на тема
„Правни проблеми при приложението на Закона за търговските
марки и георграфските означения във връзка с разглеждането на дела
за престъпления против интелектуалнтата собственост” с лектор
Пламен Дацов – съдия в Апелативен съд София и през м.ноември 2010
год. в комплекс „Родопи” – гр.Хасково  на тема „Новият Семеен
кодекс” с лектор проф.Цанка Цанкова – съдия в Конституционен съд.

Между ръководството на Апелативен съд Пловдив и
това на Окръжен съд Хасково съществува изключително добро
взаимодействие. Основните общи задачи по работата на съдилищата и
сградния фонд са решавани и реализирани съвместно. Налице е
пълна и своевременна подкрепа от страна на ръководството    на
Апелативния съд    при    осъществяване    на административната и
правораздавателната дейност.

 И през следващия отчетен период основните усилия
на Окръжен съд Хасково ще да бъдат насочени към оптимизиране на
правораздавателната структура, подобряване на работата по
движението на делата /снижаване на количеството отложени дела,
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както и сроковете на свършване на същите/ и към усъвършенстването
на контрола и методическата помощ по отношение на Районните
съдилища.

Хасково ПРЕДСЕДАТЕЛ -
28.02.2011г. ОКРЪЖЕН СЪД ХАСКОВО:

/РОСЕН РУСЕВ/


