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Годишният доклад за 2016 година отчита работата на 
Окръжен съд- Хасково и на районните съдилища в съдебния окръг - 

Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли и Ивайловград, в 
изпълнение на основната цел на правосъдието по чл. 117 от 
Конституцията на Република България - защита на правата и законните 
интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, както и по 
чл.7 и чл. 8 от Закона за съдебната власт – справедливо и 

безпристрастно правосъдие, при точно и еднакво прилагане на законите 
спрямо всички. 

Несъмнено реформата в съдебната власт е основен 

национален приоритет, като основната й цел е утвърждаване 
върховенството на закона. И през 2016 година продължи наблюдението 
по Механизма за сътрудничество и оценка в областта „Правосъдие и 

вътрешен ред“, създаден при присъединяването на България към ЕС. 

  

Годишният доклад за дейността на Окръжен съд-

Хасково и на районните съдилища в съдебния окръг е изготвен съгласно 
изискванията на чл. 86, ал. 1, т. 15 от ЗСВ, при спазване указанията на 
ВСС за обхвата и структурата на годишните доклади и указанията, 
дадени от административния ръководител - председател на Апелативен 

съд – Пловдив, касаещи съдържанието на същия. Основа за изводите за 
дейността на съдиите от хасковския съдебен окръг през 2016 година са 
сведенията в годишните доклади и статистически отчети, както и 

годишните статистически отчети през последните три години на 
окръжния и районните съдилища. 
 Правораздавателната работа през отчетната година е 
обусловена от географските, демографските и икономическите 
характеристики на съдебния окръг.  
 -Хасковска област заема 5 534 кв.м. площ /5%/ от 
територията на цялата страна. В областта, с административен център гр. 

Хасково има 208 населени места. Съдебният окръг обхваща 10 общини в 
5 съдебни района, както следва: 

-Районен съд-Хасково: общините Хасково /град 

Хасково и 36 села/, Стамболово /26 села/ и Минерални бани /12 села/. 
Трите общини с общо население 105 989 души;  

-Районен съд-Димитровград: община Димитровград, 

в която влизат гр. Димитровград, град Меричлери и 25 села /общо 53 

557 души/; 

-Районен съд-Свиленград: общините Свиленград  

/гр. Свиленград и 23 села/ и Любимец  /гр. Любимец и  9 села/ - общо 33 

218 души; 
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-Районен съд-Харманли: община Харманли /гр. 

Харманли и 24 села/, Симеоновград /гр. Симеоновград и 8 села/ и 

Маджарово /гр. Маджарово и 18 села/ - общо население от 35 367 души; 

-Районен съд-Ивайловград- община Ивайловград 

обхваща гр. Ивайловград и 18 села, населението е  6426 души.  

Населението на хасковска област се състои от 234 557 

жители /3,34 % от населението в Р България/1
. Само в 

административния център – гр. Хасково, живеят 76 397 души, в Община 
Хасково населението наброява 94 156 души.   

 

Териториалното разположение на съдебния район, 

предопределя и особеностите на съдебните производства, свързани с 
участието на чужденци и трансгранична престъпност, които са 
подсъдни предимно на ОС-Хасково и РС-Свиленград. Като граничен 

район, хасковска област е сухопътна граница с Р Турция и с Р Гърция, 
като на нейна територия има разкрити три гранично-пропусквателни 

пункта. 
 ГКПП „Капитан Андреево” – ГКПП „Капъкуле” – 

разположен на българо-турската граница, който е и външна граница за 
ЕС. През посочения граничен пункт преминава ключов 
трансконтинентален път от Западна Европа към Азия и същият е сред 

най-натоварените ГКПП-ове в света по пътникопоток и количества 
товари, преминаващи през него. По данни от 2008 година е вторият по 
натовареност сухопътен граничен пункт в света и най-натовареният в 
Европа. През античността през него е преминавал римския път „Виа 
милитарис”. 

 ГКПП „Капитан Петко войвода” – ГКПП „Орменион”- 

разположен на българо-гръцката граница, открит през 1988 година, 
който към настоящия момент е и вътрешна граница на Европейския 
съюз. Този граничен пункт е разположен на еврокоридор Е-80, свързващ 

градовете Хелзинки /Р Финландия/ и Александруполис, Р Гърция.  
 ГКПП „Ивайловград” – ГКПП „Кипринос” –

разположен на българо-гръцката граница, вътрешна граница на ЕС, 

открит през м. септември, 2010 година. 
 След военните конфликти в държавите от Близкия 

изток и след сблъсъка между протестиращи и силите за сигурност, 
довели до гражданската война в Сирия и огромния поток от мигранти, 

преминаващи предимно през зелена граница с Р Турция, в периода 
2011-2013 година на територията на хасковска област се разкриха и 

функционират три центъра за чужденци, както следва: 
                                            
0 Данни на НСИ – Преброяване на населението 1/00г- 
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 Регистрационно-приемателен център – Харманли /от 
„открит тип”/– териториално поделение на Държавната агенция за 
бежанците /ДАБ/ при Министерски съвет за регистрация, настаняване, 
медицински изследвания, социално и медицинско подпомагане и 

провеждане на производства по молби за предоставяне на статут и по 
молби за убежище. 

 Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград 

/”открит тип”/ – териториално поделение на ДАБ за регистрация, 
настаняване, медицински изследвания и провеждане на производства за 
определяне на компетентната държава за предоставяне на статут и на 
ускорено производство за чужденци, търсещи закрила. 

 Специален дом за временно настаняване на чужденци 

/СДВНЧ/ – гр. Любимец към Дирекция „Миграция” - МВР /от „закрит 
тип/ - в Дома са настанени граждани на трети държави с наложени ПАМ 

„експулсиране” и „принудително отвеждане до границата на Р 

България”, за които съществуват пречки за незабавното им извеждане от 
страната. 

 

По данни на ОД на МВР - Хасково абсолютният 
брой на регистрираните престъпления в региона през 2016 година е 
3 029 в сравнение с предходната 2015 г., когато са били регистрирани  3 

102 престъпления, т.е  намаление със 73 броя.  
През 2016 година с близо 9 % е намалението на 

криминалната престъпност. През отчетния период са били регистрирани 

общо 2 524 криминални престъпления при 2 761 престъпления за 2015г.  
Наблюдава се промяна на регистрираната 

икономическа престъпност в сравнение с предходната година. През 
отчетния период в ОД на МВР-Хасково и районните полицейски 

управления  са били регистрирани общо 508 икономически 

престъпления, при 398 за 2015г. 
Показател за ефективността в работата на 

полицейските органи е разкриваемостта на регистрираните 
престъпленията. През 2016 г. следва да се отбележи, че разкраеваемоста 
в ОД на МВР-Хасково и районните управления се е увеличила в 
сравнение с предходната година. От общо 3 029 регистрирани 

престъпления 1 629 броя са разкрити, което представлява 54%. За 
сравнение през 2015 г. този процент е бил 44 %. 

При криминалната престъпност разкриваемостта  
бележи значително увеличение в сравнение с предходната година с дял 
от 55% при 45% разкриваемост за 2015 г. 

При икономическата престъпност разкриваемостта е 
увеличена през настоящия отчетен период. През 2016 г. процента на 
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разкритите икономически престъпления спрямо регистрираните е 46%, 

като в предходната 2015 г. е бил 29%. 

 

През 2016 година в ГПУ-Ново село са били 

регистрирани 37 броя престъпления, като от тях са разкрити 35 броя.За 
сравнение през 2015 година са били регистрирани 43 броя от които 39 

броя разкрити, а през 2014 година са били регистрирани 44, от които 42 

разкрити. През отчетната година се наблюдава 95 % разкриваемост, като 
разкриваемостта през 2015 година е 93 % , а през 2014 година е била 95 

% . 

През 2016 година в ГПУ-Свиленград са регистрирани 

общо 412 броя престъпления от които 399 разкрити.За сравнение през 
2015 година са били регистрирани общо 890 престъпления, от които 858 

разкрити, а през 2014г. са били регистрирани общо 566 престъпления от 
които 450 разкрити. През отчетната година в ГПУ-Свиленград е налице  
97 % разкриваемост, която е по-висока с изминалата 2015 година,когато 
разкриваемостта е била 96 % разкриваемост и през 2013 година когато е 
била 96 %, но следва да се отчете рязък спад на регистрираната 
престъпност. 

 

Характерното географско разположение на района, 
наличието на ПП - І-8 /магистрала, А-1/, ГКПП “Капитан Андреево“, 

ГКПП - “Капитан Петко Войвода” и МП – Свиленград към Митница 
«Бургас», водят до променлива динамика и изменчивост на 
престъпността в района, както по определени видове, така по степен и 

характер. Това води до образуване и наблюдение на наказателни 

производства от специфичен характер - престъпления Глава VІ – 

престъпления против митническия режим, включени в раздел ІІІ от НК, 

престъпления против паричната система – чл.251 от НК, раздел ІV.  

Престъпленията против реда на управлението – чл.279, 

чл. 280 от НК – раздел І на глава VІІІ от НК, си остават 
структуроопределящи за района на РП-Свиленград въпреки, че много 
случаи приключват с откази за образуване на ДП през отчетната година, 
тъй като причините подтикнали лицата да извършат престъпленията са 
военните конфликти в страните им и опасността за живота и здравето 
им, като идват в Р България да търсят закрила са себе си и семействата 
си. 

 

От 01.01.2016 г. до края на годината са установени 638 

незаконно пребиваващи  чужди граждани, което сочи на увеличение в 
сравнение с 2015 г., когато от тази категория  лица са установени 412 

души. По данни на ОД МВР Хасково звената на ГД ”ГП” са задържали 

336 нелегални мигранти.  През отчетния период в сравнение с 2015г. 
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относително се запазва националността на установените незаконно 
пребиваващи лица, като най-голям дял от тях имат тези от Афганистан, 

Сирия, Ирак и Пакистан.  Най-рискови общини от Хасковски регион 

остават община Свиленград, община Любимец и община Харманли, на 
чиито територии са изградени трите центъра за настаняване на чужди 

граждани.  

 

Интензитетът на престъпност през изтеклата година е 
1245 престъпления на 100 000 души. Тези показатели са изчислени за 
Хасковска област (без съдебния район на общ. Тополовград, който 
попада в района на ОД на МВР-Хасково). Не са включени 

регистрираните престъпления в Агенция Митница, ГПУ-Свиленград и 

ГПУ-Ново село, тъй като тези престъпленията са предимно против реда 
на управлението – чл.279, чл.280 от НК – раздел І на глава VІІІ от НК и 

нямат пряко отношение към населението в Област Хасково. 
 

По някои отделни видове престъпления 

показателите за регистрирани и разкрити през 2016 г. са следните: 
Извършени са били 4 умишлени убийства, като всички  

са разкрити. През 2015г. са регистрирани 5 убийства, от които 4 са 
разкрити. 

 От извършените през отчетния период 44 грабежа - 23 

са били разкрити, което представлява 52 %; за 2016г., при 47 грабежа, от 
които разкрити 15 за 2015 година. Броят на грабежите през настоящия 
отчетен период сочи увеличение в ефективността на полицейските 
органи  по този показател.  
 Разкриваемостта на кражбите очертава тенденция на 
устойчивост на показателите от отчетната и предходните години и 

продължава да бъде ниска – 41 % при регистрирани 1142 престъпления. 
473 от тях са били разкрити. За 2015г. този процент е 34%, като при 

регистрирани 1 231 регистрирани престъпления, 422 са били разкрити.  

 През отчетния период са били регистрирани 2 

изнасилвания – неразкрити в периода, за 2015г. броят им е бил 4, от 
които 1 разкрито. 

През 2016г. има регистрирани 15 престъпления за 
укривателство и подпомагане на нелегални мигранти (чл.281 и чл.294 от 
НК), като 11 от тях са разкрити. 

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Щатната численост на Окръжен съд- Хасково към 

31.12.2016г. включва 16 съдии, 3-ма младши съдии и 37 съдебни 

служители - общо 56 щатни бройки.  
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1. Съдии 

 

                 1.1. Съдийски щатове и разпределението им по 

длъжности 

В Окръжен съд – Хасково по утвърдено щатно 
разписание има 16 щатни длъжности „съдия” всички заети към 

31.12.2016 година и 3 щатни длъжности „младши съдия”, две от тях 
заети към 31.12.2016 година, а една е свободна. 

Административен ръководител-председател на 
Окръжен съд – Хасково, считано от 01.03.2012 година е Миглена Тенева 
Тянкова с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, съгласно решение на ВСС по 
протокол № 8 от заседание, проведено на 23.02.2012 година.  

Съгласно решение на ВСС по протокол 
№12/22.03.2012 година, считано от 26.03.2012 година, заместник на 
административния ръководител-заместник председател на Окръжен съд 

– Хасково и ръководител на „Гражданско отделение” с ранг „съдия във 
ВКС и ВАС” е Милена Димитрова Дечева, а заместник на 
административния ръководител-заместник председател на Окръжен съд  

– Хасково и ръководител на „Наказателно отделение” с ранг „съдия във 
ВКС и ВАС” е Милена Димитрова Петева-Георгиева. 

През 2016 година няма промяна в ръководния състав 
на Окръжен съд-Хасково. 

Два щата за длъжността „младши съдия” са заети, 

считано от 06.07.2016 г. от Радина Василева Хаджикирева и Десислава 
Иванова Тодорова, на основание решение на Съдийската колегия на 
ВСС по протокол № 10/28.06.2016 г. 

Младши съдия Лилия Иванова Митева от 28.01.2016 

година е в законоустановен  отпуск, поради бременност и раждане.  
С решение на Съдийската колегия на ВСС по 

протокол № 9/21.06.2016 г., считано от 25.06.2016 г. на основание 
чл.240, ал. 2 от ЗСВ е продължен двугодишния срок на назначаването й 

с шест месеца.  
С решение на Съдийската колегия на ВСС по 

протокол № 28/13.12.2016г. е назначена, на основание чл.160, във 
връзка с чл.243, ал.2 от ЗСВ на длъжността „съдия” в Районен съд – 

Пловдив, считано от 26.12.2016 г.  
 

Динамиката на щатовете за длъжността „съдия” и 

длъжността „младши съдия” в Окръжен съд- Хасково в сравнение с 
предходните три години е, както следва:  

- през 2013 година по утвърдено щатно разписание са 
16 щатни длъжности „съдия” и 3 щатни длъжности „младши съдия” и 
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към 31.12.2013 година има само една незаета щатна длъжност „младши 

съдия”; 

- през 2014 година няма промяна в щатните бройки в 
сравнение с 2013 година и по утвърдено щатно разписание са 16 щатни 

длъжности „съдия” и 3 щатни длъжности „младши съдия” и всички са 
заети към 31.12.2014 година. 

- през 2015 година няма промяна в щатните бройки в 
сравнение с 2013 година и 2014 година и по утвърдено щатно 
разписание са 16 щатни длъжности „съдия” и 3 щатни длъжности 

„младши съдия”. Към 31.12.2015 година всички длъжности „съдия” са 
заети, една длъжност „младши съдия” е заета и 2 щатни длъжности 

„младши съдия” не са заети;  

- през 2016 година няма промяна в щатните бройки в 
сравнение с 2013 година, 2014 година и 2015 година и по утвърдено 
щатно разписание са 16 щатни длъжности „съдия” и 3 щатни длъжности 

„младши съдия”. Към 31.12.2016 година всички длъжности „съдия” са 
заети, две длъжности „младши съдия” са заети и 1 щатна длъжност 
„младши съдия” не е заета; 

С решение на Висш съдебен съвет по протокол № 16 

от заседание, проведено на 31.03.2016г. е проведено периодично 
атестиране, на основание чл.196, ат.2 от ЗСВ, на Филип Желязков 
Филипов – съдия в Окръжен съд – Хасково, с ранг „съдия в АС”, Тодор 

Илков Хаджиев – съдия в Окръжен съд – Хасково, с ранг „съдия в АС”, 

Красимир Димитров Димитров - съдия в Окръжен съд – Хасково, с ранг 
„съдия в АС” и е приета, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна 
оценка от атестирането „много добра” на всеки от тях. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по 
протокол № 1 от заседание, проведено на 20.04.2016 г. Филип Желязков 
Филипов – съдия в Окръжен съд – Хасково,  Тодор Илков Хаджиев – 

съдия в Окръжен съд – Хасково и Красимир Димитров Димитров - 

съдия в Окръжен съд – Хасково са повишени, на основание чл.234 от 
ЗСВ на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на 
вземане на решението. 

Към 31.12.2016 г. всички 16 съдии при Окръжен съд – 

Хасково са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

Не са образувани дисциплинарни производства по 
отношение на съдии от Окръжен съд- Хасково, няма наказани или 

поощрени съдии по реда на ЗСВ, нито такива, спрямо които е приложен 

чл. 327 от ЗСВ.  
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1.2.Правораздавателна структура 

 

И през отчетната 2016 година правораздавателната 
структура на съда включва две отделения, обособени съобразно чл. 84, 

ал. 2 ЗСВ – с решение на Общото събрание на съдиите:: 
 - Наказателно отделение /обща численост – 7 съдии/, с 
ръководител заместник-председателят Милена Димитрова Петева- 
Георгиева и съдии - председателят на съда Миглена Тенева Тянкова, 
Стратимир Гошев Димитров, Кольо Велков Димитров, Боряна Петрова 
Бончева- Димитрова, Филип Желязков Филипов, Красимир Димитров 
Димитров. В отделението са обособени 3 въззивни състава, в които 
участват и младши съдии. Всеки от съдиите разглежда както 
първоинстанционни, така и въззивни производства. 

- Гражданско отделение /обща численост – 9 съдии/, с 
ръководител заместник-председателят Милена Димитрова Дечева и 

съдии: Господинка Жекова Пейчева, Деляна Стойчева Пейкова, Тошка 
Иванова Тотева, Анна Владимировна Петкова, Йонко Георгиев 
Георгиев, Жулиета Кръстева Серафимова, Георги Гочев Георгиев и 

Тодор Илков Хаджиев. Така в отделението работят 9 еднолични състава, 
разглеждащи първоинстанционни граждански и търговски дела, както и 

3 въззивни състава.  
В Окръжен съд- Хасково по утвърдено щатно 

разписание има 3 щата за длъжността „младши съдия”, само един от тях 
зает от началото на годината от Лилия Иванова Митева, но реално тя не 
е работила, тъй като от 28.01.2016 година е в законоустановен  отпуск, 
поради бременност и раждане, а от 26.12.2016г. е назначена на 
длъжност „съдия” в Районен съд- Пловдив.  

Двата щата за длъжността „младши съдия” са заети, 

считано от 06.07.2016 г. от Радина Василева Хаджикирева и Десислава 
Иванова Тодорова, на основание решение на Съдийската колегия на 
ВСС по протокол № 10/28.06.2016 г. Те участват във въззивни 

граждански и наказателни дела по предварително утвърден график и 

състави.  

Ежеседмичното дежурство се осъществява по 
предварително утвърден за цялата година график. 

Разпределението на делата между съдиите -

докладчици се извършва по отделения, при стриктно спазване на чл. 9 

от ЗСВ чрез използва централизираната система за случайно 
разпределение на делата, разработена от „Смарт Системс 2010” ЕООД.  

Чрез програмният продукт за електронно 
разпределение на принципа на случайния избор „Law Choice” се 
определят на случаен принцип член на разширен състав /без доклад/ и 
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членове на тройни състави, както и съдебните заседатели, участващи в 
състава на съда при разглеждане на делата, подсъдни на ОС- Хасково.  

Постановените съдебни актове се публикуват 
незабавно на интернет - страницата на съда и се изпращат за 
публикуване и на централизирания уеб-базиран интерфейс, поддържан 

от ВСС.  

1.3. Повишаване квалификацията на съдиите 
 

За подобряване на квалификацията си през 2016 

година съдиите са участвали в общо 19 обучения, работни срещи, 

семинари, организирани от НИП, Апелативен съд - Пловдив, 
Министерство на правосъдието и други. Създадената организация в 
съда позволява на практика всеки желаещ магистрат да посещава 
обучения в НИП, след одобряване на заявката му от Института. 

Проведени са две регионални обучения, организирани 

от Окръжен съд – Хасково. Едното обучение е финансирано от НИП по 
проект Оперативна програма „Добро управление”, организирано 
съвместно с НИП. 

На 01.07.2016г. в съдебна зала № 6 в Съдебната палата 
– Хасково се проведе първото регионално обучение на тема: 
„Практически проблеми в производството по съдебна делба”, 

организирано от Окръжен съд – Хасково, с лектори Камелия Маринова– 

съдия във ВКС и Светлана Калинова – съдия във ВКС. В обучението 
взеха участие 11 съдии и 1 съдебен помощник от Окръжен съд – 

Хасково и 18 съдии от районните съдилища. 
На 25.11.2016г. в Конферентната зала на хотел 

„Родопи” в град Хасково се проведе второто регионално обучение на 
тема: „Проблеми на правоприлагането при института на реабилитация”, 

организирано от Окръжен съд – Хасково със съдействието на 
Националния институт на правосъдието, по проект „Качествено 
професионално обучение за повишаване ефективността на 
правосъдието, по Оперативна програма „Добро управление” с лектор на 
обучението Ралица Илкова. В обучението взеха участие 9 съдии и 2 

младши съдии от Окръжен съд – Хасково и 13 съдии от районните 
съдилища. 

В периода 21-25.02.2016 година съдия Миглена 
Тянкова участва в обучение в ЕСПЧ с цел по-долрото познаване от 
страна на представителите на българската съдебна система на 
функционирането и практиката на ЕСПЧ в гр. Страсбург, Р Франция.  

В периода 25-29.09.2016 година съдия Стратимир 

Димитров участва в Регионална среща на немскоговорящите контактни 

точки на Европейската съдебна мрежа в гр. Брегенц, Австрия. 
 

 



 02

2. Съдебна администрация 

 

2.1. Общ брой, разпределение по длъжности и 

динамика на щатовете за предходните три години 

С решение на Висш съдебен съвет по протокол № 61, 

от заседание проведено на 10.12.2015 г. е намалена щатната численост 
на Окръжен съд – Хасково с 1 щатна бройка за длъжността „призовкар” 

и е дадено съгласие за трансформиране на 1 щатна бройка за 
длъжността „съдебен деловодител” в 1 щатна бройка за длъжността 
„съдебен помощник”. 

Така одобреното щатно разписание на Окръжен съд- 

Хасково към 01.01.2016г. включва 39 щатни бройки за съдебна 
администрация, която се състои от съдебен администратор, обща и 

специализирана администрация. 
С решение на Висш съдебен съвет по протокол № 7, 

от заседание проведено на 04.02.2016 г. щатната численост на Окръжен 

съд – Хасково е намалена с 1 щатна бройка за длъжността „съдебен 

деловодител”. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по 
протокол № 16, от заседание проведено на 20.09.2016г. щатната 
численост на Окръжен съд – Хасково е намалена с 1 щатна бройка за 
длъжността „чистач”. 

 

Към 31.12.2016 година одобреното щатно разписание 
на Окръжен съд – Хасково включва 37 щатни бройки за съдебна 
администрация. 

Ръководните длъжности в съда, съгласно 
Класификатора на длъжностите в администрацията са три, както следва: 

1 щатна длъжност „съдебен администратор”;  

1 щатна длъжност „главен счетоводител”; 

1 щатна длъжност „завеждащ служба-съдебни 

секретари”. 

Специализираната администрация е организирана в 
следните служби: „Регистратура”, „Регистратура за класифицирана 
информация”, „Наказателно деловодство І- ва инстанция”, „Наказателно 
деловодство ІІ- ра инстанция”, „Гражданско деловодство І- ва 
инстанция”, „Гражданско деловодство ІІ-ра инстанция”, „Архив”, 

„Съдебни секретари”, “Фирмено деловодство”, служба „Връчване на 
призовки и съдебни книжа” с общо 25 щатни бройки, по длъжности и 

брой щатове, както следва: 
2 щатни длъжности „съдебен помощник”; 

10 щатни длъжности „съдебен секретар”; 

9 щатни длъжности „съдебен деловодител”; 
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1 щатна длъжност „съдебен архивар”; 

3 щатни длъжности „призовкар”. 

 

Общата администрация се състои от: 
- общо 5 щатни бройки експертни длъжности, 

разпределени по длъжности и брой щатове, както следва: 
1 щатна длъжност „главен специалист-стопанисване 

на съдебното имущество”, която е трансформирана от 01.01.2017 година 
в „управител сгради”. По длъжностна характеристика на този служител 
са възложени и задълженията за длъжността „завеждащ Регистратура 
Класифицирана информация”; 

1 щатна длъжност „младши специалист-човешки 

ресурси”, която е трансформирана от 01.01.2017 година в „човешки 

ресурси”; 

1 щатна длъжност „системен администратор”; 

1 щатна длъжност „касиер, същият и домакин”; 

1 щатна длъжност „съдебен статистик”. По 
длъжностна характеристика на този служител са възложени и 

задълженията за длъжността „заместник-завеждащ Регистратура 
Класифицирана информация”; 

- общо 4 щатни бройки технически длъжности, 

разпределени по длъжности и брой щатове: 
1 щатна длъжност „шофьор, той и куриер” 

2 щатни длъжности „чистач” 

1 щатна длъжност „работник, поддръжка сгради-

огняр”, която е трансформирана от 01.01.2017 година в „работник, 
поддръжка сгради, той и технически изпълнител-огняр”. 

 

Динамиката на щатовете в администрацията на 
Окръжен съд- Хасково в сравнение с предходните три години е, както 
следва:  

- през 2013 година 39 щатни бройки за съдебни 

служители по утвърденото щатно разписание на съда; 
- през 2014 година 40 щатни бройки за съдебни 

служители по утвърденото щатно разписание на съда; 
- през 2015 година 40 щатни бройки за съдебни 

служители по утвърденото щатно разписание на съда; 
- през 2016 година 37 щатни бройки за съдебни 

служители по утвърденото щатно разписание на съда. 
 

Със Заповед № АД-14/14.01.2016г. на 
административен ръководител-председател на съда беше обявен 

конкурс за свободната щатна длъжност „съдебен помощник” и след 
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проведения конкурс, класираният от комисията на първо място 
кандидат Диан Красимиров Боев, постъпи на работа на 01.04.2016 

година. 
Със Заповед № ЛС-248/30.06.2016г. на 

административния ръководител-председател на съда, считано от 
27.07.2016 г. е прекратено трудовото правоотношение с Антоанета 
Петкова Иванова – съдебен секретар на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от 
КТ, поради постъпила молба от същата за прекратяване на трудовото 
правоотношение, поради придобиване право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст.  
На освободената щатна длъжност „съдебен секретар”, 

след проведения конкурс, считано от 28.09.2016г. е назначена Стефка 
Георгиева Ангелова по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. 

След приключване на атестационните процедури за 
2016 година за повишени в ранг 10 съдебни служители. 

Няма наложени дисциплинарни наказания на съдебни 

служители, нито открити дисциплинарни производства. 
В края на отчетния период всички щатни бройки в 

съдебната администрация са заети. 

 

Съотношението на броя на служителите към броя на 
магистратите в Окръжен съд- Хасково е следното: 
 

o 37 служители общо/ 19 магистрати - 1,95 

 

2.2. Повишаване квалификацията на служителите 
 

В организираните от НИП обучения за съдебни 

служители са подадени общо 36 заявки за участие, но са одобрени едва 
дванадесет, поради което само 10 служители от Окръжен съд – Хасково 
са участвали в тези обучения, съответно на теми: „Работа по 
наказателни дела”, „Данъчни престъпления”, „Въпроси на трудовото 
право”, „Етични предизвикателства в работата на съдебните 
служители”, „Работа по граждански дела”, „Защита на класифицираната 
информация в съдебната система”, „Защита на личните данни в 
съдебната система”, „Начално обучение на съдебни служители” – І и ІІ 
модул, „Граматика”. 

В още 11 обучения на теми: ”Финансово управление и 

контрол в публичния сектор-основни изисквания, управление на риска и 

годишно докладване”, „Практически акценти при прилагане на СФУК. 

Годишно докладване по СФУК. Годишна инвентаризация. Външен 

одит”, „Предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на 
задължения и преди извършване на разходи и система за двоен подпис в 
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организациите от публичния сектор”, „Разработване на програмен 

формат на бюджет”, „Здравословни и безопасни условия на труд”, 

„Практически проблеми в производството по съдебна делба”, „Обмен на 
информация между съдилищата от Пловдивския апелативен район и 

ядрото на ЕИСПП”, „Иновационни решения за съвременния бизнес”, 

„Нов закон за обществените поръчки”, „Обучение на огняри за 
актуализация на придобита правоспособност”, организирани съответно 
от Школа по публични финанси при Министерство на финансите, 
„Превента Инфо” ЕООД, „Марчела 90-Т” ООД, Окръжен съд – Хасково, 
Апелативен съд – Пловдив, Стемо, „Бизнес Едюкейшън Клуб”, са взели 

участие десет съдебни служители от Окръжен съд – Хасково. 
 

3. Предложения за промени в щата 

 

Съотношението на броя на служителите към броя на 
магистратите в Окръжен съд- Хасково през 2016 година в сравнение с 
предходните три години е, както следва: 

2016 година-     37 служители / 19 магистрати - 1,95; 

2015 година-     40 служители / 19 магистрати - 2,10; 

2014 година-     40 служители / 19 магистрати - 2,10; 

2013 година-     39 служители / 19 магистрати - 2,05; 

Щатната численост на съдебната администрация на 
Окръжен съд- Хасково през 2016 година е намалена с три щатни 

длъжности -  за „съдебен деловодител”, „призовкар” и „чистач”. 

  

 Считам, че по този начин е постигната максимална 
оптимизация на съдебната администрация, в т.ч. с оглед реализиране на 
реални икономии за бюджета на съдебната власт, както и оптимизация с 
оглед вменените им служебни задължения, в т.ч. при условията на 
съвместяване и при необходимост от заместване, с изключение на 

осъществяването на връзки с обществеността, която понастоящем се 
съвместява от административния ръководител-председател на Окръжен 

съд – Хасково, тъй като няма съдебен служител в съда, който да 
отговаря на изискванията и да има опит в работата с медиите и 

юридическо образование. 

Окръжен съд – Хасково не разполага с щатна 

длъжност „връзки с обществеността” по одобреното щатно 

разписание на съда- Това затруднява изключително много 

работата на съда и на административния ръководител+ 

предвид медийния и обществен интерес+ свързан със съдебните 

производствата-  
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Няма съмнение, че все още общественото доверие  
към съдебната систгема е критично ниско, а и предвид заложените 
дейности в Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 г. – 

2020 г., е крайно необходима надеждна външна комуникация между 
съдебната власт и различните външни публики, както и провеждане на 
единна политика на прозрачност и достъпност на информацията от 
всички органи на съдебната власт, за да бъде преодолян този трайно 
установен дефицит на обществено доверие.  

Предвид гореизложеното считам за абсолютно 
необходимо отпускането на щат „връзки с обществеността” в Окръжен 

съд – Хасково, който да осъществява връзка с медиите, както по делата, 
подсъдни на ОС-Хасково, така и на районните съдилища от съдебния 
район, защото не е възможно, а и не е редно това да се осъществява от 
административния ръководител-председател на Окръжен съд – Хасково. 

Ресурсното обезпечаване и в частност отпускането на 
щат „връзки с обществеността” в Окръжен съд – Хасково и заемането 
му, е важна част от комплекса от мерки, крайно необходими на съда и 
насочени към подобряване на комуникацията с обществеността и 
медиите, повишаването на доверието в съда и на чувството за 
справедливост у българските граждани. 

 

4. Организационна дейност. Извършени проверки в 

Окръжен съд - Хасково от други органи и институции 

През 2016 година административният ръководител- 
председател на Окръжен съд - Хасково осъществяваше общо 
организационно и административно ръководство, съгласно чл. 86, ал. 1 

от Закона за съдебната власт. 

През 2016 година Общото събрание на съдиите беше 
свиквано 11 пъти от председателя на съда за обсъждане на 
организационни въпроси, анализ и обобщаване на съдебната практиката 
на окръжния съд и на районните съдилища, обсъждане на становище по 
приложението на чл. 21, ал. 2 от Наредба №2 от 29.06.2015 г. за 
вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица, 
изразяване становища относно проблемите посочени в запитване на 
Европейската комисия, относно предстоящи промени в нормативната 
уредба, касаеща статута на „съдебния заседател”, относно проект на 
Закона за физическите лица и мерките за подкрепа, по проекта на Закон 

за изменение и допълнение на НПК, по противоречиво разрешавани 

въпроси в производството по несъстоятелност. 
През 2016 година съдиите от „гражданско отделение” 

на ОС- Хасково са изразили 13 становища по тълкувателни дела на ВКС 



 07

и ВАС, а съдиите от „наказателно отделение” на ОС- Хасково са 
изразили 2 становища по тълкувателни дела.  

На 07.03.2016 година беше извършена проверка от 
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни 

средства, за резултатите от която не е получен доклад. 

На 15.11.2016 година беше извършена проверка от 
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и 

използването на СРС и достъпа до данните по ЗЕС към Народното 
събрание на основание чл. 261б от Закона за електронните съобщения,  
за резултатите от която не е получен доклад. 

На основание заповед на директора на Агенция за 
държавен финансов контрол към Министерство на финансите през 
периода от 13.12.2016г. до 30.12.2016г. беше извършена финансова 
инспекция на Окръжен съд – Хасково със следните задачи: Проверка за 
законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни 

средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната 
уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и 

плащанията по тях. Проверка за законосъобразност на отчетените през 
2015 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със 
спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 

сключените договори и плащанията по тях. Проверка за 
законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни 

средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в 
областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията 
по тях. Констатациите в доклада от проверката са, че отчетените 
разходи през 2015г. за строителство, доставки и услуги са 
законосъобразни, стойностите са под праговете по чл. 14, ал. 5, т. 1 и т. 2 

от ЗОП, поради което възложителят не е длъжен да прилага 
процедурите по закона и условията по реда на глава осма „а” от ЗОП и е 
спазена нормативната уредба в областта на обществените поръчки, 

сключените договори и плащания по тях.  
 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД 

 

1. Новообразувани дела през отчетния период 

Общият брой на постъпилите и образувани в ОС-

Хасково дела /в т.ч. получените по подсъдност, върнатите за ново 
разглеждане и продължаващите под същия номер дела/ е 2078. 

Несвършените дела от предходен период /към 01.01.2016 година/ са 
били 226 броя, а неприключилите производства към края на отчетния 
период /31.12.2016 година/ са 224. 

 



 08

Сравнителният анализ с предходните три години е 
илюстриран в следната таблица: 

 

Общ брой дела 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Дела за разглеждане 2272 2187 2167 2304 

Несвършени дела в 

края на периода 

253 254 226 224 

Процентно 

съотношение 
11,14% 11,61% 10,42% 9,72% 

Постъпили 2044 1934 1913 2078 

Процентно 

съотношение 
89,96% 88,43% 88,28% 90,19% 

Цифрите сочат тенденция на увеличаване на делата 
през отчетната година в сравнение с предходните три години.  

2. Наказателни дела 

Динамиката на правораздаването по всички 

наказателни дела - първоинстанционни и второинстанционни за 
годината и за предходния период от три години е следната: 

 

година постъпили за разглеждане свършени 

 

2013 г. 896 969 899 

2014 г. 750 820 762 

2015 г. 880 938 871 

2016 г. 1027 1094 1020 

 

2.1. Наказателни дела първа инстанция 

През 2016 година в Окръжен съд- Хасково са 
постъпили общо 808 наказателни дела първа инстанция, разпределени в 
сравнение с предходните три години, както следва: 

 

Вид  2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

НОХД 279 185 173 104 

ЧНД от досъд. 264 252 357 446 

Кумулации 9 19 11 7 

Реабилитации 16 12 3 6 

Др.дела  62 77 89 245 
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Наказателни дела общ характер 

 

Към 01.01.2016г. останалите несвършени НОХД от 
предходния отчетен период са 36, при 22 дела за 2015г., 36 дела за 
2014г. и 27 за 2013г.  

През 2016 година в Окръжен съд- Хасково са 
постъпили общо 104 НОХД, при 173 за 2015г., 185 за 2014г. и 279 за 
2013г. Налице е тенденцията на спад в постъплението.  

 

Структурата им за 2016 г. най-общо е следната: 

 - престъпления против Републиката: 0 дела; 

- престъпления против личността: 8 дела, /при 11 през 
2015г./, от тях: 3 убийства по чл. 115-118 НК, 1 дело за смърт по 
непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда, 1 

дело за причинена смърт по непредпазливост- чл. 123 НК, телесни 

повреди няма, други престъпления против личността- 2 дела; 
 - престъпления против собствеността: 13 дела /при 16 

през 2015г./, от тях 11 грабежа по чл. 199, ал. 1 НК, длъжностно 
присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък 
случай- чл. 203, ал. 1 от НК- 1 дело, квалифицирани състави на 
изнудване по чл. 214, ал. 2 от НК- 1 дело; 
 - престъпления против стопанството: 43 дела, /при 113 

през 2015г./ в т.ч. 6 за контрабанда на наркотични вещества по чл.242, 

ал. 2 от НК; 

 - престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи: 3 дела /при 6 за 2015г./, 1 от тях укриване и 

неплащане на данъчни задължения- чл.255 от НК; 

 - престъпления против дейността на държавните 
органи и обществени организации: 10 дела, /при 1 за 2015г./, в т.ч. 1 за 
подкуп, квалифицирани състави на подкуп по чл. 302 от НК- 1 дело, 
подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение 
оп чл. 344а от НК – 3 дела, подкуп с цел упражняване на влияние по чл. 
304б от НК – 1 дело, престъпления по служба по чл. 283 НК – 2 дела; 
 - документни престъпления: 0 дела;  

-престъпления против реда и общественото 
спокойствие: 0 дела;  

- общоопасни престъпления: 27 дела /при 26 през 
2015г./, в т.ч. причиняване на смърт и средна телесна повреда в 
транспорта по чл. 342 от НК- 2 дела, причиняване на смърт по 
непредпазливост в транспорта по чл. 343, ал. 1, б. „в” НК- 7 дела, 
причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи 

по чл. 343, ал. 3, б. „б” и ал. 4 от НК- 3 дела; основни състави на 
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производство, пренасяне, изготвяне, търговия и други на наркотични 

вещества по чл. 354а, ал. 1 и 2 от НК- 13 дела; 
-престъпления против отбранителната способност на 

републиката: 0 дела;  
-престъпления против мира и човечеството: 0 дела.  
 

 Анализа на постъпленията сочи на известни промени. 

Постъпилите обвинителни актове и внесени споразумения за 
престъпления против стопанството през отчетния период са намалели в 
сравнение с предходната година- 43 през 2016 г., а през 2015г.- 113. 

Намалели са също и престъпленията против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи- 3 през 2016 г. при 6 за 2015 г., престъпленията 
против собствеността - 13 през 2016 г. при 16 през 2015 г., 
престъпленията против личността- 8 през 2016 г. при 11 през 2015 г. 
Увеличили са се престъпленията против дейността на държавни органи 

и обществени организации - 10 през 2016 г. при 1 през 2015 г. и 

общоопасните престъпления- 27 през 2016 г. при 26 през 2015г. 
  

През 2016 година делата за разглеждане от този вид са 
140 броя, при 195 за 2015г., при 221 за 2014г. и при 306 за 2013г., т.е. в 
сравнение с предходната година се бележи спад с 55 

първоинстанционни наказателни дела от общ характер.  

 

През 2016 година са свършени общо 110 НОХД при 

при 159 през 2015г., 199 през 2014г. и 270 за 2013г., от които: 
 - с присъда- 32 дела; 

- със споразумение - 46 дела; 
 - прекратени- 32. 

  Свършените със споразумение НОХД през 2016г. 
представляват 41,82 % от всички свършени през годината НОХД. 

 

В края на отчетния период останалите несвършени 

НОХД са 30, при 36 за 2015г., 22 за 2014г. и 36 за 2013г.  
 

От свършените през 2016г. 110 НОХД в срок до 3 

месеца са приключили 72 дела – 65 %. За сравнение в 3 - месечен срок 
през 2015г. са приключени 139 дела-87%, през 2014г. са приключени 

161 дела- 81%, а през 2013г. са приключени 242 дела- 90% от всички 

НОХД. По този показател е налице намаляване в срочността на работа в 
сравнение с предходните години.  

 

Общият брой на съдените лица през 2016г. по НОХД 

са 96, от които 91 осъдени и 4 оправдани. Няма влезли в сила 
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оправдателни присъди през 2016 година. За сравнение през 2015г. 
съдените лица са 157, от които 146 осъдени и 11 оправдани, през 2014г. 
съдените лица са 207, от които 205 осъдени и 2 оправдани, а през 2013г. 
съдените лица са 268, от които 263 осъдени и 5 оправдани. 

По 43 НОХД постановените съдебни актове са били 

обжалвани/протестирани пред въззивния съд.  

Правораздавателната работа на Окръжен съд- Хасково 
по НОХД като първа инстанция за 2016 година и за предходните три 

години може да бъде илюстрирана така: 
 

Година постъпили за  разглеждане Свършени 

2013 г. 279 306 270 

2014 г. 185 221 199 

2015 г. 173 195 159 

2016 г. 104 140 110 

 

 
Вид престъпление по глави от НК 2013г. 2014г. 

 

2015г. 2016г. 

Глава І – Престъпления против 

Републиката  

0 0 0 0 

Глава ІІ – Престъпления против 

личността 

6 7 11 8 

Глава V – Престъпления против 

собствеността 

6 7 16 13 

Глава VІ – Престъпления против 

стопанството 

228 126 113 43 

Глава VІІ – Престъпления против 

финансовата, данъчната и 

осигурителната системи 

9 11 6 3 

Глава VІІ – Престъпления против 

дейността на държавни органи и 

обществени организации 

6 7 1 10 

Глава ІХ – Документни 

престъпления 

0 1 0 0 

Глава Х – Престъпления против 

общественото спокойствие 
0 0 0 0 

Глава ХІ – Общоопасни 

престъпления 

24 26 26 27 

Общо 279 185 

 

173 104 

 

За календарната 2016г. няма НОХД, свършени по реда 
на глава 24 НПК /бързо производство/, нито по глава 25 НПК /незабавно 
производство/.  
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Свършените НОХД по реда на съкратеното съдебно 
следствие /глава 27 НПК/ са 15 броя, което представлява 13,64% от 
общо свършените 110 НОХД през годината, при 21 дела за 2015 г., 17 

дела за 2014г. и 14 дела за 2013г.  
Новобразуваните административно-наказателни дела 

/по чл. 78а НК/ са 2 броя, за разглеждане също 2 дела, и двете са 
приключили.  

   Дела с висок обществен интерес 
На 16.05.2016 година в Окръжен съд – Хасково е 

образувано първоинстанционно наказателно дело от общ характер № 

322/2016г. за престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, ал. 1, предл. 
първо и второ, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 283 от НК срещу 
началника на Митническа служба - Митница Свиленград, което се 
характеризира като такова с висок обществен интерес. Съдебното 
производство по същото е прекратено и върнато в СГП - СЗА за 
отстраняване на нарушения на процесуалните правила. Срещу 
определението за прекратяване е депозиран протест пред Апелативен 

съд- Пловдив, който е потвърдил първоинстанционния съдебен акт.  
След отстраняването на процесуалните нарушения, 

СГП - СЗА обвинителния акт е внесен в Окръжен съд – Хасково на 
23.11.2016г. и е образувано първоинстанционно наказателно дело от 
общ характер № 920/2016г. за престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, 

ал. 1, предл. първо и второ, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 283 от НК 

срещу началника на Митническа служба - Митница Свиленград.  

Съдебното производство по същото е прекратено и 

върнато в СГП - СЗА за отстраняване на нарушения на процесуалните 
правила. Определението за прекратяване е протестирано, като 
първоинстанционния съдебен акт отново е потвърден от Апелативен 

съд- Пловдив. 
  През 2016 г. са образувани 702 първоинстанционни 

частни наказателни дела /в т.ч. реабилитации, кумулации и вземане на 
мярка за неотклонение ЗС и др./, от които 50 дела, по които са 
извършвани разпити пред съдия по досъдебно производство.  
 

ЧНД – І-ва инстанция 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Дела за разглеждане 357 357 462 706 

Несвършени дела 10 8 4 9 

Процентно съотношение 2,80% 2,24% 0,87% 1,27% 

Постъпили 347 350 454 702 

Процентно съотношение 97,20% 98,04% 98,27% 99,43% 
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2.2. Въззивни наказателни дела 

 

Към 01.01.2016г. останалите несвършени 

второинстанционни наказателни дела от предходния отчетен период са 
26 дела, при 19 за 2015г., 24 за 2014г. и 33 за 2013г.  

През 2016 година в Окръжен съд- Хасково са 
постъпили общо 128 въззивни наказателни дела, при 122 през 2015г., 
115 през 2014г. и 159 за 2013г., от които: 

- по жалби – 107 /83,59 %/; 

- по протести – 21 /16,41 %/. 

Разпределението на постъпленията по районни 

съдилища е както следва: 
- РС- Хасково- 48 дела; 
- РС- Димитровград- 30 дела; 
- РС- Свиленград- 25 дела; 
- РС- Харманли- 11 дела; 
- РС- Ивайловград- 13 дела. 
Постъпило е 1 дело и от РС- Стара Загора. 
При тези данни през 2016 година делата за 

разглеждане са 154 броя, при 141 за 2015г., 139 за 2014г. и 192 за 2013г.  
През 2016 година са свършени общо 119 въззивни 

наказателни дела, при 115 за 2015г., 120 за 2014г. и 168 за 2013г.  
В срок до 3 месеца са приключили 80 дела -  67% от 

всички второинстанционни наказателни дела.  
Резултатите от въззивния контрол на работата на 

районните съдилища са следните: 
- присъдата потвърдена – 50 дела; 
- присъдата изменена: приложен чл. 66 НК- 2 дела; 
- присъдата изменена: отменен чл. 66 НК- 1 дело; 
- присъдата изменена: намалено наказание- 7 дела; 
- присъдата изменена: увеличено наказание- 3 дела; 
- присъдата отменена изцяло с връщане за ново 

разглеждане- 20 дела; 
- присъдата отменена отчасти с връщане за ново 

разглеждане- 0 дела; 
- присъдата отменена, с произнасяне на нова присъда- 

7 дела; 
- с други изменения в наказателната част- 17 дела; 
- присъдата изменена в гражданската част- 3 дела; 
- делото прекратено- 9 дела. 
В края на отчетния период /31.12.2016 година/ броят 

на останалите несвършени въззивни наказателни дела е 35.  
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Динамиката на правораздаването по разглежданата 
категория дела /ВНОХД, ВНАХД, ВНЧХД/ за годината и за предходния 
период от три години е следната: 

година постъпили за разглеждане Свършени 

 

2013 г. 159 192 168 

2014 г. 115 139 120 

2015 г. 122 141 115 

2016 г. 128 154 119 

Налице тенденция на увеличение в постъпленията в 
сравнение с предходните две години. Следва да се отбележи, че голяма 
част от НОХД в районните съдилища приключват без въззивна проверка 
– поради постигнати споразумения /по реда на чл. 381 и сл. от НПК или 

по чл. 384 вр. чл. 381 НПК/, по които съдебният акт е окончателен или 

поради проведени диференцирани процедури по гл. 27 НПК, при които 
наказанията са определени при условията на чл. 58а НК и не са били 

обжалвани или протестирани. Свършените въззивни наказателни дела 
през отчетния период са по-малко в сравнение с предходните периоди. 

Във вътрешната структура на второинстанционните дела по районни 

съдилища, от които постъпват има промяна и тя е в увеличения брой 

дела на РС- Хасково и РС- Ивайловград и в намалелия брой дела на 
останалите. 

В началото на 2016 г. е останало несвършено 1 

второинстанционно частно наказателно дело, образувано по частна 
жалба. Постъпилите са 91 дела /при 125 за 2015г., 90 за 2014г. и 107 през 
2013г./. Свършени са 92 такива дела /при 131 през 2014г., 107 през 
2013г. и 113 през 2012г./.  

При постъпленията преобладават тези от РС- Хасково- 
29, при 23 от РС- Свиленград, 21 от РС- Димитровград, 14 от РС- 

Харманли и 3 от РС- Ивайловград. През отчетната година е налице 
увеличение в постъплението по този вид дела в сравнение с предходни 

отчетни периоди. 

Въззивни частни 

наказателни дела  

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Дела за разглеждане 109 92 131 92 

Несвършени дела 2 7 1 0 

Процентно 

съотношение 
1,83% 7,61% 0,76% 0% 

Постъпили 107 90 125 91 

Процентно 

съотношение 
98,17% 97,83% 95,42% 98,91% 
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2.3. Съдебен контрол на постановените съдебни 

актове от съдиите в ОС-Хасково – „Наказателно отделение” 

 

На заместника на административния ръководител 
Милена Петева е възложено изготвяне на подробен анализ на всички 

върнати от инстанционна проверка наказателни производства /по 
номера на дела, съдия-докладчик, причини за отмяна, съотв. за 
изменение на постановените съдебни актове/. Този анализ бе 
публикуван в локалната мрежа на ОС-Хасково за запознаване на всички 

съдии с него, като предстои обсъждането му и на Общо събрание на 
съдиите. В обобщен вид данните са следните: 

През 2016 година са били изцяло отменени общо 6 

присъди, от които две, постановени по въззивни наказателни дела и 

четири по първоинстанционни дела. От последната група една от 
присъдите е отменена, а наказателното производство  е прекратено от 
въззивния съд след прилагане на принципа „non bis in idem“ след 

постановяване на ТР № 3/22.12.2015 година на ОСНК по т.д. № 3 по 
описа за 2015 година на ВКС. По едно от делата след отмяна на 
оправдателна присъда е постановена нова осъдителна, по две дела – 

след отмяната делото е било върнато за ново разглеждане, като в единия 
случай на първоинстанционния съд, а в другия – на прокурора. След 

отмяната на въззивните присъди делото също е било върнато за 
въззивния съд за ново разглеждане. За същия период липсват частично 
отменени присъди. Частично отменено е едно решение, постановено в 
производство по ЗЕЕЗА, след което производстото в тази му част е било 
прекратено.  Изменени са четири  присъди, като всички са постановени 

по първоинстанционни наказателни дела. По една от тях изменението 
касае както правната квалификация на извършеното престъпление, така 
и размера на наказанието, който е бил намален от проверяващия съд, а 
след това приложен института на чл.66 от НК. По едно от делата, при 

които присъдата е била изменена,  наказанието е  намалено, а по две – 

присъдата е изменена в частта относно наложеното  кумулативно 
наказание „глоба“, прилагането на което е било отменено от въззивния 
съд. Изменението на една от присъдите е било и относно приложението 
на чл.242 ал.8 от НК, което горният съд е отменил. Делата, по които 
присъдата е била отменена, а след това те са  били върнати за ново 
разглеждане, съответно на прокурора или на съда са: НОХД № 739/15 г. 
и НОХД № 506/2013 година.  По първото от тях проверяващият съд е 
приел, че обвинителният акт е бил необоснован и затова в недостатъчна 
степен охраняващ правото на защита. По второто дело е приета 
необоснованост на съдебния акт, поради липса на мотиви относно някои 

части от предмета на доказване и необсъждане на всички събрани по 
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делото доказателства, които имат отношение към него.  При отмяната на 
въззивните присъди касационната инстанция е констатирала 
процесуално нарушение при постановяване на обжалвания акт, като в 
един от случаите са обсъдени нарушения и при разглеждането на делото 
от първоинстанционния съд, а във втория – нарушения при 

осъществената от съда доказателствена дейност.   
                През 2016 година са били отменени шест определения, 
като във всички случаи след отмяната въззивният съд е постановил ново 
определение по съществото на делото. Отменените определения, 
постановени в производство по чл.243 от НПК, са два броя. Отменени са 
и две определения по дела, образувани по искане за изменение на мярка 
за неотклонение „задържане под стража“. Отменено е било и едно 
определение по чл.23-25 от НК. 

                 Анализът на отменените присъди сочи на първо място 
запазване на техния брой спрямо предходната 2015 година, а от друга 
страна – липса на сериозни пропуски в правораздавателната дейност по 
наказателни дела. Следва да се посочи, че една от присъдите е отменена 
след постановяване на ТР № 3/2014 година на ОСНК и възприетото в 
него разбиране относно обхвата на забраната за провеждане на 
наказателно производство в случаите, при които деецът вече е бил 
санкциониран по административен ред за същото деяние  /НОХД № 

654/2014 г., по което обвинението е било за престъпление по чл.242 ал.1 

б.“а“ от НК/.  Независимо от казаното, отмяната на четири броя присъди 

и последвалото връщане на делото за ново разглеждане от съда 
илюстрира някои проблеми в качеството на работата, които не са били 

налице през предходната година. Следва да се отбележи обаче, че по 
едно от делата /ВНЧХД № 10/2016 година/ допуснатото от съда 
нарушение при постановяване на съдебния акт е било обусловено от 
произнасянето на първоинстанционния съд, към чиято дейност са и 

основните критики на касационната инстанция, а по ВНОХД № 

408/2015 година присъдата е била отменена, за да бъде разпитан 

свидетел, който не е бил издирен както от първоинстанционния, така и 

от въззивния съд. Връщането за ново разглеждане от прокурора на едно 
дело не следва и не може  да се приеме като тенденция към 

незадълбоченост в проверката за редовност на обвинителния акт и за 
законосъобразност на проведената в хода на досъдебното производство 
процесуална дейност. В подкрепа на извода за липса на системност при 

допускането на пропуски в подготвящите съдебното заседание действия 
са постановените през 2016 година общо 13 на брой разпореждания за 
прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на 
прокурора, от които разпореждания само 3 на брой са били отменени от 
контролиралият ги съд. Този брой на разпорежданията по чл.249 от 
НПК е показател както за завишените изисквания към съдържанието на 



 17

обвинителния акт и на действията в досъдебната фаза, така и за 
задълбоченото проучване на делата преди насрочването им за съдебното 
заседание.             
                    През отчетната 2016 година не са били възобновени 

наказателни производства, а постъпилите четири на брой искания по чл. 
422 от НПК са били оставени без уважение от съответния компетентен 

за разглеждането им съд.  

                              По съдии резултатите от инстанционния контрол са 
както следва:  

1. Миглена Тянкова – обжалвани  присъди:  1 

изменена /относно правната квалификация на деянието и относно 
размера на наказанието/ и 1 отменена и наказателното производство 
прекратено, предвид постановеното ТР № 3/22.12.2015 година на ОСНК 

към ВКС;  обжалвани определения: 3 потвърдени, 1 отменено 
определение по чл. 243 от НПК, 1 отменено разпореждане за връщане на 
делото на прокурора, по 1 брой дело искането за възобновяване е 
оставено без уважение.  
                          2. Милена Петева – обжалвани  присъди: 3 

потвърдени; обжалвани определения: 6 потвърдени; обжалвани 

решения: 1 частично отменено и прекратено производството в тази част. 
                          3. Стратимир Димитров – обжалвани присъди: 1 

потвърдена, 3 изменени в частта относно наказанието /а по една и 

относно приложението на чл. 242 ал.8 от НК/; обжалвани определения: 
4 потвърдени;  по 2 дела исканията за възобновяване са оставени без 
уважение. 
                           4. Кольо Димитров – обжалвани присъди: 1 

потвърдена, 3 отменени, като по едно дело е постановена нова присъда, 
по едно – делото е върнато за прокурора за ново разглеждане, а една от 
присъдите е въззивна, по която делото е върнато за ново разглеждане на 
въззивния съд; обжалвани определения: 9 потвърдени и едно отменено и 

постановено друго по съществото на делото /по чл. 23 от НК/. 

                           5. Боряна Бончева – обжалвани присъди: 1 

потвърдена, обжалвани определения: 6 потвърдени, 2 отменени, от 
които едно по чл. 243 от НПК и едно по чл. 65 от НПК. 

                           6. Филип Филипов – обжалвани присъди –  няма, 
обжалвани определения: 4 потвърдени; 2 броя отменени разпореждания 
за връщане на обвинителния акт на прокурора.  
                          7. Красимир Димитров – обжалвани присъди: 2 

потвърдени, 2 отменени и делото върнато за ново разглеждане от съда 
/като една от присъдите е въззивна/; обжалвани определения: 9 

потвърдени; искане за възобновяване по 1 брой дело е оставено без 
уважение.                                                    
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Граждански съдии, постановили актове по 

дежурство:                 

1. Господинка Пейчева – обжалвано 1 определение, 
което е потвърдено. 

2.  Тошка Иванова – обжалвани 2 определения – 

потвърдени.  

3. Йонко Георгиев – обжалвани 3 определения – 

потвърдени. 

4. Жулиета Серафимова – обжалвано 1 определение, 
което е потвърдено. 

5. Георги Гочев – 2 обжалвани определения, които са 
потвърдени. 

6. Тодор Хаджиев  – обжалвано 1 определение, което е 
отменено и постановено друго по съществото на 
делото.  

 

През отчетната 2016 година са били прекратени 

съдебните производства и върнати на прокурора общо 17 дела от общ 

характер, като във всички случаи това е станало в разпоредително 
заседание. Осем от постановените разпореждания са били обжалвани, 

като шест са били потвърдени, а 2 – отменени. Анализът на 
постановените актове сочи следните причини, довели до връщането на 
делото прокурора: В единадесет от случаите е констатирана 
недостатъчна фактическа обоснованост на обвинителния акт, 
изразяваща се в липса на изложение относно съществени за предмета на 
доказване факти, касаещи  както  времето, мястото и начина на 
извършване на деянието, така и  възприетата от прокурора форма на 
съучастие. В два от случаите е констатирана неяснота на описаната от 
прокурора фактическа обстановка, поради липса на хронологична и 

логическа връзка между фактите, а други случаи и разминаване между 
фактическото обвинение и неговата правна оценка. Три са делата, по 
които съдията-докладчик е констатирал нарушаване на правата на 
пострадалите, поради неустановяването от разследващия орган на 
пълния кръг от лица, имащи правото съгласно разпоредбата на чл.75 от 
НПК да бъдат конституирани като пострадали, като по две от делата 
тези лица са били установявани чрез разпит на свидетели без да бъдат 
събрани необходимите писмени сведения. По три от делата са 
установени грешки при предявяването на материалите по делото. В два 
от тези случаи пропускът касае обвиняеми, които са чужди граждани и 

спрямо които не са били взети всички мерки, гарантиращи участието им 

в това процесуално действие, проведено с участието само на служебния 
защитник. 



 2/

Изложеното показва, че най-голям е броят на делата, 
по които са били констатирани нарушения при изготвянето на 
обвинителния акт, като същите се състоят в недостатъчна фактология 
относно определящите обвинението елементи, а в някои случаи и 

противоречивост на фактите или неяснота на същите. По-редки са 
случаите на нарушения, допуснати във фазата преди изпращането на 
делото на прокурора, като повтарящи се са тези нарушения, които са 
засегнали правата на пострадалите лица и най-вече надлежното 
установяване на пълния кръг от разполагащите с правото да се 
конституират като такива. 

 

През 2016 година са постановени две 
първоинстанционни оправдателни присъди по наказателни дела от общ 

характер, една от които е отменена от въззивния съд /НОХД № 110/2016 

година по описа на ХОС/, а друга не е влязла в сила /НОХД №718/2014 

година по описа на ХОС/ поради неприключил инстанционен контрол. 
Постановената по НОХД № 104 по описа за 2015 година оправдателна 
присъда евлязла в законна сила, след потвърждаването й от АС-

Пловдив. 
 

2.4. Срочност при постановяване на съдебните 
актове по първоинстанционни и въззивни наказателни дела. 

 

През отчетния период само по две първоинстанционни 

наказателни дела от общ характера изготвянето на мотивите към 

постановените присъди е над законоустановения 1-месечен срок и то с 
по два дни. По едно въззивно наказателно дело от общ характер, по 
което е постановена нова присъда, мотивите са изготвени със 
закъснение от 9 дни и едно въззивно наказателно дело от частен 

характер решението е изготвено 6 дни след законоустановения 1-

месечен срок. 
Не е допускано просрочие по наказателни частни 

производства. 
Гореизложеното налага извод, че не се допуска 

неоснователно забавяне при изготвяне на съдебните актове по 
наказателни производства, поради което считам, че проблем в тази 

насока не съществува. 
 

 

3. Граждански, търговски и фирмени дела 

 

Динамиката на правораздаването по всички 

граждански дела - първоинстанционни, в т.ч. търговски и фирмени, и 
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второинстанционни за годината, както и за предходния период от три 

години е следната: 
 

Година постъпили за разглеждане Свършени 

 

2013 г. 1148 1303 1120 

2014 г. 1184 1367 1171 

2015 г. 1033 1229 1070 

2016 г. 1051 1210 1060 

 

 

3.1. Граждански дела - първа инстанция  

 

Към 01.01.2016г. в съда са останали несвършени общо 
27 първоинстанционни граждански производства.  

За цялата отчетна година са постъпили 102 дела, при 

111 през 2015г., 103 през 2014г. и 106 през 2013г. и така общият им брой 

за разглеждане е бил 129, при 146 дела за 2015г., при 146 за 2014г. и 140 

за 2013г.  
Свършените първоинстанционни граждански дела са 

101. 

Съгласно  Съобщение от 21.01.2016г. от отдел 
„Статистически анализ и обработка на данни” на ВСС за 2015 година 
срока за разглеждане на гражданските и търговските дела І-ва 
инстанция и срока за приключване на делата по несъстоятелност се 
извършваше по стария ред, по който са отчитани и през 2013 година и  

2014 година, а именно: от разпореждането за насрочване на първо 
заседание до постановяване на съдебния акт. 

Ако по този начин бъде изчислен срока за разглеждане 
на гражданските І-ва инстанция през 2016 година, тогава 82 /81%/ 

граждански дела са приключили в срок до 3 месеца от свършените 101 

граждански дела. 
 

Но съгласно Съобщението от 19.01.2017г. от отдел 
„Статистически анализ и обработка на данни” на ВСС за 2016 година 
срока за разглеждане на гражданските и търговските дела І-ва 
инстанция следва да бъде отчитан съгласно Методиката за контрол и 

проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните 
органи и съдиите в Република България, а именно от датата на 
образуване на делото до решаването му по същество (датата на 
произнасянето на съдебния акт) или прекратяването и обявяването на 
постановения съдебен акт в срочната книга на съда. При спиране на 
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делото, този период /от спиране до даване ход на делото/ се изключва от 
продължителността.   

По този начин изчислен срока за разглеждане на 
гражданските І-ва инстанция и посочен в отчета за 2016 година, 56 

/55%/ граждански дела са приключили в срок до 3 месеца от свършените 
101 граждански дела. 

 

За 2015г. свършените граждански дела са 119, от 
които 90 /76%/ са приключили в срок до 3 месеца, през 2014г. 
свършените граждански дела са 111, от които 82 /74%/ са приключили в 
срок до 3 месеца, а за 2013г. свършените граждански дела са 97, от 
които 73 /75%/ са приключили в срок до 3 месеца. 

От свършените дела /101/, 82 са приключили със 
съдебен акт по същество, а 19 са прекратените производства.  

В края на отчетния период несвършените граждански 

дела първа инстанция са 28. През годината предмет на жалба пред 

Апелативен съд- Пловдив са били съдебните актове по общо 34 такива 
дела.  

Обемът на работата по първоинстанционните 
граждански дела в сравнителен план за периода 2013г. – 2016г., е както 
следва: 
Година постъпили за разглеждане Свършени 

2013 г. 106 140 97 

2014 г. 103 146 111 

2015 г. 111 146 119 

2016 г. 102 129 101 

 

В сравнителен план последните четири години е 
налице тенденция на устойчивост в постъплението. През отчетната 
година натоварването на гражданските съдии е в рамките на 
нормалното. От общо свършените през 2016 година 101 

първоинстанционни граждански дела със съдебен акт по същество са 
приключени 82 дела.   

Постъпилите първоинстанционни частни граждански 

дела са 36 броя, останали несвършени такива от предходен период няма, 
така общо за разглеждане са 36 и всички са свършени. 

 

3.2. Търговски  дела 

 

Към 01.01.2016г. в съда са останали несвършени 67 

първоинстанционни търговски дела.  
Постъпилите през годината първоинстанционни 

търговски дела са 168 и така делата за разглеждане са били общо 235. За 
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сравнение, през 2015г. са постъпили 163, през 2014г. са постъпили 160, 

през 2013г. са постъпили 152, а тези за разглеждане са били през 2015г. 
238, през 2014г. 224, а през 2013г.- 214.  

Свършените първоинстанционни търговски дела са 
183. 

Съгласно  Съобщение от 21.01.2016г. от отдел 
„Статистически анализ и обработка на данни” на ВСС за 2015 година 
срока за разглеждане на гражданските и търговските дела І-ва 
инстанция и срока за приключване на делата по несъстоятелност се 
извършваше по стария ред, по който са отчитани и през 2013 година и  

2014 година, а именно: от разпореждането за насрочване на първо 
заседание до постановяване на съдебния акт. 

Ако по този начин бъде изчислен срока за разглеждане 
на търговските дела І-ва инстанция през 2016 година, тогава 125 /68%/ 

търговски дела са приключили в срок до 3 месеца от свършените 183 

търговски дела. 
Но съгласно Съобщението от 19.01.2017г. от отдел 

„Статистически анализ и обработка на данни” на ВСС за 2016 година 
срока за разглеждане на гражданските и търговските дела І-ва 
инстанция следва да бъде отчитан съгласно Методиката за контрол и 

проверка на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните 
органи и съдиите в Република България, а именно от датата на 
образуване на делото до решаването му по същество (датата на 
произнасянето на съдебния акт) или прекратяването и обявяването на 
постановения съдебен акт в срочната книга на съда. При спиране на 
делото, този период /от спиране до даване ход на делото/ се изключва от 
продължителността.   

По този начин изчислен срока за разглеждане на 
търговските дела І-ва инстанция и посочен в отчета за 2016 година, 88 

/48%/ търговски дела са приключили в срок до 3 месеца от свършените 
183 търговски дела. 

За сравнение в предходните три години- през 2015г. 
63 % са приключили до 3 месеца, 59% са приключили за 3 месеца през 
2014г., а 67% са приключили за 3 месеца през 2013г.  

От свършените дела /183/, 145 са приключили със 
съдебен акт по същество, а прекратените производства са 38 броя. Към 

31.12.2016г. висящи са останали 52 дела от разглеждания вид. През 
годината, предмет на жалба са били съдебните актове по общо 81 

първоинстанционни търговски дела. 
Налице е тенденция на устойчивост в постъплението 

на първоинстанционните търговски дела през 2013 година, 2014 година, 
2015 година и 2016 година.  
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Постъпилите първоинстанционни граждански и 

търговски дела през периода 2013г.-2016г. са, както следва: 

 

Вид 2013г. 
 

2014г. 2015г. 2016г. 

Искове по СК 58 52 54 47 

Облигационни искове, 
искове по ТЗ, търговски 

дела 

159 167 153 138 

Вещни искове 2 6 2 3 

Несъстоятелност 15 12 17 16 

Други дела 24 26 48 66 

Частни гр.дела 84 60 13 36 

Общо 342 323 287 306 

 

Граждански и 

търговски дела– І-ва 

инстанция 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Дела за разглеждане 440 430 397 400 

Несвършени дела 107 110 94 80 

Процентно съотношение 24,32% 25,58% 23,68% 20% 

Постъпили 342 323 287 306 

Процентно съотношение 77,73% 75,12% 72,29% 76,5% 

 

3.3. Фирмени дела 

През 2016 година са били образувани общо 47 

фирмени дела и свършени 47. Налице е сравнително еднакъв обем на 
работа – броят им през 2015г. е бил 44, през 2014г. е бил 39, а през 
2013г. е бил 38. 

Подлежащите на пререгистрация търговци са били 

37 469, от тях: ЕТ - 30 986, и дружества и кооперации - 6 483. 

Издадените удостоверения от „Фирмено отделение” на Окръжен съд- 

Хасково по пар. 4 ПЗРЗТР на поискали ги по съответния ред са 16 545, а 
20 924 търговци не са поискали удостоверения за пререгистрация. 

Бяха архивирани фирмените дела с регистрация на 
едноличните търговци, които не са поискали пререгистрация в срока по 
§4, ал. 1 от ЗТР и се считат заличени от 01.01.2012г. 

В изпълнение на дадените още през 2013г. от ВСС 

указания за въвеждане на информацията по фирмените дела, които в 
бъдеще ще продължат да се водят в съда в деловодната програма за 
управление на съдебни дела САС „Съдебно деловодство” на 
„Информационно обслужване” АД- Варна, в Окръжен съд- Хасково е 
въведена информацията по всичките 1113 несвършени фирмени дела на 
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сдружения с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛ от 1989г. до 2013г., 
които ще продължат да се водят в Окръжен съд- Хасково и от 
01.01.2014г. се въвежда информацията по всяко новообразувано 
фирмено дело в деловодната програма за управление на съдебни дела 
САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД- 

Варна и в системата „Делфи” на „Информационно обслужване” АД- 

Варна. И през 2016 година работата продължи по същия начин. 

  

3.4. Граждански въззивни дела 

Несвършените въззивни граждански дела в началото 
на отчетната година са били 54. 

507 са постъпилите граждански въззивни дела през 
2016г. /492 за 2015г., 564 за 2014г. и 505 за 2013г./, разпределени по 
първоинстанционни съдилища както следва: 

- РС- Хасково- 238 дела; 
- РС- Димитровград- 71 дела; 
- РС- Свиленград- 53 дела; 
- РС- Харманли- 36 дела; 
- РС- Ивайловград- 6 дела; 
- други /по подсъдност и от ЧСИ/- 103 дела. 
Общият брой въззивни граждански дела за 

разглеждане през 2016г. е 561.  

Свършени са 500 второинстанционни производства, 
при 514 за 2015г., 548 за 2014г. и 485 за 2013г., със следните резултати: 

- решението оставено в сила: 279 дела; 
- решението изменено отчасти: 51 дела; 
- решението отменено изцяло и постановено ново: 69 

дела; 
- решението обезсилено: 8 дела; 
- прекратено производство: 93 дела. 

 В срок до 3 месеца са приключили 423 от свършените 
дела – 85 % и има незначителен спад в бързината на правораздаване в 
сравнение с предходната 2015 година, когато този показател е бил 89%, 

през 2014 година е бил 91%, а през 2013г. е бил 87%. 

Към 31.12.2016 година несвършените въззивни 

граждански дела са 61.  

В сравнителен план, движението на въззивните 
граждански дела е следното: 
Година постъпили за разглеждане Свършени 

2013 г. 505 545 485 

2014 г. 564 624 548 

2015 г. 492 568 514 

2016 г. 507 561 500 
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Тенденцията е за постепенно намаляване на обема 
работа по тези дела.  

 

Частните граждански дела втора инстанция, останали 

несвършени към началото на периода са били 9.  

Постъпили са общо 191 частни жалби, по които са 
образувани въззивни частни граждански дела. Отново най-много са 
постъпилите частни жалби по дела на РС- Хасково /85/, а най-малко – на 
РС- Ивайловград /11/. За сравнение, през 2015г. постъпленията от този 

вид са били 208, през 2014г.- 255, а през 2013г.- 259.  

Въззивните частни граждански дела за разглеждане 
през 2016г. са 200. 

 Свършените през 2016г. ВЧГрД са 193, при 206 за 
2015г., 263 за 2014г. и 260 за 2013г. За тези дела е налице спад в 
постъпленията и приключените производства.  

В края на 2015г. са останали несвършени 7 от тях.  
За отчетната 2016 година няма постъпили  

производства по гл. ХІХ ГПК /Определяне на срок при бавност/.  
 

Въззивни  частни 

граждански дела  

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Дела за разглеждане 275 270 215 200 

Несвършени дела 16 7 9 7 

Процентно 

съотношение 
5,82% 2,59% 4,19% 3,5% 

Постъпили 259 255 208 191 

Процентно 

съотношение 
94,18% 94,44% 96,74% 95,5% 

 

3.5. Съдебен контрол върху постановените съдебни 

актове от съдиите в „Гражданско отделение” 

 

Общите резултати от проверката на гражданските и 

търговски  дела сочи, че през 2016 г. са били обжалвани 114 

постановени съдебни акта, от които 63 решения и 51 определения и 

разпореждания. От върнатите 63 решения изцяло са потвърдени 35, 

изцяло са отменени 6 решения, изцяло или частично обезсилени 5 

решения, частично са отменени 16 решения. От върнатите 51 

определения и разпореждания изцяло са потвърдени 26, изцяло са 
отменени 19, частично отменени - 1 и частично обезсилено 1 

определение. 
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Общите резултати от проверката на въззивните 
граждански дела сочи, че през 2016 г. са били обжалвани 124 

постановени съдебни акта, от които 82 решения  и 44 определения. 
От върнатите 82 въззивни решения изцяло са потвърдени - 8, 

недопуснати до касационно обжалване - 52, изцяло отменени – 7, 

частично отменени – 5, частично или изцяло обезсилени - 5. От 
върнатите 44 въззивни определения и разпореждания изцяло са 
потвърдени - 26, недопуснати до касационно обжалване - 6, изцяло са 
отменени 2. 

От заместника на административния ръководител – 

съдия Милена Дечева е изготвен подробен анализ на всички върнати от 
инстанционна проверка граждански производства /по номера на дела, 
съдия-докладчик, причини за отмяна, съотв. за изменение на 
постановените съдебни актове/. Този анализ бе публикуван в локалната 
мрежа, като предстои и обсъждането му на Общо събрание на съдиите.  

Отразените резултати на всеки един от съдиите, 
разглеждащи първоинстанционни и второинстанционни граждански и 

търговски дела, за върнатите от инстанционна проверка съдебни актове 
сочат, че от общо върнатите от инстанционен контрол 145 съдебни 

решения /първо- и второинстанционни/ са потвърдени 43 решения, не са 
допуснати до касационно обжалване 52, т.е. общо 95 съдебни акта 

потвърдени и недопуснати до касационно обжалване. Изцяло са 
отменени 7, частично  са  отменени 5, частично или изцяло обезсилени 

5. От върнатите от инстанционен контрол общо 95 определения и 

разпореждания са потвърдени 52 определения, недопуснати до 
касационно обжалване 6, изцяло отменени 21, частично отменено 1 и 

частично обезсилено 1 определение. 
            За сравнение през 2015 г. от върнатите от 
инстанционен контрол 168 съдебни решения /първо- и 

второинстанционни/ са потвърдени 84 решения, не са допуснати до 
касационно обжалване 42, т.е. общо  126 съдебни акта потвърдени и 

недопуснати до касационно обжалване. Изцяло са отменени 20, 

частично  са  отменени 17, обезсилени 4 и частично обезсилено 1. От 
върнатите от инстанционен контрол общо 62 определения са 
потвърдени 44 определения, изцяло са отменени 11 и 7 са частично 
отменени. 

Анализът на причините за отмяна на актовете на 
съдиите от ОС-Хасково, разглеждащи първоинстанционни и 

второинстанционни граждански и търговски дела показва, че най-често 
срещаната причина за отмяна на съдебните актове е неправилното 
приложение на материалния закон, като много малка част от съдебните 
актове са отменени поради допуснати съществени процесуални 

нарушения. Следва да се отбележи също, че частичната отмяна на 
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съдебни актове поради неправилно приложение на материалния закон се 
дължи на определяне на размер на обезщетение /застрахователно, за 
вреди и др./, който размер е бил изменен от по-горната инстанция 
съответно в по-малък или по-голям от този определен от съдиите от ОС-

Хасково. Не без значение в случая е и противоречивата практика на 
различните състави на проверяващите инстанции по идентични казуси. 

По отношение на отменените съдебни актове трябва 
да продължи работата на съдиите по задълбочената предварителна 
подготовка на делата, преди същите да бъдат внесени в съдебно 
заседание, за недопускане на констатираните от по-горните инстанции 

нарушения. С оглед пълното изясняване на правния спор, неговата 
правна квалификация, съответно събирането на относимите 
доказателства е необходимо да бъде извършвана по-задълбочена 
проверка на фактическата обстановка по делото и ако е необходимо, 
спазвайки принципа на служебното начало, съдът да извършва 
процесуални действия във връзка с изясняването на спора и по своя 
инициатива. Следва да се прецизира и работата на съдиите по 
предварителната подготовка на делата, във връзка с констатациите на 
въззивната инстанция за произнасяне по непредявени искове, както и  

администрирането на делата до по-горните инстанции, предвид 

постановените разпореждания в тази насока. 
 

Резултатите от върнатите обжалвани    решения и 

определения по съдии са следните: 
1. МИЛЕНА ДЕЧЕВА има върнати от инстанционна 

проверка 10 решения или общо 10 съдебни акта. Изцяло потвърдени 6 

решения, частично отменени 2 решения, изцяло отменено 1 решение  и 

обезсилено 1 решение. 
Върнати общо от инстанционна проверка 5 въззивни 

решения и 6 въззивни определения и разпореждания, общо 11 съдебни 

акта. Изцяло потвърдени - 3 решения, недопуснати до касационно 
обжалване - 2  решения, изцяло отменени и частично отменени решения 
няма. Изцяло потвърдени 5 определения и разпореждания, недопуснати 

до касационно обжалване - 1 определение, изцяло отменени и частично 
отменени определения няма. 

2. ГОСПОДИНКА ПЕЙЧЕВА има върнати от 
инстанционна проверка 4 решения или общо 4 съдебни акта. Изцяло 
потвърдени 3 решения и изцяло отменено 1 решение.  

Върнати общо от инстанционна проверка 12 въззивни 

решения и 2 въззивни определения, общо 14 съдебни акта. Изцяло 
потвърдени 2 решения, недопуснати до касационно обжалване - 6 

решения, изцяло отменено 1 решение, обезсилено 1 решение и оставени 

без разглеждане като процесуално недопустими касационни жалба 
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срещу 2 решения (неподлежащи на касационно обжалване). Изцяло 
потвърдени 2 определения.  

3. ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА има върнати от 
инстанционна проверка 5 решения и 6 определения или общо 11 

съдебни акта. Изцяло потвърдени 4 решения,  изцяло отменено 1 

решение. Изцяло потвърдени 3 определения, изцяло отменени 3 

определения. 
Върнати общо от инстанционна проверка 7 въззивни 

решения и 6 въззивни определения, общо 13 съдебни акта. Изцяло 
потвърдени решения няма, недопуснати до касационно обжалване 7 

решения, изцяло или частично отменени решения няма. Има потвърдени 

3 определения, недопуснати до касационно обжалване 2 определения и 

изцяло отменено 1 определение. 
4. ТОШКА ИВАНОВА има върнати от инстанционна 

проверка 15 решения и 6 определения и разпореждания, общо 21 

съдебни акта. Изцяло потвърдени 6 решения, изцяло отменено 1 

решение,  изцяло обезсилено 2 решения, частично отменени 5 решения, 
частично обезсилено 1 решение. Изцяло потвърдени 3 определения и 

разпореждания, изцяло отменени 2 определения, частично отменено 1 

определение. 
Върнати общо от инстанционна проверка 3 въззивни 

решения и 5 въззивни определения и разпореждания, общо 8 съдебни 

акта. Изцяло потвърдени решения няма, недопуснати до касационно 
обжалване - 3 решения, изцяло или частично отменени решения няма. 
Изцяло потвърдени 2 определения, недопуснати до касационно 
обжалване -  2 определения, изцяло отменени – 1 разпореждане. 

5. АННА ПЕТКОВА има върнати от инстанционна 
проверка 4 решения и 5 определения и разпореждания или общо 9 

съдебни акта. Изцяло потвърдени 3 решения и изцяло отменено 1 

решение. Изцяло потвърдени 2 определения, изцяло отменени 3 

определения и разпореждания. 
Върнати общо от инстанционна проверка 13 въззивни 

решения и 2 въззивни определения и разпореждания, общо 15 съдебни 

акта. Изцяло потвърдени 2 решения, недопуснати до касационно 
обжалване 6 решения, изцяло отменени 3 решения, частично отменено 1 

решение и 1 обезсилено решение. Изцяло потвърдени 2 определения и 

разпореждания. 
6. ЙОНКО ГЕОРГИЕВ има върнати от инстанционна 

проверка 10 решения и 13 определения и разпореждания или общо 23 

съдебни акта. Има изцяло потвърдени 4 решения, изцяло обезсилено 1 

решение, частично обезсилено 1 решение и частично отменени 4 

решения. Изцяло потвърдени 5 определения и разпореждания, изцяло 
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отменени 4 определения, оставени без разглеждане като недопустими 

частни жалби срещу 3 определения, частично обезсилено 1 определение.  
Върнати общо от инстанционна проверка 11 въззивни 

решения и 5 въззивни определения и разпореждания, общо 16 съдебни 

акта. Изцяло потвърдено 1 решение, недопуснати до касационно 
обжалване 5 решения, изцяло отменено 1 решение, частично отменени 2 

решения, частично обезсилено 1 решение и оставена без разглеждане 
като процесуално недопустима касационна жалба против 1 решение. 
Изцяло потвърдени 3 определения и разпореждания, недопуснато до 
касационно обжалване 1 определение, изцяло отменено 1 определение. 

7. ГЕОРГИ ГОЧЕВ има върнати от инстанционна 
проверка 2 решения и 7 определения и разпореждания или общо 9 

съдебни акта. Изцяло потвърдени решения няма, частично отменени 2 

решения. Има потвърдени 3 определения, изцяло отменени 3 

определения и разпореждания,  оставена без разглеждане като 
недопустима частна жалба срещу 1 определение. 

Върнати общо от инстанционна проверка 10 въззивни 

решения и 3 въззивни определения и разпореждания, общо 13 съдебни 

акта. Изцяло потвърдени решения няма, недопуснати до касационно 
обжалване 6 решения, изцяло отменени 1 решения, частично отменено 1 

решение, частично обезсилено 1 решение и оставена без разглеждане 
като процесуално недопустима касационна жалба срещу 1 решение 
(неподлежащо на касационно обжалване). Изцяло потвърдени 3 

определения и разпореждания. 
8. ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА има върнати от 

инстанционна проверка 5 решения и 3 определения или общо 8 съдебни 

акта. Има изцяло потвърдени 2 решения, изцяло отменено 1 решение и 

частично отменени 2 решения. Изцяло потвърдени 3 определения. 
Върнати общо от инстанционна проверка 8 въззивни 

решения и 9 въззивни определения и разпореждания, общо 17 съдебни 

акта. Изцяло потвърдени решения няма, недопуснати до касационно 
обжалване 7 решения, оставена без разглеждане като недопустима 
жалба срещу 1 решение. Няма отменени и изменени съдебни решения. 
Изцяло потвърдени 5 определения, изцяло отменени 2 определения, 
оставени без разглеждане като недопустими жалби срещу 2 

определения. 
9. ТОДОР ХАДЖИЕВ има върнати от инстанционна 

проверка 8 решения и 11 определения или общо 19 съдебни акта. 

Изцяло потвърдени 7 решения и частично отменено 1 решение. Изцяло 
потвърдени 7 определения, изцяло отменени 4 определения.  

Върнати общо от инстанционна проверка 9 въззивни 

решения и 3 въззивни определения, общо 12 съдебни акта. Изцяло 



 30

потвърдени решения няма, недопуснати до касационно обжалване 6 

решения, отменено изцяло 1 решение, частично отменено 1 решение, 
частично обезсилено 1 съдебно решение (в останалата част – отменено). 
Изцяло потвърдено 1 определение, изцяло отменени  2 определения. 

10. РАДИНА ХАДЖИКИРЕВА (младши съдия) има 
върнати общо от инстанционна проверка 2 въззивни определения. 
Изцяло потвърдени 2 определения. 

11. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА (младши съдия)  все 
още няма върнати от инстанционна проверка решения или определения 
към датата на изготвяне на настоящия доклад. 

12. ЛИЛИЯ МИТЕВА (младши съдия)  има върнати 

от инстанционна проверка 4 въззивни решения и 1 въззивно  
определение, общо 5 съдебни акта. Изцяло потвърдени, отменени или 

изменени решения няма, недопуснати до касационно обжалване 4 

решения. Изцяло потвърдени определения, недопуснати до касационно 
обжалване, отменени или изменени определения няма, оставена без 
разглеждане като недопустима частна касационна жалба срещу 1 

определение.  
 

         Върнатите дела за администриране от АС - Пловдив 
на съдиите, разглеждащи граждански и търговски дела през 2016 год. са  
общо  15 дела.  Основните причини за връщане на делата от по-горната 
инстанция са свързани  с невнасяне на дължимата ДТ за въззивно 
обжалване в пълен размер, неприлагане на адвокатско пълномощно за 
въззивната инстанция, както и неосъществена размяна на книжа. 

 

3.6. Общият брой на просрочените съдебни актове, 
постановени по първоинстанционни граждански са само три, като 
просрочието от 2 до 8 дни. Шест от постановените съдебни актове по 
въззивни граждански дела са изготвени извън законоустановения 1-

месечен срок, като просрочието от 4 до 13 дни.  Общо 7 /седем/ са 
просрочените съдебни актове, постановени по търговски дела по-голяма 
част от тях са обявени  в рамките от 7 до 10 дни извън 1-месечния срок, 
само по едно търговско дело решението е изготвено в срок по-дълъг от 
20 дви и по две дела в срок от 2 месеца извън законоустановения. 
Следва да се отбележи, че просрочените съдебни актове са предимно на 
съдия Жулиета Серафимовна и съдия Йонко Георгиев, като е 
необходимо да се отчете и факта, че делата са фактическа и правна 
сложност. Въпреки това е необходимо да се положат усилия за спазване 
на законоустановените срокове, тъй като тези просрочия влияят пряко 
върху резултатите на всички съдии от „Гражданско отделение”, както и 

върху срочността на постановените актове на целия съд. В този смисъл 
резултатите в сравнение с предходни години са влошени. 
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4. Брой свършени дела и производства, 

приключили в 3-месечен срок 

Следва да се отбележи, че през м. януари 2017 година 
от ВСС бяха дадени указания 3-месечните срокове за приключване на 
първоинстанционните граждански и търговски дела да се изчисляват, 
читано от датата на образуване на делата, а не както са отчитани същите 
до настоящия момент – от датата на първото съдебното заседание. Това 
неизбежно се отрази върху срочносттта на тези видове дела, поради 

двойната размяна на книжа по търговските дела. Доколкото сравнителен 

анализ с предходните 3 години не следва да се прави на база различни 

методики, в долните таблици са отразени данните, изчислени по старата, 
респ. по новата методика. 

 

4.1. Общ брой свършени дела  

 

 

 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

по 

новия 

ред 

2016г. 

по 

стария 

ред 

Общо свършени дела 2019 1933 1941 2080 2080 

В срок от 3 месеца 1800 1714 1739 1779 1842 

Процентно 

съотношение 
89 89% 90% 86% 89% 

Решени по същество 1610 1538 1633 1781 1781 

Прекратени 409 395 308 299 299 

 

 

4.2. Свършени първоинстанционни наказателни 

дела общ характер и такива приключили в 3-месечен срок 

 

 

 
 2013г. 

 

2014г. 2015г. 2016г. 

Общо свършени 

НОХД 

 

270 199 159 110 
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В срок от 3 месеца 

 

242 161 139 72 

Процентно 

съотношение 
 

90% 81% 87% 65% 

Решени по същество 

 

39 45 40 32 

Прекратени 

 

231 154 119 78 

 

 

 Съдени 

лица 

Осъдени 

лица 

Условно До 

3г. 
От 

3-10г. 
От 

10-30г. 
Доживо
тен 

затвор 

Други 

наказания 

2013г. 268 253 212 19 18 3 - 11 

2014г. 207 205 127 28 32 11 0 7 

2015г. 157 146 99 18 19 4 1 5 

2016г. 97 91 51 17 18 2 0 4 

 

4.3. Свършени първоинстанционни граждански и 

търговски дела и такива в 3-месечен срок 

 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

по новия 

ред 

2016г. 

по стария 

ред 

Общо свършени 

граждански и търговски 

дела І-ва инстанция 

333 320 303 320 320 

В срок от 3 месеца 260 230 210 180 243 

Процентно отношение 78% 72% 69% 56% 76% 

Решени по същество 261 251 242 259 259 

Прекратени 72 69 61 61 61 

 

4.4. Свършени фирмени дела                                                                                                    

 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Общо свършени 

фирмени  дела  

38 37 45 47 

 

4.5. Свършени въззивни наказателни дела 

 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
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Общо свършени въззивни 

наказателни дела  

168 120 115 119 

В срок от 3 месеца 129 90 86 80 

Процентно съотношение 77% 75% 75% 67% 

Решени по същество 165 115 111 110 

Прекратени 3 5 4 9 

 

 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Общо свършени въззивни 

частни наказателни дела  

107 85 131 92 

В срок от 3 месеца 105 84 129 90 

Процентно съотношение 98% 99% 98% 98% 

Решени по същество 101 80 128 86 

Прекратени 6 5 3 6 

 

4.6. Свършени въззивни граждански дела 

  

 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Общо свършени въззивни  

граждански  дела  

485 548 514 500 

В срок от 3 месеца 421 497 460 423 

Процентно съотношение  87% 91% 89% 85% 

Решени по същество 427 450 444 407 

Прекратени 58 98 70 93 

 

4.7. Свършени въззивни частни граждански дела и 

такива в 3-месечен срок 

 

 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Общо свършени въззивни  

частни граждански  дела  

260 263 208 193 
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В срок от 3 месеца 255 260 208 193 

Процентно съотношение  98% 99% 100% 100% 

Решени по същество 234 212 178 158 

Прекратени 26 51 30 35 

 

 

 

 

5. Общо натовареност с пряка правораздавателна 

работа  

Към 01.01.2016г. в съда е имало 226 неприключили 

производства.  
Общият брой на постъпилите дела от всички видове 

през годината е 2078. Постъпленията в съда през 2013г. са 2044, а през 
2014г. са 1934, а през 2015г. са 1913. От постъпилите 2078 дела, 1027 са 
били наказателни, а 1051 – граждански, търговски и фирмени. 

Делата за разглеждане за цялата 2016г. са общо 2304. 

Този брой е сбор от постъпленията и неприключените производства от 
предходния период. За разглеждане през 2013г. е имало 2272, през 
2014г.- 2187, а през 2015г. - 2167. От всички 2304 дела за разглеждане 
през отчетната година, наказателни са 1094, а граждански, търговски и 

фирмени – 1210. 

За цялата календарна година съдиите от Окръжен съд- 

Хасково са свършили общо 2080 дела. Данните за свършените дела в 
сравнителен план са следните: 2013г.- 2019, 2014г.-1933, 2015г.- 1941. 

Приключените производства през отчетния период се разпределят по 
предмет така: наказателни- 1020 и граждански, търговски и фирмени- 

1060.  

От всички свършени дела- 2080, 86% /1779/ по новия 
ред, а 89% /1842/ по стария ред, приключват в срок до 3 месеца от 
образуването им.  

За сравнение приключили в 3- месечния срок са 89% 

за 2013г., 89% за 2014г., 90% за 2015г. 
 

По групи дела, този показател е, както следва: 
а/ наказателни дела – 92% /936 от 1020/, при 92% за 

2013г., 90% за 2014г., 94% за 2015г.; от тях НОХД – 65% /при 87% за 
2015г./ и въззивни наказателни дела 67% /при 75% за 2015г./; 

 

б/ граждански, търговски и фирмени дела – 80% /843 

от 1060/, при 87% за 2013г., 88% за 2014г. и 86% за 2015г., от тях: 
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-граждански първа инстанция- 55 % по новия ред и 

81% по стария ред /при 76 % за 2015г./, 
-търговски и частни търговски дела – 48% по новия 

ред и 68% по стария ред /при 63% за 2015г./  
-въззивни граждански дела– 89% /91% за 2014г./. 
 

 Към 31.12.2016 година общо несвършени са останали 

224 дела. 
 

В сравнителен план, данните за движението на 

всички дела в Окръжен съд- Хасково изглеждат така: 

 

Година постъпили за разглеждане Свършени 

2013 г. 2044 2272 2019 

2014 г. 1934 2187 1933 

2015 г. 1913 2167 1941 

2016 г. 2078 2304 2080 

 

Вътрешната структура на правораздавателната работа 
/по предмет/ през отчетната 2016 година e, както следва2

: 

 

2016 г. общо наказателни % граждански % 

постъпили 2078 1027 49 % 1051 51 % 

за разгл. 2304 1094 48 % 1210 53 % 

свършени 2080 1020 49 % 1060 51 % 

 

Сравнението на темпа на работа /от свършените дела –
дела, приключили в срок до 3 месеца/ за периода 2013г. - 2015г. и за 
отчетната 2016 година сочи следното: 

 

Година от всички дела от нак. дела от гр. дела 

2013 г. 89 % 92 % 87 % 

2014 г. 89 % 90 % 88 % 

2015 г. 90% 94% 86% 

2016 г. по 

стария ред 

89% 92% 85% 

2016 г. по 

новия ред 

86% 92% 80% 

 

 При тези данни, натовареността на съдия за месец в 
Окръжния съд  /по щат – при 19 щата/ за 2016 година е: 
                                            
1 В таблиците „гражданските” дела включват граждански+ търговски и фирмени дела- 
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- постъпления /2078/: 9.11 дела; 
- за разглеждане /2304/: 10.11 дела; 
- свършени /2080/: 9.12 дела. 
 

Действителната натовареност през 2016 година по 
втория показател /за разглеждане/ е в размер на 11.29 дела /при 10.78 за 
2015г., 10.27 за 2014г. и 10.82 за 2013г./, а по третия /свършени/ - 10.20 

дела /при 9.66 за 2015г., 9.08 за 2014г. и 9.61 за 2013г./.  
Динамиката на средната3

 натовареност по щат за 
периода 2013г. - 2015г. и за отчетната година може да бъде илюстрирана 
по следния начин: 

година – 

щатове 
постъпили за разглеждане Свършени 

2013 г. – 19 щ. 8.96 9.96 8.86 

2014 г. – 19 щ. 8.48 9.59 8.48 

2015г. – 19 щ. 8.39 9.50 8.51 

2016 г. – 19 щ. 9.11 10.11 9.12 

 

 Динамиката на действителната натовареност за 
същия период, по показателите дела за разглеждане и свършени дела, 
изглежда така: 
Година за разглеждане Свършени 

2013 г. 10.82 9.61 

2014 г. 10.27 9.08 

2015 г. 10.78 9.66 

2016 г. 11.29 10.20 

 

При тези данни, могат да се направят следните изводи: 

- Обемът от работа е с устойчива тенденция. Налице е 
увеличаване в обема правораздавателна работа в сравнение с 
предходната година: постъпилите дела са със 165 повече, делата за 
разглеждане – със 137 повече, а свършените – със 139 повече; 
 

6. Работа по ЗСРС 

 

 Съобразно чл. 29 ал. 8 ЗСРС, отчетният доклад за 
дейността на съда през годината представя и следните данни: 

 - 147 броя постъпили искания за използване на СРС; 

 - общ брой разрешения за използване на СРС: 120  /в 
т. ч. продължения 18 броя и 9 броя частични откази по отношение на 
способи, правно основание или срокове за прилагане на СРС/; 

                                            
2 Личната натовареност и резултатите на всеки съдия са в таблица – приложение-  
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 -  27 броя откази; 

 - 29 броя изготвени ВДС и предадени в съда през 
2016г. 

За сравнение, през отчетната 2016година са постъпили 

147 искания за използване на СРС, през 2015 година са постъпили 152 

искания, през 2014 година са постъпили 121 искания, а през 2013 година 
са постъпили 152 искания. 

   

ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. Сграден фонд 

 

                               Окръжен съд Хасково се помещава в Съдебната палата 
находяща се на бул. „България” 144. Управлението на имота беше 
предоставено на Министерството на правосъдието.  

В административната сграда са настанени Окръжен 

съд- Хасково, Районен съд- Хасково, Окръжна прокуратура- Хасково и 

Районна прокуратура- Хасково, Службата по вписванията- Хасково към 

Агенцията по вписвания и Областно звено „Охрана” – Хасково към 

Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.  
 Управлението и стопанисването на сградата на 
Съдебна палата - Хасково беше възложено от Министъра на 
правосъдието на председателя на Окръжен съд- Хасково. 

Съгласно § 83. ал. 1 и 3 от Преходните и 

заключителни разпоредби в Закона за съдебната власт, обн. в ДВ бр. 62 

от 9.08.2016г., в сила от 9.08.2016 г., в тримесечен срок от влизането в 
сила на ЗСВ, управляваните от Министерството на правосъдието 
недвижими имоти и движими вещи на съдебната власт преминаха към 

Висшия съдебен съвет, като се предават заедно с цялата свързана с тях 
документация, а предоставените до влизането в сила на този закон 

имоти и части от имоти на Министерството на правосъдието за нуждите 
на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на 
правосъдието продължават да се ползват за осъществяване на дейността 
им и остават в управление на Министерството на правосъдието. 

Съгласно § 83, ал. 3 от горепосочения нормативен акт 
в тримесечен срок от влизането в сила на ЗСВ, областният управител на 
Хасково отрази промените в акта за публична държавна собственост на 
недвижим имот № 6440/29.01.2013 година, че имотът описан в него е 
предоставен в управление на Висш съдебен съвет. 

 

Още в предходни периоди са извършени  

преустройства, ремонти и реконструкции в сградата на Съдебната 
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палата Хасково, а именно: „Пленарна зала и гаражи” са преустроени в 
съдийски кабинети и съдебни зали; „Работилницата” е преустроена в 
офис-помещения за Агенцията по вписвания; сграда „Съдебни 

експертизи” е разрушена във връзка с изграждането на сградата на 
Административен съд- Хасково; чрез преграждане на част от коридора 
на втория етаж на административната сграда са изградени 3 съдийски 

кабинета; извършени са били строително-монтажни работи за 
реконструкция и ремонт на аварийно стълбище; след извършен текущ 

ремонт са подменени крила на прозорци на по-голяма част от 
прозорците в помещенията, ползвани от окръжния съд; извършени са 
текущи ремонти на покрива на Съдебната палата, на цялата парна 
инсталация в сградата, на парните котли, на „Счетоводството” и 

„Регистратурата за класифицирана инфомация”; изгради се 
противопожарна инсталация и евакуационно осветление в сградата; 
извърши се ремонт на мълниезащитната и заземителни уредби и се 
приведоха в съответствие със сега действащата  нормативна уредба; 
извърши се текущ ремонт на всички съдебни зали и коридорите на 
втория етаж; поставиха се възвратни клапи на ВиК инсталацията, 
монтираха се сифони с възвратни клапани и потопяеми помпи, 

изградиха се прагове под вратите в мазето, подмениха се крилата на 
прозорците на приземния етаж. 

В Съдебна палата – Хасково работи Информационен 

център, който обслужва Окръжен съд – Хасково и Районен съд – 

Хасково и предоставя информация на граждани и адвокати. Центърът се 
обслужва на ротационен принцип помесечно от служител на РС-

Хасково или от служител на ОС – Хасково.  
През 2016 година беше извършен текущ ремонт на 

всички съдийски кабинети с минимални средства. 
Въпреки направените искания за отпускане на 

средства в няколко поредни години до МП, остана нерешен въпроса за 
осигуряване на достъпност до административната сграда на хората с 
увреждания. 

През месец септември 2016 година е направено искане 
до Комисия „Управление на собствеността” на ВСС за отпускане на 
средства общо в размер на 32 064 лева за проектиране и изграждане на 
бетонна рампа на открито за преодоляване на външното стълбище и 

доставка и монтаж на повдигателно съоръжение на закрито за 
преодоляване на вътрешното стълбище във фоайето и осъществяване на 
достъпа от тротоара до първия етаж на Съдебна палата- Хасково, бул. 
„България” №144 на хора с намалена подвижност, в т.ч. на хората с 
увреждания, но не бяха отпуснати средства през 2016 година. 

С писмо изх. №ВСС-445/25.01.2017г. на Комисия 
„Управление на собствеността” на ВСС бяхме уведомени, че в 
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инвестиционната проекто-програма на ВСС за 2017 година е 
предложена позиция за привеждане сградите 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 на населението, включително за хората с увреждания. 
В същото писмо ни уверяват, че Дирекция „Управление на 
собствеността” ще предприеме действия за привеждане на съдебната 
сграда в съответствие с изискванията за достъпна среда. 

Това ще реши обаче само въпроса с осигуряване на 
достъпна среда единствено до първия етаж. Заложили сме изграждане 
на ансансьор за осигуряване достъп до втория и третия етаж в сградата.  

Към настоящия момент проблем създава 
електрическата инсталация, която е изградена при построяване на 
сградата – 1937 година. Същата не е съобразена с натоварването, с оглед 

настанените в сградата органи на съдебна власт, сървъри, компютърни 

конфигурации, климатици и др. Доколкото подмяната на същата 
представлява капиталов разход и свързано със заснемане и изготвяне на 
проект на цялостната ел. инсталация на сградата в бюджетната прогноза 
е заложено поетапна подмяна в три поредни календарни години и 

предвид факта от необходимия финансов ресурс / над 500 000 лева/. 
Проучва се възможността във времето да се 

газифицира сградата, като свързването към основен газопровод би 

струвало 2 500 лева, но предстои обследване от специалисти за 
възможността от използване на изградената парна инсталация за тази 

цел. 
Подготвя се преминаването към свободния пазар на 

електроенергия и се проучва пазара за закупуване на електрическа 
енергия по свободно договорени цени. Предстоят процедурите по 
получаване на достъп до електроразпределителната мрежа и 

регистрация на пазара и смяна на координатора на балансиращата група 
и на доставчика на електроенергия. 

 

 

2. Техническа обезпеченост 

 

През 2016 година, след проведена обществена поръчка 
от ВСС, бяха доставени в Окръжен съд- Хасково 40 броя компютърни 

конфигурации, 2 лаптопа, 1 мултифункционално устройство, 3 броя 
принтери и 1 скенер. 

През отчетната година бяха отпуснати средства от 
ВСС и закупени 2 броя многофункционални копирни машини.  

Така в края на отчетния период Окръжен съд- 

Хасково разполага с 56 броя компютърни конфигурации, 2 компютъра, 
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18 монитора, 5 лаптопа, 3 мултифункционално устройство, 40 броя 
принтери, от които 36 са в експлоатация, 33 броя високоскоростни 

скенери, 1 мрежов сторидж, 3 броя сървъри, единият от които не се 
ползва, 8 броя UPS, 5 копирни машини. 

По този начин се подобри значително работата в съда 
и обезпечеността с компютърна техника с добри параметри, 

поддържаща най-новата операционна система. Останаха обаче още 13 

компютърни конфигурации от 2007г., които е необходимо да бъдат 
подменени.  

От работещата в момента принтерна техника 15 броя 
са придобити преди 2006 година, поради коетоо Окръжен съд - Хасково 
има необходимост от нова принтерна техника, тъй като наличната в по-
голямата си част е с експлоатационен срок над 10 години и се налагат 
често ремонти, които понякога са нецелесъобразни, а вече липсват и 

резервни части.  

В съдебните зали и сървърното помещение 
токозахранващите устройства са с над 5 годишен експлоатационен срок, 
но към настоящия момент осигуряват надеждна защита при токови 

сривове, които в съда са често явление.  
Разпределението на делата се осъществява с 

централизираната система за случайно разпределение на делата, 
разработена от Смарт Системс 2010. Бяха определени лицата, които ще 
извършват разпределението и администрирането на системата и им бяха 
закупени квалифицирани електронни подписи за достъп до същата.  

Функционират още три модула за случаен избор на 
разработената от ВСС програма за случайно разпределение „Law 

Choice”- за определяне членове на разширени състави на принципа на 
случайния подбор, за електронен избор на съдебни заседатели на 
принципа на случайния подбор по НОХД и за избор на случаен принцип 

на ЧСИ, на които да се възлага събирането на вземания по дела на съда. 
Още от 2007 година ОС- Хасково работи с програма за 

управление на съдебни дела САС „Съдебно деловодство” на 
„Информационно обслужване” АД. Всички документи по образуваните 
дела се сканират и се поддържа електронна папка по всяко дело в 
деловодната програма, което заедно със съществуващата вътрешна 
мрежа, допринасят за по - доброто обслужване на гражданите в 
информационния център на съда. Всички съдебни производства, 
образувани в ОС-Хасково се водят и в електронен образ на делата, като 
се присъединяват всички съдебни протоколи и съдебни актове, а 
представените молби от страните, заключения на вещи лица, писмени 

доказателства приети в съдебно заседание и др. се сканират и 

присъединяват към електронната папка.  
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Съгласно решение и указания на ВСС влезе в действие 
в съдилищата, в т. ч. и в ОС- Хасково Системата за изчисляване на 
натовареността на съдиите /СИНС/ от 01.04.2016 година, в която се 
нанасят всички коригиращи коефициенти , съгласно правилата, 
утвърдени от ВСС. 

Всички съдии имат пълен достъп до правно-
информационната програма “АПИС”. За счетоводната дейност се 
използва бизнес процесор web “КОНТО 66”

4
, а за работните заплати се 

използва се програмен продукт “ ПОЛИКОНТ”.  

Ежедневно се извършват справки чрез отдалечен 

достъп до НБД „Население” към ГД „ГРАО”, което допринася за 
бързината на съдебното производство.  

  За повишаване качеството на предоставяните услуги и 

за улеснение на гражданите, предоставихме изцяло информацията, 
която им е необходима: 

  - чрез интернет страницата на съда 
http://okrsud.haskovo.net, която предоставя актуална информация за 
Окръжен съд- Хасково, както и за насрочените и свършените дела; 

  - чрез информационния център, който работи от 8.30ч. 
до 17.00ч. без прекъсване; 

  - чрез информационното табло, поставено на първия 
етаж от сградата и мониторите за оповестяване на графиците за съдебни 

заседания, монтирани непосредствено до входа. 
  Чрез въведеното ПОС терминално устройство се 

събират приходи, свързани с дейността на съда по транзитната сметка и 

чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на 
плащанията в брой. Предимството за гражданите при заплащане на 
държавна такса чрез ПОС терминалното устройство е, че не дължат 
такса за обслужване или превод.  

През 2016г. продължи работата по въведения в реална 
експлоатация обмен на данни между информационните системи на 
съдилищата и ядрото на ЕИСПП и Окръжен съд- Хасково обменя данни 

в реално време с ядрото на Единната информационна система за 
противодействие на  престъпността /ЕИСПП/.  

  

  3 . Инициативи 

   

3.1. Като страна от международните правни актове, 
относно правата на децата и други – отнасящи се до правата на жертвите 
на престъпления, българската държава е длъжна да гарантира на детето-
свидетел правото на подходяща защита и грижа в съдебните 
                                            
3 Предоставена от ВСС , единен счетоводен продукт за цялата съдебна система- 
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производства и считаме, че всички трябва да работим за развитието на 
детското правосъдие и за защита правата на детето. 

Една от конкретните стъпки, които предприехме в 
тази насока е оборудването на т. нар. „синя стая” за щадящо 
изслушване на деца-жертви или свидетели на престъпление в град 

Хасково, тъй като в съдебния район на Окръжен съд- Хасково не 
функционира такава, отговаряща на европейските изисквания. Това ще 
бъде съществен принос за съхраняването на психическото и 

емоционално равновесие на всяко дете, станало жертва или свидетел на 
насилие. 

Тя ще се ползва от Окръжен съд – Хасково и 

районните съдилища от съдебния район на окръжния съд, от Окръжна 
прокуратура- Хасково и районните прокуратури в Хасковска област, от 
Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни и от Отдел «Закрила на детето» към 

Дирекция «Социално подпомагане» в Хасково. 
Специализираното място за изслушване на деца- 

жертва или свидетели на престъпление ще се състои от две помещения, 
разделени с т. нар. „венецианско стъкло“, за да може в едното от тях, 
което е оборудвано с видео и звукозаписна техника, съответният 
професионалист да води разговора с непълнолетното лице, а в другото 
останалите участници в процедурата по изслушването или разпита 
(съдия, прокурор, разследващ полицай, следовател, обвиняем и неговият 
адвокат, родителите на детето или други участници в съответната 
процедура) да виждат и чуват детето, без то да има визуален контакт с 
тях. 

Тъй като Окръжен съд- Хасково не разполага с 
финансови средства за оборудване на специализирано помещение за 
щадящо изслушване деца- жертва или свидетели на престъпление, 
потърсихме възможност за осъществяването на тази идея чрез 
отправеното към Министерство на правосъдието искане да бъдем 

включени в Проекта, по който ще бъдат изградени и оборудвани „сини 

стаи” в различни градове в страната. 
На заседанието на 07.10.2016 г. на Консултативния 

орган по Проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет 
на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по Тематичен 

фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество, е взето решение по искането на Окръжен съд – 

Хасково, с финансови средства по Проекта да бъде създадено и 

оборудвано в град Хасково специализирано помещение за щадящо 
изслушване на деца, свидетели и/или жертви на престъпление (т.нар. 

„синя стая”). 
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Доколкото международните и национални практики 

при създаването и използването на такива стаи са помещенията да са 
извън рамките на места и сгради, свързани с проекции за сила и власт на 
закона и институциите - съд и полиция, тъй като детето, участник в 
правни процедури има потребност от закрила, подкрепа и дружелюбно 
правосъдие, се обърнахме с искане към Община Хасково за 
предоставяне на помещение за създаване, оборудване и използване на 
такава стая. С решение на Общински съвет Хасково е определено за 
специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, свидетели 

и/или жертви на престъпление (т.нар. „синя стая”) двете преходни 

помещения, представляващи стая № 9 на втория етаж в сградата на 
Малък бизнес-център, находящи се в град Хасково, ул. „Цар 

Освободител” № 2. 

Предстои подписването на Споразумение за 
сътрудничество и съвместна дейност между Министерство на 
правосъдието, Окръжен съд- Хасково и Община Хасково относно 
създаване, оборудване и използване на специализирано помещение за 
щадящо изслушване на деца, свидетели и/или жертви на престъпление 
по Проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на 
съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по Тематичен 

фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество. 

След приключване на процедурата по ЗОП ще  
започне ремонта и оборудването на помещението и през месец юни 2017 

г. в град Хасково вече ще функционира единствената в региона „синя 
стая”, съгласно всички европейски изисквания. Следва да се отбележи, 

че изготвеният видеозапис ще има доказателствена сила в съдебния 
процес, съгласно Директива 2012/29 на Съвета на Европейския съюз и 

Европейския парламент.  
   

 3.2. Всяка година на по повод Деня на юриста /16 

април/ в Съдебната палата – Хасково се провежда „Ден на отворените 
врати”, организиран съвместно от Окръжен съд- Хасково, Окръжна 
прокуратура- Хасково, Районен съд- Хасково и Районна прокуратура- 
Хасково, на който присъстват ученици от различни гимназии. 

 Провеждането на Деня на отворените врати допринася 
за постигане на по-добра информираност, повишаване на правната 
култура на подрастващите и най-вече на един разбираем за тях език да 
се разяснят основните отговорности на съдебната власт, като част от 
държавната такава. 

  На 21.04.2016 година в Съдебната палата- Хасково за 
четвърта поредна година се проведе „Ден на отворените врати”, 
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организиран съвместно от Окръжен съд- Хасково и Районен съд- 

Хасково, на който присъстваха ученици от ФСГ „Атанас Буров”. 

 Ученици от ФСГ „Атанас Буров”– Хасково 
представиха симулиран съдебен процес по наказателно общ характер 

дело. 
 На 25.04.2016 година като част от инициативата „Ден 

на отворените врати” в Съдебна палата - Хасково беше представена 
постановката „Роза върху лед” на Лора Лазар от младите актьори от 
театрална трупа „Арлекин” с ръководител Румяна Георгиева пред 

ученици от  ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Хасково, ПМГ „Акад. 

Боян Петканчин” гр. Хасково и ФСГ „Атанас Буров”. 

 Провеждането на Деня на отворените врати в Съдебна 
палата- Хасково допринесе за постигане на по-добра информираност, 
повишаване на правната култура на учениците и популяризиране 
дейността на съда и прокуратурата. 
  

 3.3. През учебната 2015/2016 год. продължи работата 
по реализиране на Образователна програма „Съдебна власт-избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.”, съвместен 

проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и 

науката. 
 В сравнение с първото издание на програмата от 
учебната 2014/2015 год., което беше пилотно, се постигна значително 
надграждане, намерило израз в няколко насоки. От една страна се 
разшири кръга на училищата- партньори, като освен Гимназия с 
преподаване на чужди езици „Проф. Д-р Асен Златаров”- Хасково, като 
такива бяха поканени и участие взеха и Природо-математическа 
гимназия „Проф.Боян Петканчин”- Хасково и Финансово-стопанска 
гимназия „Атанас Буров”- Хасково по предложение на Регионалния 
инспекторат по образование. Освен това Програмата обхвана вече 
ученици не само от 11 клас, а от 8 до 11 клас - по четири випуска от 
всяка от трите гимназии. Участие като лектори взеха съдии _от ОС-

Хасково и РС-Хасково/ и прокурори /от ОП-Хасково и РП-Хасково/. 
 За разлика от предходните години, когато лекциите се 
изнасяха в училище, където магистратите гостуваха в часовете по 
„Етика и право”, този път се възприе това да става и в Съдебната палата, 
като гости бяха учениците. По този начин се даде възможност на голям 

брой гимназисти да я посетят и се запознаят с реда и обстановката, при 

които работи съдебната власт. 
Лектори по всяка тема бяха един съдия и един 

прокурор, респ. следовател.  
 Непосредствено след откриване на учебната 2015/2016 

год. се проведе работна среща с представители на Регионалния 
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инспекторат по образованието, директорите и учителите по 
дисциплината „Етика и право” от трите училища- партньори, на която 
се договори цялостната организация на работата, темите, лекторите по 
всяка тема и графика на провеждането на лекциите. 

За координатори-наставници на проекта от съда беше 
определен Стратимир Димитров – съдия в Окръжен съд – Хасково, а от 
прокуратурата Дарина Славова – прокурор в Окръжна прокуратура - 

Хасково. 
Съгласно изградената организация на работа и 

утвърден график,  се възприе темите на лекциите за учениците от VІІІ, 
ІХ и Х клас да бъдат: 

- Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и 

мерките за защита на правата на жертвите; 
- Хулигански прояви на непълтнолетни лица и 

последици. Детско насилие; 
- Възпитателни мерки за деца при противообществени 

прояви, начини и места за прилагането им; 

- Трафик на хора. 
Провеждането на тази част от програмата се възложи 

на магистратите от РС- Хасково и РП- Хасково. В нея взеха участие 
ученици от Природо- математическа гимназия „Проф. Боян Петканчин” 

и Финансово- стопанска гимназия „Атанас Буров”- Хасково. 
В друга част от програмата бяха обхванати ученици от 

ХІ клас от Гимназия с преподаване на чужди езици „Проф. Д-р Асен 

Златаров”- Хасково, с които работиха магистрати от окръжно ниво. 
Утвърдените теми бяха: 

-Разделение на властите според Конституцията на 
Република България. Функции на съдебната власт. Структура на 
съдебната система. Висш съдебен съвет; 

-Материален и процесуален закон. Особености на 
гражданския, наказателния и административния процес. Съдебни 

процедури с участието на деца и правата им в тях, органи, които могат 
да им предложат подкрепа и защита; 

-Непълнолетните и правосъдието – жертви и 

извършители на престъпления. Домашно насилие над малолетни и 

непълнолетни и мерките за защита правата на ертвите; 
-Представяне на професиите съдия, прокурор и 

следовател; 
-Основни клонове на правото. Престъпления, свързани 

с употреба и разпространение на наркотици;  

Като лектори приеха да работят и бяха утвърдени: 

 От Окръжен съд – Хасково адм. ръководител-
председател на съда Миглена Тянкова, заместниците на 
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административния ръководител Милена Петева и Милена Дечева, съдия 
Стратимир Димитров, съдия Боряна Бончева и съдия Жулиета 
Серафимова. 

От Окръжна прокуратура – Хасково като лектори 

взеха участие прокурор Павел Жеков, прокурор Петър Мидов и 

прокурор Делчо Лавчев. 
От Окръжен следствен отдел при Окръжна 

прокуратура- Хасково- следовател Живко Янков и следовател Росица 
Атанасова. 

Практически програмата стартира на 3.11.2015 год. в 
сградата на Съдебната палата в гр. Хасково, в зала № 6, където съдия 
Пламен Георгиев от РС- Хасково и районния прокурор на РП- Хасково 
прокурор Румен Сираков проведоха първата лекция на тема: 
„Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и 

места за прилагането им. Трафик на хора” с ученици от 10 клас от ФСГ 

„Атанас Буров”- Хасково. 
Началото на лекцията се предхождаше от брифинг за 

медиите, с участието на административното ръководство на ОС- 

Хасково и на представители на ОП- Хасково, на който се оповести 

старта на Програмата, нейните цели, концепция и участници. 

Реализирането на програмата, обхващаща учениците 
от VІІІ, ІХ и Х клас от Природо-математическа гимназия „Проф.Боян 

Петканчин” и Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров”- Хасково 
поеха и осъществиха магистратите от РС-Хасково и РП-Хасково, което 
се проведе в периода м. ноември- м. декември 2015 год. при спазване на 
утвърдения и съгласуван с ръководството на училищата график и 

съгласно утвърдените теми. 

Втората част от програмата с участието на ученици от 
ХІ клас от Гимназия с преподаване на чужди езици „Проф. Д-р Асен 

Златаров”, в която лектори бяха магистрати от ОС- Хасково, ОП- 

Хасково и ОСлО при ОП- Хасково се проведе през м.март 2016 год. и 

също протече ритмично по предварително изготвения график и 

съобразно одобрените теми. 

При изнасянето на всяка една лекция бе отделено 
време за последващи дискусии, разяснения, отговори на въпроси и 

задоволяване интереса на участващите ученици. 

Заключителната част на програмата бе решена 
нестандартно. Тъй като от дълги години ежегодно по случай Деня на 
юриста на 16 април се подготвя и разиграва симулиран процес по 
наказателно дело от общ характер с участието на ученици от 
Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров”- Хасково, този път се 
реши Програмата да завърши с изнасянето на театрално представление 
от театрална трупа „Арлекин” при Центъра за младежки дейности- 
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Хасково. На 25.04.2016 год. младите актьори- ученици изнесоха в Зала 
№ 6 на Съдебната палата представлението „Роза върху лед” на Лора 
Лазар пред ученици от трите гимназии- партньори по проекта. Пиесата, 
чиито герои са предимно млади хора,  поставя остро проблемите за 
употребата на наркотици, алкохолизма, насилието над деца и е носител 
на множество награди от театрални фестивали. 

Финалът на програмата беше широко оповестен сред 

местните медии и подобаващо отразен. 

 В заключение полезността на Програма следва да се 
оцени високо. Тя допринася за повишаване правната култура на 
учениците, за по-добрата им информираност за структурата, функциите 
и значението на съдебната власт в Република България, като те имаха 
възможността освен теоретично да се запознаят и практически с 
работата на съдиите и прокурорите, да задават актуални въпроси за 
реформите в съдебната система и така да придобият визия за различните 
гледни точки. 

 

 3.4. По предложение на административния 
ръководител - председател на Окръжен съд- Хасково, беше определен от 
Висш съдебен съвет съдия Пламен Георгиев от Районен съд- Хасково за 
участие през 2015 година и 2016 година в Третата и Четвъртата 
международна конференция „Съдилища и комуникации” в град 

Будапеща, Унгария, където заедно с още един съдия, определен от ВСС, 

представиха България. На Третата международна конференция 
„Съдилища и комуникации” през 2015 година съдия Георгиев изнесе 
прентация и представи опита на българската страна и в частност на 
инициативите на хасковския съдебен район по Пилотната образователна 
програма на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и 

науката „Съдебна власт-избор и гражданско доверие” – председател за 
един ден, симулирани наказателни процеси с участие на ученици, както 
и добри практики в съдебния район на хасковския съдебен район  по 
укрепване на връзките на съда с обществеността. 
 

4. Бюджетна сметка на съда през 2016 г. 

 

Утвърдената бюджетна сметка на съда5
 към 31.12.2016 

г. включва общ размер на разходите 1 901 486 лв. Извършените разходи 

през годината са в размер на 1 845 075 лв., от тях 1 239 173 лв. са 
разходите за заплати и възнаграждения на персонала и 325 276 лв. за 
задължителни осигурителни вноски от работодателя. Разходите за други 

възнаграждения и плащания на персонала са в размер на 155 126 лв. За 
                                            
4 Приета с решение на ВСС – протокол №4.17-/0-1/05 г-+ последна актуализация9 

решение на Пленума на ВСС , протокол №2.15-/0-1/06 г- 
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текуща издръжка са изразходвани 118 719 лв. Платените данъци, такси и 

административни санкции са в размер на 355 лв. Изплатени са 1 386 лв.- 
такси по чл.81 от Закона за частните съдебни изпълнители. За 
капиталови разходи през 2016 г. са изразходвани общо 5 040 лв. за 
закупуване на 2броя копирни машини. 

За сравнение, изразходваните средства по бюджетната 
сметка на съда през 2015г. са в размер на 1 738 809 лв., през 2014г. са в 
размер на 1 712 128 лв., а през 2013г. са в размер на 1 631 419 лв. 

Общият размер на постъпилите приходи за отчетната 
година е  381 176 лв. От тях приходите от съдебни такси са 358 108 лв., 
или около 94 % от всички постъпили приходи, преведени по сметката на 
ВСС. Останалите приходи (от лихви по текущи банкови сметки, глоби, 

конфискувани средства и други неданъчни приходи) са в размер на 23 

068 лв. Динамиката на приходите по бюджета на Окръжен съд в 
сравнителен план изглежда така: 

 

Година Приходи - общо от тях – от държавни 

такси 

2013 г. 605 749 557 138 

2014 г. 360 152 348 272 

2015 г. 313 980 299 182 

2016 г. 381 176 358 108 

 

 

ІV.  ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 

СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 Г. – 2020 Г. В 

ОКРЪЖЕН СЪД -ХАСКОВО 

 

1.Отчет по изпълнението на Плана за действие на Окръжен съд –

Хасково за 2016 г. по изпълнение на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт 2014 г. – 2020 г. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА  

Провеждане на общи събрания 
или срещи на съдиите от Окръжен 

съд- Хасково при необходимост 
от становища по различни 

нормативни документи. 

Подготовка и организиране на 
Деня на отворени врати в 
Окръжен съд- Хасково съвместно 

с Районен съд- Хасково, 

Окръжена прокуратура- Хасково и 

Районна прокуратура- Хасково. 

Запознаване на медиите и 

1.Проведени общи 

събрания или срещи( 

2.Засилване на 
професионалния дебат по 

ключови за съдебната 
система теми. Проведен 

Ден на отворени врати.                                              

Проведена предварителна 
информационна 
кампания.              
Публичност на 
инициативата.                                                                      

През 2016 г. Общото събрание на съдиите е свиквано 

десет пъти и един път е свиквано Общо събрание на 
Окръжен съд - Хасково. На общите събрания са изразени 

следните становища: Становище, относно проблемите 
посочени в запитване на ЕК; Становище по проекта на 
Закона за изменение и допълнение на НПК; Становище, 
относно предстоящи промени в нормативната уредба, 
касаеща статута на съдебния заседател; Становище, 
относно проект на Закона за физическите лица и мерките 
за подкрепа; Становище по противоречиво разрешавани 

въпроси в пр-во по несъстоятелност; Становище относно 

изменение на чл. 21 ал. 2 от Наредба № 2/29.06.2015 г.; 
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гражданите с работата на 
Окръжен съд- Хасково.    

Повишаване на знанията, 
на правната грамотност и 

култура на обществото, в 
това число на ученици от 
различни възрастови 

групи. 

 

Съдиите от гражданско отделение на ОС - Хасково са 
изразили 13 становища по тълкувателни дела на ВКС и на 
ВАС, а съдиите от наказателно отделение - 2 становища 
по тълкувателни дела. Ден на отворените врати, проведен 

на 21.04.2016 г. в Съдебна палата-Хасково, съвместно с 
Районен съд – Хасково и във връзка с деня на отворените 
врати, на 25.04.2016 г. в съд. зала № 6 на Окръжен съд – 

Хасково е представена театрална постановка „Роза върху 
лед” от театрална група „Арлекин” с р-л Румяна 
Георгиева и гости – ученици от ГПЧЕ „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Х-во, ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – Х-во и 

ФСГ „Атанас Буров” – Х-во, както и представители на 
местната комисия за БППМН – Хасково; 

Участие на Окръжен съд- Хасково 

в образователната програма 
„Съдебната власт – информиран 

избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и 

прокуратури”. 

Обучени учениците от 8-

те, 9- те, 10-те и 11-те 
класове от ПМГ 

"Академик Боян 

Петканчин", гр. Хасково 

по следните теми:   

1.Непълнолетните деца и 

правосъдието- жертви и 

извършители на 
престъпления. Домашно 

насилие над малолетни и 

непълнолетни и мерките 
за защита на правата на 
жертвите                                            
2. Материален и 

процесуалин закон. 

Особености на 
гражданския, 
наказателния и 

административния 
процес. Съдебни 

процедури с участие на 
деца и правата на децата в 
тези процедури. Органи, 

които могет да им 

предложат подкрепа и 

защита    
 3. Основни клонове на 
правото. Престъпления, 
свързани с употреба и 

разпространение на 
наркотични вещества   
4. Разделение на властите 
според Конституцията на 
РБългария. Функции на 
съдебната власт. 
Структура на съдебната 
система.            5. 

Представяне на 
професиите- съдия, 
прокукор, следовател                                          
6. Обобщаване на 
наученото.                                                                       

Изнесени 5 броя лекции пред ученици от ПМГ „Акад. 

Боян Петканчин” – Хасково, както следва: 
- на 11.03.2016 г.: лекция на тема „ Непълнолетните и 

правосъдието – жертви и извършители на престъпления. 
Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и 

мерките за защита на правата на жертвите”. 

- на 14.03.2016 г.: лекция на тема „ Материален и 

процесуален закон. Особености на гражданския, 
наказателния и административния процес. Съдебни 

процедури с участие на деца и правата на децата в тях, 
органи, които могат да им предложат подкрепа и защита”.  

- на 14.03.2016 г.: лекция на тема „Разделение на 
властите. Функции и структура на съдебната власт. Висш 

съдебен съвет”. - на 16.03.2016 г.: лекция на тема 
„Основни клонове на правото. Престъпления, свързани с 
употреба и разпространение на наркотични вещества”. 

- на 16.03.2016 г.: лекция на тема „Представяне на 
професиите съдия, прокурор, следовател”. 
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Дозирано присъствие на Окръжен 

съд- Хасково в електронните е 
медии по теми, инициирани от 
съдиите. 

Поддържане на добрия 
имидж на съда и 

работещите в него.      

Проактивност за 
представяне на важни 

дела и теми в областта на 
правосъдието чрез 
инструментариума на 
ел.медии.                                    

Комуникация на съда с 
ел.медии за включване в 
дебата за реформиращата 
се съдебна система.                                         
Създаване на условия за 
по-голямо разбиране на 
работата на съдиите. 

Прессъобщенията, публикувани на интернет страницата 
на Окръжен съд - Хасково, спомагат за дозирано 

присъствие на съда по отношение информираност на 
медиите относно предстоящи събития, инициативи, дела с 
висок обществен и медиен интерес.  

Поддръжка и навременна 
актуализация на информацията в 
интернет-страницата на Окръжен 

съд- Хасково 

Винаги актуална 
информация в помощ на 
гражданите, адвокатите, 
страните по делата, 
медиите. 

Окръжен съд - Хасково има интернет страница, на която 

всекидневно се публикува информация за събития и 

факти от дейността на съда, които да бъдат в помощ на 
гражданите, адвокатите, страните по делата, медиите.  
В раздел " Съдебни актове" се публикуват ежедневно 

актовете на съда за съответиня ден. 

Броят н апотребителите, посетили интернет сайта на ОС- 

Хасково за 2016г. е 101 987.  

Прессъобщения  Медиите и гражданите ще 
получават информация за:          
- разглеждани дела със 
значим обществен 

интерес и постановени по 

тях съдебни актове;                                       
- административни, 

организационни и 

процедурни промени в 
работата на съда; 
- инициативи на съда, 
нововъведения; 
- работа по проекти; 

- официални срещи и 

посещения; 
- кадрови промени в съда 
в т.ч. наградени, 

повишени съдии и 

съдебни служители; 

- статистическа 
информация и др. 

Общ брой медийни изяви: 547 от които: 

- интервюта – 10 бр.; - прессъобщения – 14 бр.; - 

пресконференции –  1 бр.;- публикации в местни, 

регионални и национални електронни и печатни медии, 

касаещи дела с висок медиен и обществен интерес –  479 

бр.; 

- публикации, относно конференции, семинари, проекти и 

срещи на представителите на ОСВ с граждани, ученици, 

доброволци и т.н. –  5 бр.; 

- публикации във връзка с деня на отворените врати –  6 

бр.; 

- други статии и публикации, касаещи дейността на 
Окръжен съд – Хасково – 32 бр. 

Пресконференции                     

- Отчет за дейността на Окръжен 

съд- Хасково за 2015 г.                              
- Ден на Българската Конституция 
и юриста. Ден на съдебния 
служител.               
Освен плануваните, 
пресконференции се провеждат 
при възникнал значим 

информационен повод. 

Медиите, а чрез тях и 

гражданите, ще получават 
информация за по-

значими дейности в съда. 

През 2016 г. е проведена една пресконференция по повод 

Общо събрание на съдиите от хасковски съдебен район за 
представяне на Годишния доклад;   

Прессъобщение от 04.04.2016 г. относно предстояща 
пресконференция на 11.04.2016 г. по повод представянето 

на Годишния доклад;   

Интервюта, участия в радио и тв-
предавания  
Организирането и провеждането 

на подобни медийни изяви се 
извършва при възникнал значим 

Медиите, а чрез тях и 

гражданите, ще получават 
информация за по-

значими дейности в съда. 

През 2016 г. са проведени: 

 9 бр. интервюта на Миглена Тянкова - Адм. ръководител 
- председател на ОС - Хасково, относно задържан 

предполагаем организатор на атентата в Истанбул пред 

медии- БНТ, БТВ, НОВА ТВ, БНР, Марица – Хасково, 
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повод.  Дарик Хасково, Haskovo.net, Haskovo info, Etv,   

1 бр. интервю на съдия Стратимир Димитров пред Дарик 
радио - Хасково; 

Работа в условия на криза  Няма да се накърни 

имиджа на съда.                                                      
След възникналата 
кризисна ситуация, 
доверието на медиите и 

гражданите в Окръжен 

съд- Хасково няма да 
пострада в решаващо 

голяма степен.    

През 2016 г. в Окръжен съд - Хасково не е възниквала 
кризисна ситуация и съответно не са налице публикации, 

репортажи и мнения в тази връзка. 

Информиране на съдиите и 

съдебните служители в Окръжен 

съд- Хасково за това, което се 
случва в съда – организация на 
работа, изяви пред медиите, 
различни инициативи, 

нововъведения и други 

Информирани съдии и 

съдебни служители                                       

Добра репутация на съда                 
Високи професионални 

стандарти за комуникация 
с гражданите, медиите и 

институциите 

Максимална информираност на съдиите и служителите 
чрез незабавно публикуване във вътрешната страница на 
ОС-Хасково, на постъпващата информация и на 
създадената вътрешна такава, свързана с работата, с 
различни инициативи, нововъведения и възможност за 
обратна връзка, изразяване на становища и предложения. 

Обучение и квалификация на 
съдебните служители от Окръжен 

съд- Хасково по теми, касаещи 

проблемите в органите на 
съдебната власт, стандартите за 
обслужване на граждани, както и 

управлението на вътрешните и 

външните комуникации 

Обучени, квалифицирани 

и компетентни съдебни 

служители 

През 2016 г. общо 18 съдебни служители са преминали 

обучение по програми на НИП, по проекти от оперативни 

програми и други. 

Обучение и квалификация на 
съдиите и съдебните служители 

чрез участия в обучения по 

програми на НИП, по проекти от 
оперативните програми и други 

Обучени, квалифицирани 

и компетентни съдии и 

съдебни служители 

През 2016 г. общо 13 съдии и 18 съдебни служители са 
преминали обучение по програми на НИП, по проекти от 
оперативни програми и други.  

Участие на адм. ръководител - председател на ОС - 

Хасково в следните обучения 
- на 26.04.2016 г. в работна среща в АС-Пловдив, на която 

е обсъдена необходимостта от експерти "ВО" в 
съответните звена на съдебната система и плана за 
действие по изпълнение на КС 2014-2020 г.; 
 - обучение за период 21-25.02.2016 г. в ЕСПЧ с цел по-

добро познаване на функционирането и практиката на 
ЕСПЧ;  

- обучителен семинар по нак. правосъдие на 
непълнолетни лица, организиран от МП и Посолството на 
Франция в Румъния;  
- семинар на тема" Съдебни програми за медиация-опита 
на САЩ и следващи стъпки в България", за период 03-

04.11.2016 г. в Пловдив;                                                
Участие на Стр. Димитров - съдия в ОС - Хасково в рег. 
среща на немскоговорящите контактни точки на 
Европейската съдебна мрежа за период 25-29.09.2016 г. в 
гр. Брегенц, Австрия 

Организиране на извънработни 

срещи.  

По-добра вътрешна 
комуникация, укрепване 
на екипа на съда, 
подобряване на 
взаимоотношенията 

Тимбилдинг в Хасково - тенис турнир за мъже и жени, 

организиран под патронажа на ОС-Хасково, в който 

участваха 14 съдии от цялата страна, както и тимбилдинг 
във Велико Търново - и двата тимбилдинга насочени към 

организационно развитие, развитие на позитивната 
комуникация и способността да накара екипа да работи 

заедно за справянето с различни проблеми като един 

отбор.  
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Ежедневен мониторинг на 
публикации за Окръжен съд- 

Хасково в медиите. 

Съдът ще има обратна 
информация от медиите и 

обществото за своите 
действия. 

В Окръжен съд - Хасково се извършва ежедневен 

мониторинг на публикациите в медиите, касаещи съда. 

Анализ на информацията, 
получена при обобщаване на 
посочените в настоящия план 

индикатори.  

При наличие на 
отрицателни за съда 
индикатори, по-лесно ще 
се предприемат 
корекционни мерки. 

За 2016 година е направен отчет и анализ по общо 15 броя 
индикатори, съгласно таблица - Отчет на индикаторите за 
по изпълнение на Комуникационната стратегия от 
Окръжен съд - Хасково за 2016 г. 

 

2. Отчет на Окръжен съд – Хасково за 2016 г. по таблицата с 
индикаторите за изпълнение на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт 2014 г. – 2020 г. 

 

Индикатор 

 

 

Описание 
 И

зм
ер
и
те
л

  

 

Период на 

измерване 
 

Ц
ел
ев
а 

ст
ой
н
ос
т  

Източ 

ник на 

инфор 

мация 

 

Обслужени 

запитвания по 

Закона за 

достъп до 

обществена 

информация 

Брой постъпили и обслужени запитвания по  

ЗДОИ  – 5 броя, както следва: 
- на 12.01.2016 г. - за предоставяне на информация за 
брой постановени от ОС – Хасково присъди за 
довършени убийства и опити за убийства по чл. 115 – 

чл. 118 НК през 2015 г. и брой постановени присъди 

за убийства по чл. 124 НК за период 2012 г. – 2015 г.; 
- на 16.02.2016 г. - за предоставяне на информация, 
свързана с вътрешните правила на ОС – Хасково за 
връчване на съдебни книжа по реда на Глава VI и 

Глава VII от ГПК; 

- на 26.02.2016 г. – за предоставяне на информация, 
относно наличие на спогодба, на споразумение между 
ВСС и КЧСИ, както и такова между ОС – Хасково и 

ЧСИ с район на действие Окръжен съд – Хасково; 

Наличието или липсата на инструкция,   препоръка 
или друг документ, с който да се   задължават ОСВ да 
възлагат   
събирането на вземания,           произтичащи от глоби 

и такси към  ЧСИ; 

- на 01.03.2016 г. – за предоставяне на достъп до 

официална и служебна информация, свързана с 
вътрешните правила на ОС – Хасково, АС – Хасково 

и РС-Хасково за прилагане на чл. 13 от ЕКПЧ; 

предоставяне на документи, където са посочени 

указания за прилагане на чл. 13 от ЕКПЧ; 

- на 02.03.2016 г. – за предоставяне на информация, 
относно регламентация във връзка с възлагане на 
събиране на публични вземания, дължими към ОС – 

Хасково от страна на ЧСИ; наличие на инструкция 
или друг документ, който задължава Адм. 

ръководител на ОС – Хасково да възлага събирането 

на публични вземания – такси и глоби, в полза на 
съда към ЧСИ; по какъв ред се разпределят делата 
между ЧСИ; наличие на възможност за контрол над 

действията на ЧСИ; как е уредено задължението за 
такси при несъбираемост на дадено вземане; 

брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

5 

броя 
Админи 

стративни 

данни 
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проведена ли е процедура по ЗОП; 

 

Координацион
ни срещи/ 

разговори на 

представители 

на връзки с 
общественост 

та на органите 
на съдебната 

власт 

Участие на адм. ръководител-председател на 
Окръжен съд – Хасково в работна среща на 
26.04.2016 г. в АС, на която е обсъдена 
необходимостта от експерти „Връзки с 
обществеността” в съответните звена на съдебната 
система. 
 

Брой 

съвме
стни 

иници
ативи 

01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

1 

брой 

Покана за 
среща, 
заповед за 
команди 

ровка на 
председа 
теля и 

доклад от 
команди 

ровката 
Съвместни 

координирани 

между 

органите на 

съдебната 

власт медийни 

изяви и други 

инициативи, 

насочени към 

широката 

общественост 

Ден на отворените врати, проведен на 21.04.2016 г. в 
Съдебна палата-Хасково, съвместно с Районен съд – 

Хасково във връзка с който на 25.04.2016 г. в съд. зала 
№ 6 на Окръжен съд – Хасково бе представена 
театрална постановка „Роза върху лед” от театрална 
група „Арлекин” с р-л Румяна Георгиева и гости – 

ученици от ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров” – Х-во, 

ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – Х-во и ФСГ „Атанас 
Буров” – Х-во, както и представители на местната 
комисия за БППМН – Хасково; 

Участие на ОС - Хасково в образователна програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и 

изнесени в тази връзка 5 броя лекции пред ученици от 
ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – Хасково, както 

следва: 
- на 11.03.2016 г.: лекция на тема „ Непълнолетните и 

правосъдието – жертви и извършители на 
престъпления. Домашно насилие над малолетни и 

непълнолетни и мерките за защита на правата на 
жертвите”. Лектори – съдия М. Дечева и следовател 
Р. Атанасова; 
- на 14.03.2016 г.: лекция на тема „ Материален и 

процесуален закон. Особености на гражданския, 
наказателния и административния процес. Съдебни 

процедури с участие на деца и правата на децата в 
тях, органи, които могат да им предложат подкрепа и 

защита”. Лектори – съдия Ж. Серафимова и прокурор 

П.  Мидов; 
- на 14.03.2016 г.: лекция на тема „Разделение на 
властите. Функции и структура на съдебната власт. 
Висш съдебен съвет”. Лектори – съдия Стр. Димитров 
и следовател Ж. Янков; 
- на 16.03.2016 г.: лекция на тема „Основни клонове 
на правото. Престъпления, свързани с употреба и 

разпространение на наркотични вещества”. Лектори – 

съдия М. Петева и прокурор Д. Лавчев; 
- на 16.03.2016 г.: лекция на тема „Представяне на 
професиите съдия, прокурор, следовател”. Лектори – 

съдия Б. Бончева и прокурор П. Жеков. 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 

3 

броя 
Календар 

на съвмест 
ни инициа 
тиви 

Брой медийни 

изяви 

 

през м. януари 2016 г.: 

- 5 бр. публикации, касаещи въпроса с назначаването 

на съд. помощници в съдилищата и направено в тази 

връзка искане от Адм. ръководител на ХОС; 

- 3 бр. публикации, относно МН „ЗС”, по отношение 
на Петър Хубенов – шофьор на цистерна, в която са 
били открити големи количества контрабандни 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

Общ 

брой 

медий
ни 

изяви 

– 547 

броя,  

Медиен 

мони 

торинг; 
Календар 

на плани 

рани 

медийни 
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цигари; 

- 5 бр. публикации, относно МН „ЗС”, по отношение 
на Димо Деянов – рецидивист, обвинен в грабеж и 

изнасилване на 64 г. пенсионерка; 
- 7 бр. публикации, относно изменена МН”ЗС” в 
„Гаранция в пари” в р-р на 10 000 лв. по отношение 
на Кръстьо Кръстев. през м. февруари 2016 г.: 

- Прессъобщение от 03.02.2016 г., касаещо поставен 

ПОС терминал в Съдебна палата – Хасково; 

- 9 бр. публикации, относно потвърдена от ПАС 

Присъда на ХОС по делото на Алекс Кутетеров, 
обвинен в причиняване на катастрофа, в която загива 
19 г. Антон Колев и е тежко ранена Джулия 
Трендафилова; 
- 3 бр. публикации, относно Решение по В.гр.д. № 

5/16 г. на ХОС, с което хасковлия осъдил банка, 
обогатила се с високи лихви; 

през м. март 2016 г.: 

- интервю на съдия Стр. Димитров пред Дарик радио 

– Хасково на 01.03.2016 г.; 
- 5 бр. публикации, относно съд. производство във 
връзка с МН „ЗС”, по отношение на Атанас Вишинов, 
обвинен в държане на високорискови наркотични в-
ва; 
- 5 бр. публикации, относно съд. производство във 
връзка с МН „ЗС”, по отношение на Атанас Вишинов, 
обвинен в държане на високорискови наркотични в-
ва; 
- 5 бр. публикации за с.з. по НОХД № 107/16 г. с/у 68 

г. Анастас Стайков, който след пиянски запой убива 
зет си Желю Ванев в дома си;  

- 4 бр. публикации, относно съд. пр-во във връзка с 
МН „ЗС” по отношение на четирима мъже, задържани 

за укриване на нелегални мигранти; 

- 9 бр. публикации, относно образувано съд. пр-во във 
връзка с МН”ЗС” по отношение на директора на 
Държавния архив в Хасково,обвинен в иманярство; 

 през м. април 2016 г.: 

- прессъобщение от 04.04.2016 г., относно 

провеждане на Общо събрание на съдиите от 
Хасковски съдебен район на 08.04.2016 г., във връзка 
с представяне на Годишния доклад за 2015 г.; 
- прессъобщение от 04.04.2016 г., относно 

пресконференция на 11.04.2016 г. по повод 

представяне на Годишния доклад за 2015 г.; 
- проведена пресконференция по повод Общо 

събрание на съдиите от Хасковски съдебен район;  

- прессъобщение за насрочено за 19.04.2016 г. и 

20.04.2016 г. с.з. по НОХД № 110/16 г. по повдигнато 

обвинение с/у Емил Димитров Митев и Кръстьо 

Иванов Кръстев; - прессъобщение от 18.04.2016 г., 
относно провеждане на Ден на отворените врати на 
дата 21.04.2016 г., организиран съвместно с РС-

Хасково; 

- прессъобщение от 28.04.2016 г., относно 

представена на 25.04.2016 г. в съд. зала № 6 на ХОС 

 

събития 
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 театрална постановка от театрална група „Арлекин” с 
р-л Румяна Георгиева и гости – ученици от ГПЧЕ 

„Проф. д-р Асен Златаров” – Х-во, ПМГ „Акад. Боян 

Петканчин” – Х-во и ФСГ „Атанас Буров” – Х-во, 

както и представители на местната комисия за 
БППМН – Хасково; 

- 6 бр. публикации, относно проведен Ден на 
отворените врати в Съдебна палата – Хасково; 

- 5 бр. публикации, относно направен отвод на 
Председателя на ХОС по делото с/у Кръстьо Кръстев 
и определен нов докладчик – с-я Кольо Димитров; 
 - 5 бр. публикации, относно образувано съд. пр-во 

във връзка с МН „ЗС” по отношение на 5-ма младежи, 

пребили до смърт 72 год. психично болен мъж от с. 
Свирково; 

- 5 бр. публикации, относно постановка „Роза върху 
лед” на театър „Арлекин”, представена в Съдебна 
палата – Хасково на 25.04.2016 г. по случай Ден на 
отворените врати; 

- 4 бр. публикации за постановено от ХОС Решение 
по ВНОХД № 862/15 г., относно трима подсъдими, 

обвинени в телефонни измами; 

през м. май 2016 г.: 

- 5 бр. публикация, относно съдебно заседание по 

НОХД № 110/16 г. на ХОС, водено срещу Емил 
Митев и Кръстьо Кръстев; 
- 6 бр. публикации, относно Присъда на ХОС от 17 г. 
затвор за баща, насилил малолетната си дъщеря; 
през м. юни 2016 г.: 

- прессъобщение от 16.06.2016 г., относно внесен 

обвинителен акт в ХОС, с който ОП-Хасково е 
повдигнала обвинение на Георги Иванов Иванов 
/бивш Кмет на Община Хасково/ за престъпление по 

чл. 278б, ал. 3 вр. ал. 2 вр. чл. 93, т.1 б.”б” НК; 

- прессъобщение от 21.06.2016 г., относно проведен 

на 18-ти и 19-ти юни национален турнир по тенис на 
корт за съдии, под патронажа на ХОС; 

- прессъобщение от 24.06.2016 г., относно насрочване 
на НОХД № 408/16 г. с/у Георги Иванов / бивш Кмет 
на Община Хасково/ за дата 15.07.2016 г. от 10,00 ч.; 

- 5 бр. публикации, относно проведен под патронажа 
на ХОС тенис турнир за съдии – мъже и жени; 

- 5 бр. статии, относно с.з. по НОХД № 110/16 г. с/у 
Емил Митев и Кръстьо Кръстев; 
- 5 бр. публикации, относно постановена условна 
присъда по НОХД № 309/2015 г. на ХОС, по 

отношение на двама водачи, причинили катастрофа 
довела до смърт в Хасково; 

- 4 бр. публикации, относно Решение по В. гр.д. № 

334/16 г. на ХОС, с което е отменено решението на 
РС-Хасково и пенсионер по болест е осъден да върне 
4 хиляди лева за заем от 1000 лева. 
през м. юли 2016 г.: 

- прессъобщение от 07.07.2016 г., относно проведена 
официална церемония на 06.07.2016 г. в Съдебна 
палата – Хасково, на която Радина Хаджикирева и 

Десислава Тодорова положиха клетва и встъпиха в 
длъжност „младши съдия” в ХОС; 

- прессъобщение от 15.07.2016 г., относно проведено 

съд. заседание по НОХД № 110/16 г. с/у Е.Митев и 

К.Кръстев и  относно с.з. по НОХД № 408/16 г. с/у 
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Г.Иванов – бивш Кмет на Община Хасково; 

- 9 интервюта на Миглена Тянкова – Адм. 

ръководител-председател на ХОС, относно задържан 

предполагаем организатор на атентата в Истанбул 
пред медии – БНТ; БТВ; НОВА ТВ; БНР; 

Haskovo.net; Haskovo. Info; Etv; Марица Хасково; 

Дарик Хасково;  

- 7 бр. публикации, относно задържания предполагаем 

атентатор в Истанбул; - 7 бр. публикации, относно 

клетва за встъпване в длъжност „младши съдия” от Р. 

Хаджикирева и Д. Тодорова; 
- 9 бр. статии, относно направен отвод от всички 

наказателни съдии на ХОС по делото срещу адв. 
Елена Милева; 
- 5 бр. публикации относно с.з. по НОХД № 408/16 г. 
с/у Г. Иванов – бивш Кмет на Община Хасково;  

- 6 бр. публикации, относно съд. производство във вр. 

с МН „ЗС” по отношение на пловдивски бизнесмен 

Никола Проданов, задържан за трафик на 253 кг. 
хероин; 

- 5 бр. статии, относно наказателно дело с/у 43 г. 
Димитър Филипов от Любимец, обвинен в стрелба с 
ловна пушка по тъща си и сестра й;  

- 5 бр. публикации, относно потвърдено от ХОС 

решение на РС-Свиленград, по отношение на двама 
каналджии на иракчани; 

през м. август 2016 г.: 

- 6 бр. публикации, относно екстрадиция за Германия 
на турския гражданин Айхан Алтън, обвинен в 
каналджийство; 

- 7 бр. публикации, относно постановена от ХОС 

Присъда – 12 г. „ЛС” за Тихомир Делчев, извършил 
убийство по особено жесток начин; 

- 8 бр. публикации, относно изменена от ХОС 

Присъда на РС и увеличено наказание то 10 месеца, 
на 1 г. и 4 м. по отношение на врачка-измамник – 

Роза Харизанова; 
- 7 бр. публикации, относно екстрадиция за Германия 
на турския гражданин Тугай Савиджи, заради измама 
с 377 600 евро; 

- 7 бр. публикации, относно съд. пр-во във връзка с 
МН”ЗС”, по отношение на турчин, който заедно със 
семейството си опитал да пренесе дрога и 

контрабанден тютюн през ГКПП „Капитан 

Андреево”; 

- 5 бр. публикации, относно внесен в ХОС 

обвинителен акт по отношение на 45 г. рецидивист 
Димо Деянов, обвинен в блудство, изнасилване и 

грабеж на 74 годишна жена;  
през м. септември 2016 г.: 

- прессъобщение от 30.09.2016 г., относно задържан 

на 28.09.2016 г. на ГКПП „Капитан Андреево” 

френски гражданин Клемент Мишел и образувано 

съд. пр-во по МН „ЗС” по искане от ОП-Хасково на 
осн. чл. 43 ал. 2 ЗЕЕЗА; 

- 10 бр. публикации, относно съд. пр-во във вр. с МН 

„ЗС” по отношение на:  Веселин Радев – обвинен за 
убийството на Людмил Банев;  
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 - 10 бр. публикации, относно съд. пр-во във вр. с МН 

„ЗС” по отношение на Ивайло Митев – втори 

заподозрян в съучастие за убийството на Людмил 
Банев;  
- 7 бр. публикации, относно съд. пр-во във вр. с МН 

„ЗС”, по отношение на турския гражданин Мамиш 

Али, издирван от Белгия;  
- 13 бр. публикации, относно съд. пр-во във вр. с МН 

„ЗС” по отношение на 18г. французин Клемент 
Мишел, обявен за издирване от френските власти с 
ЕЗА; 

- 7 бр. публикации, относно с.з. по НОХД № 110/16 г. 
с/у Емил Митев и Кръстьо Кръстев; 
- 6 бр. публикации, относно с.з. по НОХД № 357/16 г. 
с/у адв. Елена Милева; 
през м. октомври 2016 г.: 

- 19 бр. публикации, относно съд. пр-во във вр. с МН 

„ЗС” по отношение на 6-ма граничари и митничари, 

обвинени в корупция, задържани на ГКПП „Капитан 

Андреево”; 

- 7 бр. публикации, относно съд. пр-во във вр. с МН 

„ЗС” по отношение на турски гражданин, задържан за 
подкуп на полицай;  

- 5 бр. публикации, относно съд. пр-во във вр. с МН 

„ЗС” по отношение на Младен Русев и Мартин Русев, 
задържани за контрабанда на 11 кг хероин на ГКПП 

„Капитан Петко войвода”;  

- 15 бр. публикации, относно съд. пр-во във вр. с МН 

„ЗС” по отношение на Красен Кънчев и Тихомир 

Маврудиев, обвинени за обира на 2 милиона лева от 
пощата в Хасково; 

- 5 бр. публикации, относно дело за екстрадиция на 
турски гражданин Дурмуш Юшеимез; 
- 9 бр. публикации, относно с.з. по НОХД № 408/16 г. 
с/у Г. Иванов – бивш Кмет на Община Хасково; 

- 5 бр. публикации, относно НОХД № 357/16 г. с/у 
адв. Елена Милева; 
- 7 бр. публикации, относно с.з. по ЧНД № 659/16 г. 
с/у Тодор Караиванов – бивш шеф на Митница 
Свиленград, по искане от СГП СЗА да бъде отстранен 

от длъжност; 
- 7 бр. публикации, относно с.з. по НОХД № 110/16 г. 
с/у Емил Митев и Кръстьо Кръстев; 
- 10 бр. публикации, относно проект за изграждане на 
бетонна рампа за инвалиди в Съдебна палата - 

Хасково; 

- 4 бр. публикации, относно отменено от ХОС и 

върнато на РС-Свиленград решение по отношение на 
мъж, стрелял по деца; 
през м. ноември 2016 г.: 

- 8 бр. публикации, относно образувани съд. пр-во във 
връзка с МН „ЗС” по отношение на Станимир 

Цветков, обвинен в опит да осуети полицейска 
проверка; 
- 7 бр. публикации, относно съд. пр-во във вр. с МН 

„ЗС” по отношение на Павел Лилянов – бивш шеф на 
Митница Свиленград;  

- 7 бр. публикации, относно съд. пр-во във вр. с МН 

„ЗС” по отношение на 49 г. турски гражданин Илхан 

С.; 

- 7 бр. публикации, относно съд. пр-во във вр. с МН 
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„ЗС” по отношение на Ангел Нончев – пожарникар, 

задържан с наркотици; 

- 5 бр. публикации, относно с.з. по дело за 
изнасилване, извършено от неграмотния Емил 
Ахмедов; 
- 5 бр. публикации, относно с.з. по НОХД № 471/15 г. 
на ХОС по отношение на трима подсъдими, обвинени 

в грабеж в Малко градище; 
- 5 бр. публикации, относно Присъда – 8 м. условно 

наказание за извършен подкуп на полицаи от турския 
гражданин Аднан К.; 

- 7 бр. публикации, относно Присъда по НОХД № 

110/16 г. с/у Емил Митев и Кръстьо Кръстев; 
- 5 бр. публикации, относно внесен в Окръжен съд – 

Хасково обвинителен акт с/у Петър Василев – 

работещ в ДАА, поискал и взел подкуп; 

- 21 бр. публикации, относно изменение на МН на 
шестимата митничари и граничари, задържани за 
корупция, от „Задържане под стража” в „Гаранция в 
пари” 

през м. декември 2016 г.: 

- прессъобщение от 06.12.2016 г., относно въззивни 

частни производства, касаещи мерките за 
неотклонение на задържаните афганистанци, 

обвинени за бунта в бежанския лагер в Харманли; 

- прессъобщение от 23.12.2016 г., относно взета МН 

„ЗС” по отношение на холандската гражданка Лике 
Хелена Сонтйенс, обявена за международно 

издирване въз основа на ЕЗА; 

- 6 бр. публикации, относно присъда по делото за 
обир в с. Малко Градище; 
- 32 бр. публикации, относно произнасянето на ОС-

Хасково по отношение на искането за изменение на 
мярката за неотклонение „ЗС” по отношение на 18 

афганистанци, обвинени за бунта в бежанския лагер в 
Харманли; 

- 4 бр. публикации, относно задържаните за подкуп 

митничари и граничари; 

- 2 бр. публикации, относно делото срещу Димитър 

Филипов от Любимец, обвинен в стрелба с ловна 
пушка по тъща си и сестра й; 

- 5 бр. публикация, относно отпуснати от ВСС 

средства за закупуване на мултифункционални 

устройства; 
- 5 бр. публикация, относно  МН „ЗС” по отношение 
на задържания на ГКПП „Капитан Петко войвода” с 
12 кг хероин Драгомир Христов от Любимец; 

- 5 бр. публикации, относно 15 пожарникари, които 

осъдиха МВР за неизплатени компенсации; 

- 11 бр. публикации, относно НОХД № 408/16 г. 
срещу бившия Кмет на Хасково Георги Иванов; 
- 5 бр. публикации, относно наложено наказание 4 

години „Лишаване от свобода”, по отношение на 
Мехмед Чакър – трафикант на хора, заловен с дрога; 
- 5 бр. публикации, относно МН „ЗС” по отношение 
на Катя Стефанова от Момчилград, издирвана от 
Интерпол; 
- 10 бр. публикации, относно МН „ЗС” по отношение 
на холандската гражданка Лине Сонтйенс, 
заподозряна в тероризъм; 

- 3 бр. публикации, относно обвинена в подкуп 



 6/

митничарка, оправдана от ОС – Хасково и съответно 

осъдила прокуратурата; 
- 5 бр. публикации, относно МН „ЗС” по отношение 
на шофьор на тир, задържан на ГКПП „Капитан 

Петко войвода” с контрабандни цигари на ст-ст 5 

милиона лева; 
- 3 бр. публикации, относно оправдани баща и син, 

обвинени за трафик на хора; 
- 4 бр. публикации, относно екстрадиция на обвинен в 
убийство 22 г. турски гражданин, задържан на ГКПП 

„Капитан Андреево” 

Проведени 

обучения за 

повишаване на 

квалификация
та свързана с 
комуникация 

та с вътрешни 

и външни 

публики 

 

- Участие на Адм. ръководител-председател на 
Окръжен съд – Хасково в работна среща на 26.04.2016 

г. в Апелативен съд – Пловдив, на която е обсъдена 
необходимостта от експерти „Връзки с 
обществеността” в съответните звена на съдебната 
система, както и планът за действие по изпълнение на 
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 

– 2020 г.; 
- Участие на Стратимир Димитров – съдия в ОС – 

Хасково в регионална среща на немскоговорящите 
контактни точки на Европейската съдебна мрежа за 
периода 25-29.09.2016 г. в гр. Брегенц, Австрия; 
- Участие на Адм. ръководител-председател на ОС – 

Хасково в обучение в Европейския съд по правата на 
човека с цел по-добро познаване на функционирането 

и практиката на ЕСПЧ, за период 21-25.02.2016 г. в 
гр. Страсбург, Р Франция; 
- Участие на Адм. ръководител-председател на ОС – 

Хасково в обучителен семинар по наказателно 

правосъдие на непълнолетни лица, организиран от 
Министерство на правосъдието и Посолството на 
Франция в Румъния, в рамките на проект „Укрепване 
на правния и институционален капацитет на 
съдебната система в сферата на младежкото 

правосъдие” по тематичен фонд „Сигурност” на 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество; 

- Участие на Адм. ръководител-председател на ОС – 

Хасково в семинар на тема „Съдебни програми за 
медиация – опита на САЩ и следващи стъпки в 
България”, по проект „Медиация в подкрепа на 
бизнеса: Насърчаване на справедливото и 

целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни 

програми за медиация” за период 3-4.11.2016 г. в 
Пловдив, Парк хотел Пловдив; 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

5 

броя 
прове
дени 

обуче
ния 

Календар 

на 
обучения
Учебни 

програми
Списъци 

на обуча 
ващите се 
Издадени 

сертифи 

кати за 
преми 

нато 

обучение 
 

Вътрешни 

информацион 

ни бюлетини, 

разпростране 
ни към 

изпълнител 

ната и 

законодателна
та власт и в 

рамките на 

съдебната 

власт 

За посочения период на измерване, Окръжен съд – 

Хасково не е публикувал вътрешни информационни 

бюлетини, разпространени към изпълнителната и 

законодателната власт и в рамките на съдебната 
власт. 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

0 админи 

стративни 

данни; 

данни на 
систем 

ния 
админи 

стратор 

 



 60

Успеваемост 

на 

прессъобщени
ята и 

продължаващи 

тематични 

публикации 

Прессъобщенията, публикувани на интернет 
страницата на Окръжен съд – Хасково спомагат за 
информираност на медиите относно предстоящи 

събития, инициативи, дела с висок медиен и 

обществен интерес и в тази връзка – всяка 
публикация в печатните и електронни медии, се 
базира на прессъобщенията, публикувани на интернет 
страницата на съда. 

% 01.01.2016 г -
31.12.2016 г. 

100 % Медиен 

мони 

торинг 

Публикации и 

излъчвания в 

печатните и 

електронните 
медии 

За 2016 г. общият брой на публикациите в печатните 
и електронни медии е 522. броя, от които: 

- публикации в местни, регионални и национални 

електронни и печатни медии, касаещи дела с висок 
медиен и обществен интерес- 479 бр.; 

- публикации, относно конференции, семинари, 

проекти и срещи на представителите на ОСВ с 
граждани, ученици, доброволци и т.н.- 5 бр.;  

- публикации във връзка с Ден на отворените врати -6 

бр.; 

- други статии и публикации, касаещи дейността на 
Окръжен съд – Хасково-32бр. 

  

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

522 

броя 
Медиен 

мони 

торинг 

Време за 

реакция при 

комуникацион
ни/медийни 

кризи 

 

През 2016 г. в Окръжен съд – Хасково е нямало 

комуникационна (медийна) криза. 
Средно определеното време за реакция е в рамките на 
40 минути по отношение установяването на ситуация, 
разпозната като криза, с уведомяване на председателя 
на съда. В зависимост от ситуацията и след преценка 
на кризисната ситуация, а именно-дали трябва да бъде 
огласена, съдът излиза със становище, изявление или 

прессъобщение в рамките на същия ден или до 12 

часа след това. 

Часо 

ве 
01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

40 

минут
и 

Кризисен 

анализ 
 

Нови/обновени 

уебсайтове на 

органи на 

съдебната 

власт 

Окръжен съд – Хасково няма създадени нови 

уебсайтове и няма обновени съществуващи такива. 
Брой 01.01.2016 г.- 

31.12.2016 г. 
 

0 Данни на 
системен 

админи 

стратор 

 

Честота на 

обновяване на 

информацията 

на 

уебсайтовете 
на органите на 

съдебната 

власт 

Окръжен съд – Хасково има интернет страница, на 
която всекидневно се публикува информация за 
събития и факти от дейността на съда. В раздел 
„Съдебни актове” се публикуват ежедневно актовете 
на съда за съответния ден. 

Дни 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

Всеки 

работ
ен 

ден 

през 
годин
ата 

Данни на 
системен 

админи 

стратор 

 

Информацион
ни системи, 

осигуряващи 

онлайн достъп 

до 

информация за 

граждани и 

фирми 

Окръжен съд – Хасково има интернет страница, на 
която всекидневно се публикува информация за 
събития и факти от дейността на съда. В раздел 
„Съдебни актове” се публикуват ежедневно актовете 
на съда за съответния ден. 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

1 Данни на 
системен 

админи 

стратор 
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Събития и 

инициативи, 

насочени към 

гражданите 
 

- Ден на отворените врати, проведен на 21.04.2016 г. в 
Съдебна палата-Хасково, съвместно с Районен съд – 

Хасково; 

- Във връзка с деня на отворените врати, на 
25.04.2016 г. в съд. зала № 6 на Окръжен съд – 

Хасково бе представена театрална постановка „Роза 
върху лед” от театрална група „Арлекин” с р-л 
Румяна Георгиева и гости – ученици от ГПЧЕ „Проф. 

д-р Асен Златаров” – Х-во, ПМГ „Акад. Боян 

Петканчин” – Х-во и ФСГ „Атанас Буров” – Х-во, 

както и представители на местната комисия за 
БППМН – Хасково; 

- Изнесени 5 броя лекции пред ученици от ПМГ 

„Акад. Боян Петканчин” – Хасково, както следва: 
- на 11.03.2016 г.: лекция на тема „ Непълнолетните и 

правосъдието – жертви и извършители на 
престъпления. Домашно насилие над малолетни и 

непълнолетни и мерките за защита на правата на 
жертвите”. Лектори – съдия Милена Дечева; 
следовател Росица Атанасова; 
- на 14.03.2016 г.: лекция на тема „ Материален и 

процесуален закон. Особености на гражданския, 
наказателния и административния процес. Съдебни 

процедури с участие на деца и правата на децата в 
тях, органи, които могат да им предложат подкрепа и 

защита”. Лектори – съдия Жулиета Серафимова; 
прокурор Петър  Мидов; 
- на 14.03.2016 г.: лекция на тема „Разделение на 
властите. Функции и структура на съдебната власт. 
Висш съдебен съвет”. Лектори – съдия Стратимир 

Димитров; следовател Живко Янков; 
- на 16.03.2016 г.: лекция на тема „Основни клонове 
на правото. Престъпления, свързани с употреба и 

разпространение на наркотични вещества”. Лектори – 

съдия Милена Петева; прокурор Делчо Лавчев; 
- на 16.03.2016 г.: лекция на тема „Представяне на 
професиите съдия, прокурор, следовател”. Лектори – 

съдия Боряна Бончева; прокурор Павел Жеков. 

Брой 

 

 

 

удовле
творен
ост 

01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

3 

броя 
 

 

100 % 

удовл
етвор
е 
ност 

Календар 

на съби 

тията; 
Коорди 

натор на 
проекта-
съдия Стр. 

Димитров 
 

Информацион
ни кампании, 

насочени към 

повишаване на 

осведоменост 

та и правната 

култура 

 

- Ден на отворените врати, проведен на 21.04.2016 г. в 
Съдебна палата-Хасково, съвместно с Районен съд – 

Хасково; 

- Във връзка с деня на отворените врати, на 
25.04.2016 г. в съд. зала № 6 на Окръжен съд – 

Хасково бе представена театрална постановка „Роза 
върху лед” от театрална група „Арлекин” с р-л 
Румяна Георгиева и гости – ученици от ГПЧЕ „Проф. 

д-р Асен Златаров” – Х-во, ПМГ „Акад. Боян 

Петканчин” – Х-во и ФСГ „Атанас Буров” – Х-во, 

както и представители на местната комисия за 
БППМН – Хасково; 

- Изнесени 5 броя лекции пред ученици от ПМГ 

„Акад. Боян Петканчин” – Хасково, както следва: 
- на 11.03.2016 г.: лекция на тема „ Непълнолетните и 

правосъдието – жертви и извършители на 
престъпления. Домашно насилие над малолетни и 

непълнолетни и мерките за защита на правата на 
жертвите”. Лектори – съдия Милена Дечева; 
следовател Росица Атанасова; 
- на 14.03.2016 г.: лекция на тема „ Материален и 

процесуален закон. Особености на гражданския, 
наказателния и административния процес. Съдебни 

Брой, 

 

 

 

 

достиг
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01.01.2016 г. - 
31.12.2016 г. 

3 

броя 
 

 

 

Учен
ици  

Календар 

на комуни 

кационни 

и инфор 

мационни 

кампании 
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процедури с участие на деца и правата на децата в 
тях, органи, които могат да им предложат подкрепа и 

защита”. Лектори – съдия Жулиета  
Серафимова; прокурор Петър Мидов; 
- на 14.03.2016 г.: лекция на тема „Разделение на 
властите. Функции и структура на съдебната власт. 
Висш съдебен съвет”. Лектори – съдия Стратимир 

Димитров; следовател Живко Янков; 
- на 16.03.2016 г.: лекция на тема „Основни клонове 
на правото. Престъпления, свързани с употреба и 

разпространение на наркотични вещества”. Лектори – 

съдия Милена Петева; прокурор Делчо Лавчев; 
- на 16.03.2016 г.: лекция на тема „Представяне на 
професиите съдия, прокурор, следовател”. Лектори – 

съдия Боряна Бончева; прокурор Павел Жеков. 
Взаимо-

действие 
между 

органите на 

съдебната 

власт и 

организациите 
от неправител 

ствения сектор 

 

Окръжен съд – Хасково подпомогна нелекото 

начинание на Сдружение „Програма правна помощ”, 

да помогне на лицата – пострадали и свидетели на 
престъпленията, като подпомогне в 
разпространението на информация за създадения 
електронен каталог на примерни текстове на 
документи необходими за участие на пострадали и 

свидетели на престъпления в наказателното 

производство. 

    

 

Както бе посочено по-горе липсата на щат „връзки с 
обществеността” в Окръжен съд – Хасково изключително много 
затруднява работата по осъществяване на комуникационната политика, 
заложена в Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 г. – 

2020 г. 
Ресурсното обезпечаване и в частност отпускането на 

щат „връзки с обществеността” в Окръжен съд – Хасково и заемането 
му, е важна част от комплекса от мерки, крайно необходими на съда и 
насочени към подобряване на комуникацията с обществеността и 
медиите, повишаването на доверието в съда и на чувството за 
справедливост у българските граждани. 
  

 

V. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА 

 

1. Кадрова обезпеченост 

 

През 2016 година Районен съд- Хасково има 10 

магистратски щата: председател, 1 заместник- председател и 8 съдии, 

всички заети.  

Административен ръководител- председател на съда 
от 20.07.2012г. е Мария Ангелова Ангелова, назначена с решение на 
ВСС по Протокол №31/19.07.2012г.  

В Районен съд- Хасково има две отделения- 
гражданско и наказателно.  
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Заместник административен ръководител- зам. 

председател на съда и председател на „наказателно отделение” е 
Даниела Колева Николова, а председател на „гражданско отделение” е 
съдия Нели Делчева Иванова.  

През 2016г. са повишени в ранг „съдия във ВКС и 

ВАС” Мария Ангелова- председател на съда, Даниела Николова- зам. 

председател на съда и съдия Нели Иванова.  
Щатовете за държавни съдебни изпълнители са 3 и 2 

съдии по вписванията, всички заети. Продължително е отсъствала ДСИ 

Марияна Василева, поради ползване на продължителен отпуск, поради 

временна неработоспособност от началото на годината до 08.05.2016г.  
Шатната численост на съдиите по вписванията е 

увеличена от 01.01.2017г. с 1 щатна бройка, която предстои да бъде 
заета. 

Щатната численост на съда е намалена през 2016г. с 
една щатна длъжност „съдебен администратор”, а една щатна длъжност 
„куриер” е трансформирана в 1 щатна длъжност „съдебен секретар”. 

Така към 31.12.2016г. щатната численост на съдебната администрация е 
33 щатни бройки, разпределени, както следва:  обща администрация- 5; 

специализирана администрация- 25, технически длъжности- 3.  

Всички щатни длъжности към края на отчетния 
период са заети с изключение на длъжността „съдебен секретар”.  

През годината са отсъствали трима съдебни 

служители, поради ползване на отпуск, поради бременност и раждане и 

отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст. 
В доклада си председателят на съда е посочил, че в 

Районен съд- Хасково е постигнато максимално възможното 
оптимизиране на работата на съдебната администрация и е осигурено 
нормално функциониране на деловодствата и службите.  

Съотношението служители/съдии в Районен съд- 

Хасково /33 щата и 10 щата/ е 3.3/1, а ведно със съдиите по вписвания и 

държавните съдебни изпълнители – 2.2/1.  

 

През м. декември 2016 година председателят на РС-

Хасково изготви /за пореден път/ предложение до Министъра на 
правосъдието за образуване на дисциплинарно производство по 
отношение на ДСИ Марияна Костова Василева. Повод за същото бяха 
констатираните от проверката на ОС-Хасково системни нарушения на 
служебните задължения и неспазване на всякакви разумни срокове 
касаещи администрирането на изпълнителните производства. През 
месец януари 2017 година е образувано дисциплинарно производство, 
като са изискани и писмени обяснения от ДСИ Василева. 
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През 2016 година Районен съд - Димитровград 

разполага с 6 съдийски щата: председател и 5 съдии, всички заети.  

Административен ръководител- председател на 
Районен съд- Димитровград е Иван Статев Маринов, който встъпи в 
изпълнение на длъжността на основание решение на ВСС по протокол 
№ 29/12.07.2012г., след проведен избор.  

Председателят на съда е с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС”, а всички останали съдии в Районен съд- Димитровград са с ранг 
„съдия в АС” към 31.12.2016г.   

В Районен съд- Димитровград е въведена 
специализация - 2 състава, които разглеждат наказателни дела /съдия 
Маринов и съдия Петров/ и 4 състава, които разглеждат граждански 

дела.  
Продължително е отсъствала през периода март-юни 

2016г. съдия Стоянова, поради временна неработоспособност. 
Щатовете за държавни съдебни изпълнители са 2 и 1 

съдия по вписванията, също заети.  

През 2016г. щатните бройки за съдебни служители са 
22, разпределени, както следва: административен секретар - 1; обща 
администрация - 2; специализирана администрация - 17, технически 

длъжности - 2.  

Към 31.12.2016 г. в Районен съд-Димитровград са 
заети всички 22 щатни длъжности за съдебни служители.  

Съотношението служители /съдии в този районен съд  

е 3.67/1, а ведно със съдията по вписвания и съдебните изпълнители – 

2.44/1.  

През отчетната година не са били образувани 

дисциплинарни производства по отношение на съдии и съдебни 

служители.  

 

През 2016 година Районен съд- Свиленград 

разполага с 6 магистратски щата: председател и 5 съдии, всички заети. 

От 02.12.2013 година административен ръководител- 
председател на Районен съд- Свиленград е Елена Златанова Тодорова, 
назначена с решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 година. С 

решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №12/12.07.2016 

година е освободена от длъжността, считано от датата на вземане на 
решението. 

Със същото решение съдия Христо Георчев Георчев е 
определен да изпълнява функциите на административен ръководител до 
назначаване на нов административн ръководител. 

На 07.11.2016 година Живка Димитрова Петрова 
встъпва в изпълнеине на длъжността „административен ръководител- 
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председател” на Районен съд- Свиленград на основание решение на 
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 21 от заседание, проведено 
на 25.10.2016 година. 

През отчетната година магистратите реално не са 
работили в пълен състав, тъй като съдия Ива Гогова след отпуска, 
поради бременност и раждане е била в платен годишен отпуск, а след 

това в отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна 
възраст. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС 

№22/01.11.2016г. съдия Ива Гогова е преместена на основание чл. 194, 

ал. 2 от ЗСВ на длъжност „съдия” в Районен съд- Харманли, в 
изпълнението на която встъпва на 04.11.2016г.  

Съдия Кремена Стамболиева е повишена в ранг 
„Съдия в АС”. 

В съда са обособени две отделения- наказателно и 

гражданско с по три състава във всяко.  
Щатовете са 1 държавен съдебен изпълнител и 1  

съдия по вписванията. Към настоящия момент и двете длъжности са 
заети, като длъжността ДСИ е заета до провеждане на конкурс. 

През 2016 г. не е проведен конкурс от Министерство 
на правосъдието за назначаване на „държавен съдебен изпълнител” при 

Районен съд- Свиленград.  

 

По одобрено щатно разписание през 2016 г. щатните 
бройки за съдебни служители са 18, разпределени, както следва: 
административен секретар- 1; обща администрация- 2; специализирана 
администрация- 13, технически длъжности- 2, всички заети.  

Така съотношението служители/съдии в този районен 

съд /18 щата и 6 щата/ е 3/1, а ведно със съдията по вписвания и 

съдебния изпълнител – 2.25/1.  

При описаната численост по отношение на съдебната 
администрация е постигнато оптимизиране на работата.  

Председателят на съда е обосновал в доклада 
необходимост от още 1 щатна длъжност за съдебен секретари  и 1 за 
съдебен деловодител с оглед множеството бързи и незабавни 

наказателни производства. 
През отчетната година не са образувани 

дисциплинарни производства по отношение на съдии и съдебни 

служители. 

 

 

През 2016 година Районен съд- Харманли разполага 
с 4 магистратски щата: председател и 3 съдии, всички заети. 



 66

От 11.05.2015г. административен ръководител- 
председател на Районен съд- Харманли Минка Иванова Китова 
назначена с решение на ВСС по протокол №22 от заседание, проведено 
на 30.04.2015г.  

Съдия Юлия Желязкова Станковска, която е била 
командирована със заповед на председателя на Апелативен съд- 

Пловдив да изпълнява длъжността „съдия” в РС- Пловдив, е освободена 
от длъжността „съдия” в Районен съд- Харманли с решение на 
Съдийската колегия на ВСС по протокол №15/24.03.2016г., считано от 
24.03.2016г. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС 

№22/01.11.2016г. съдия Ива Гогова е преместена на основание чл. 194, 

ал. 2 от ЗСВ на длъжност „съдия” в Районен съд- Харманли, в 
изпълнението на която встъпва на 04.11.2016г.  

През по-голямата част на отчетния период са работили 

само трима съдии. 

Щатовете са 1 за длъжността „държавен съдебен 

изпълнител” и 1 за „съдия по вписванията”, които са заети.  

Щатните бройки за съдебни служители към края на 
отчетния период са 16, разпределени, както следва: обща 
администрация- 3; специализирана администрация- 12, технически 

длъжности- 1. Всички щатни длъжности са заети.  

Така съотношението служители/съдии в този районен 

съд /16 щата и 4 щата/ е 4/1, а ведно със съдията по вписвания и 

съдебния изпълнител – 2.67/1. 

Дисциплинарни наказания на служителите в Районен 

съд Харманли не са налагани. 

По отношение на държавния съдебен изпълнител има 
образувано и неприключило едно дисциплинарно производство от 
Министъра на правосъдието. 

 

През 2016 година Районен съд - Ивайловград 

разполага с два магистратски щата: председател и 1 съдия, всички заети. 

Таня Петрова Киркова, чийто втори мандат изтече на 
03.12.2015г. изпълняваше функциите на „административен 

ръководител- председател” до встъпване в длъжност на нов 
административен ръководител. 

С решение на Висш съдебен съвет по протокол № 

13810.03.2016 г. за административен ръководител- председател на 
Районен съд- Ивайловград е назначен Калоян Симеонов Петров, който 
встъпи в изпълнение на длъжността на 22.03.2016 година.  

Щатовете за длъжността „държавен съдебен 

изпълнител” е 1 и 1 за „съдия по вписванията” и са заети.  
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Щатните бройки за съдебни служители са 7, 

разпределени, както следва: административен секретар- 1; обща 
администрация- 1; специализирана администрация- 4, технически 

длъжности- 1, които са заети към 31.12.2016г.  
Така съотношението служители/съдии в този районен 

съд /7 щата и 2 щата/ е 3.5/1, а ведно със съдията по вписвания и 

съдебния изпълнител – 1.75/1.  

През отчетната година дисциплинарни наказания на 
магистрати и съдебни служители не са били налагани. 

 

В обобщен вид щатната численост на районните 
съдилища в окръга в края на 2016 г. е представена в таблицата по-

долу:  

 

Съд Съдии ДСИ СВп Служи-

тели 

общо %   

съотношение 
Служители/ 

Съдии 

%  

съотношение 
Служители/ 

Съдии, ДСИ, 

СВп 

ХРС 10 3 2 33 48 3.3 2.2 

ДРС 6 2 1 22 31 3.67 2.44 

СвРС 6 1 1 18 26 3 2.25 

ХармРС 4 1 1 16 22 4         2.67 

ИвРС 2 1 1 7 11 3.5 1.75 

 

За сравнение, средните величини на процентното 
съотношение служители/съдии и на процентното съотношение 
служители/съдии, ДСИ и СВп за районните съдилища в съдебния окръг 
/96 служители/28 съдии, 8 държавни съдебни изпълнители и 6 съдии по 
вписванията/ са съответно 3,43 и 2,29. 

 

2. Планови и контролни проверки на районните 
съдилища  

Със заповед № АД-181/19.09.2016 г. на 
административния  ръководител - председател на Окръжен съд  – 

Хасково на основание чл. 86, ал. 1, т. 6, пр. 2 от ЗСВ бяха възложени 

проверки на организацията на дейността на всички районни съдилища в 
съдебния окръг обхващаща периода от 30.09.2015 година до 30.09.2016 

година.  
След извършването на проверките комисиите 

изготвиха доклади, съдържащи констатации от извършените проверки и 

необходимите мерки, които следва да бъдат предприети от 
административните ръководители.  
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При проверките не бяха констатирани сериозни 

пропуски в дейността на районните съдилища. 
  2.1. РС – Хасково получи препис от Доклад за 

резултатите от така извършената проверка на 06.12.2016 г., в който като 
обобщение е дадена много добра оценка на организацията на работа в 
РС – Хасково,  която осигурява срочно и качествено правораздаване; 
спазват се правилата за случайно разпределение на делата; съдебните 
актове се публикуват в срок. При проведените срещи със съдиите, ДСИ 

(без Марияна Василева) и съдиите по вписванията не са констатирани 

сериозни проблеми в организацията на работата (с изключение 
проблемът в СИС с работата на ДСИ Василева) и противоречива 
съдебна практика, която да затруднява правилното приложение на 
закона. 

  Въз основа на изложените в доклада констатации на 
проверяващата комисия, са дадени и съответни препоръки на 
Комисията, като със заповед на административния ръководител на 
Окръжен съд – Хасково бе даден срок до 20.01.2017 г. на 
административния ръководител на РС - Хасково за доклад и евентуални 

възражения.  
  За обсъждане на констатациите от извършената 
проверка и дадените препоръки от проверяващата комисия, със заповед 

на административния ръководител на РС – Хасково е било свикано 
Общо събрание на съдиите от РС – Хасково, което се е провело на 
20.12.2016 г. На това общо събрание са взети съответните решения по 
дадените препоръки, които въз основа на заповеди на административния 
ръководител на съда е въведено отбелязване в книгата за изпълнение на 
присъдите на постъпващите данни за привеждане на присъдата в 
изпълнение и приключване на изпълнението, въведен е печат за 
посочване на правно основание по наказателните дела от общ и 

административен характер, както и изготвянето и прилагането на 
списъци на изпратените съобщения по делата по чл. 410 от ГПК. На 
Общото събрание също така са били обсъдени и се взети съответните 
решения по чл. 79 ал.2 т.4 и т.9 от ЗСВ, въз основа на които са 
актуализирани и утвърдени „Вътрешни правила за разпределение на 
делата в Районен съд – Хасково на принципа на случайния подбор“, в 
сила  от 20.01.2017 г. Във връзка с констатацията на проверяващата 
комисия за сериозен проблем в работата на ДСИ Марияна Василева и 

наблюдаваното системно и продължително като срок непроизнасяне по 
делата и задържането им в кабинета й - за всяко неизпълнение на 
служебните задължения от нейна страна своевременно и нееднократно 
са били отправяни предложения от административния ръководител- 
председател на Районен съд – Хасково по чл. 328д от ЗСВ до министъра 
на правосъдието. Със заповед с № ИЗСВ-01-15/20.01.2017 г., на 
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основание чл. 328г от ЗСВ, министърът на правосъдието образува 
дисциплинарно производство срещу ДСИ Василева за дисциплинарни 

нарушения по чл. 328а, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗСВ. 

  Подробен доклад по дадените препоръки и взетите 
решения по тях, ведно със съответните приложения, в указания срок са 
представени на административниая ръководител на ОС-Хасково. От 
представените документи се установява, че всички препоръки са 
изпълнени. 

  

През 2016 г. В РС-Хасково е извършена проверка по 
сигнал от адв. Светослав Михайлов до Комисията по професионална 

етика към Съдийската колегия на ВСС, в който се изразява 
недоволство от извършени процесуални действия от съдия Мартин 

Кючуков като докладчик по НЧХД № 552/2015 г. по описа на РС – 

Хасково и се отправя молба за проверка за наличие на допуснати от него 
нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 

Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС 

възложи проверка по случая, която се извърши от Комисията по 
професионална етика при Окръжен съд – Хасково, като в становището 
си Комисията по професионална етика при Окръжен съд – Хасково прие 
за изцяло неоснователна жалбата, подадена срещу съдия Мартин 

Кючуков. Крайното заключение на Комисията по професионална етика 
към Съдийската колегия на ВСС по така образуваната преписка е, че 
съдия Кючуков не е допуснал твърдяното в сигнала на адв. Светослав 
Михайлов нарушение на правилата за поведение, регламентирани в 
Кодекса за етично поведение на българските магистрати.  

 

През отчетния период в Районен съд – Хасково беше 
извършена проверка на основание чл. 261б от ЗЕС от експерти в 
Дирекция «Координация, взаимодействие, анализ и информация» към 

Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и 

използването на СРС и достъпа до данни по ЗЕС при Народно 

събрание на Република България. При проверката не са констатирани 

нарушения и не са дадени предписания, като към момента РС – Хасково 
не е получил официален доклад за констатациите на проверяващата 
комисия.   

 

 

2.2. През 2016 г. в Районен съд - Свиленград е 
извършена проверка от Окръжен съд – Хасково, въз основа на Заповед № 

12/ 13.01.2016 г. на председателя на ОС – Хасково. Проверката е 
извършена през месец януари 2016 г. от Комисия в състав съдии от ОС – 

Хасково и системния авминистратор, при очертания в заповедта обхват, 
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както следва: „Установяване на причините за забава при изготвяне на 
съдебни актове и установено необявяване на интернет страницата на съда 
и Централния уеб базиран интерфейс към Висш съдебен съвет на 
постановени съдебни актове“. Извършена е проверка на деловодната 
книга на съда за открити съдебни заседания по наказателни дела за 2015г. 
/две части/ и деловодната програма, както и физическа проверка на дела 
на случаен принцип. В Доклада за резултатите от извършената проверка 
Комисията е направила следните изводи:  

„1. Най – фрапиращи са нарушенията по наказателни 

производства от общ характер, по които са постановени присъди от 
месец февруари и месец март 2015 година и към момента на проверката 
не само не са изготвени мотиви, но и не са изготвени съдебните 
протоколи /поне такива няма такива приложени по делата/, не са 
разменени книжа по въззивните жалби и протести в период от близо една 
година. Необяснимо е и по какви причини РКО на съдебните заседатели 

и вещи лица от съдебни заседания, проведени през 2014 година и 2015 

година, са по делата, а не са предадени съответно за осчетоводяване;  
2. Констатирани са случаи за преразпределение на 

дела, по които посочените причини не са обективни и се налагат 
съмнения за нарушение на принципа на случайно разпределение на 
делата;  

3. Констатирани са случаи на антидатиране на 
съдебни актове, по които се запазват номера по деловодната програма 
САС „Съдебно деловодство“ без реално съдебните актове да са изготвени 

и делата предадени в деловодството на съда;  
4. Към момента на проверката на интернет страницата 

на съда не е публикуван нито един съдебен акт за периода от 01.01.2015г. 
до 07.10.2015г.“.  

 

През 2016 г. в Районен съд - Свиленград е извършена 
втора контролна проверка от Окръжен съд – Хасково, въз основа на 
Заповед № АД – 175/ 13.09.2016 г. на председателя на ОС – Хасково. 
Същата е извършена през месец септември 2016 г. от Комисия в състав - 
съдии от ОС – Хасково и системния авминистратор, при очертания в 
заповедта обхват на проверката, както следва: „1. Във връзка с 
извършената проверка от 13.01.2016г.: Какви са предприетите 
административни мерки за преодоляване на констатирани слабости и 

нередности при проверката от 13.01.2016г. след изпращане на доклада от 
същата, като се приложат копия от всички документи – напр. заповеди, 

ако са издадени такива; Проверка на публикуването на съдебните актове 
за периода от началото на 2015г. до деня на проверката – 15.09.2016г., 
като към доклада се приложи разпечатка от деловодната програма на 
отразените съдебни актове, които не подлежат на публикуване и се 
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установи техническия процес и разпределението на функциите между 
служителите; Предават ли се своевременно, съгласно установените 
процесуални срокове протоколи от с.з., РКО за вещи лица и съдебни 

заседатели, администрират ли се своевремено жалби и протести по 
делата; Да се изготви справка след проверка по деловодната програма и 

деловодните книги за предадени след едномесечния срок съдебни актове 
по всички видове дела; Да се проверят преразпределени дела и причини 

за това; 2. Във връзка с Решение № 10.3 и 11.3 от Протокол № 

4/01.02.2016г. на КПУКИВИВСС: Има ли прекратени по давност 
наказателни дела, ако да - да се посочи докладчик, вид и номер на делото 
и причини за това; Да се проверят неприключилите съдебни 

производства с продължителност над една година, като се посочат 
причините за това; Извършват ли се периодични проверки на 
деловодните книги от административен ръководител или упълномощено 
лице; Какви са предприетите мерки от административен ръководител в 
изпълнение на дадените с актовете от проверките препоръки и уведомена 
ли е КУПКИВИВСС; 3. Провеждани ли са общи събрания на съдиите за 
запознаване с резултатите от извършените проверки от ИВСС и ОС-

Хасково.“.  

В Доклада за резултатите от извършената проверка 
Комисията е направила изводи, че в резултат на предприетите мерки, 

съобразно  препоръките, дадени в предходния доклад, работата на съда е 
значително подобрена; че не съществуват проблеми и нередности в 
работата на съдиите Стамболиева и Кирева, които са разглеждали 

граждански дела през проверявания период; че с изключение на съдия 
Тодорова, в работата на останалите съдии от РС – Свиленград, които са 
разглеждали наказателни дела през проверявания период, не се 
наблюдават особени проблеми – „По отношение на съдия Тодорова 
проблемът със забавената проверка на протоколите от с.з. и предаване на 
делата следва да се оцени като системен.“. 

През 2016 г. в Районен съд - Свиленград е извършена 
и трета проверка – ежегодна такава, въз основа на Заповед № АД – 181/ 

19.09.2016 г. на Председателя на Окръжен съд – Хасково. Същата е 
извършена през месец октомври 2016 г. от Комисия в състав - съдии от 
ОС - Хасково, при очертания в заповедта обхват, както следва: 
„Цялостната организация на работата в съдилищата от съдебния район на 
ОС – Хасково, спазване на сроковете от постъпване на книжата в съда, 
образуването на граждански, наказателни, изпълнителни дела, 
разпределение на докладчици, насрочване и отлагане на производствата, 
изписване на съдебните актове, като се извърши по дела, подбрани на 
случаен принцип. Проверката да обхване и воденото на деловодните 
книги и организацията на административната дейност. Да се извърши и 

проверка на дейността на съдията по вписванията и държавния съдебен 

изпълнител. Да се провери и административната дейност, свързана с 
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начина на разпределение на делата по програмния продукт за случайно 
разпределение на делата, вкл. чрез сравнение за съответствие между тях 
и разпечатка от архива на програмния продукт за разпределение. Да се 
проверят издадените заповеди  за изключване на определени съдии, 

промяна в процента на натовареност и равномерното натоварване между 
съдиите. Да се установи индивидуалната натовареност на съдиите и на 
административните ръководители по видове дела. Да се провери 

проведено ли е общо събрание на съдиите по т.4 и т.9 на чл.79, ал.2 от 
ЗСВ. Да се проверят: постановените отводи на съдиите и тяхната 
основателност, висящи и неприключели граждански и наказателни дела, 
образувани преди 01.01.2015г., както и изпълнение на препоръките, 
дадени в актове от предходни проверки във връзка с констатирани 

нарушения и слабости и взети мерки за отстраняването им. Да се 
проведат срещи със съдиите, като се обсъдят проблеми, отнасящи се до 
работата им, както и с работата на съдиите по вписванията и държавните 
съдебни изпълнители.“. 

Видно от Доклада за резултатите от последната 
/ежегодната/ проверка, „Цялостните впечатления на Комисията за 
дейността на Районен съд – Свиленград са много добри – като цялостна 
организация на работата, показатели по отношение движението на 
делата, тяхното разглеждане и решаване, изпълнението на влезлите в 
сила актове, работа на отделните служби. Главна задача на съда занапред 

ще бъде поддържане на постигнатото ниво. На този фон се открояват 
допуснатите сериозни слабости в работата на съдия Елена Тодорова в две 
насоки – забавяне при проверката на протоколите от с.з., издаване и 

оформяне на РКО, и предаването на делата в деловодството, както и 

забавяне при изготвянето на мотивите на съдебни актове.“. Комисията е 
оценила проблемите в работата на съдия Елена Тодорова като системни и 

трайни.    

Доклада за резултатите от последната проверка /на 
организацията на дейността на съдиите, служба по вписванията и 

съдебно-изпълнителна служба в Районен съд – Свиленград за периода 
30.09.2015 г. – 30.09.2016 г., извършена въз основа на Заповед № АД-181/ 

19.09.2016 г. на Председателя на ОС – Хасково/, е постъпил в РС – 

Свиленград с писмо с вх. № 17240/ 13.12.2016 г. На датата на 
постъпването му Доклада бе публикуван на вътрешната информационна 
страница на съда, ведно с Покана за свикване на Общо събрание за 
19.12.2016 г. /съобразно утвърдените със Заповед 484/ 08.12.2016г. 
Вътрешни правила за организация на дейността на общото събрание на 
Районен съд - Свиленград/, с първа точка от дневния ред – запознаване и 

обсъждане на доклада. 
На 19.12.2016 г. бе проведено Общо събрание на РС – 

Свиленград, на което никой от присъстващите съдии не пожела да изрази 
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мнение за Доклада и да направи предложение във връзка с направените с 
него забележки и препоръки. 

По направените в последния доклад препоръки са 
взети конкретни мерки от административния ръководител – председател 
на Районен съд – Свиленград, за което е изготвен доклад до 
административния ръководител – председател на Окръжен съд – 

Хасково, изпратен с писмо с изх. № 334/ 18.01.2017 г. В този доклад е 
отделено внимание и на няколко дела, които не са били включени в 
Доклада на проверяващата комисия от ОС - Хасково, но през отчетния 
период в тези дела са констатирани съществени пропуски в работата на 
съдията-докладчик - гр. дело № 202/ 2016 г., гр. дело № 338/ 2014 г. и ч. 
гр. дело № 187/ 2014 г., всички с докладчик съдия Елена Тодорова, както 
и на ЧНД № 1166/ 2015 г., което е било предмет на обсъждане от Общо 
събрание на ОС – Хасково. 

През 2016 г., на основание чл.372, ал.1, т.1 от Закона 
за съдебната власт и в изпълнение на Заповед № ИЗСВ–01–132/ 

11.04.2016 г. на Министъра на правосъдието е извършена и планова 
тематична проверка в Районен съд – Свиленград и Службата по 
вписванията – гр. Свиленград, относно организацията по образуване, 
движение и приключване на делата по вписванията за периода 01.01.2015 

г. – 31.12.2015 г., анализ и обобщаване на практиката по делата за 
вписване на искови молби и на постановените по тях решения, издаване 
на удостоверения по чл.47 от Правилника за вписванията.  

Проверката е извършена в периода от 09.05.2016 г. до 
14.05.2016 г. Въз основа от проверката е констатирано, че е налице 
отлична организация на работата и стриктно спазване на нормативните 
разпоредби относно вписванията. Въпреки това, направени са препоръки, 

най-съществената от които касае вписването на исковите молби: 

„Проверката констатира, че са налице пропуски при вписването на 
исковите молби, в смисъл, че се представят 2 бр. искови молби, на които 
е нанесен само входящ номер за постъпване на исковата молба в съда, но 
не е нанесен номера на образуваното гражданско дело. Няма 
разпореждане на съдията – докладчик за образуване на гражданско дело, 
вписване на исковата молба, както и не е определен материалния интерес 
и размера на държавната такса. Върху банковото бордеро е отразено само 
„за образуване на гр. дело“ и не може да се направи логичен извод, че 
внесената такса е за образуваното дело, по което следва да се извърши 

вписване на исковата молба, т.е. неизвестен е номера, под който е 
образувано делото. Потвърждение за внасянето на д.т. следва да се 
извърши чрез отбелязване на исковата молба, с оглед определената 
държавна такса върху материалния интерес и внасянето й в пълен размер 

или да е налице разпореждане за недължимост на д.т. за производството 
от съдията - докладчик.“ 
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В изпълнение на препоръките на проверяващите е 
издадена Заповед № 34/ 20.01.2017 г. на административния ръководител 
– председател на РС – Свиленград, с която се детайлизира организацията 
по вписването на исковите молби в съда. 

През 2016 г., на основание чл.372, ал.1, т.1 от Закона 
за съдебната власт и в изпълнение на Заповед № ИЗСВ – 01-157/ 

18.04.2016 г. на Министъра на правосъдието е извършена и планова 
проверка на дейността на държавния съдебен изпълнител и на дейността 
по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в 
Съдебна изпълнителна служба /СИС/ при Районен съд – Свиленград за 
периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

Проверката е извършена в периода от 09.05.2016 г. до 
14.05.2016 г. Обобщеният анализ на резулататите от проверката, 
извършена в Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – 

Свиленград налага положителна оценка като цяло - за образуването и 

движението на изпълнителните дела през проверявания период.  

Въпреки това, направени са препоръки, най-

съществената от които касае организацията по провеждане на публична 
продан в СИС при РС – Свиленград: „Да се обърне внимание на 
организацията по приема на документите във връзка с публичните 
продани, тъй като в СИС при РС – Свиленград се приемат и регистрират 
книжата по насрочени продажби: протоколи за редовна разгласа на 
публични продани, обявления, наддавателни предложения и др., което не 
е в съответствие с разпоредба на чл.487, ал.3, изр.2 ГПК /относно 
регистриране на протокола за редовна разгласа/, на чл.489, ал.4 ГПК 

/относно наддавателните предложения/, както и с разпоредбата на чл.28, 

ал.1 от ПАС, същите да бъдат приемани и регистрирани в регистратурата 
на районния съд“.  

В изпълнение на препоръките е издадена Заповед № 

297/ 26.08.2016 г. на И.Ф.Административен ръководител – Председател 
на РС – Свиленград, с която е наредено, считано от 29.08.2016 г., всички 

документи във връзка с публичните продани, да се приемат и регистрират 
в регистратурата на съда. 

Издадена е и Заповед № 33/ 20.01.2017 г. на 
Административния ръководител – Председател на РС – Свиленград, с 
която са утвърдени Вътрешни правила за организацията на работата по 
образуването и движението на изпълнителни дела в Районен съд – 

Свиленград и Вътрешни правила за организацията на дейността по 
регистриране на книжата, провеждане и извършване на публична 
продан в Районен съд – Свиленград. 

 

2.3. От извършените годишни планови проверки на 
районните съдилища в Димитровград, Харманли и Ивайловград от 
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комисии от съдии, назначени от председателя на ОС-Хасково са 
дадедни препоръки, които са изпълнени. От констатациите в докладите 
от извършените проверки се установява, че е създадена добра 
организация на работа, не се допуска необосноовано забавяне на 
съдебните производства, съдебните актове се изписват в 
законоустановените срокове, с малки изключения. По отношение на РС-

Димитровград е дадена изрична препоръка, при продължително 
отсъствие на съдия да се определя своевременно нов докладчик, за да не 
се стига до необосновано забавяне на съдопроизводствата. 

 

3. Движение на делата в районните съдилища 

 

В Районен съд- Хасково през 2016 година са 
постъпили  общо 1561 наказателни дела от всички видове, като 2 от 
тях са върнати от по- горна инстанция за продължаване на 
съдопроизводствените действия. От тях НОХД са 300, НЧХД- 38, НАХД 

по чл. 78а НК- 72, частните наказателни дела- 876, делата от 
административно- наказателен характер- 275. При останали несвършени 

в началото на отчетния период 81, годишният брой на наказателните 
дела за разглеждане е бил 1643 /от тях НОХД– 317/. Свършените 
наказателни дела в този съд са 1550 /от тях НОХД – 286/, от които със 
съдебен акт по същество – 1214 и с прекратяване – 336. До 3 месеца 
приключват 95% /1477 от 1550/ от всички наказателни дела в РС- 

Хасково. При НОХД делът на свършените в горния срок е в размер на 
92 %, при НЧХД този дял е само 39 %, а при делата от 
административно-наказателен характер – 90 %. По реда на гл. 29 /със 
споразумение/ са приключили 182 НОХД /11.74% от всички свършени 

НОХД/, а 10 НОХД са прекратени и върнати на РП- Хасково в резултат 
на допуснати на досъдебното производство отстраними съществени 

процесуални нарушения /0.65% от общо свършените НОХД/. По реда на 
бързото и незабавното производство са били разгледани общо 90 НОХД, 

а по реда на глава 27 от НПК- съкратеното производство- 45 /15.73% от 
всички свършени НОХД/. В Районен съд- Хасково през отчетния период 

са постановени 4 оправдателни присъди /0.26% от общо свършените 
НОХД/, а през 2015г. са 2, през 2014г. са 5, а през 2013г.-2. При общ 

брой на съдените лица по НОХД - 325, осъдени са били 306, а оправдани 

– 4.  

През отчетния период в РС - Хасково няма образувани 

дела със значим обществен интерес. 
През отчетната 2016 година, с влезли в сила 

осъдителни присъди са приключили 70 НОХД и 182 НОХД с 
определение за одобряване на споразумение за решаване на делото по 



 76

реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК, разпределени по видове престъпления 
по глави от НК, както следва: 
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 8 бр. 

Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 4 бр. 

Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 19 бр. 

Гл. V-  Престъпления против собствеността - 68 бр. 

Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 22 бр. 

Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи - 0 бр. 

Гл.VІІІ- Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации - 2 бр. 

Гл. ІХ- Документни престъпления - 1 бр. 

Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 1 бр. 

Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 127 бр. 

Гл.ХІІ-Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката- 0 бр. 

Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството- 0 бр. 

През 2016г. по внесените от Прокуратурата 
обвинителни актове са образувани 166 НОХД, по които са постановени 

79 осъдителни присъди /без постановените присъди по неприключилите 
дела от предходен период/, от които 58 са влезли в сила. От 
образуваните по внесен обвинителен акт съдебни производства, 47 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 128 НОХД. 

Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния 
период са 70 броя /в това число и по дела от предходен период/. 

Осъдените лица в края на отчетния период са 281, от които 80 лица са 
осъдени с влезли в сила присъди, а 201 лица по силата на одобрено от 
съда споразумение за решаване на наказателното производство. 

Постъпилите в съда за 2016г. граждански и 

административни дела от всички видове са 2971, като 9 от тях са 
върнати от по-горна инстанция за продължаване на 
съдопроизводствените действия. От тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 
417 от ГПК- 1608, искови по общия ред- 892, производства по 310 от 
ГПК- 39, административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ- 11, частни 

граждански дела- 413, други граждански дела- 8.  При заварени 

несвършени в началото на годината 330 такива дела, общо гражданските 
и административни дела за разглеждане са 3301. За цялата 2016г. в 
Районен съд- Хасково са свършени общо 2961 граждански и 

административни дела, от които решени по същество- 2623 и 

прекратени- 338. 82% от всички свършени дела продължават като време 
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за разглеждане не повече от 3 месеца, като за гражданските дела по 
общия ред този показател е 46 %. Броят на всички обжалвани 

граждански и административни дела е бил 271, а на висящите в края на 
годината- 340. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2016г. 
в Районен съд- Хасково всички постъпили дела са били 4532 (в т.ч. 11 

върнати от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените 
действия), а за разглеждане са били общо 4944 дела, при общ брой 

свършени дела за годината 4511 /от тях 87 % в срок до 3 месеца/. 
Останали несвършени в края на отчетния период са 433 дела.  

 

За отчетната година и за периода от сравняваните 
години, движението е: 
година постъпили за разглеждане свършени 

2013 г. 4687 5255 4747 

2014 г. 4001 4509 4125 

2015 г. 4290 4674 4262 

2016 г. 4532 4944 4511 

 

Сравнението на показателите по години сочи, че е 
налице тенденция на увеличаване обема на работа в сравнение с 
предходните две години и през отчетната 2016 г. постъпленията са 
повече от тези през 2015 г. с 242, с 531 повече в сравнение с 2014 г., а от 
тези през 2013 г. са по- малко със 155. 

Делата за разглеждане през 2016 г. са повече от тези 

през 2015 г. с 270 дела, повече от тези през 2014 г. с 435, а от тези през 
2013 г. са по-малко с 311. 

Свършените през 2016 г. също са повече от тези през 
2015 г. с 249 дела, повече от тези през 2014 г. с 386, а от тези през 2013 

г. по-малко с 236.  

За последните три години в т.ч. отчетната година е 
налице тенденция на увеличаване на постъпилите дела, делата за 

разглеждане и свършените дела. Единствено остават по- малко по 

горните показатели само в сравнение с 2013 г.  

 

В Районен съд- Димитровград през 2016 година са 
постъпили общо 625 наказателни дела от всички видове. От тях НОХД 

са 217, НЧХД- 15, НАХД по чл. 78а НК- 35, частните наказателни дела- 
205, делата от административно-наказателен характер- 153. При 

останали несвършени в началото на отчетния период 56, годишният 
брой на наказателните дела за разглеждане е бил 682 /от тях НОХД- 

245/. Свършените наказателни дела в този съд са 611 /от тях НОХД- 

211/, от които със съдебен акт по същество- 448 и с прекратяване- 163. 
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До 3 месеца приключват 88 % /539 от 611/ от всички наказателни дела в 
РС- Димитровград. При НОХД делът на свършените в горния срок е в 
размер на 90 %, но при НЧХД този дял е само 25 %, а при делата от 
административно-наказателен характер- 75 %. По реда на гл. 29 /със 
споразумение/ са приключили 122 НОХД /57.82 % от всички свършени 

НОХД/, а 11 НОХД са прекратени и върнати на РП- Димитровград в 
резултат на допуснати на досъдебното производство отстраними 

съществени процесуални нарушения /5.21% от общо свършените 
НОХД/. По реда на бързото и незабавното производство са били 

разгледани общо 9 НОХД, а по реда на глава 27 от НПК- съкратеното 
производство- 45 /21.33% от общо свършените НОХД/. В Районен съд- 

Димитровград през отчетния период са постановени 4 оправдателни 

присъди (общо по НОХД и НЧХД), 2 от тях са по НОХД /0.95% от общо 
свършените НОХД/. При общ брой на съдените лица по НОХД - 219, 

осъдени са били 213, а оправдани- 2.  

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

През отчетната 2016 година, с влезли в сила 
осъдителни присъди са приключили общо 204 НОХД и АНД по 78а от 
НК. 213 са осъдените лица в края на отчетния период, както следва: 
Гл. ІІ - Престъпления против личността – 3  

Гл. ІІІ - Престъпления против правата на гражданите - 8 

Гл. ІV - Престъпления против брака, семейството и младежта - 8 

Гл. V -  Престъпления против собствеността - 58 

Гл. VІ - Престъпления против стопанството - 22 

Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи- 0 

Гл.VІІІ-Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации - 0  

Гл. ІХ-  Документни престъпления - 7 

Гл. Х-    Престъпления против реда и общественото спокойствие - 1  

Гл. ХІ-  Общоопасни престъпления - 106 

Гл.ХІІ-Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката- 0 

Гл. XIV- Престъпления против мира и човечеството- 0 

Осъдителни присъди спрямо общ брой внесени 

прокурорски актове 106/73 –68.87 % 

Постъпилите в съда за 2016 година граждански дела 

от всички видове са 1767. От тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от 
ГПК- 1033, искови по общия ред- 325, производства по 310 от ГПК- 14, 

административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ- 1, частни граждански дела- 
218, други граждански дела- 176. При заварени несвършени в началото 
на годината 124 такива дела, общо гражданските дела за разглеждане са 
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1891. За цялата 2016г. в Районен съд- Димитровград са свършени общо 
1770 граждански дела, от които решени по същество- 1586 и 

прекратени- 184. 94 % от всички свършени дела продължават като време 
за разглеждане не повече от 3 месеца, като за гражданските дела по 
общия ред този показател е в размер на 68 %. Броят на всички 

обжалвани граждански дела е бил 102, а на висящите в края на 
годината- 121. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2016г. 
в Районен съд- Димитровград всички постъпили дела са били 2392, а за 
разглеждане са били общо 2573 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 2381 /от тях 92 % в срок до 3 месеца/.  

За отчетната година и за периода от сравняваните 
години, движението е: 
година постъпили за разглеждане свършени 

2013 г. 2674 2904 2655 

2014 г. 2242 2488 2278 

2015 г. 2506 2716 2535 

2016 г. 2392 2573 2381 

 

 Сравнението на показателите по години сочи, че през 
отчетната година има спад в постъпленията в сравенение с 2015 г. със 
114 дела, но са повече от тези през 2014г. със 150 и по- малко от тези 

през 2013г. със 282. 

Делата за разглеждане през 2016 г. също са по- малко 
от тези през 2015г. със 143, но повече в сравнение с 2014 г. с 85 и по- 
малко от тези през 2013 г. с 331.  

Свършените през 2016 г. са по-малко със 154 от тези 

през 2015 г., но са повече със 103 в сравнение с 2014 г. и с 274 от тези 

през 2013 г. 
Налице е спад при постъпилите дела, респ. при 

делата за разглеждане и свършените дела през 2016 г. в сравнение с 
2015 г. и с 2013 г. Само в сравнение с 2014 г. по горните показатели е 
налице увеличение на делата. Макар през 2015 г. да имаше 
повишаване в постъпленията, делата за разглеждане и свършените 
дела, през отчетната година отново е налице спад по тези 

показатели.  

 

В Районен съд- Свиленград през 2016 година са 
постъпили общо 1024 наказателни дела от всички видове. От тях 
НОХД са 490, НЧХД- 9, НАХД по чл. 78а НК-36, частните наказателни 

дела- 308, делата от административно-наказателен характер- 181. При 

останали несвършени в началото на отчетния период 132, общ брой на 
наказателните дела за разглеждане- 1156 /от тях НОХД- 515/. 
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Свършените наказателни дела в този съд са 1049 /от тях НОХД-490/, от 
които със съдебен акт по същество- 538 и с прекратяване- 511. До 3 

месеца приключват 88 % /919 от 1049/ от всички наказателни дела в РС- 

Свиленград. При НОХД делът на свършените в горния срок е в размер 

на 95 %, при НЧХД този дял е 38 %, а при делата от административно-
наказателен характер- 57 %. По реда на гл. 29 /със споразумение/ са 
приключили 427 НОХД /96.17 % от всички свършени НОХД/, 9 НОХД 

са прекратени и върнати на РП- Свиленград в резултат на допуснати на 
досъдебното производство отстраними съществени процесуални 

нарушения /2.03% от общо свършените НОХД/ и 8 са прекратени по 
други причини. По реда на бързото и незабавното производство са били 

разгледани общо 349 НОХД, по реда на глава 27 от НПК- съкратеното 
производство- 27 /6.08% от общо свършените НОХД/. През отчетния 
период не са постановени оправдателни присъди по НОХД. При общ 

брой на съдените лица по НОХД - 690, осъдени са били 668, оправдани 

няма. Броят на наказателните дела, по които съдебните актове са били 

обжалвани или протестирани е 155. В края на отчетния период, 

несвършени са останали общо 107 наказателни дела. 
През отчетния период в РС- Свиленград няма 

образувани дела със значим обществен интерес. 
През отчетната 2016 година с осъдителни присъди са 

приключили 46 НОХД и 427 НОХД с определение за одобряване на 
споразумение за решаване на делото, 9 са върнати за отстраняване на 
допуснати нарушения на досъдебното производство, 8 са прекратени по 
други причини. 

Разпределени по видове престъпления по глави от НК 

осъдените лица по делата са, както следва: 
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 3 бр. 

Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 14 бр. 

Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 6 бр. 

Гл. V-  Престъпления против собствеността - 29 бр. 

Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 10 бр. 

Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи - 0 бр. 

Гл.VІІІ- Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации - 473 бр. 

Гл. ІХ- Документни престъпления - 40 бр. 

Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 1 бр. 

Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 100 бр. 

Гл.ХІІ-Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката-0 бр. 

Гл.XIІІ- Военни престъпления - 0 бр. 

Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството - 0 бр. 
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През 2016г. са разгледани общо 515 бр. наказателни дела 
от общ характер, в т. ч. и останалите несвършени към 01.01.2016г. от 
предходен период- 25 бр. От посочения брой разгледани дела, 
образуваните НОХД дела по внесените от прокуратурата обвинителни 
актове са 98 броя /съответно 23 броя по обвинителни актове, внесени 
преди 01.01.2016г./, т. е. общо разгледани са 121 НОХД, образувани по 
внесени обвинителни актове. 

Образувани през 2016г. по внесени от прокуратурата в 
съда споразумения за прекратяване на наказателното производство са 392 
НОХД, а внесените такива преди 01.01.2016г. са 2 броя, така общо 
разгледани НОХД по реда на чл. 382 НПК са 394 броя. 

През 2016 г. всичко свършени 490 НОХД.  
От общо разгледаните НОХД, образувани по 

обвинителен акт 121 броя, с осъдителна присъда са приключили 46 дела, а 
42 са делата приключили в съдебната фаза по реда на чл. 384 от НПК с 
определение за одобряване на споразумение, 9 са прекратените дела, като 
внесените обвинителни актове са върнати на прокуратурата. 

От общо разгледаните 515 бр. НОХД образувани по 
внесени споразумения по реда на чл.381 НПК, свършени са 385 бр. дела, 
с определение за одобряване на споразумението и 8 бр. дела са 
прекратени, поради неодобряване на споразумението от съда, като 
последните са върнати на прокуратурата. 

В края на отчетния период са останали несвършени 25 
НОХД, както следва: 23 дела по внесен обвинителен акт от прокуратурата 
и 2 броя с внесено споразумение за прекратяване на наказателното 
производство.  

Влезлите в сила осъдителни присъди са 38 броя, 
постановени по 38 НОХД от общо свършените. 

Съдените лица са 690, в т. ч. 0 оправдани, а осъдените са 
668. От осъдените по НОХД 668 лица, 608 са тези, осъдени с одобрено 
споразумение, съответно 60 са осъдените лица с присъди. 

Постъпилите в съда за 2016 г. граждански дела от 
всички видове са 715. От тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от 
ГПК- 351, искови по общия ред- 173, производства по 310 от ГПК- 10, 

административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ- 1, частни граждански дела- 
136, други граждански дела- 44.  При заварени несвършени в началото 
на годината 83 такива дела, общо гражданските дела за разглеждане са 
798. За цялата 2016 г. в Районен съд- Свиленград са свършени общо 741 

граждански дела, от които решени по същество- 660 и прекратени- 81. 

87% от всички свършени дела продължават като време за разглеждане 
не повече от 3 месеца, като за гражданските дела по общия ред този 

показател е в размер на 56. Броят на всички обжалвани граждански дела 
е бил 80, а на висящите в края на годината- 57. 
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Обобщените статистически данни сочат, че за 2016 

година в Районен съд- Свиленград всички постъпили дела са били 1739, 

а за разглеждане са били общо 1954 дела, при общ брой свършени дела 
за годината 1790 /от тях 87 % в срок до 3 месеца/.  

 

За отчетната година и за периода от сравняваните 
години, движението е: 
Година постъпили за разглеждане свършени 

2013 г. 2243 2535 2363 

2014 г. 1844 2017 1877 

2015 г. 1967 2108 1896 

2016 г. 1739 1954 1790 

 

Сравнението на показателите по години сочи, че през 
отчетната година има спад в постъпленията в сравнение с предходните 
три години, както следва: в сравнение с 2015 г. с 228 дела по-малко, със 
105 по-малко от тези през 2014г. и с 504 по- малко от тези през 2013г. 

Делата за разглеждане през 2016 г. също са по- малко 
от тези през 2015г. със 154, по-малко от тези през 2014 г. с 63 и по- 
малко от тези през 2013 г. с 581.  

Свършените през 2016 г. са по-малко със 106 от тези 

през 2015 г., с 87 в сравнение с 2014 г. и с 573 от тези през 2013 г. 
Налице е спад при постъпилите дела, респ. при 

делата за разглеждане и свършените дела през 2016г. в сравнение с 
2015г., 2014 г. и 2013г. Макар през 2015 г. да имаше повишаване в 

постъпленията, делата за разглеждане и свършените дела, през 
отчетната година отново е налице спад по тези показатели.  

 

 

В Районен съд- Харманли през 2016г. са постъпили  

общо 501 наказателни дела от всички видове. От тях НОХД са 140, 

НЧХД- 6, НАХД по чл. 78а НК- 35, частните наказателни дела- 251, 

делата от административно-наказателен характер- 69. При останали 

несвършени в началото на отчетния период 61, годишният брой на 
наказателните дела за разглеждане е бил 562 /от тях НОХД- 167/. 

Свършените наказателни дела в този съд са 519 /от тях НОХД- 151/, от 
които със съдебен акт по същество- 379 и с прекратяване- 140. До 3 

месеца приключват 88 % /459 от 519/ от всички наказателни дела в РС- 

Харманли. При НОХД делът на свършените в горния срок е в размер на 
83 %, при НЧХД този дял е 60 %, а при делата от административно-
наказателен характер- 59 %. По реда на гл. 29 /със споразумение/ са 
приключили 111 НОХД /73.51 % от всички свършени НОХД/, а 4 НОХД 

/2.65% от всички свършени НОХД/ са прекратени и върнати на РП- 
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Харманли в резултат на допуснати на досъдебното производство 
отстраними съществени процесуални нарушения. Върнати са на 
прокуратурата и 3 дела по 78а от НК. По реда на бързото и незабавното 
производство са били разгледани общо 9 НОХД, а по реда на глава 27 от 
НПК- съкратеното производство- 12 /7.95% от всички свършени НОХД/. 

В Районен съд- Харманли през отчетния период е постановена една 
оправдателна присъда. При общ брой на съдените лица по НОХД- 185, 

осъдени са били 184, а 1 е оправдан. Броят на наказателните дела, по 
които съдебните актове са били обжалвани или протестирани е 62. В 

края на отчетния период, несвършени са останали общо 43 наказателни 

дела. 
През отчетния период в РС- Харманли няма 

образувани дела със значим обществен интерес. 
Към 01.01.2016г. са останали несвършени 27 НОХД от 

тях образувани по внесени обвинителни актове 27 броя.  
През отчетната 2016 година са внесени 140 акта, от 

тях 68 обвинителни актове и 72 НОХД с определение за одобряване на 
споразумение за решаване на делото по реда на чл. 382 от НПК.  

Общо дела за разглеждане 167 НОХД. 

От внесените с обвинителен акт НОХД и 

споразумения, с осъдителна присъда са приключили 31 броя, 111 броя 
са приключили със споразумение, 4 броя са прекратени и върнати за 
доразследване и 5 бр. са прекратени и върнати за доразследване. 

 Структурата на наказаната престъпност по отношение 
на осъдените 184 лица, разпределени по глави от НК, както следва: 
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 9 

Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 3 

Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 10 

Гл. V-  Престъпления против собствеността - 56 

Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 11 

Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи- 0  

Гл.VІІІ- Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации - 2 

Гл. ІХ- Документни престъпления - 4 

Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 7 

Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 82 

Гл.ХІІ-Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката-0 

Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството – 0 

Постъпилите в съда за 2016г. граждански дела от 
всички видове са 1057. От тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от 
ГПК- 650, искови по общия ред- 219, производства по 310 от ГПК- 8, 
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административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ- 3, частни граждански дела- 
162, други граждански дела- 15. При заварени несвършени в началото на 
годината 105 такива дела, общо гражданските дела за разглеждане са 
1162. За цялата 2016г. в Районен съд- Харманли са свършени общо 1056 

граждански дела, от които решени по същество- 924 и прекратени- 132.  

86% от всички свършени дела продължават като време за разглеждане 
не повече от 3 месеца, като за гражданските дела по общия ред този 

показател е в размер на 44 %. Броят на всички обжалвани граждански 

дела е бил 65, а на висящите в края на годината – 106. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2016г. 
в Районен съд- Харманли всички постъпили дела са били 1558, а за 
разглеждане са били общо 1724 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 1575 /от тях 87 % в срок до 3 месеца/.  

За отчетната година и за периода от сравняваните 
години, движението е: 
Година постъпили за разглеждане свършени 

2013 г. 1845 2118 1853 

2014 г. 1441 1706 1526 

2015 г. 1484 1664 1498 

2016 г. 1558 1724 1575 

 

Сравнението на показателите по години сочи, че е 
налице тенденция на увеличаване обема на работа в сравнение с 
предходните две години и през отчетната 2016 г. постъпленията са 
повече от тези през 2015 г. със 74, със 117 повече в сравнение с 2014 г., 
а от тези през 2013 г. са по- малко с 287. 

Делата за разглеждане през 2016 г. са повече от тези 

през 2015 г. с 60 дела, повече от тези през 2014 г. с 18, а от тези през 
2013 г. са по-малко с 394. 

Свършените през 2016 г. също са повече от тези през 
2015 г. със 77 дела, повече от тези през 2014 г. с 49, а от тези през 2013 

г. по-малко с 278.  

За последните три години в т.ч. отчетната година е 
налице тенденция на увеличаване на постъпилите дела, делата за 

разглеждане и свършените дела. Единствено остават по- малко по 

горните показатели през 2016г. само в сравнение с 2013 г.  

 

В Районен съд- Ивайловград през 2016 година са 
постъпили  общо 97 наказателни дела от всички видове. От тях НОХД 

са 36, НЧХД- 4, НАХД по чл. 78а НК- 3, частните наказателни дела-  13, 

делата от административно-наказателен характер- 41. При останали 

несвършени в началото на отчетния период- 18, годишният брой на 
наказателните дела за разглеждане е бил 115 /от тях НОХД- 41/. 
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Свършените наказателни дела в този съд са 99 /от тях НОХД- 36/, от 
които със съдебен акт по същество- 77 и с прекратяване- 22. До 3 месеца 
приключват 81% /70 от 99/ от всички наказателни дела в РС- 

Ивайловград. При НОХД, делът на свършените в горния срок е в размер 

на 89 %, при НЧХД този дял е 67 %, а при делата от административно-
наказателен характер- 45 %. По реда на гл. 29 /със споразумение/ са 
приключили 8 НОХД /22.22% от всички свършени НОХД/, няма НОХД 

прекратени и върнати на прокуратурата в резултат на допуснати на 
досъдебното производство отстраними съществени процесуални 

нарушения. По реда на бързото и незабавното производство са били 

разгледани общо 20 НОХД , а по реда на глава 27 от НПК- съкратеното 
производство- 3 /8.33% от всички свършени НОХД/. В Районен съд- 

Ивайловград през отчетния период са 2 постановени оправдателни 

присъди по НОХД. При общ брой на съдените лица по НОХД- 36 са 
осъдени 27, 2 са оправдани. Броят на наказателните дела, по които 
съдебните актове са били обжалвани или протестирани е 22. В края на 
отчетния период, несвършени са останали общо 16 наказателни дела. 

През отчетния период в РС- Ивайловград няма 
образувани дела със значим обществен интерес. 

През отчетната 2016 година са приключили 36 НОХД, 

21 с присъда, 8 с определение за одобряване на споразумение и 7 

прекратени по други причини.  

Делата за разглеждане /НОХД/ през 2016г. са 41, 

разпределени по видове престъпления по глави от НК, са както следва:   
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 3 бр. 

Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 0 бр. 

Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 1 бр. 

Гл. V-  Престъпления против собствеността - 5 бр. 

Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 0 бр. 

Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи - 0 бр. 

Гл.VІІІ-Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации - 15 бр. 

Гл. ІХ- Документни престъпления - 0 бр. 

Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 0 бр. 

Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 17 бр. 

Гл.ХІІ-Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката-0 бр.    

Гл. ХІІІ- Военни престъпления- 0 

Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството - 0 бр. 

Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния 
период са 23 бр. Осъдените лица по НОХД в края на отчетния период са 
34 бр. 
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Постъпилите в съда за 2016 г. граждански дела от 
всички видове са 140 /от тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от ГПК 

– 64, искови по общия ред – 49, административни дела по ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ- 2, частни граждански дела- 9, други граждански дела- 16/. При 

заварени несвършени в началото на годината 13 такива дела, общо 
гражданските дела за разглеждане са 153. За цялата 2016г. в Районен 

съд- Ивайловград са свършени общо 126 граждански дела, от които 
решени по същество – 199 и прекратени 27. 87% от всички свършени 

граждански дела продължават като време за разглеждане не повече от 3 

месеца, като за гражданските дела по общия ред този показател е в 
размер на 55 %. Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 9, а 
на висящите в края на годината – 27. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2016г. 
в Районен съд- Ивайловград всички постъпили дела са били 237, а за 
разглеждане са били общо 268 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 225 /от тях 80 % в срок до 3 месеца/.  

За отчетната година и за периода от сравняваните 
години движението е: 
Година постъпили за разглеждане свършени 

2013 г. 228 284 247 

2014 г. 237 274 246 

2015 г. 205 233 202 

2016 г. 237 268 225 

  

Сравнението на показателите по години сочи, че  през 
отчетната година постъпилите дела са се увеличили с 32 в сравнение с 
2015 г., и са същите като през 2014г., а в сравнение с 2013 г. са с 9 

повече.  
Делата за разглеждане са се увеличили с 35 в 

сравнение с 2015 г., но са по- малко с 6 в сравнение с 2014 г. и с 16 в 
сравнение с 2013 г. 

Свършените са се увеличили с 23 в сравнение с 2013 

г., но са намалели с 21 в сравнение с 2014 г. и с 22 в сравнение с 2013 г.  
Налице е повишаване при постъпилите дела, респ. 

при делата за разглеждане и свършените дела през 2016 г. в 

сравнение с 2015 г. Постъпилите дела през 2016г. в сравнение с тези 

през 2014 г. и 2013 г. са същите и увеличени. Но по показателите 
дела за разглеждане и свършени дела през 206г. в сравнение с 2014 г. 

и 2013 г. е налице спад на делата.  

 

При горните статистически данни средномесечната  

натовареност по щат /РС- Хасково – 10, РС- Димитровград – 6 , РС- 
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Свиленград – 6, РС- Харманли – 4, РС- Ивайловград - 2/  на съдиите от 
районните съдилища в окръга е, както следва: 

 

Съд постъпили за разглеждане свършени 

РС- Хасково 37.77 41.20 37.59 

РС- Димитровград 33.22 35.74 33.07 

РС- Свиленград 24.15 27.14 24.86 

РС-Харманли 32.46 35.92 32.81 

РС-Ивайловград 9.88 11.17 9.38 

 

Действителната месечна натовареност, отчетена по 
показателите дела за разглеждане и свършени дела, дава още по-ясна 
представа за реалната работа в съдилищата: 

 

Съд постъпили за разглеждане свършени 

РС-Хасково 37.77 41.20 37.59 

РС-Димитровград 34.97 37.62 34.81 

РС-Свиленград 28.57 32.11 29.41 

РС-Харманли 41.81 46.27 42.27 

РС-Ивайловград 9.88 11.17 9.38 

 

От сравнението на статистическите данни за работата 
на районните съдилища могат да се направят следните изводи: 

Сравнението на показателите по години сочи, че в РС- 

Хасково, РС- Харманли и РС- Ивайловград постъпилите дела, делата за 
разглеждане и свършилите дела през отчетната 2016 година са повече от 
тези през 2015 година, а в РС- Димитровград и в РС- Свиленград са по- 
малко в сравнение с тези през 2015година.  

 

Сравнението на показателите по години сочи, че в 
Районен съд- Хасково е налице тенденция на увеличаване обема на 
работа в сравнение с предходните две години и през отчетната 2016 г. 
постъпленията са повече от тези през 2015 г. с 242, с 531 повече в 
сравнение с 2014 г., а от тези през 2013 г. са по- малко със 155. Делата за 
разглеждане през 2016 г. са повече от тези през 2015 г. с 270 дела, 
повече от тези през 2014 г. с 435, а от тези през 2013 г. са по-малко с 
311. Свършените през 2016 г. също са повече от тези през 2015 г. с 249 

дела, повече от тези през 2014 г. с 386, а от тези през 2013 г. по-малко с 
236.  

За последните три години в т.ч. отчетната година е 
налице тенденция на увеличаване на постъпилите дела, делата за 
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разглеждане и свършените дела. Единствено остават по- малко по 
горните показатели само в сравнение с 2013 г.  

 

В Районен съд- Димитровград сравнението на 
показателите по години сочи, че през отчетната година има спад в 
постъпленията в сравенение с 2015 г. със 114 дела, но са повече от тези 

през 2014г. със 150 и по- малко от тези през 2013г. със 282. Делата за 
разглеждане през 2016 г. също са по- малко от тези през 2015г. със 143, 

но повече в сравнение с 2014 г. с 85 и по- малко от тези през 2013 г. с 
331. Свършените през 2016 г. са по-малко със 154 от тези през 2015 г., 
но са повече със 103 в сравнение с 2014 г. и с 274 от тези през 2013 г. 

Налице е спад при постъпилите дела, респ. при делата 
за разглеждане и свършените дела през 2016 г. в сравнение с 2015 г. и с 
2013 г. Само в сравнение с 2014 г. по горните показатели е налице 
увеличение на делата. Макар през 2015 г. да имаше повишаване в 
постъпленията, делата за разглеждане и свършените дела, през 
отчетната година отново е налице спад по тези показатели.  

 

В Районен съд- Свиленград сравнението на 
показателите по години сочи, че през отчетната година има спад в 
постъпленията в сравнение с предходните три години, както следва: в 
сравнение с 2015 г. с 228 дела по-малко, със 105 по-малко от тези през 
2014г. и с 504 по- малко от тези през 2013г. Делата за разглеждане през 
2016 г. също са по- малко от тези през 2015г. със 154, по-малко от тези 

през 2014 г. с 63 и по- малко от тези през 2013 г. с 581. Свършените през 
2016 г. са по-малко със 106 от тези през 2015 г., с 87 в сравнение с 2014 

г. и с 573 от тези през 2013 г. 
Налице е спад при постъпилите дела, респ. при делата 

за разглеждане и свършените дела през 2016г. в сравнение с 2015г., 2014 

г. и 2013г. Макар през 2015 г. да имаше повишаване в постъпленията, 
делата за разглеждане и свършените дела, през отчетната година отново 
е налице спад по тези показатели.  

 

В Районен съд- Харманли сравнението на 
показателите по години сочи, че е налице тенденция на увеличаване 
обема на работа в сравнение с предходните две години и през отчетната 
2016 г. постъпленията са повече от тези през 2015 г. със 74, със 117 

повече в сравнение с 2014 г., а от тези през 2013 г. са по- малко с 287. 

Делата за разглеждане през 2016 г. са повече от тези през 2015 г. с 60 

дела, повече от тези през 2014 г. с 18, а от тези през 2013 г. са по-малко с 
394. Свършените през 2016 г. също са повече от тези през 2015 г. със 77 

дела, повече от тези през 2014 г. с 49, а от тези през 2013 г. по-малко с 
278.  
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За последните три години в т.ч. отчетната година е 
налице тенденция на увеличаване на постъпилите дела, делата за 
разглеждане и свършените дела. Единствено остават по- малко по 
горните показатели през 2016г. само в сравнение с 2013 г.  

 

В Районен съд- Ивайловград сравнението на 
показателите по години сочи, че  през отчетната година постъпилите 
дела са се увеличили с 32 в сравнение с 2015 г., и са същите като през 
2014г., а в сравнение с 2013 г. са с 9 повече. Делата за разглеждане са се 
увеличили с 35 в сравнение с 2015 г., но са по- малко с 6 в сравнение с 
2014 г. и с 16 в сравнение с 2013 г. Свършените са се увеличили с 23 в 
сравнение с 2013 г., но са намалели с 21 в сравнение с 2014 г. и с 22 в 
сравнение с 2013 г.  

Налице е повишаване при постъпилите дела, респ. при 

делата за разглеждане и свършените дела през 2016 г. в сравнение с 
2015 г. Постъпилите дела през 2016г. в сравнение с тези през 2014 г. и 

2013 г. са същите и увеличени. Но по показателите дела за разглеждане 
и свършени дела през 206г. в сравнение с 2014 г. и 2013 г. е налице спад 

на делата.  
 

Като цяло във всички районни съдилища от съдебния 
район на Окръжен съд- Хасково действителната натовареност през 2016 

година на съдиите на база „дела за разглеждане” и „свършени дела” е 
намаляла в сравнение с 2015 година. 

В част от районните съдилища от съдебния район на 
Окръжен съд- Хасково натовареността по щат през 2016 година на 
съдиите на база „дела за разглеждане” и „свършени дела” се е 
увеличила, а в другата част от съдилищата е намаляла в сравнение с 
2015 година. 

Има разлика в натовареността по щат и 

действителната натовареност през отчетния период в по- голямата част 
от съдилищата от съдебния район, с изключение на РС- Хасково и РС- 

Ивайловград, тъй като в никой от тях през цялата година съдиите не са 
работили в пълен състав. 

В РС-Димитровград е по-голяма действителната 
натовареност от натовареността по щат, поради по- продължителен 

отпуск, поради временна нетрудоспособност на един съдия и така около 
три месеца на 2016г. съдиите са работили в намален състав.  

В РС- Свиленград е по-голяма действителната 
натовареност от натовареността по щат, поради ползването почти през 
цялата година на отпуск за бременност и раждане, платен годишен 

отпуск, а след това и за отглеждане на дете до навършване на 2-

годишната му възраст от съдия Гогова.  
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В РС- Харманли е по-голяма действителната 
натовареност от натовареността по щат, поради командироването на 
съдия Юлия Станковска в РС- Пловдив в началото на годината, а след 

това и напускането на длъжността от същата, на основание решение на 
ВСС. Така почти през цялата година длъжността е била свободна.  
 

 

4. Сграден фонд и информационно осигуряване 
 

4.1 Сграден фонд 

 

Районен съд- Хасково е настанен в сградата на 
Съдебната палата, която се стопанисва от Окръжен съд- Хасково. 
Направените през приода 2005г.- 2010г. текущи ремонти на всички 

кабинети, деловодства, архив и други помещения осигуриха много 
добри условия на работа на съдиите, държавните съдебни изпълнители, 

съдиите по вписванията и съдебните служители, а с предоставянето от 
председателя на ОС- Хасково на още помещения за ползване и 

направените преустройства през 2012г., съдиите от съда са в 
самостоятелни кабинети. РС- Хасково разполага с три съдебни зали. Има 
регистратура за класифицирана информация. 

 

Районен съд- Димитровград  

След няколкогодишни усилия, към настоящия момент 
вече е налице подписана съдебна спогодба по гражданско дело 
№410/2015 година по описа на Окръжен съд - Хасково, по силата на 
която собствеността на част от сградата, в която се помещава Районен 

съд- Димитровград е признато от Община Димитровград правото на 
собственост на Държавата. Административният ръководителна ОС-

Хасково е уведомил Комисия „Съдебна администрация” за постановения 
съдебен акт, както и от необходимостта от предприемане на 
необходимите действия, след съставяне на Акт за държавна собственост 
и разпределение на помещенията между РС-Димитровград, РП-

Димитровград и АВп, да се внесе за разглеждане на Пленум на ВСС, с 
оглед вземане на решение да се поиска от Министрески съвет 
предоставяне на ползването на ВСС и съотв. МП. След приключване на 
цялата процедура ще е наложителен ремонт за преустройство и 

обновяване на остарялата материална база и помещения, с оглед 

приспособяването им за по- удобно и практично ползване.  
РС- Димитровград разполага с три съдебни зали на 

първия етаж. Предстои да се преустроят част от помещенията за да имат 
по-нормална работна обстановка призовкарите. Оборудвана е 
регистратура за класифицирана информация. 
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Отоплението/охлаждането се осъществява чрез 
климатици, закупени преди повече от 8 години и към настоящия момент 
дефектиралите се подменят. Ефективността на подобен вариант за 
отопление на РС-Димитровград като сегашния е ниска, тъй като 
загубите на топлина са значителни. Липсва топлоизолация на сградата, 
значителен процент от нея е със стара и амортизирана дограма, което 
води до значителен разход на електрическа енергия и сумите заплащани 

за електроенергия са големи. Налице е необходимост от смяна на 
дограмата на всички прозорци, ползвани от съда и от поставяне на 
изолация. Необходимо е евентуално изграждане на парна инсталация, 
която може да използва наличното централно газоснабдяване, което пък 
значително би намалило разходите за отопление. Тези улеснения и 

необходимости са обект на бъдещи планове, доколкото все още е в 
процес на реално прехвърляне собствеността на сградата.  

В лошо състояние и електрическата мрежа в сградата. 
Инвентарът в стаите е стар и амортизиран. 

Немалка част от планираните преустройства за 
предходната година на наличните помещения на съда с цел улесняване 
обслужването на гражданите, ползващи услугите на РС-Димитровград 

не са осъществени, поради липса на средства.  
Обособената зона с контролиран достъп до съдиите 

оказва положителен ефект, доколкото значително е намален притока на 
случайни граждани до кабинетите на съдиите.  
 

Районен съд-Свиленград  

Сградата в която се помещава съда е държавна  
собственост и е построена през 1982 година в идеалния център на 
Свиленград, като през 2008г. й е извършен основен ремонт, а в 
последствие и частични такива. Сградата е двуетажна плюс партер, със 
застроена площ от 317кв.м. и разгъната застроена площ от 1031 кв.м., 

в т.ч. избено помещение от 17,5 кв.м., като около 70 % от партерния 
етаж е зает от РП- Свиленград, към чиито помещения има обособен 

отделен вход, а на втория етаж Агенцията по вписванията ползват два 
кабинета.  

Условията в сградата са оптимални за правораздаване, 
за дейността на съдебните служители и за ефективно обслужване на 
гражданите. 

РС- Свиленград разполага с три съдебни зали. 

Оборудвана е регистратура за класифицирана информация. 
След газифицирането на града, Министерство на 

правосъдието е финансирало проекта за газифициране на сградата и 

така от края на 2013г. се отоплява с природен газ, с нов котел и с 
подменени тръби, радиатори, винтили.    
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През 2017г. е необходимо и извършването на ремонт 
на В и К инсталацията в сградата, но това не може да се извърши, 

докато не се отстрани стария котел, за което обаче са необходими 

средства.  
Сградата не пригодена за улеснен достъп на лица в 

неравностойно положение. Съществува рампа за улесняване на достъпа 
до партерния етаж, но липсва ескалатор за инвалидни колички, което е 
съществено, с оглед факта, че деловодствата и съдебните зали се 
намират на горния етаж. В тази връзка предстои да се направи искане до 
ВСС за осигуряване на средства.  

 

Районен съд- Харманли  

Към настоящия момент значително е подобрено 
състоянието на сградния фонд. Сградата е санирана, с подменена 
дограма и пригодена за нуждите на съда отоплителна инсталация. 
Въпреки това проблемите със сградния фонд остават, тъй като строената 
през 1933 година Съдебна палата към настоящия момент не отговаря на 
нарасналите потребности от работни помещения. РС- Харманли 

разполага с една заседателна зала, която е крайно недостатъчна и е 
необходимо разрешаването на този проблем, с оглед увеличаването на 
съдиите в съда. В съда няма адвокатска стая. Считам обаче, че следва да 
бъдат предприети съответните мерки от административния ръководител 
на съда, за да се оползотворят помещенията в приземния етаж, в това 
число да се предвиди оборудване на втора съдебна зала. 

Има регистратура за класифицирана информация. 
Обособено е арестантско помещение. Сградата не 

позволява достъп на лица с увреждания, което налага извършване на 
допълнителни строително-монтажни работи в тази насока, но за целта е 
необходимо председателят на съда да изготви искане до Комисия 
„Управление на собствеността” към ВСС и да бъде включен съда в 
инвестиционната политика за осигуряване на необходимите финансови 

средства.  
 

Районен съд- Ивайловград е настанен в сграда, която 
е държавна собственост. Същата е на три етажа с избени и тавански 

помещения. На първия етаж са разположени съдебна зала, стая на РП - 

Ивайловград и сервизни помещения. На втория етаж има 6 работни 

помещения, три от които се ползват от районната прокуратура, две от 
съда и едно от службата по вписвания. На третия етаж има 4 работни 

помещения, архив, сервизно помещение, санитарен възел и килер, като  
последният се използва за архив на службата по вписвания. 

Това, че в сградата се помещават и РП- Ивайловград и 

Службата по вписвания Ивайловград към Агенцията по вписванията 
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създава известни пространствени затруднения, но същите са търпими. 

Сградата не е достъпна за хора с ограничена подвижност.  
РС- Ивайловград разполага с една заседателна зала. 
 

4.2. Информационно осигуряване  
 

Всички районни съдилища в съдебния район на 

Окръжен съд- Хасково: 

- имат собствени интернет страници, съдържащи 

необходимата информация за гражданите, на които публикуват 
съдебните си актове и графици за съдебните заседания; 

  - имат изградени локални мрежи и всички компютри 

са свързани и работят в мрежата на съответния съд;  

  - осъществяват разпределението на делата на 
принципа на случайния подбор с програмния продукт чрез 
централизираната система за случайно разпределение на делата, 
разработена от „Смарт Системс 2010” ЕООД.  

- работят с програма за управление на съдебни дела 
САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД; 

- работят с програмен продукт „Съдебно-
изпълнителна система „JES” /с изключение на РС- Ивайловград/; 

- работят с информационна система CSCS “Бюро 
съдимост”; 

-  използват електронен обмен на информацията за 
бюрата за съдимост, справки чрез отдалечен достъп до НБД „ГРАО”,  

информационната система на „Имотен регистър” и „Търговски 

регистър” на Агенция по впиванията; 
- работят по предаване на данни за наказателни дела и 

обвиняеми лица към Единната информационна система за 
противодействие на  престъпността (ЕИСПП), след извършената 
инсталация и настройка на комуникационен сървър за предаване на 
информация към ядрото на ЕИСПП в НСС- София;  

- използват компютърна правно- информационна 
система “АПИС” /с изключение на РС- Ивайловград, които използват 
“СИЕЛА”/; 

  - използват бизнес процесор web “КОНТО 66” за 
счетоводната дейност; 

- въведоха ПОС терминални устройства и събират 
приходи, свързани с дейността на съда по транзитните си сметки и чрез 
картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на 
плащанията в брой; 

- разполагат със звукозаписни системи в съдебните 
зали и водят паралелен аудиозапис на съдебните заседания; 
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- поради липса на техника не сканират всички 
документи и не поддържат електронни папки на делата в деловодната 
програма САС „Съдебно деловодство” /с изключение на Районен съд- 
Хасково/. По нареждане на административния ръководител-председател 
на ОС-Хасково, считано от 01.01.2017г. във всички районни съдилища 
се създава пълен образ на електронна папка на съдебните производства 
в деловодната програма САС „Съдебно деловодство” на делата.  

 

 

Районен съд- Хасково 

Всички съдии, ДСИ, съдии по вписванията и съдебни 

служители работят на работни места, оборудвани с компютърни 

системи, с изключение на 4 съдебни служители на длъжност „чистач” и 

„призовкар”.  

В предходни периоди са закупувани, а също и 

предоставени за ползване и дарени на Районен съд- Хасково 
компютърни системи, преносим компютър, копирни машини, принтери, 

цветен лазерен принтер, скенери, UPS, системи за паралелен аудио 
запис на съдебни заседания, изградена инсталация на структурна 
кабелна система.  

Така към 31.12.2016г. съдът разполага със следната 
компютърна техника - 2 бр. сървъри, 54 бр. компютърни системи, 2 бр. 

преносими компютъра, 2 бр. копирни машини, 14 мултифункционлани 

устройства, 21 бр. принтери, 1 бр. цветен лазерен принтер, 12 бр. 

скенери- пет от които високоскоростни, 9 бр. UPS, три  системи за 
паралелен аудио запис на съдебни заседания. В съда има изградена 
инсталация на структурна кабелна система - 27 броя двойни точки, 

инсталация на 1 бр. UPS, мрежови услуги на един обект. Голяма част от 
компютърната техника работи ежедневно при пълно натоварване и е 
морално и материално остаряла. През 2017г. се налага да бъдат 
предприети действия за подмяната на остарялата техника с нова. 

За работните заплати се използва се програмен 

продукт “Аладин”. 

Районен съд- Хасково разполага със софтуерен 

продукт за синтез на реч SpeechLab 2.0, който преобразува писмения 
текст в говор, предоставен за ползване от Програма за развитие на 
съдебната система. Той е полезен на категорията от хора с особени 

нужди - незрящите и хората със зрителни увреждания, неграмотните и 

възрастните хора, за да им бъде осигурен улеснен достъп до правосъдие. 
По този начин, те сами могат да получават необходимата им 

информация, относно движението на делото, както и да се запознават 
със съдебния акт.  

Възможността за изпращане на съобщения и призовки 

чрез електронен пощенски адрес е популяризирана на интернет 
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страницата на съда, но през 2016г. и предходната 2015г. значително е 
намалял броят на делата, по които са изпращани призовки по 
електронен път. 

Продължи работата с модул „Призовкар” на САС 

”Съдебно деловодство”, който дава възможност, книгите за движението 
на съдебните книжа и призовки да бъдат водени в електронния им 

вариант на програмата. 
Продължава работата по сканирането на всички 

документи по делата с високоскоростни скенери и се поддържат 
електронни папки по делата в деловодната програма. Това е е още една 
стъпка към подобряване на обслужването на гражданите, улесняване на 
работата и обезпечаване на най- ефективния начин за функциониране на 
информационния център в Съдебната палата.  

 

Районен съд- Димитровград 

През 2016г. са закупени 1 сървър и 1 бр. UPS, а от 
централизираната доставка от ВСС, са получени 6 броя 
мултифункционални устройства, 1 лаптоп и 1 брой скенер. 

Предвид параметрите на наличната техника на 
половината конфигурации е инсталирана операционна система система 
Windows 7, а на останалите Windows 10. Проблемът с компютърната 
техника отчасти е разрешен през настоящата година. Остава да бъдат 
подменени останалите компютърни конфигурации е наложащо и е 
направено искане за това към ВСС.  

За работните заплати се използва се програмен 

продукт “ОМЕКС”. 

В съда не се се сканират всички документи по делата и 
не се поддържат електронни папки на делата в деловодната програма 
САС „Съдебно деловодство”, но съгласно заповед на председателя на 
съда от началото на 2017г. започва сканирането и създаването на пълни 
електронни папки в деловодната програма САС „Съдебно деловодство” 
на делата.  

 

Районен съд- Свиленград 

През отчетната 2016 година са доставени от ВСС 3 
нови компютърни конфигурации, 1 лаптоп и 1 скенер. 

Въпреки доставената нова компютърна техника, като 
цяло техническото оборудване на съда е остаряло и амортизирано. 
Голяма част от техниката е материално и морално остаряла, а това прави 
техническото й обслужване трудно и в някой случаи невъзможно. 
Нерентабилно е, а понякога и невъзможно обезпечаването на 
нормалното функциониране на компютърните конфигурации и 
принтери. След обстоен анализ и преценка на необходимостта на всяка 
една служба в съда, в началото на 2017г. е направено мотивирано искане 
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към ВСС за подмяна на най-старата и амортизирана компютърна 
техника.  

За работните заплати се използва се програмен 
продукт “Аладин”. 

Благодарение на високоскоростните скенери с 
възможност за автоматично двустранно сканиране, в края на 2016г. са 
сканирани и създадени пълни електронни папки в деловодната програма 
САС „Съдебно деловодство” на делата, образувани преди 2017г. и 
несвършени към 01.01.2017г. и се сканират всички постъпващи вече 
документи и създават електронни папки по новообразуваните дела. 
 

Районен съд- Харманли 

За възстановяване нормалната работа на съда след 

наводнението през 2012г. са били закупени 2бр. компютърни 

конфигурации, 3 бр. принтери и 4 бр. монитори, а в края на 2016 г. Са 
доставени от ВСС необходимите за съда компютърни конфигурации, 

които са решили недостига на хардуер.  

РС- Харманли не разполага със собствен домейн 

сървър. 

Необходими са още 6 високоскоростни скенера и 6 

броя двустранни принтери, тъй като доставения през 2016г. от ВСС 1 

скенер е недостатъчен за поддържане на електронните папки по делата. 
 За работните заплати се използва се програмен 

продукт “ ПОЛИКОНТ”. 

В съда не се се сканираха всички документи по делата 
и не се поддържаха електронни папки на делата в деловодната програма 
САС „Съдебно деловодство”. От 01.01.2017г., съгласно заповед на 
председателя на съда се сканират и създават пълни електронни папки в 
деловодната програма САС „Съдебно деловодство” на делата.  
 

Районен съд- Ивайловград 

Разполага с необходимите за осъществяване на 
дейността 11 броя съвременни компютри, закупени през 2015г. и 11 

броя UPS. 

През 2016г. ВСС предоставя на съда 1 брой лаптоп, с 
който да се обезпечи работата при изнесено съдебно заседание, както и 

1 скенер. 

 Съдът разполага с 8 лазерни мултифункционални 

устройства, две от които предоставени от ВСС през 2016г.  
Проблемите със сервизното обслужване на техниката 

са липсата на технически специалисти в района и отдалечеността му от 
сервизните центрове. За преодоляването им е сключен договор със 
специализирана фирма. 
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За работните заплати се използва се програмен 

продукт “ ПОЛИКОНТ”. С програма "Лихви" работи „СИС”. 

В съда не се сканират всички документи по делата и 
не се поддържат електронни папки на делата в деловодната програма 
САС „Съдебно деловодство”, но съгласно заповед на председателя на 
съда от началото на 2017г. започва сканирането и създаването на пълни 
електронни папки в деловодната програма САС „Съдебно деловодство” 
на делата.  

 

VІ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА 

НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА И ОБЕЗПЕЧЕНОСТТА 

НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН 

 

Предмет на тази част от годишния доклад е сравнение 
на показателите за натовареност на съдилищата в Хасковска област.  

 

1.Натовареност 

Най-добрата мярка за обема правораздавателна работа 
през годината е сравнението му с показателите6

 за средна месечна 
натовареност на съдия7

 за страната на равните по степен съдилища. 
Необходимо е да се сравняват не само данните за натовареност по щат, а 
и тези относно действителната натовареност, за да се получи вярна 
представа за реалното положение.  

По отношение на работата на Окръжен съд- Хасково, 

това сравнение е, както следва: 

, натовареността по щат 
 

Показател ОС- Хасково средно за страната 

дела за разглеждане 10.11 12.22 

свършени дела 9.12 9.56 

, действителната натовареност 
  

Показател ОС- Хасково средно за 

страната 

без СГС 

средно за 

страната 

+ СГС 

дела за разглеждане 11.29 10.55 14.69 

свършени дела 10.20 9.15 11.48 

                                            
5 Ползват се 1 основни показатели9 брой дела за разглеждане и брой свършени дела на 

съдия за месец- 
6 Към момента на изготвяне на доклада не са публикувани официалните данни на ВСС 

за цялата 1/05г-+ поради което се ползват тези за 1/04г-+ оповестени на интернет 

страницата на Съвета- 
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Районен съд- Хасково следва да бъде сравняван с 
работата на другите районни съдилища в областните центрове. При такъв 
подход, данните са: 

, натовареността по щат 
 

Показател РС- Хасково средно за страната 

дела за разглеждане 41.20 46.89 

свършени дела 37.59 39.58 

 

, действителната натовареност 
 

Показател РС- Хасково средно за страната 

дела за разглеждане 41.20 61.32 

свършени дела 37.59 51.76 

 

Сравнението на обемите работа за останалите 
съдилища /РС- Димитровград, РС- Свиленград, РС- Харманли, РС- 

Ивайловград/ е с тези на районните съдилища в страната, които са извън 

областни центрове: 

, натовареността по щат 
 

показател РС- 

Димитровград 

РС- 

Свиленград 

РС-  

Харманли 

РС- 

Ивайловград 

РС- 

средно 

за разгл. 35.74 27.14 35.92 11.17 31.06 

свършени  33.07 24.86 32.81 9.38 27.79 

 

, действителната натовареност 
 

показател РС- 

Димитровград 

РС- 

Свиленград 

РС-  

Харманли 

РС- 

Ивайловград 

РС- 

средно 

за разгл. 37.62 32.11 46.27 11.17 35.54 

свършени  34.81 29.41 42.27 9.38 31.80 

 

 

2.Обезпеченост на съдебния район 

 

 Мерило за кадровата обезпеченост на самите 
съдилища е съотношението на съдебните служители към магистратските 
щатове. В ОС- Хасково то е 1.95, при 1.98 средно за окръжните 
съдилища в страната за първо полугодие на 2016 година. За районните 
съдилища в областните центрове този коефициент е 2,86 за 
съотношението служители/съдии и 2,11 за съотношението 
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служители/съдии, съдии по вписванията и държавни съдебни 

изпълнители. За районните съдилища в страната, които не са в областни 

центрове, този коефициент е 3,84 за съотношението служители/съдии и 

2,48 за съотношението служители/съдии, съдии по вписванията и 

държавни съдебни изпълнители (по статистически данни за първо 
полугодие на 2016 година на ВСС).   

Съотношението на броя на служителите към броя на 
съдиите в Районен съд- Хасково е следното: 

o 33 служители / 10 съдии – 3.3  

o 33 служители / 15 съдии, ДСИ и съдии по 
вписванията- 2.2  

Съотношението на броя на служителите към броя на 
съдиите в Районен съд- Димитровград е следното: 

o 22 служители / 6 съдии- 3.67 

o 22 служители / 9 съдии, ДСИ и съдии по вписванията 
– 2.44. 

Съотношението на броя на служителите към броя на 
съдиите в Районен съд- Свиленград е следното: 

o 18 служители / 6 съдии - 3 

o 18 служители / 8 съдии, ДСИ и съдии по вписванията 
– 2.25. 

Съотношението на броя на служителите към броя на 
съдиите в Районен съд- Харманли е следното: 

o 16 служители / 4 съдии – 4 

o 16 служители / 6 съдии, ДСИ и съдии по вписванията 
– 2.67. 

Съотношението на броя на служителите към броя на 
съдиите в Районен съд- Ивайловград е следното: 

o 7 служители / 2 съдии – 3.5 

o 7 служители / 4 съдии, ДСИ и съдии по вписванията – 

1.75. 

 

 

3. Забавени производства в ОС-Хасково и в 

районните съдилища от съдебния район 

 

Акцент е поставен върху съдебните производства, 
образувани преди 01.01.2014 година, които не са приключили в 
първоинстанционните съдилища. Приоритетното им разглеждане от 
съдиите-докладчици и предприемане на всички необходими мерки за 
процесуално дисциплиниране на страните дадоха необходимите 
резултати. 
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Видно от представените през месец февруари 2017 

година доклади и справки от административните ръководители на 
районните съдилища в съдебния район и от последните справки от 
Окръжен съд-Хасково, образуваните преди 2014 година и 

неприключени съдебни производства към 31.12.2016 година са общо 14  

в съдебния район и по съдилища са, както следва: 
1. В Окръжен съд - Хасково 3 търговски дела; 
2. В Районен съд - Хасково 7 граждански дела; 
3. В Районен съд - Димитровград няма такива дела; 
4. В Районен съд - Свиленград няма такива дела; 
5. В Районен съд - Харманли общо 3 дела, от които: 2 

граждански дела и 1 наказателно дело; 
6. В Районен съд - Ивайловград 1 гражданско дело. 
В съдебния район на Окръжен съд – Хасково няма 

необосновано забавени дела. Голяма част от посочените производства са 
спрени до приключване с влязъл в сила съдебен акт по други такива. 
Считам, че единствено по наказателното производство от общ характер, 

подсъдно на РС-Харманли, съдията-докладчик е следвало да 
предприеме своевременно необлходимите мерки за разглеждането му по 
реда на чл. 269, ал. 3 от НПК, а не да се възобнови и насрочи за с.з. 
същото след изискване на допълнителните справки, касаещи 

движението му от страна на административния ръководител на ОС-

Хасково. 
 

 

 

VІІ.  ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИЯ 

СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 Г. – 2020 Г.  

 

 

1.Обобщен отчет на съдебния район на Окръжен съд - Хасково по 
изпълнението на плановете им за действие за 2016 г. по изпълнение на 
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 г. – 2020 г. 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ДЕЙНОСТТА  
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1. Провеждане на общи 

събрания или срещи на 
съдиите от съдебния район на 
ОС-Хасково при 

необходимост от становища 
по различни нормативни 

документи. 

1.Проведени общи 

събрания или срещи  

2.Засилване на 
професионалния дебат по 

ключови за съдебната 
система теми. 

През 2016 г. Общото събрание на съдиите в ОС - 

Хасково е свиквано десет пъти и един път е свиквано 

Общо събрание на Окръжен съд  Хасково. На общите 
събрания са изразени следните становища: Становище, 
относно проблемите посочени в запитване на ЕК; 

Становище по проекта на Закона за изменение и 

допълнение на НПК; Становище, относно предстоящи 

промени в нормативната уредба, касаеща статута на 
съдебния заседател; Становище, относно проект на 
Закона за физическите лица и мерките за подкрепа; 
Становище по противоречиво разрешавани въпроси в 
пр-во по несъстоятелност; Становище относно 

изменение на чл. 21 ал. 2 от Наредба № 2/29.06.2015 г.; 
Съдиите от гражданско отделение на ОС - Хасково са 
изразили 13 становища по тълкувателни дела на ВКС и 

на ВАС, а съдиите от наказателно отделение - 2 

становища по тълкувателни дела.  
2. Подготовка и 

организиране на Деня на 
отворени врати в съдебния 
район на ОС - Хасково. 

Запознаване на медиите и 

гражданите с работата на 
Окръжен съд- Хасково.    

Проведен Ден на 
отворени врати.                                              

Проведена предварителна 
информационна 
кампания.              
Публичност на 
инициативата.                                                                      
Повишаване на знанията, 
на правната грамотност и 

култура на обществото, в 
това число на ученици от 
различни възрастови 

групи. 

Ден на отворените врати, проведен на 21.04.2016 г. в 
Съдебна палата-Хасково, съвместно с Районен съд – 

Хасково във връзка с който на 25.04.2016 г. в съд. зала 
№ 6 на Окръжен съд – Хасково бе представена 
театрална постановка „Роза върху лед” от театрална 
група „Арлекин” с р-л Румяна Георгиева и гости – 

ученици от ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров” – Х-во, 

ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – Х-во и ФСГ „Атанас 
Буров” – Х-во, както и представители на местната 
комисия за БППМН – Хасково;  

Ден на отворените врати, проведен на 17.05.2016 г. в 
Съдебна палата на РС - Димитровград;  

Ден на отворените врати, проведен на 08.04.2016 г. в 
Съдебна палата на РС-Харманли;  

Ден на отворените врати, проведен на 15.04.2016 г. в 
Съдебна палата на РС-Свиленград;  

Ден на отворените врати, проведен на 20.05.2016 г. 
РС-Ивайловград 

3.Участие на съдилищата от 
съдебния район на Окръжен 

съд- Хасково в 
образователната програма 
„Съдебната власт – 

информиран избор и 

гражданско доверие. 
Отворени съдилища и 

прокуратури”. 

Обучени учениците от 8-

те, 9- те, 10-те и 11-те 
класове от ПМГ 

"Академик Боян 

Петканчин", гр. Хасково 

по следните теми:   

1.Непълнолетните деца и 

правосъдието- жертви и 

извършители на 
престъпления. Домашно 

насилие над малолетни и 

непълнолетни и мерките 
за защита на правата на 
жертвите                                            

Изнесени 5 броя лекции пред ученици от ПМГ „Акад. 

Боян Петканчин” – Хасково, както следва: 
- на 11.03.2016 г.: лекция на тема „ Непълнолетните и 

правосъдието – жертви и извършители на престъпления. 
Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и 

мерките за защита на правата на жертвите”. 

- на 14.03.2016 г.: лекция на тема „ Материален и 

процесуален закон. Особености на гражданския, 
наказателния и административния процес. Съдебни 

процедури с участие на деца и правата на децата в тях, 
органи, които могат да им предложат подкрепа и 

защита”. 

- на 14.03.2016 г.: лекция на тема „Разделение на 
властите. Функции и структура на съдебната власт. 
Висш съдебен съвет”. - на 16.03.2016 г.: лекция на тема 
„Основни клонове на правото. Престъпления, свързани 

с употреба и разпространение на наркотични вещества”. 

- на 16.03.2016 г.: лекция на тема „Представяне на 
професиите съдия, прокурор, следовател”. Участие на 
двама съдии от РС-Хасково в Образователна програма 
"Съдебна власт - информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури", 

реализирана съвместно и ВСС и МО. 
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 2. Материален и 

процесуалин закон. 

Особености на 
гражданския, 
наказателния и 

административния 
процес. Съдебни 

процедури с участие на 
деца и правата на децата в 
тези процедури. Органи, 

които могет да им 

предложат подкрепа и 

защита 

Включване на РС- Свиленград в образователната 
програма „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури”, считано от 17.11.2016г. 
Прессъобщенията, публикувани на интернет страниците  
на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд - 

Хасково, спомагат за дозирано присъствие на съда по 

отношение информираност на медиите относно 

предстоящи събития, инициативи, дела с висок 
обществен и медиен интерес.  
В РС- Хасково действа утвърдената Медийна стратегия, 
която ще продължи да бъде прилагана и през 2017г. 
През 2016 г. Районен съд – Хасково чрез свои 

представители е участвал в 51 публикации, статии и 

репортажи, свързани с Ден на отворените врати в 
Районен съд – Хасково на 25.04.2016 г.;  
Конференция за защита на длъжника в изпълнителното 

производство – практически проблеми, възможните 
решения в гр. Хасково на 30.09.2016 г.; 
 

    3. Основни клонове на 
правото. Престъпления, 
свързани с употреба и 

разпространение на 
наркотични вещества    4. 

Разделение на властите 
според Конституцията на 
РБългария. Функции на 
съдебната власт. 
Структура на съдебната 
система.                                                                  
5. Представяне на 
професиите- съдия, 
прокукор, следовател                                          
6. Обобщаване на 
наученото.                                      

проект „Заедно срещу домашното насилие – 

предоставяне на специализирани услуги на пострадали 

от домашно насилие, техните близки и извършители на 
насилие и повишаване чувствителността на 
магистратите за осигуряване на навременна и адекватна 
защита на жертвите на домашно насилие“ в гр. Хасково 

на 03.10.2016 г. и 04.10.2016 г.;  
Посещение в Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен 

Златаров“ гр. Хасково за участие в лекции на доцент 
Улрике Шулц от университета Ферн в Хаген, Германия, 
по демокрация и европейско право от 04.10.2016 г. до 

07.10.2016 г.;  
Сключено споразумение от Районен съд - Хасково за 
работа на доброволци от Младежки център – Хасково 

на 18.10.2016 г. – 2 броя публикации;   

Среща на магистрати – лектори и наставници в 
Образователната програма „Съдебна власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури“ в гр. София на 21.10.2016 г.; 
Участие в семинар на тема „Интегриран подход за 
справедливо правосъдие“, организиран от Института по 

социални дейности и практики в гр. Хасково на 
17.11.2016 г.;  

4. Дозирано присъствие в 
електронните медии по теми, 

инициирани от съдиите. 
 

Поддържане на добрия 
имидж на съда и 

работещите в него.      

Проактивност за 
представяне на важни 

дела и теми в областта на 
правосъдието чрез 
инструментариума на 
ел.медии.  Комуникация 
на съда с ел.медии за 
включване в дебата за 
реформиращата се 
съдебна система.                                         
Създаване на условия за 
по-голямо разбиране на 
работата на съдиите.                                  

Участие в конференция на тема „Децата във времена на 
бързи промени“, сдружение „Шанс и закрила“ Хасково 

на 18.11.2016 г.;  
Посещение на доброволци от Младежки център гр. 

Хасково в Районен съд – Хасково на 21.11.2016 г. – 2 

броя публикации;   Отразяване на съдебни дела, 
разгледани в Районен съд – Хасково през 2016 г.; 
участие в семинар „ Координационен механизъм за 
помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие“ 

– 5 броя публикации ; 
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5. Съвместно участие в 
инициативи и проекти, 

насочени към подобряване на 
средата за функциониране на 
съдебната власт, повишаване 
капацитета на СВ за 
ефективно партньорство - 

кръгли маси, семинари, 

конференции, 

информационни кампании 

т.н. 

Повишаване честотата и 

качеството на 
комуникацията с 
представители на 
целевата група. 

Ден на отворените врати в Районен съд – Хасково на 
25.04.2016 г. и посещение в Езиковата гимназия „Проф. 

д-р Асен Златаров“ гр. Хасково за участие в лекции на 
доцент Улрике Шулц от университета Ферн в Хаген, 

Германия, по демокрация и европейско право от 
04.10.2016 г. до 07.10.2016 г.; 

6. Поддръжка и навременна 
актуализация на 
информацията в интернет-
страниците на съдилищата от 
съдебния район на Окръжен 

съд- Хасково 

Винаги актуална 
информация в помощ на 
гражданите, адвокатите, 
страните по делата, 
медиите. 

Съдилищата от съдебния район на Окръжен съд - 

Хасково имат интернет страници, на които всекидневно 

се публикува информация за събития и факти от 
дейността на съда, които да бъдат в помощ на 
гражданите, адвокатите, страните по делата, медиите. В 

раздел " Съдебни актове" се публикуват ежедневно 

актовете на съда за съответиня ден.  

Броят на потребителите на интернет, посетили интернет 
сайта на Окръжен съд - Хасково за 2016 г. е 101 987. 

7. Прессъобщения  Медиите и гражданите ще 
получават информация за:          
- разглеждани дела със 
значим обществен 

интерес и постановени по 

тях съдебни актове;                                       
- административни, 

организационни и 

процедурни промени в 
работата на съда; 
- инициативи на съда, 
нововъведения; 
- работа по проекти; 

- официални срещи и 

посещения; 
- кадрови промени в съда 
в т.ч. наградени, 

повишени съдии и 

съдебни служители; 

- статистическа 
информация и др. 

Брой медийни изяви за съдилищата от съдебния район 

на Окръжен съд - Хасково: 627 броя. 
От които:  

- интервюта на административните ръководители на 
съдилищата в съдебния район на ОС – Хасково - 11 бр.;  

- прессъобщения – 14 бр.;  

- пресконференции – 3 бр.; 

- публикации в местни, регионални и национални 

електронни и печатни медии, касаещи смяната на Адм. 

ръководители на Районен съд – Свиленград - 19 бр.; 

- публикации в местни, регионални и национални 

електронни и печатни медии, касаещи дела с висок 
медиен и обществен интерес –  511 бр.; 

- публикации, относно конференции, семинари, проекти 

и срещи на представителите на ОСВ с граждани, 

ученици, доброволци и т.н. – 29 бр.;  

- публикации във връзка с Ден на отворените врати – 8 

бр.;  

- други статии и публикации, касаещи дейността на 
ОСВ – 32 бр. 

8. Пресконференции                    

8.1. Отчет за дейността на 
съдилищата от съдебния 
район на Окръжен съд- 

Хасково за 2015 г.                              
8.2. Ден на Българската 
Конституция и юриста. Ден 

на съдебния служител.   
Освен плануваните, 
пресконференции се  
провеждат при възникнал  
значим информационен 

повод.      

Медиите, а чрез тях и 

гражданите, ще получават 
информация за по-

значими дейности в съда. 

През 2016 г. съдилищата от съдебния район на ОС - 

Хасково са дали общо 3/три/ броя пресконференции, по 

повод отчет на дейността за 2015 г. и по повод Ден на 
отворените врати. 
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9. Интервюта, участия в 
радио и тв-предавания 
Организирането и 

провеждането на подобни 

медийни изяви се извършва 
при възникнал значим повод.  

Медиите, а чрез тях и 

гражданите, ще получават 
информация за по-

значими дейности в съда. 

През 2016 г. административните ръководители - 

председатели на съдилищата в съдебния район на 
Окръжен съд - Хасково са дали общо 11 броя 
интервюта. 

10. Работа в условия на криза  Няма да се накърни 

имиджа на съда.                                                      
След възникналата 
кризисна ситуация, 
доверието на медиите и 

гражданите в Окръжен 

съд- Хасково няма да 
пострада в решаващо 

голяма степен.    

През 2016 г. в съдилищата от съдебния район на 
Окръжен съд - Хасково не е възниквала кризисна 
ситуация и съответно не са налице публикации, 

репортажи и мнения в тази връзка. 

11. Информиране на съдиите 
и съдебните служители в 
съдебния район на Окръжен 

съд- Хасково за това, което 

се случва в съда – 

организация на работа, изяви 

пред медиите, различни 

инициативи, нововъведения и 

други 

Информирани съдии и 

съдебни служители                                       

Добра репутация на съда                 
Високи професионални 

стандарти за комуникация 
с гражданите, медиите и 

институциите 

Максимална информираност на съдиите и служителите 
чрез незабавно публикуване във вътрешната страница 
на съответния съд от съдебния район на ОС-Хасково, на 
постъпващата информация и на създадената вътрешна 
такава, свързана с работата, с различни инициативи, 

нововъведения и възможност за обратна връзка, 
изразяване на становища и предложения. Ежедневно 

провеждане на лични срещи и дискусии 

12. Провеждане на тематични 

професионални дебати по 

апелативни райони за 
обсъждане на съдебна 
практика 

Подобряване на 
комуникацията вътре в 
съдебната власт; 
уеднаквяване на 
съдебната практика 

През 2016 г. съдия от Районен съд – Хасково е включен  

в екипа за проучване на практиката на съдилищата от 
Пловдивския апелативен район по приложението на ЗН 

в рамките на  пилотния изследователски проект на НИП 

на тема „Производства по ЗН“, с дейност извършване 
проучване и анализиране на практиката на съдилищата 
по ЗН  

13.Предоставяне на анализи, 

доклади, резюмета, 
становища, предложения на 
изпълнителната и 

законодателната власт 

Подобряване на 
разбирането за дейността 
на съдилищата от 
съдебния район на 
Окръжен съд - Хасково 

През 2016 г. административният ръководител на РС - 

Хасково е включен в състава на работна група за 
обсъждане на организационни, финансови и 

законодателни мерки за подобряване работата на ДСИ и 

Съдии по вписванията. 
През 2016 г. съдът периодично информира 
Министерство на правосъдието за дела по ЗЗДН, по 

които нарушителите са задължени да посещават 
специализирани програми. 

14. Обучение и квалификация 
на съдебните служители от 
съдилищата в съдебния район 

на Окръжен съд- Хасково по 

теми, касаещи проблемите в 
органите на съдебната власт, 
стандартите за обслужване на 
граждани, както и 

управлението на вътрешните 
и външните комуникации 

Обучени, квалифицирани 

и компетентни съдебни 

служители 

През 2016 г. служителите от съдебния район на ОС-

Хасково повишаваха своята квалификация, чрез участие 
в различни обучения в НИП, по проекти от оперативни 

програми и други, като обучените служители за ОС-

Хасково са общо 18 на брой, а за отчетния период 

съдебни служители от РС-Хасково са посетили общо 9 

специализирани обучения. 

15. Обучение и квалификация 
на съдиите и съдебните 
служители чрез участия в 
обучения по програми на 
НИП, по проекти от 
оперативните програми и 

други 

Обучени, квалифицирани 

и компетентни съдии и 

съдебни служители 

Участие на адм. ръководител - председател на ОС - 

Хасково в обучения, както следва: - на 26.04.2016 г. в 
работна среща в АС-Пловдив, на която е обсъдена 
необходимостта от експерти "ВО" в съответните звена 
на съдебната система, както и планът за действие по 

изпълнение на КС 2014-2020 г.; - обучениеза период 21-

25.02.2016 г. в ЕСПЧ с цел по-добро познаване на 
функционирането и практиката на ЕСПЧ; - обучителен 

семинар по нак. правосъдие на непълнолетни лица, 
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организиран от МП и Посолството на Франция в 
Румъния; - семинар на тема" Съдебни програми за 
медиация-опита на САЩ и следващи стъпки в 
България", за период 03-04.11.2016 г. в Пловдив;                                                
Участие на Стр. Димитров - съдия в ОС - Хасково в рег. 
среща на немскоговорящите контактни точки на 
Европейската съдебна мрежа за период 25-29.09.2016 г. 
в гр. Брегенц, Австрия Административният ръководител 
– председател на Районен съд – Хасково взе участие в 
Работна среща за обсъждане на Плана за действие за 
изпълнение на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт 2014-2020 г. в гр. Пловдив на 
26.04.2016 г., организирана от Апелативен съд – 

Пловдив.За повишаване на квалификацията си, през 
2016 г. съдиите при Районен съд – Хасково са участвали 

в общо 19 специализирани обучения, организирани от 
Националния институт на правосъдието, ВКС, 

Апелативен съд – Пловдив, Окръжен съд – Хасково, 

Международна социална служба – България и др.През 
2016 г. служителите на Районен съд – Хасково 

повишаваха своята квалификация, чрез участие в 
различни обучения. През отчетния период съдебни 

служители посетиха общо 9 специализирани обучения. 
Европейска конференция „Съдилища и комуникация“ 

12.10.2016 г. -15.10.2016 г. в гр. Будапеща, Унгария; 
Среща във връзка с Образователна програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в гр. 

София на 21.10.2016 г., организирана от Комисия по 

правни и институционални въпроси към Пленума на 
ВСС ; Участие на адм. ръководител - председател на РС 

- Димитровград в работна среща за обсъждане на Плана 
за действие за изпълнение на Комуникационната 
стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. в гр. Пловдив 
на 26.04.2016 г.; организирана от АС– Пловдив; 
Участие на служител от РС-Димитровград в работна 
среща проведена на 07.10.2016 г. във връзка с 
изпълнението на КС. 

16. Организиране на 
извънработни срещи.  

По-добра вътрешна 
комуникация, укрепване 
на екипа на съда, 
подобряване на 
взаимоотношенията 

Тимбилдинг в Хасково - тенис турнир за мъже и жени, 

организиран под патронажа на ОС-Хасково, в който 

участваха 14 съдии от цялата страна, както и 

тимбилдинг във Велико Търново. И двата тимбилдинга 
са насочени към организационно развитие; развитие на 
позитивната комуникация и способността да накара 
екипа да работи заедно за справянето с различни 

проблеми като един отбор.  

17. Ежедневен мониторинг на 
публикации за съдилищата от 
съдебния район на Окръжен 

съд- Хасково в медиите. 

Съдът ще има обратна 
информация от медиите и 

обществото за своите 
действия. 

В съдилищата от съдебния район на Окръжен съд - 

Хасково се извършва ежедневен мониторинг на 
публикациите в медиите, касаещи съда. 

18. Анализ на информацията, 
получена при обобщаване на 
посочените в настоящия план 

индикатори.  

При наличие на 
отрицателни за съда 
индикатори, по-лесно ще 
се предприемат 
корекционни мерки. 

За 2016 година съдилищата от съдебния район на 
Окръжен съд - Хасково са направили отчет и анализ по 

таблицата на индикаторите за изпълнение на 
Комуникационната стратегия. 
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19.Провеждане на 
проактивни комуникационни 

кампании 

Повишаване разбирането 

и доверието в съдебната 
система и по-добро 

познаване на 
провежданите от 
съдилищата политики, 

инициативи и дейности 

Ден на отворените врати в Районен съд – Хасково на 
25.04.2016 г.; Посещение в Езиковата гимназия „Проф. 

д-р Асен Златаров“ гр. Хасково за участие в на лекции 

на доцент Улрике Шулц от университета Ферн в Хаген, 

Германия, по демокрация и европейско право от 
04.10.2016 г. до 07.10.2016 г.; 
Сключено споразумение от Районен съд - Хасково за 
работа на доброволци от Младежки център – Хасково 

на 18.10.2016 г.;  Посещение и работа на доброволци от 
Младежки център гр. Хасково в Районен съд – Хасково 

на 21.11.2016 г. и на 19.12.2016 г. – ежемесечно всеки 

трети понеделник от месеца. 
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2. Обобщен отчет на съдебния район на Окръжен съд – Хасково за 
2016 г. по таблицата с индикаторите за изпълнение на 
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 г. – 2020 г. 

 

Индикатор 

 

 

Описание 
 И

зм
ер
и
те
л

  

 

Период на 

измерване 
 

Ц
ел
ев
а 

ст
ой
н
ос
т  

Източ 

ник на 

инфор 

мация 

 

Обслужени 

запитвания 

по Закона за 

достъп до 

обществена 

информация 

Обслужени запитвания по ЗДОИ за съдебния 
район на Окръжен съд - Хасково:  общо 10 броя, 

от които: 

- 1 бр. запитване, относно информация за брой 

постановени от ОС – Хасково присъди за 
убийства и опити за убийства, за периода 2012 г.-
2015 г.; 
- 2 бр. запитвания, за предоставяне на 
информация, свързана с вътрешните правила на 
ОС – Хасково и РС – Хасково, относно връчване 
на съдебни книжа по реда на Глава VI и Глава VII 

от ГПК; 

- 2 бр. запитвания, за предоставяне на 
информация, относно наличие на спогодба, на 
споразумение между ВСС и КЧСИ, както и такова 
между ОС – Хасково и ЧСИ с район на действие 
ОС – Хасково; 

- 2 бр. запитвания, за предоставяне на достъп до 

информация, свързана с вътрешните правила на 
ОС – Хасково, РС – Хасково и АС – Хасково, 

относно прилагане на чл. 13 от ЕКПЧ; 

- 1 бр. запитване, за предоставяне на информация, 
относно регламентация във връзка с възлагане на 
събиране на публични вземания, дължими към ОС 

– Хасково от страна на ЧСИ; 

- 1 бр. запитване, за предоставяне на вътрешни 

правила на РС – Хасково, относно прилагане на § 

3 от Закона за нотариусите и нотариалната 
дейност; 
- 1 бр. запитване, за предоставяне на проектни 

досиета по проекти, финансирани по ОПАК 

 

брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

10 

броя 
Адми 

нистра 
тивни 

данни 

 

Координацио
нни срещи/ 

разговори на 

представите 
ли на връзки 

с 
общественост
та на 

органите на 

съдебната 

власт 

Координационни срещи/разговори между 
представители на „Връзки с обществеността” на 
ОСВ за съдебния район на Окръжен съд - 

Хасково: общо 2 броя проведени срещи, от 
които:  

- една среща на дата 26.04.2016 г. в Апелативен 

съд – Пловдив, на която са присъствали двама 
представители на ОСВ – адм. ръководители – 

председатели на ОС – Хасково и на РС - Хасково;  

- една среща на дата 07.10.2016 г. във ВСС, на 
която е  присъствал един представител на ОСВ – 

адм. ръководител – председател на ОС - Хасково. 

Брой 

съв 
мест 
ни 

иници
ативи 

01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

2 

броя 
Покана 
за 
среща, 
Заповед 

за 
команди
ровка на 
председ
атели на 
ОС-

Хасково 

и на РС-

Хасково 

и доклад 

от 
команди
ровката 
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Съвместни 

координи 

рани между 

органите на 

съдебната 

власт 

медийни 

изяви и други 

инициативи, 

насочени към 

широката 

общественост 

 

Съвместни координирани между органите на 
съдебната власт медийни изяви и други 

инициативи, насочени към широката 
общественост в съдебния район на Окръжен съд - 

Хасково: общо 10 броя,  

от които: 

 - Ден на отворените врати, проведен на 
21.04.2016 г. в Съдебна палата-Хасково, 

съвместно с Районен съд – Хасково; 

- Във връзка с деня на отворените врати, на 
25.04.2016 г. в съд. зала № 6 на Окръжен съд – 

Хасково бе представена театрална постановка 
„Роза върху лед” от театрална група „Арлекин” с 
р-л Румяна Георгиева и гости – ученици от ГПЧЕ 

„Проф. д-р Асен Златаров” – Х-во, ПМГ „Акад. 

Боян Петканчин” – Х-во и ФСГ „Атанас Буров” – 

Х-во, както и представители на местната комисия 
за БППМН – Хасково; 

- Участие на Окръжен съд Хасково в 
образователна програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури” и изнесени в 
тази връзка 5 броя лекции пред ученици от ПМГ 

„Акад. Боян Петканчин” – Хасково. 

- Участие на Районен съд Хасково в образователна 
програма „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури”, реализирана съвместно с ВСС и 

Министерство на образованието; 

- Ден на отворените врати, проведен на 17.05.2016 

г. в Съдебна палата на РС-Димитровград; 

- Ден на отворените врати, проведен на 15.04.2016 

г. в Съдебната палата на РС-Свиленград; 

- Включване на РС-Свиленград в образователна 
програма „Съдебната власт- информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури”, считано от 17.11.2016 г.; 
 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

10 

броя 
Кален 

дар на 
съвмест
ни 

инициа 
тиви 

 -Ден на отворените врати, проведен на 08.04.2016 

г. в РС-Харманли;  

- Ежедневно обновяване на информацията на 
уебсайта на РС- Харманли; 

- Ден на отворените врати, проведен на 20.05.2016 

г. в РС-Ивайловград; 

    

Брой медийни 

изяви 

 

Брой медийни изяви в съдебния район на 
Окръжен съд - Хасково: общо 627 броя, 

от които:  

-интервюта на административните ръководители 

на съдилищата в съдебния район на ОС – Хасково 

- 11 бр.;  

- прессъобщения – 14 бр.;  

- пресконференции – 3 бр.; 

- публикации в местни, регионални и национални 

електронни и печатни медии, касаещи смяната на 
Адм. ръководители на Районен съд – Свиленград - 

19 бр.; 

- публикации в местни, регионални и национални 

електронни и печатни медии, касаещи дела с 
висок медиен и обществен интерес –  511 бр.; 

- публикации, относно конференции, семинари, 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

Общ 

брой 

меди
йни 

изяви 

– 627 

броя,  

Медиен 

мони 

торинг; 
Кален 

дар на 
планира
ни 

медийни 

събития 
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проекти и срещи на представителите на ОСВ с 
граждани, ученици, доброволци и т.н. – 29 бр.;  

- публикации във връзка с Ден на отворените 
врати – 8 бр.;  

- други статии и публикации, касаещи дейността 
на ОСВ – 32 бр. 

 

Проведени 

обучения за 

повишаване 
на 

квалификаци
ята свързана 

с 
комуникация
та с 
вътрешни и 

външни 

публики 

 

Проведени обучения за повишаване на 
квалификацията, свързана с вътрешната и 

външните публики:   9 броя, от които: 

- Участие в работна среща на 26.04.2016 г. в АС – 

Пловдив за обсъждане План за действие по 

изпълнение на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт 2014 г. – 2020 г., както и на 
необходимостта от експерти „Връзки с 
обществеността” – 2 – ма представители на 

ОСВ – адм. ръководители – председатели на 

ОС – Хасково и РС - Хасково; 

- Регионална среща на немскоговорящите 
контактни точки на Европейската съдебна мрежа 
за периода 25-29.09.2016 г. в гр. Брегенц, Австрия 
– 1 бр.; 

- Участие на Адм. ръководител-председател на 
ОС – Хасково в обучение в Европейския съд по 

правата на човека с цел по-добро познаване на 
функционирането и практиката на ЕСПЧ, за 
период 21-25.02.2016 г. в гр. Страсбург, Р 

Франция – 1 бр.; 

- Участие на Адм. ръководител-председател на 
ОС – Хасково в обучителен семинар по 

наказателно правосъдие на непълнолетни лица, 
организиран от Министерство на правосъдието и 

Посолството на Франция в Румъния, в рамките на 
проект „Укрепване на правния и институционален 

капацитет на съдебната система в сферата на 
младежкото правосъдие” по тематичен фонд 

„Сигурност” на Българо-швейцарската програма 
за сътрудничество – 1 бр.; 

- Конференция на тема „Защита на длъжника в 
изпълнителното производство” в гр. Хасково на 
30.09.2016 г. – 1 бр.; 

- Европейска конференция „Съдилища и 

комуникация” – 12.10.2016 г. – 15.10.2016 г. в гр. 

Будапеща, Унгария – 1 бр.; 

- Среща във връзка с образователна програма 
„Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури” в гр. София на 21.10.2016 г. – 1 бр. 

- Участие на Адм. ръководител-председател на ОС 

– Хасково в семинар на тема „Съдебни програми 

за медиация – опита на САЩ и следващи стъпки в 
България”, по проект „Медиация в подкрепа на 
бизнеса: Насърчаване на справедливото и 

целесъобразно разрешаване на спорове чрез 
съдебни програми за медиация” за период 3-

4.11.2016 г. в Пловдив, Парк хотел Пловдив – 1 

бр.; 

 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

9 

броя 
прове
дени 

обуче
ния 

Кален 

дар на 
обуче 
ния; 
Учебни 

програ 
ми; 

Списъци 

на 
обучава
щите се; 
Изда 
дени 

сертифи
кати за 
преми 

нато 

обуче 
ние 
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Вътрешни 

информацион
ни бюлетини, 

разпростране
ни към 

изпълнителна
та и 

законодател 

ната власт и в 

рамките на 

съдебната 

власт 

Вътрешни информационни бюлетини в рамките 
на ОСВ : 15 броя, от които: 

- 14 бр. информационни табели и брошури, 

разположени на възлови места в сградата на 
Съдебна палата – Хасково; 

- Вътрешна информационна страница на РС – 

Свиленград, създадена на 09.11.2016 г., за 
предоставяне на актуална информация на съдиите 
и служителите, относно тяхната работа 

 

 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

15 

броя 
Админи
стратив 
ни 

данни; 

данни на 
систем 

ния 
админи 

стратор 

 

Успеваемост 

на 

прессъобще 
нията и 

продължа 

ващи 

тематични 

публикации 

Прессъобщенията, публикувани на интернет 
страниците на съдилищата от съдебния район на 
Окръжен съд – Хасково спомагат за 
информираност на медиите относно предстоящи 

събития, инициативи, дела с висок медиен и 

обществен интерес и в тази връзка – всяка 
публикация в печатните и електронни медии, се 
базира на прессъобщенията, публикувани на 
интернет страницата на съда. Медиите, 
публикували информации, базирани на 
прессъобщения са: вестник „Хасковска Марица”; 

www.etv.bg; www.haskovov.net; www.haskovo.info; 

www.haskovov.marica.bg; 

www.haskovov.topnovini.bg; www.dariknews.bg;    

 

% 01.01.2016 г .-
31.12.2016 г. 

100 

% 

Медиен 

мони 

торинг 

Публикации 

и излъчвания 

в печатните и 

електронните 
медии 

През 2016 г. публикациите и излъчванията в 
печатните и електронните медии, касаещи 

съдебния район на Окръжен съд – Хасково са 
общо 627 на брой. 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

627 

броя 
Медиен 

мони 

торинг 

Време за 

реакция при 

комуника-

ционни/ 

медийни 

кризи 

 

- Окръжен съд – Хасково  –  времето за реакция 
при криза е определено в рамките на 40 работни 

минути; 

- Районен съд – Хасково  – времето за реакция 
при криза е определено в рамките на 1 работен 

час; 
- Районен съд – Димитровград  – нямат 
определено време за реакция при евентуална 
комуникационна (медийна) криза; 
- Районен съд – Харманли –  времето за реакция 
при криза е определено в рамките от 1 работен 

час до 1 работен ден; 

- Районен съд – Свиленград – нямат определено 

време за реакция при евентуална комуникационна 
(медийна) криза; 
- Районен съд – Ивайловград – нямат определено 

време за реакция при евентуална комуникационна 
(медийна) криза 

Часо 

ве 
01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

от 40 

работ
ни  

мину
ти до 

1 

рабо 

тен 

ден 

Кризи 

сен 

анализ 
 

Нови/обновен
и уебсайтове 
на органи на 

съдебната 

власт 

За посочения период на измерване, в съдебния 
район на ОС-Хасково, няма създадени нови 

уебсайтове и не са обновявани съществуващи 

такива. 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

0 Данни 

на систе 
мен 

админи 

стратор 
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Честота на 

обновяване 
на 

информация 

та на 

уебсайтовете 
на органите 
на съдебната 

власт 

Информацията на уебсайтовете на съдилищата в 
съдебния район на ОС – Хасково се обновява 
ежедневно. 

Дни 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

Все 
ки 

рабо 

тен 

ден 

през 
годи 

ната 

Данни 

на систе 
мен 

админи 

стратор 

 

Информацион
ни системи, 

осигуряващи 

онлайн 

достъп до 

информация 

за граждани и 

фирми 

Съдилищата в съдебния район на Окръжен съд – 

Хасково имат интернет страници, на които 

всекидневно се публикува информация за събития 
и факти от дейността на съда. В раздел „Съдебни 

актове” се публикуват ежедневно актовете на съда 
за съответния ден. 

Брой 01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

6 Данни 

на систе 
мен 

админи 

стратор 

 

Събития и 

инициативи, 

насочени към 

гражданите 
 

Събития и инициативи, насочени към гражданите 
в съдебния район на ОС - Хасково:  общо 17 броя, 

от които: 

- проведен Ден на отворените врати в съдилищата 
от съдебния район на ОС – Хасково-6 бр.; 

- във връзка с Ден на отворените врати в Съдебна 
палата – Хасково, представена театрална 
постановка „Роза върху лед” от театрална група 
„Арлекин” – Хасково и гости – ученици от 
математическа и езикова гимназии, както и 

представители на местната комисия за БППМН – 

Хасково – 1 бр.; 

- пилотна програма „Съдебна власт – информиран 

избор и гражданско доверие” – 1 бр.; 

- изнесени лекции от съдии, прокурори и 

следователи, на различни теми, пред ученици от 
ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – Хасково – 5 бр.; 

- посещение в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Хасково, за изнасяне на лекции по 

демокрация и европейско право от доцент Улрике 
Шулц от университета Ферн в Хаген  - 1 бр.; 

- сключено споразумение с РС – Хасково за 
работа на доброволци от Младежки център – 

Хасково – 1 бр.; 

- посещение на доброволци от Младежки център- 

Хасково в РС – Хасково – 1 бр.; 

- включване на РС – Свиленград в образователна 
програма „Съдебна власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури” на ВСС и МОН през учебната 
2016/2017 г. – 1бр. 

 

Брой 

 

 

 

Удов 
лет 
воре 
ност 

01.01.2016 г.- 
31.12.2016 г. 
 

17 

броя 
 

 

100 

% 

удовл
етвор
еност 

Кален 

дар на 
съби 

тията; 
Коорди 

натор на 
проекта-
съдия 
Стр. 

Дими 

тров 
 

Информацион
ни кампании, 

насочени към 

повишаване 
на 

осведоменост
та и правната 

култура 

 

Информационни кампании, насочени към 

повишаване на осведомеността и правната 
култура в съдебния район на ОС - Хасково: общо 

17 броя, от които: 

- проведен Ден на отворените врати в съдилищата 
от съдебния район на ОС – Хасково-6 бр.; 

- във връзка с Ден на отворените врати в Съдебна 
палата – Хасково, представена театрална 
постановка „Роза върху лед” от театрална група 
„Арлекин” – Хасково и гости – ученици от 

Брой, 

дости
гната 
аудит
ория 

01.01.2016 г. - 
31.12.2016 г. 

17 

броя 
уче 
ници  

Кален 

дар на 
комуни 

кацион 

ни и 

инфор 

мацион 

ни 

кампа 
нии 
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 математическа и езикова гимназии, както и 

представители на местната комисия за БППМН – 

Хасково – 1 бр.; 

- пилотна програма „Съдебна власт – информиран 

избор и гражданско доверие” – 1 бр.; 

- изнесени лекции от съдии, прокурори и 

следователи, на различни теми, пред ученици от 
ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – Хасково – 5 бр.; 

- посещение в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Хасково, за изнасяне на лекции по 

демокрация и европейско право от доцент Улрике 
Шулц от университета Ферн в Хаген  - 1 бр.; 

- сключено споразумение с РС – Хасково за 
работа на доброволци от Младежки център – 

Хасково – 1 бр.; 

- посещение на доброволци от Младежки център- 

Хасково в РС – Хасково – 1 бр.; 

- включване на РС – Свиленград в образователна 
програма „Съдебна власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури” на ВСС и МОН през учебната 
2016/2017 г. – 1бр. 

    

Взаимо-

действие 
между 

органите на 

съдебната 

власт и 

организа- 

циите от 

неправи 

телствения 

сектор 

 

Окръжен съд – Хасково подпомогна нелекото 

начинание на Сдружение „Програма правна 
помощ”, да помогне на лицата – пострадали и 

свидетели на престъпленията, като подпомогне в 
разпространението на информация за създадения 
електронен каталог на примерни текстове на 
документи необходими за участие на пострадали 

и свидетели на престъпления в наказателното 

производство.  

НПО – Разград; Споразумение за сътрудничество 

между Районен съд – Хасково и Фондация „Х и Д 

Джендър перспективи” – Димитровград. 

Брой 

срещи 

и 

съвме
стни 

иници
ативи 

01.01.2016 г. – 

31.12.2016 г. 
4 съв 
Мест 
ни 

ини 

циа 
тиви; 

2 сре 
щи 

Кален 

дар на 
срещите 

 

 

VIІІ. ОБЩИ ИЗВОДИ 

 

През 2016 г. всички съдии от съдилищата в съдебния 
район положиха усилия за срочно и качествено осъществяване на 
правораздавателната работа. Постигнатите резултати сочат на добра 
организация и високо качество на правораздаване в съдебния район. 

Всеки месец от административния ръководител на ОС-Хасково се 
изискват справки за просрочените съдебни актове от съдиите от 
районните съдилища и причините за това. Към настоящия момент в 
целия съдебен район е наложена практика съдиите да ги изготвят в 
законоустановения срок, с малки изключения. Изключения са вече и 

производствата, при които сроковете за разглеждането им са извън 

разумните такива. 
Следва да се отбележи, че за първи път през отчетния 

период всички съдийски щатове в съдебния район са заети, което също 
се отразява върху срочността в пряката правораздавателна дейност. 
Утвърдената щатна численост на съдиите във всички съдилища е 
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оптимална, поради което не следва да се допуска неоснователно 
забавяне на производствата, както и неизготвяне в законоустановените 
срокове на съдебните актове. Както съдиите, така и съдебните 
служители са професионално подготвени и с достатъчно стаж, а и 

обобщавайки статистическите данни, изложени в настоящия доклад, 

може да се направи категоричен извод, че работата ни отговаря на 
заложените критерии за бързина и качество на правораздаването, 
успяваме да отстояваме принципите и гаранциите за независимост на 
съдебната система и утвърждаване върховенството на Закона, въпреки, 

че ежедневно сме изправени пред всички предизвикателства, в т.ч. 
динамиката на законодателните промени и общественото недоверие. 

Усилията на всички следва да бъдат насочени основно 
към повишаване качеството на правораздаване, запазване на 
достигнатите стандарти за бързина на правосъдието и недопускане на 
необосновано забавяне на съдопроизводството, както и за улесняване 
достъпа до правосъдие от страна на гражданите, което да е предвидимо 
такова.  

За обществено доверие е необходимо да продължим да 
се борим ежедневно, но следва да отбележа, че на първо място то се 
печели след като всеки един от нас, работещите в системата, започне от 
самия себе си. Не можем да се примирим със създадения негативен 

образ на магистратите и упоритата тенденция на поддържането му при 

всеки отделен институционален дебат, но няма как да не се отбележи, че 
повод за това даваме и самите ние. Необходимо е да осъзнаем колко сме 
видими за обществото и как се отразява това върху авторитета на съда 
като институция.  В тази насока всички, които сме част от съдебната 
система следва да положим усилия, в т.ч. да спазваме всички заложени 

правила и норми на етично поведение, както и да се противопоставим на 
разделението, да сме по-единни и лично съпричастни към случващото се 
и това, което предстои. 

 

 

гр. Хасково, 27.02.2017г.  
 

 

 

МИГЛЕНА ТЯНКОВА                          

Административен ръководител- 
председател на ОС – Хасково 
 


