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Годишният доклад за 2015 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 2015 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. 3 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 2015 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; 

-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; 
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-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.   

 
 По данни на ОД на МВР - Хасково абсолютният 

брой на регистрираните престъпления в региона през 2015 година е 
увеличен, в сравнение с предходната 2014 година – 3 032 за 2015 
година, съответно 2 899 за 2014 година, което представлява увеличение 
от 4,6% в сравнение с предходната година. 

През 2015 година с близо 5 % е увеличението на 
криминалната престъпност. През отчетния период са били регистрирани 
общо 2 642 криминални престъпления при 2 508 престъпления за 2014г.  

Няма 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 390 икономически престъпления, при 391 за 2014г. 

Показател за ефективността в работата на 
полицейските органи е разкриваемостта на регистрираните 
престъпленията. През 2015 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 3 032 регистрирани 
престъпления 1 501 броя са разкрити, което представлява 49,5%. За 
сравнение през 2014 г. този процент е бил 39,4%. 

При криминалната престъпност разкриваемостта  
бележи значително увеличение в сравнение с предходната година с дял 
от 52,12% при 39,4% разкриваемост за 2014 г. 

При икономическата престъпност разкриваемостта е 
намаляла през настоящия отчетен период след увеличението през 2014 
г. През 2015 г. процента на разкритите икономически престъпления 
спрямо регистрираните е близо 32%, като в предходната 2014 г. е бил 
35%. 

През 2015 г. в Митница-Свиленград са регистрирани 
общо 176 броя престъпления, от които 165 са разкрити, т.е. 93,8%. През 
2014 г. в Митница-Свиленград са регистрирани общо 143 броя 
престъпления, от които 130 са разкрити,  което представлява 90,9 %. 

През 2015 година в ГПУ-Ново село са били 
регистрирани 43 броя престъпления, като от тях са разкрити 39 броя.За 
сравнение през 2014 година са били регистрирани 44 броя от които 42 
броя разкрити,а през 2013 година са били регистрирани 23 броя 
                                                 
1 Данни на НСИ – Преброяване на населението 2011г. 
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престъпления, като всички са били разкрити. През отчетната година се 
наблюдава 93 % разкриваемост, като разкриваемостта през 2014 година 
е 95 % , а през 2013 година е била 100 % . 

През 2015 година в ГПУ-Свиленград са регистрирани 
общо 890 броя престъпления от които 858 разкрити.За сравнение през 
2014 година са били регистрирани общо 566 броя престъпления от 
които 450 разкрити,а през 2013г. са били регистрирани общо 730 
престъпления от които 537 разкрити. През отчетната година в ГПУ-
Свиленград е налице  96 % разкриваемост, която е по-висока с 
изминалата 2014 година,когато разкриваемостта е била 79.5 % 
разкриваемост и през 2013 година когато е била 73,56 %. 

Характерното географско разположение на района, 
наличието на ПП - І-8 /магистрала, А-1/, ГКПП “Капитан Андреево“, 
ГКПП - “Капитан Петко Войвода” и Митница – Свиленград, 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 по характерни 
видове 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 01.01.2015 г. до края на годината са установени 417 
незаконно пребиваващи  чужди граждани, което е два пъти повече в 
сравнение с 2014 г., когато от тази категория  лица са установени 260 
души. По данни на ОД МВР Хасково звената на ГД”ГП” са задържали 
523 нелегални мигранти и предотвратили влизането в страната на 70 
лица от същата категория. Чуждите граждани са предимно от Сирия 
(над 65 %) Афганистан и Ирак. Най-рискови общини от Хасковски 
регион остават община Свиленград, община Любимец и община 
Харманли, на чиито територии са изградени три центъра за настаняване 
на чужди граждани.  

Интензитетът на престъпност през изтеклата година е 
11 289 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 ГПУ-Свиленград и ГПУ-Ново село, тъй 
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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 2015 г. са следните: 
Извършени са били 5 умишлени убийства, като 4 от 

тях са разкрити. През 2014г. е регистрирано едно убийство, което е било 
разкрито, през 2013г. броят им е бил 5, като и петте са разкрити. 

 От извършените през отчетния период 47 грабежа - 22 
са били разкрити, което представлява 46,8 %; за 2014г. от 45 грабежа 12 
са били разкрити, което представлява 26,6 при 44 грабежа, от които 
разкрити 22 за 2012 година. Броя 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 – 38 % при регистрирани 1208 престъпления 
467 от тях са били разкрити, за 2014г. този процент е 30%, като при 
регистрирани 1 297 регистрирани престъпления, 386 са били разкрити.  

 През отчетния период са били регистрирани 4 
изнасилвания – всички са разкрити, за 2014г. броят им е бил 7, от които 
1 разкрито. 

През 2015г. има регистрирани 16 престъпления за 
укривателство и подпомагане на нелегални мигранти (чл.281 и чл.294 от 
НК), като 7 от тях са разкрити. 
 

Особеностите на съдебния район се обуславят и от 
териториалното му разположение. През същия преминават два 
ключови трансконтинентални пътя – през ГКПП „Капитан Петко 
войвода” и ГКПП „Капитан Андреево”, който е външна граница на ЕС. 
През месец май 2011 година, беше открит и ГКПП „Ивайловград- 
Кипринос”. Тези гранични пунктове предопределят и особеностите на 
производствата в региона, свързани с участието на чужденци и 
трансгранична престъпност, които са подсъдни предимно на РС- 
Свиленград и ОС-Хасково. На територията на съдебния район в периода 
2011-2013 година са разкрити и функционират Транзитен център за 
бежанци – с. Пъстрогор, общ. Свиленград; Регистрационно-приемателен 
център – гр. Харманли, и двата от открит тип, както и  Специален дом за 
временно настаняване на чужденци – гр. Любимец към Дирекция 
„Миграция” към МВР, който е от закрит тип, в които се настаняват 
чужди граждани, търсещи защита. 
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I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
Щатната численост на Окръжен съд- Хасково към 

31.12.2015г. включва 16 съдии, 3-ма младши съдии и 40 съдебни 
служители - общо 59 щатни бройки.  

 
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 
31.12.2015 година и 3 щатни длъжности „младши съдия”, една от тях 
заета към 31.12.2015 година, а другите две са свободни. 

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 2015 година няма промяна в ръководния състав 
на Окръжен съд-Хасково. 

Един от щатовете за длъжността „младши съдия” е 
зает още от началото на годината от Лилия Иванова Митева, а младши 
съдиите Пламена Николова Събева и Недялко Христов Паталов бяха 
командировани със заповеди да изпълняват длъжността „съдия” 
съответно в Районен съд- Несебър и в Районен съд- Хасково.  

Младши съдия Недялко Христов Паталов беше 
командирован със заповеди №АД-215/07.11.2014г., №АД-
43/16.02.2015г. и №АД-101/14.04.2015г. на административния 
ръководител на Окръжен съд- Хасково да изпълнява длъжността 
„съдия” в Районен съд- Хасково от 17.11.2014 година до 03.07.2015 
година, поради командироването на съдия Васил Панайотов на 
осеммесечен стаж в Регистратурата на ЕСПЧ в Страсбург Франция и 
натовареността на съда. С решение №35 от заседание, проведено на 
18.06.2015г. същият е назначен на длъжността „съдия” в Районен съд- 
Свиленград, считано от 04.07.2015г. 
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Младши съдия Пламена Николова Събева беше 
командирована със заповед №1093/16.07.2014 година на председателя 
на Върховния касационен съд да изпълнява длъжността „съдия” в 
Районен съд- Несебър от 21.07.2014 година до назначаването й от ВСС 
на постоянно място, поради значително над средната за страната 
натовареност на този съд и незаетата щатна бройка за съдия, а също и 
предстоящ продължителен отпуск, поради бременност и раждане на 
друг съдия. С решение №35 от заседание, проведено на 18.06.2015г. е 
продължен срока на назначението й на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ 
до 01.08.2015г. и от 02.08.2015г. е назначена на длъжността „съдия” в 
Районен съд- Бургас. 

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

- към 01.01.2012 година по утвърдено щатно 
разписание са 18 щатни длъжности „съдия” и 3 щатни длъжности 
„младши съдия”, от които незаети 3 щатни длъжности „съдия” и 2 
щатни длъжности „младши съдия”. С решения на ВСС през 2012 година 
беше намалена щатната численост на съда с две щатни бройки за 
длъжността „съдия” и така към 31.12.2012 година щатните длъжности 
„съдия” са намалени на 16, а щатните длъжности „младши съдия” са 3, 
от които незаети 2 щатни длъжности „младши съдия”; 

- през 2013 година по утвърдено щатно разписание са 
16 щатни длъжности „съдия” и 3 щатни длъжности „младши съдия” и 
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;  

 
С решение на ВСС по протокол №26 от заседание, 

проведено на 20.05.2015 година Административният ръководител- 
председател на Окръжен съд- Хасково Миглена Тенева Тянкова е 
повишена на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

С решение на Комисията по предложенията и 
атестирането на ВСС по протокол №61 от заседание, проведено на 
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08.12.2015 година е открита процедура за периодично атестиране на 
Филип Желязков Филипов- съдия в ОС- Хасково с ранг „съдия в АС”, 
Тодор Илков Хаджиев- Съдия в ОС- Хасково с ранг „съдия в АС” и 
Красимир Димитров Димитров- Съдия в ОС- Хасково с ранг „съдия в 
АС”, която не е приключила към настоящия момент. Освен 
предложение за периодично атестиране, по отношение на съдиите 
Филип Филипов, Красимир Димитржов и Тодор Хаджиев са изготвени и 
предложения от административния ръководител-председател на ОС-
Хасково за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”.   

Към 31.12.2015 година всички 16 съдии при Окръжен 
съд- Хасково са с по- горен ранг от заеманата длъжност. От тях 3 са с 
ранг “съдия в АС” /но към м. Октомври, 2015 година им е изготвено 
предложение за повишаване на място в ранг – виж по-горе/ и 13 са с 
ранг “съдия във ВКС и ВАС”, както следва:  

Миглена Тенева Тянкова - административен 
ръководител-председател на Окръжен съд- Хасково, с ранг „съдия  във 
ВКС и ВАС”; 

Милена Димитрова Петева- Георгиева - заместник на 
административния ръководител- заместник председател на Окръжен 
съд- Хасково, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”; 

Милена Димитрова Дечева- заместник на 
административния ръководител- заместник председател на Окръжен 
съд- Хасково, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”; 

Господинка Жекова Пейчева - съдия в ОС- Хасково с 
ранг „съдия във ВКС и ВАС”; 

Стратимир Гошев Димитров - съдия в ОС - Хасково с 
ранг „съдия във ВКС и ВАС”; 

Кольо Велков Димитров - съдия в ОС - Хасково с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС”; 

Деляна Стойчева Пейкова - съдия в ОС- Хасково с 
ранг „съдия във ВКС и ВАС”; 

Тошка Иванова Тотева - съдия в ОС- Хасково с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС”; 

Боряна Петрова Бончева – Димитрова - съдия в ОС- 
Хасково с ранг „съдия във ВКС и ВАС”; 

Анна Владимировна Петкова - съдия в ОС- Хасково с 
ранг „съдия във ВКС и ВАС”; 

Йонко Георгиев Георгиев- съдия в ОС- Хасково с ранг 
„съдия във ВКС и ВАС”; 

Жулиета Кръстева Серафимова- съдия в ОС- Хасково 
с ранг„съдия във ВКС и ВАС”;  

Георги Гочев Георгиев- съдия в ОС- Хасково с 
ранг„съдия във ВКС и ВАС”; 
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Филип Желязков Филипов- съдия в ОС- Хасково с 
ранг „съдия в АС”; 

Тодор Илков Хаджиев- Съдия в ОС- Хасково с ранг 
„съдия в АС”; 

Красимир Димитров Димитров- Съдия в ОС- Хасково 
с ранг „съдия в АС”. 

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.  

 
1.2.Правораздавателна структура 
 
И през отчетната 2015 година правораздавателната 

структура на съда включваше две отделения, обособени съобразно чл.84 
ал. 2 ЗСВ: 
 - 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”, заети още от 
началото на годината от Лилия Иванова Митева, Пламена Николова 
Събева и Недялко Христов Паталов. Но реално Пламена Събева и 
Недялко Паталов през 2015г. не са работили в ОС- Хасково като младши 
съдии, тъй като Пламена Събева със заповед №1093/16.07.2014 година 
на председателя на Върховния касационен съд беше командирована да 
изпълнява длъжността „съдия” в Районен съд- Несебър от 21.07.2014 
година до назначаването й от ВСС на постоянно място, а Недялко 
Паталов беше командирован със заповеди №АД-215/07.11.2014г., №АД-
43/16.02.2015година и №АД-101/14.04.2015година на административния 
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ръководител на Окръжен съд- Хасково да изпълнява длъжността 
„съдия” в Районен съд- Хасково от 17.11.2014 година до 03.07.2015г.    

След което са назначени на длъжност „съдия” 
съотвенто в Районен съд- Бургас и Районен съд- Свиленград с решение 
№35 от заседание, проведено на 18.06.2015г.  

Младши съдия Лилия Иванова Митева участва 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. До 30.09.2015 година се използваше програмният продукт за 
електронно разпределение на принципа на случайния избор „Law 
Choice”, предоставен от ВСС, а от 01.10.2015 година съгласно решение 
на ВСС по протокол №23 от заседание, проведено на 07.05.2015г. и 
указания от ВСС от 18.08.2015г. се 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 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 2015 

година съдиите са участвали в общо 19 обучения, курсове, работни 
срещи, форуми, кръгли маси, дискусии и конференции, организирани от 
НИП, неправителствени организации, по проекти по ОПАК и други. 
Създадената организация в съда позволява на практика всеки желаещ 
магистрат да посещава обучения в НИП, след одобряване на заявката му 
от Института. 

По проект за регионални обучения, Окръжен съд- 
Хасково кандидатства и бяха одобрени средства от НИП за две 
обучения на място на съдиите от целия съдебен окръг.  

На 23.10.2015 година в Конферентата зала на хотел 
„Родопи” в град Хасково се проведе първото регионално обучение на 
тема: „Особени производства по НПК по глави ХХVІІ, ХХVІІІ и ХХІХ”, 
организирано от Окръжен съд- Хасково със съдействието на 
Националния институт на правосъдието с лектор на обучението 
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Цветинка Пашкунова- съдия във Върховен касационен съд. В 
обучението взеха участие 12 съдии и 1 младши съдия от ОС- Хасково и 
20 съдии от районните съдилища. 

На 13.11.2015 година в Конферентата зала на хотел 
„Родопи” в град Хасково се проведе второто регионално обучение на 
тема: „Проблеми на производството по несъстоятелност” , организирано 
от Окръжен съд- Хасково със съдействието на Националния институт на 
правосъдието с лектор на обучението Костадинка Недкова- съдия във 
Върховен касационен съд. В обучението взеха участие 16 съдии и 1 
младши съдия от ОС- Хасково и 13 съдии от районните съдилища. 

 
 
2. Съдебна администрация 
 
2.1. Общ брой, разпределение по длъжности и 

динамика на щатовете за предходните три години 
Одобреното щатно разписание на Окръжен съд- 

Хасково към 01.01.2015г. включва 40 щатни бройки за съдебна 
администрация, която се състои от съдебен администратор, обща и 
специализирана администрация. 

С решение на ВСС по протокол №61 от заседание, 
проведено на 10.12.2015г. е дадено съгласие за трансформиране на една 
свободна щатна длъжност „съдебен деловодител” в една щатна бройка 
за длъжността „съдебен помощник” и е намалена щатната численост на 
Окръжен съд- Хасково с една свободна щатна длъжност „призовкар”, 
считано от 01.01.2016 година. На основание горепосоченото решение е 
издадена заповед №АД-332/30.12.2015г. от административния 
ръководител- председател на съда за трансформацията.  

Към 31.12.2015 година одобреното щатно разписание 
на Окръжен съд- Хасково все още включва 40 щатни бройки за съдебна 
администрация. 

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

1 щатна длъжност „съдебен администратор”;  
1 щатна длъжност „главен счетоводител”.  
Общата администрация се състои от общо 5 щатни 

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

на съдебното имущество”; По длъжностна характеристика на този 
служител са възложени и задълженията за длъжността „завеждащ 
Регистратура Класифицирана информация”; 

1 щатна длъжност „младши специалист-човешки 
ресурси”; 
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1 щатна длъжност „системен администратор”; 
1 щатна длъжност „касиер, същият и домакин”; 
1 щатна длъжност „съдебен статистик”. 
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 28 щатни бройки, по длъжности и 
брой щатове, както следва: 

1 щатна длъжност „съдебен помощник”; 
1 щатна длъжност „завеждащ служба- съдебни 

секретари”; 
10 щатни длъжности „съдебен секретар”; 
11 щатни длъжности „съдебен деловодител”; 
1 щатна длъжност „архивар”; 
4 щатни длъжности „призовкар”. 
Техническите длъжности са общо 5, както следва: 
1 щатна длъжност „шофьор, той и куриер”; 
3 щатни длъжности „чистач”; 
1 щатна длъжност „работник, поддръжка сграда- 

огняр”. 
Динамиката на щатовете в администрацията на 

Окръжен съд- Хасково в сравнение с предходните три години е, както 
следва:  

- през 2012 година 39 щатни бройки за съдебни 
служители по утвърденото щатно разписание на съда; 

- 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. 

 
На 08.06.2015 година, Милена Николова Манолова 

напусна длъжността „съдебен архивар”, поради преместването й на 
работа в Районен съд- София и на същата дата Иванка Георгиева 
Чардаклиева беше преназначена от длъжността „съдебен секретар” на 
овакантената щатна длъжност „съдебен архивар”.  

Със заповед № АД-152/12.06.2015г. на 
административния ръководител- председател на съда беше обявен 
конкурс за свободната щатна длъжност „съдебен секретар” и след 
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проведения конкурс, класирания от комисията на първо място кандидат 
Росица Златкова Тодорова постъпи на работа на 06.11.2015година. 

Със заповед № АД-134/01.06.2015г. на 
административния ръководител- председател на съда една щатна 
длъжност „съдебен секретар” е трансформирана в една щатна 
длъжността „съдебен статистик” от 01.06.2015 година и Славея Жекова 
Калоянова- съдебен секретар в Окръжен съд- Хасково е преназначена на 
длъжността „съдебен статистик” на същата дата. 

Със заповед № ЛС-562/07.12.2015г. на 
административния ръководител- председател на съда е прекратено 
трудовото правоотношение с Гинка Божинова Стамова - съдебен 
деловодител на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ, поради 
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. С 
протокол №52 от заседание, проведено на 16.12.2015г. Комисия 
„Съдебна администрация” на ВСС предлага да се намали щатната 
численост на съда с една щатна бройка за длъжността „съдебен 
деловодител” след освобождаването й и с решение на ВСС по протокол 
№ 7 от 04.02.2016г. е намалена щатната численост на съда.  

Няма наложени дисциплинарни наказания на съдебни 
служители през отчетния период, нито образувани дисциплинарни 
производства. След приключване на атестационните процедури за 2015 
година са повишени в ранг 14 съдебни служители.  
 В края на отчетния период има общо четири незаети 
щатни бройки в съдебната администрация, както следва: една щатна 
бройка за длъжността „съдебен деловодител”, трансформирана от 
01.01.2016г. в „съдебен помощник” и една щатна бройка за длъжността 
„чистач”, а с останалите две щатни бройки - 1 „призовкар” и 1 „съдебен 
деловодител” в началото на 2016 г. е намалена щатната численост на 
съда. 

 
Съотношението на броя на служителите към броя на 

магистратите в Окръжен съд- Хасково е следното: 
 

o 40 служители общо/ 19 магистрати - 2,10 
 
2.2. Повишаване квалификацията на служителите 
 
В организираните от НИП обучения за съдебни 

служители са подадени общо 32 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: „Етично поведение на 
съдебния служител”, „Управление на човешките ресурси. 
Организационно поведение и управление на стреса”, „Етични 
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предизвикателства в работата на съдебните служители”, „Съдебно 
сътрудничество по граждански дела”, „Съдебно сътрудничество по 
наказателни дела”, „Защита на личните данни в съдебната система”.  

В още 9 обучения на теми: „Стратегическо планиране 
и бюджетно финансиране в съдебната система”, „Начално обучение с 
програмен продукт „ПОЛИКОНТ”, „Финансово управление и контрол в 
публичния сектор”, „Управление на риска в пуличния сектор”, „Закон за 
обществените поръчки- практика на прилагане”, „Специализирано 
обучение за съдебни статистици и съдебни служители, извършващи 
статистическа дейност”, „Разработване и внедряване на единен портал 
на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал”  
„Първоначално обучение по защита на класифицираната информация” 
„Здравословни и безопасни условия на труд”, организирани съответно 
от Висш съдебен съвет, Държавна комисия по сигурността на 
информацията, Школата по публични финанси към Министерство на 
финансите, „Европейски консултантски център Превента- М” ЕООД, 
„С+С Аутоматион” ООД, са взели участие седем съдебни служители от 
ОС- Хасково. 
 
 

3. Предложения за промени в щата 
 
Съотношението на броя на служителите към броя на 

магистратите в Окръжен съд- Хасково през 2015 година в сравнение с 
предходните три години е, както следва: 

2015 година-     40 служители / 19 магистрати - 2,10; 
2014 година-     40 служители / 19 магистрати - 2,10; 
2013 година-     39 служители / 19 магистрати - 2,05; 
2012 година-     39 служители / 19 магистрати – 2,05. 
Предвид факта, че в районните съдилища в съдебния 

район на Окръжен съд- Хасково всички щатни бройки за длъжността 
„съдия” са заети към настоящия момент и не е възможно на трима 
младши съдии да се осигури назначаване след изтичане на мандата им, 
намирам за целесъобразно щатната численост на ОС- Хасково да бъде 
намалена с 1 щатна длъжност „младши съдия” от 01.01.2019 г., с оглед 
застъпване на мандата на оставащите два щата. 

Щатната численост на съдебната администрация на 
Окръжен съд- Хасково вече е намалена за 2016 година с две щатни 
длъжности -  за „съдебен деловодител” и  „призовкар”. 
  
 Считам, че по този вачин ще бъде постигната 
максимална оптимизация на съдебната администрация, в т.ч. с оглед 
реализиране на реални икономии за бюджета на съдебната власт, както 
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и оптимизация с оглед вменените им служебни задължения, в т.ч. при 
условията на съвместяване и при необходимост от заместване.  

 
4. Организационна дейност. Извършени проверки в 

Окръжен съд - Хасково от други органи и институции 

През 2015 година административният ръководител- 
председател на Окръжен съд-Хасково осъществяваше общо 
организационно и административно ръководство, съгласно чл. 86, ал. 1, 
т. 1 от Закона за съдебната власт. 

През 2015 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 становище във връзка с изменението на ГПК, обсъждане на 
становищата на съда по искания на председателя на ВКС за издаване на 
тълкувателни решения и други. През 2015 година съдиите от 
„гражданско отделение” на ОС- Хасково са изразили 10 становища по 
тълкувателни дела на ВКС, а съдиите от „наказателно отделение” на 
ОС- Хасково са изразили 4 становища по тълкувателни дела.  

Със Заповед № 135/26.10.2015 г. на председателя на 
Апелативен съд-Пловдив на основание чл. 106, ал. 1, т. 6 ЗСВ в 
Окръжен съд- Хасково през месец ноември 2015 година беше извършена 
проверка по движението на делата и организацията на работа. Докладът 
за резултатите от извършената проверка постъпи в ОС-Хасково на 
11.02.2016 година. Същият е качен незабавно в локалната мрежа на ОС-
Хасково за сведение на съдиите и съдебните служители. Със Заповед 
№АД-26/15.02.2016 година е насрочено Общо събрание на съдиите, като 
т. 1 от дневния ред е обсъждане на констатациите и препоръките в 
Доклада, както и набелязване на мерки за осъществяване на последните. 
Като цяло констатациите в доклада са положителни – взети са мерки за 
изпълнение на препоръките от предходния Доклад за 2014 година; 
установена е сравнително равномерна натовареност на съдиите от 
наказателно и гражданско отделения, като минималната разлика в 
натовареността се дължи на смяната на програмния продукт за 
разпределение на делата, считано от 01.01.2015 година по Решение на 
ВСС и нулиране на програмата, което е довело до невъзможност за 
изравняване на натовареността след летните отпуски на съдиите; 
констатирано е спазване на сроковете за разглеждане и решаване на 
делата от всички съдии /с малки изключения, най-вече по дела с 
фактическа и правна сложност/; установено е също, че е организирана 
работата по безхартиения обмен с районните съдилища и с АС-Пловдив. 
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Крайните изводи в Доклада са, че е създадена отлична организация при 
образуване и движение на делата, спазват се стриктно изискванията на 
процесуалните закони; съдебните служители изпълняват стриктно 
изискванията на ПАС, своевременно изпълняват разпорежданията на 
съдиите и работата им е на много високо професионално ниво. Част от 
дадените препоръки касаят дейността на съдията-докладчик в 
производствата – преценка на възможността да изготвят и изпращат на 
страните преди първото съдебно заседание проект за доклад по 
граждански и търговски дела; да се прецени възможността при 
първоинстанционните наказателни дела от общ характер, когато същите 
са с голяма фактическа и правна сложност, още при насрочването им да 
се предвижда участие на запасни съдии и съдебни заседатели. По 
отношение на останалите две препоръки съдиите докладчици в 
производствата по несъстоятелност да постановяват надлежни 
разпореждания за обявяване на всички обстоятелства в Търговския 
регистър, респ. тези разпореждания да се предоставят незабавно на 
съотв. служители за изпълнение, както и делата по които се провеждат 
заседания при закрити врати да се съхраняват отделно от останалите 
дела, по възможност в закрити шкафове, са взети необходимите 
административни мерки със Заповед на административния ръководител. 

През 2015 година беше извършена проверка от 
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни 
средства, за резултатите от която не е получен доклад. 

На 12 и 13.10.2015 година на основание заповед № 
КП-01-8/18.09.2015г. на Главен инспектор на ИВСС беше извършена 
контролна проверка на ОС- Хасково по основанията за отмяна на 
съдебните актове по наказателните дела на първата инстанция за 
периода 01.01.2014г. 30.09.2015г., с оглед констатациите от предходната 
проверка на ИВСС през 2012 година. В акта с резултатите от 
извършената контролна проверка Инспекторатът към ВСС прави 
следните изводи: предвид обстоятелството, че отменените и върнати за 
ново разглеждане от първоинстанционния съд през 2010 г. и 2011 г. са 
били 80 /констатации от предходната проверка през 2012 година на 
ИВСС/, а през периода 01.01.2014г.-30.09.2015г. са 5, следва да се 
направи извода, че по този показател броят значително е намалял, а 
неоснователно върнати няма, което говори за подобряване качеството на 
работа на Районен съд- Хасково и Окръжен съд- Хасково. Въз основа на 
направените констатации и изводи, Инспекторатът към ВСС не намира 
за необходимо да дава препоръки, а само препоръчва добрата практика 
да продължи. 
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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. изпратените по подсъдност, върнатите за ново 
разглеждане и продължаващи под същия номер дела/ е 1913. 
Несвършените дела от предходен период /към 01.01.2015 година/ са 
били 254 броя, а неприключилите производства към края на отчетния 
период /31.12.2015 година/ са 226. 

 
Сравнителният анализ с предходните три години е 

илюстриран в следната таблица: 
 

Общ брой дела 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Дела за разглеждане 2193 2272 2187 2167 

Несвършени дела 228 253 254 226 

Процентно 
съотношение 

10,39 % 11,14% 11,61% 10,42% 

Новообразувани 1957 2044 1934 1913 

Процентно 
съотношение 

89,24 % 89,96% 88,43% 88,28% 

 

Цифрите сочат една сравнително трайна и устойчива 
тенденция, с изключение на ръста от новобразувани дела /най-вече 
наказателни/ през 2013 година, което се дължи на  рязко нарастналия 
брой от новообразувани първоинстанционни наказателни дела от общ 
характер по чл. 242, ал. 1, б. „а” от НК, т.нар. „системна контрабанда”. 

 

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 
 

2012 г. 822 887 814 
2013 г. 896 969 899 
2014 г. 750 820 762 
2015 г. 880 938 871 
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2.1. Наказателни дела първа инстанция 
 
През 2015 година в Окръжен съд- Хасково са 

постъпили общо 633 наказателни дела първа инстанция, разпределени в 
сравнение с предходните три години, както следва: 

 
 

Вид  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
НОХД 181 279 185 173 
ЧНД от досъд. 260 264 252 357 
Кумулации 15 9 19 11 
Реабилитации 2 16 12 3 
Др.дела  67 62 77 89 

 
 
Наказателни дела общ характер 
 
Към 01.01.2015г. останалите несвършени НОХД от 

предходния отчетен период са 22, при 36 дела за 2014г., при 27 за 2013г. 
и 29 за 2012г.  

През 2015 година в Окръжен съд- Хасково са 
постъпили общо 173 НОХД, при 185 за 2014г., при 279 за 2013г. и 181 за 
2012г. Налице е тенденцията на спад в постъплението.  

 
Структурата им за 2015 г. най-общо е следната: 

 - престъпления против личността: 11 дела, /при 7 през 
2014г./, от тях 2 убийства по чл. 115-118 НК, 3 дела за причинена смърт 
по непредпазливост- чл. 123 НК е 4 дела за изнасилване- чл. 152, ал. 4 от 
НК; 
 - престъпления против собствеността: 16 дела /при 7 
през 2014г./, от тях 12 грабежа по чл. 199 НК; 
 - престъпления против стопанството: 113 дела, /при 
126 през 2014г./ от тях 11 за контрабанда на наркотични вещества по 
чл.242, ал. 2 и 3 от НК, 2 против паричната и кредитна система; 
 - престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителната системи: 6 дела /при 11 за 2014г./, 2 от тях укриване на 
данъчни задължения- чл.255-чл.257 от НК; 
 - престъпления против дейността на държавни органи 
и обществени организации: 1 дело, /при 7 за 2014г./ за подкуп; 
 - документни престъпления: няма такива дела, през 
2014г. също няма такива дела;  
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- общоопасни престъпления: 26 дела /26 през 2014г./, 
от които 14 транспортни престъпления, 12 престъпления с предмет 
наркотични вещества. 
 Анализа на постъпленията сочи на известни промени. 
Постъпилите обвинителни актове за престъпления против стопанството 
през отчетния период са намалели в сравнение с предходната година 
/113 през отчетния период, а през 2014 г.- 126/. Намалели са също и 
престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи- 6 през 2015 г. при 11 за 2014 г., както и престъпленията против 
дейността на държавни органи и обществени организации- 1 през 2015 
г. при 7 за 2014 г. Престъпленията против собствеността са се 
увеличили- 16 през 2015 г. при 7 през 2014 г., а общоопасните 
престъпления са без промяна- 26 през 2015г. при 26 през 2014г.  
  

През 2015 година делата за разглеждане от този вид са 
195 броя, при 221 за 2014г., при 306 за 2013г. и 210 за 2012г., т.е. в 
сравнение с предходната година се бележи спад с 26 
първоинстанционни наказателни дела от общ характер.  

 
През 2015 година са свършени общо 159 НОХД при 

при 199 през 2014г., 270 за 2013г. и 183 за 2012г., от които: 
 - с присъда- 40 дела; 

- със споразумение - 100 дела; 
 - прекратени- 19. 
  Свършените със споразумение НОХД през 2015г. 
представляват 62,89 % от всички свършени през годината НОХД. 

 
В края на отчетния период останалите несвършени 

НОХД са 36, при 22 за 2014г., 36 за 2013г. и 27 за 2012г.  
 
От свършените през 2015г. 159 НОХД в срок до 3 

месеца са приключили 139 дела – 87 %. За сравнение в 3 - месечен срок 
през 2014г. са приключени 161 дела- 81%, през 2013г. са приключени 
242 дела- 90%, а през 2012г. - 84%. от всички НОХД. По този показател 
е налице повишаване в срочността на работа в сравнение с предходните 
години, с изключение на 2013 година. Но следва да се отбележи, че през 
2013 година, когато е най- висок процента на свършените в 3- месечен 
срок дела, голяма част от новообразуваните дела по чл. 242, ал. 1, б. „а” 
от НК приключваха със споразумения по реда на чл. 381 и сл. или по 
реда на чл. 384 вр. чл. 381 от НПК.  

 
Общият брой на съдените лица през 2015г. по НОХД 

са 157, от които 146 осъдени и 11 оправдани. Влезлите в сила 
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оправдателни присъди през 2015 година са 3 /три/ на брой, като 
оправданите с тях лица са 11. За сравнение през 2014г. съдените лица са 
207, от които 205 осъдени и 2 оправдани, през 2013г. съдените лица са 
268, от които 263 осъдени и 5 оправдани, а през 2012г. съдените лица са 
205, от които 202 осъдени и 3 оправдани. 

По 41 НОХД постановените съдебни актове са били 
обжалвани/протестирани пред въззивния съд.  

Правораздавателната работа на Окръжен съд- Хасково 
по НОХД като първа инстанция за 2015 година и за предходните три 
години може да бъде илюстрирана така: 

 
Година постъпили за  разглеждане свършени 
2012 г. 181 210 183 
2013 г. 279 306 270 
2014 г. 185 221 199 
2015 г. 173 195 159 
 
 
Вид престъпление 2012г. 2013г. 2014г. 

 
2015г. 

Глава І – Прест.п/в 
републиката 

0 0 0 0 

Глава ІІ – Прест.п/в 
личността 

15 6 7 11 

Глава V – Прест.п/в 
собствеността 

20 6 7 16 

Глава VІ – Прест.п/в 
стопанството 

114 228 126 113 

Глава VІІ – Прест.п/в 
ФДОС 

4 9 11 6 

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

11 6 7 1 

Глава ІХ – Документни 
престъпления 

0 0 1 0 

Глава Х – Прест.п/в 
общ.спокойствие 

0 0 0 0 

Глава ХІ – 
Общоопасни прест. 

17 24 26 26 

Общо 181 279 185 
 

173 

 
За календарната 2015г. няма НОХД, свършени по реда 

на глава 24 НПК /бързо производство/, нито по глава 25 НПК /незабавно 
производство/.  

Свършените НОХД по реда на съкратеното съдебно 
следствие /глава 27 НПК/ са 21 броя, което представлява 13,21% от 
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общо свършените 159 НОХД през годината, при 17 дела за 2014г., 14 
дела за 2013г. и 15 дела за 2012г.  

 
Общият брой дела, по които през 2015г. съдебното 

производство е било прекратено и са били върнати на Окръжна 
прокуратура-Хасково е 17 НОХД, в т.ч. по едно от наказателните дела 
от общ характер, образувани по внесени от ОП-Хасково споразумения 
по реда на чл. 381 и сл. НПК, съдът е отказал да го одобри и е прекратил 
съдебното производство, и 2 НАХД /при 17 НОХД и 3 НАХД за 2014г., 
12 НОХД и 1 НАХД за 2013г. и 16 за 2012г./. Причините за това са 
допуснати на досъдебното производство отстраними съществени 
нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване 
процесуалните права на страните, както и поради несъответствие на 
фактическото обвинение с правната квалификация на деянието.   

 
Прекратените и върнати на прокуратурата през 2015 

година НОХД, поради съществени нарушения на процесуалните 
правила представляват 10,69 % /общо 17 броя дела/ от всички свършени 
първоинстанционни общ характер дела през годината, които са 159.  

 Както се посочи, за отчетния период са осъдени общо 
146 лица по НОХД, а оправдани – 11 лица с постановени през отчетния 
период присъди, при 2 лица през 2014г., 5 лица през 2013г. и 3 лица през 
2012г.  

Постановените оправдателни присъди през 2015г. са 
три и представляват 1,89% от общо свършените през годината 159 
НОХД. 

 
Новобразуваните административно-наказателни дела 

/по чл. 78а НК/ са 6 броя, а за разглеждане 8 дела, от които 6 броя са 
приключили. През отчетния период по две от образуваните по реда на 
глава 28 от НПК дела са били прекратени съдебните производства и 
същите са върнати на прокурор. 

   
През 2015 година в ОС-Хасково не са образувани 

първоинстанционни наказателни дела от общ характер, които да се 
характеризират като такива с висок обществен интерес.   

 
 

  През 2015 г. са образувани 454 първоинстанционни 
частни наказателни дела /в т.ч. реабилитации, кумулации и вземане на 
мярка за неотклонение ЗС и др./, от които 29 дела, по които са 
извършвани разпити пред съдия по досъдебно производство.  
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ЧНД – І-ва 
инстанция 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Дела за разглеждане 345 357 357 462 

Несвършени дела 5 10 8 4 

Процентно 
съотношение 

1,47% 2,80% 2,24% 0,87% 

Новообразувани 340 347 350 454 

Процентно 
съотношение 

98,55% 97,20% 98,04% 98,27% 

 
 
2.2. Въззивни наказателни дела 
 
Към 01.01.2015г. останалите несвършени 

второинстанционни наказателни дела от предходния отчетен период са 
19 дела, при 24 за 2014г., при 33 за 2013г., 28 за 2012г. и 17 за 2011г.  

През 2015 година в Окръжен съд- Хасково са 
постъпили общо 122 въззивни наказателни дела, при 115 през 2014г., 
159 за 2013г. и 184 за 2012г., от които: 

- по жалби – 99 /81,15 %/; 
- по протести – 23 /18,85 %/. 
Разпределението на постъпленията по районни 

съдилища е както следва: 
- РС- Хасково- 32 дела; 
- РС- Димитровград- 34 дела; 
- РС- Свиленград- 30 дела; 
- РС- Харманли- 19 дела; 
- РС- Ивайловград- 7 дела. 
При тези данни през 2015 година делата за 

разглеждане са 141 броя, при 139 за 2014г., 192 за 2013г. и 212 за 2012г.  
През 2015 година са свършени общо 115 въззивни 

наказателни дела, при 120 за 2014г, 168 за 2013г. и 179 за 2012г. В срок 
до 3 месеца са приключили 86 дела -  75% от всички второинстанционни 
наказателни дела.  

Резултатите от въззивния контрол на работата на 
районните съдилища са следните: 

- присъдата потвърдена – 57 дела; 
- присъдата изменена: приложен чл. 66 НК- 1 дело; 
- присъдата изменена: отменен чл. 66 НК- 0 дела; 
- присъдата изменена: намалено наказание- 11 дела; 
- присъдата изменена: увеличено наказание- 1 дело; 
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- присъдата отменена изцяло с връщане за ново 
разглеждане- 12 дела; 

- присъдата отменена отчасти с връщане за ново 
разглеждане- 1 дело; 

- присъдата отменена, с постановена нова присъда- 9 
дела; 

- с други изменения в наказателната част- 16 дела; 
- присъдата изменена в гражданската част- 3 дела; 
- делото прекратено- 4 дела. 
В края на отчетния период /31.12.2015 година/ броят 

на останалите несвършени въззивни наказателни дела е 26.  
 
 
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 

 
2012 г. 184 212 179 
2013 г. 159 192 168 
2014 г. 115 139 120 
2015 г. 122 141 115 

 
През отчетния период е  налице увеличение в 

постъпленията, макар тенденицята в предходните периоди да е била 
спад в постъпленията на въззивни наказателни производства. 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 намалелия брой дела 
на РС- Хасково. 

 
В началото на 2015 г. са останали несвършени 7 

второинстанционни частни наказателни дела, образувани по частни 
жалби или протести. Постъпилите са 125 дела /при 90 за 2014г., 107 през 
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2013г. и 113 през 2012г./. Свършени са 131 такива дела /при 85 през 
2014г., 107 през 2013г. и 113 през 2012г./.  

При постъпленията преобладават тези от РС- Хасково- 
46, при 36 от РС- Свиленград, 22 от РС- Харманли, 18 от РС- 
Димитровград  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  

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Дела за разглеждане 115 109 92 131 

Несвършени дела 2 2 7 1 

Процентно 
съотношение 

1,74% 1,83% 7,61% 0,76% 

Новообразувани 113 107 90 125 

Процентно 
съотношение 

98,26% 98,17% 97,83% 95,42% 

 
 

2.3. Съдебен контрол на постановените съдебни 
актове от съдиите в ОС-Хасково – „Наказателно отделение”  

 
На заместника на административния ръководител – 

съдия 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 обсъден на 
Общо събрание на съдиите от ОС- Хасково. В обобщен вид данните са 
следните: 

През 2015 година са били изцяло отменени общо 6 
присъди, от които една, постановена по въззивно наказателно дело и 
пет по първоинстанционни дела. От последната група една от присъдите 
е отменена, а наказателното производство прекратено пред въззивния 
съд поради обективни причини – смърт на подсъдимия. За същия 
период липсват частично отменени присъди.   Изменени са осем  
присъди, като всички от тях са постановени по първоинстанционния 
наказателни дела. По четири от тях изменението касае размера на 
наложеното наказание, чийто размер е бил намален от въззивния съд.  
По една от присъдите е изменено основанието, поради което е бил 
оправдан подсъдимия, по друга – правното основание, на което е било 
отнето моторно превозно средство. Една присъда е изменена в частта 
относно правната квалификация на деянието и една в 
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гражданскоосъдителната й част, като в последния случай е увеличен 
размера на присъденото от първоинстанционния съд обезщетение за 
неимуществени вреди.  

               Отмяната на пет от атакуваните присъди /с 
изключение на делото, по което наказателното производство е било 
прекратено поради смърт на дееца/ е довела до връщане на делото за 
ново разглеждане от съда. Това са присъдите по НОХД № 179/2012 г., 
НОХД № 219/2015 г., НОХД № 701/2014 г., НОХД № 706/2014 г., 
ВНОХД № 66/2015г. Причина за отмяната, респ. връщането на делото за 
ново разглеждане от друг състав са констатирани от въззивния 
/съответно касационния/ съд нарушения на процесуалните правила, 
допуснати в хода на съдебното следствие. По едно от делата /НОХД № 
219/2015 г./ нарушението е свързано с действията, подготвящи 
съдебното заседание, като е прието от проверяващата инстанция 
ненадлежно изпълнение на процедурата по връчване на обвинителния 
акт на подсъдимия. Констатирани са още пропуски при изготвянето на 
протокола от съдебното заседание в частта, касаеща тайната на 
съвещанието и обявяването на присъдата. По три от делата са 
установени пропуски в доказателствената дейност на съда. Така по 
НОХД № 179/2012 г. е установено, че съдът не е изпълнил задължението 
да гарантира правото на подсъдимия за запознаване с информацията, 
съдържаща се в класифицираните доказателствени източници /ВДС/. По 
НОХД № 706/2014 година е прието, че съдът неправилно се е позовал на 
обясненията на обвиняем, спрямо когото наказателното производство е 
било прекратено /с одобрено от съда споразумение/, макар последните 
да са били приобщени към доказателствената съвкупност по реда на чл. 
281 ал.2 от НПК – заключение, което е дискусионно в съдебната 
практика. Не е била налице пречка въззивната инстанция да се 
произнесе по същество и да изключи от доказателствената съвкупност 
прочетените показания на осн. чл. 281, ал. 2 от НПК.  При отмяната на 
постановената от въззивния съд нова присъда по ВНОХД № 66/2015 
година освен критиката към правнооценъчната дейност на съда, 
касационната инстанция е отправила упрек към  съдържанието на 
изготвената в досъдебната фаза и приета в хода на съдебното следствие 
медицинска експертиза. Констатирано е /не за пръв път/, че писменото 
заключение на експерта Христо Еленски е лаконично, докато устния 
доклад – подробен, разширен и даващ отговор на въпроси, които не са 
били предмет на изследване в досъдебния стадий и не са били отразени 
в задължителната за заключението писмена форма. Дадени са указания 
за назначаване на допълнителна експертиза и за изготвяне на писмен 
отговор от експерта на всички съществени за предмета на доказване 
въпроси.  



 27 

           По едно от делата – НОХД № 701/2014 година, 
въззивният съд е приел, че неправилно съдебното следствие е било 
проведено по правилата на глава ХХVІІ от НПК /хипотезата на чл.371 
т.2 от НПК/, тъй като в досъдебното производство подсъдимите имали 
противоречиви обяснения, а и били налице основания за съмнения в 
способността на единия от тях да дава валидно и информирано съгласие  
относно реда на съдебното производство.            

           През 2015 година не са били отменени присъди 
поради необоснованост на обвинителния акт или допуснати нарушения 
в досъдебната фаза, което да налага връщане на делото на прокурора. 
Липсват отменени съдебни актове и поради немотивираност, непълнота 
или противоречие в съобразителната част на съдебния акт.  

           През анализирания период са били отменени две 
разпореждания, с които съдебното производство е било прекратено в 
разпоредително заседание и делото е било върнато на прокурора. И в 
двата случая от проверяващия съд е било прието, че констатираните от 
съдията-докладчик нарушения на процесуалните правила не са 
съществени и поради това не налагат връщане на делото за ново 
разглеждане от прокурора.  

             Сравнителната оценка на гореизложеното сочи 
намаление на броя на отменените и върнати за ново разглеждане дела, в 
сравнение с предходната 2014 година /когато общият брой е бил десет, 
от които осем изцяло отменени/.  Налага се изводът, че е налице 
подобрение на работата по този показател, а пропуските в работата на 
съдиите от наказателното отделение не следва да бъдат определени като 
съществени, още повече че в някои от случаите на отмяна се касае за 
нееднозначно тълкуване на процесуалната норма /чл.281 ал.2 от НПК/, а 
в други – за грешки в протоколирането на извършените от съда 
действия. Отново следва да се посочи, че не за първи път проверяващите 
инстанции наблягат на необходимостта от промяна на възприетия от 
съдебния лекар маниер за изготвяне на експертните писмени 
заключения и съобразяването на последните с процесуалните 
изисквания за пълнота, подробен анализ на фактите и цялостен отговор 
на въпросите в писменото изложение. В тази връзка не може да не бъде 
отчетено и това, че недостатъците на наложилата се в практиката кратка 
писмена форма на заключението не може да бъде преодоляна в случаите 
на „съкратено съдебно следствие”, когато за съда не съществува 
процесуална възможност да „разшири” експертното мнение чрез 
изслушване на експерта в съдебното заседание.   

             Липсата на отменени присъди заради допуснати 
нарушения в досъдебната фаза е показател за завишените изисквания 
към съдържанието на обвинителния акт и на действията по 
разследването, както и за задълбоченото проучване на делата преди 
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насрочването им за съдебното заседание. Отмяната само на две от 
постановените разпореждания за прекратяване на съдебното 
производство и връщане на делото на прокурора илюстрира правилната 
оценка на допуснатите в досъдебната фаза нарушения. 

            През отчетната 2015 година са били възобновени 
2 въззивни наказателни дела – ВНЧД № 313/2015 година /с решение от 
15.12.2015 година на Апелативен съд-Пловдив/ и ВНОХД № 12/2015 г. 
/с решение  от 05.06.2015 г. на ВКС/. И в двата случая отмяната на 
съдебните актове е мотивирана  с пропуски в доказателствената 
дейност, довела до неправилно приложение на материалния закон.   

            По съдии: 1. Миглена Тянкова – обжалвани 5 
присъди - 2 потвърдени, 2 изменени /относно размера на наказанието и 
относно основанието за отнемане на вещ/ и 1 отменена и делото върнато 
за ново разглеждане от съда /заради приобщени обяснения на обвиняем 
на досъдебната фаза, който е разпитван в качеството на свидетел по реда 
на чл. 118, ал. 1, т. 1 от НПК, на осн. чл. 281, ал. 2 от НПК/. Обжалвани 
са  3 определения, които са потвърдени и 1 разпореждане по чл. 249 от 
НПК,  което също е потвърдено.                                   

                               2. Милена Петева – обжалвани 3 
присъди – 2 потвърдени и 1 изменена относно размера на наказанието. 
Обжалвани 5 определения, от които 1 отменено, а 4 потвърдени. 

                               3. Стратимир Димитров – 
обжалвани 7 присъди, от които 3 потвърдени и 2 изменени /една 
относно размера на наказанието и една относно размера на 
обезщетението за неимуществени вреди/, 2 отменени /от които една 
въззивна/ и делото върнато за ново разглеждане на съда.                                

4. Кольо Димитров – обжалвани 7 
присъди, от които 4 потвърдени, две изменени /относно размера на 
наказанието и относно основанието за оправдаване на подсъдимия/ и 1 
отменена и делото върнато за ново разглеждане от съда. Обжалвано е 1 
разпореждане за връщане на делото на прокурора, което е отменено и  6 
определения, от които 1 е отменено, а останалите потвърдени .  

                               5. Боряна Бончева – обжалвани 1 
присъда, която е потвърдена. Обжалвани са 4 разпореждания за връщане 
на прокурора, които са потвърдени, както и 14 определения, от които 
едно е отменено, а 13 са потвърдени. 

                               6. Филип Филипов – обжалвани 7 
присъди – 5 потвърдени /една от които въззивна/, 1 изменена относно 
правната квалификация на деянието и 1 отменена, а наказателното 
производство прекратено поради смърт на дееца. Обжалвани са две 
решения по ЗЕЕЗА, които са потвърдени, 1 разпореждане за връщане на 
делото на прокурора – отменено, 7 определения, от които 1 е отменено, 
а 6 потвърдени. 
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                              7. Красимир Димитров – обжалвани 
2 присъди, от които 1 потвърдена и 1 отменена и делото върнато за ново 
разглеждане от съда. Обжалвано е 1 разпореждане за връщане на 
прокурора, което е потвърдено, както и 3 определения, които са 
потвърдени.  

                            
                              8. младши съдия Лилия Митева – 

обжалвана 1 въззивна присъда, която е потвърдена.  
 
През отчетната 2015 година са били прекратени 

съдебните производства и върнати на прокурора за ново 
разглеждане 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. 

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

 
 
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. По  
НОХ дело № 831/2013 година /съдия докладчик  Красимир Димитров/ е 
постановена оправдателна присъда на 9 /девет/ подсъдими, с обвинения 
по чл. 301, ал. 1, предл. 1-во, т. 1 от НК. Същото е просрочено само с 6 
дни.  НОХ дело № 521/2013 година /с докладчик  - съдия Стратимир 
Димитров/ е образувано срещу двама подсъдими, които са обвинени в 
извършване на престъпление по чл. 116 ал. 1, т. 6, предл. 3-то и т. 12, 
предл. 1-во от НК, като просрочието при изготвяне на мотивите е 1 
месец след инструктивния 1-месечен срок.  

Не е допускано просрочие пи наказателни частни 
производства, както и при въззвивни наказателни производства /всички 
видове дела/. 

Гореизложеното налага извод, че не се допуска 
неоснователно забавяне при изготвяне на съдебните актове по 
наказателни производства. Изключение правят само посочените две 
наказателни дела от общ характер, които обаче се характеризират с 
фактическа и правна сложност, т.е. 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 
второинстанционни за годината, както и за предходния период от три 
години е следната: 

 
Година постъпили за разглеждане свършени 

 
2012 г. 1135 1306 1151 
2013 г. 1148 1303 1120 
2014 г. 1184 1367 1171 
2015г. 1033 1229 1070 
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3.1. Граждански дела - първа инстанция  
 

Към 01.01.2015г. в съда са останали несвършени общо 
35 първоинстанционни граждански производства.  

За цялата отчетна година са постъпили 111 дела, при 
103 през 2014г., 106 през 2013г. и 100 през 2012г. и така общият им брой 
за разглеждане е бил 146 дела, при 146 за 2014г., 140 за 2013г. и 139 за 
2012г.  

Свършените първоинстанционни граждански дела са 
119, от които 90 /76%/ са приключили в срок до 3 месеца. За предходния 
отчетен период /2014г./ свършените граждански дела са 111, от които 82 
/74%/ са приключили в срок до 3 месеца, за 2013г. свършените 
граждански дела са 97, от които 73 /75%/ са приключили в срок до 3 
месеца, а през 2012г. свършените граждански дела са 105, от които 74 
/70%/ са приключили в срок до 3 месеца. 

От свършените дела /119/, 88 са приключили със 
съдебен акт по същество, а 31 са прекратените производства.  

В края на отчетния период несвършените граждански 
дела първа инстанция са 27. През годината предмет на жалба пред 
Апелативен съд- Пловдив са били съдебните актове по общо 28 такива 
дела.  

Обемът на работата по първоинстанционните 
граждански дела в сравнителен план за периода 2012г. – 2015г., е както 
следва: 

 
Година постъпили за разглеждане свършени 
2012 г. 100 139 105 
2013 г. 106 140 97 
2014 г. 103 146 111 
2015г. 111 146 119 

 
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 2015 година 119 
първоинстанционни граждански дела със съдебен акт по същество са 
приключени 88 дела, като 90 от общо свършените граждански дела са 
приключили в 3-месечния срок, т.е. 76 % от общо свършените дела. 
Общият брой на обжалваните съдебни актове е 28 броя, а несвършените 
първоинстанционни граждански дела към края на отчетния период са 27 
броя. 
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Постъпилите първоинстанционни частни граждански 
дела са 13 броя, останали несвършени такива от предходен период няма, 
така общо за разглеждане са 13 и всички са свършени. 

 
3.2. Търговски  дела 
 
Към 01.01.2015г. в съда са останали несвършени 75 

първоинстанционни търговски дела.  
Постъпилите през годината първоинстанционни 

търговски дела са 163 и така делата за разглеждане са били общо 238. За 
сравнение, през 2014г. са постъпили 160, през 2013г. са постъпили 152, 
през 2012 г. са постъпили 158, а тези за разглеждане са били през 2014г. 
224, през 2013г.- 214, а през 2012г.- 245.  

Свършените първоинстанционни търговски дела през 
годината са общо 171. От тях 108 – 63 % са приключили до 3 месеца, 
при 59% за 2014г., 67% за 2013г. и 56% за 2012г.  

От свършените дела /171/, 142 са приключили със 
съдебен акт по същество, а прекратените производства са 29 броя. Към 
31.12.2015г. висящи са останали 67 дела от разглеждания вид. През 
годината, предмет на жалба са били съдебните актове по общо 61 
първоинстанционни търговски дела. 

Следва да се отбележи, че до 2012 година 
първоинстанционните търговски дела са били образувани като 
граждански производства. Налице е тенденция на устойчивост в 
постъплението на първоинстанционните търговски дела през 2012 
година, 2013 година и 2014 година.  

 
Постъпилите първоинстанционни граждански и 

търговски дела през периода 2012г.-2015г. са, както следва: 
 

Вид 2012г. 2013г. 
 

2014г. 2015г. 

Искове по СК 41 58 52 54 

Облиг.искове 96 110 103 106 

Вещни искове 6 2 6 2 

Искове по КТ 1 - - - 

Несъстоятелност 14 15 12 17 

Искове по ТЗ 61 49 64 47 

Други дела 24 24 26 48 

Частни гр.дела 75 84 60 13 

Общо 318 342 323 287 
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Граждански и 
търговски дела– І-ва 
инстанция 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Дела за разглеждане 459 440 430 397 

Несвършени дела 98 107 110 94 

Процентно 
съотношение 

21,3% 24,32% 25,58% 23,68% 

Новообразувани 332 342 323 287 

Процентно 
съотношение 

72,33% 77,73% 75,12% 72,29 

 
 
3.3. Фирмени дела 
 
През 2015 година са били образувани общо 44 

фирмени дела и свършени 45. Налице е сравнително еднакъв обем на 
работа – броят им през 2014г. е бил 39, през 2013г. е бил 38, а през 
2012г. е бил 39. 

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 по-голямата част от 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 
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 2015 година работата продължи по същия начин. 

  
 



 34 

3.4. Граждански въззивни дела 
 
Несвършените въззивни граждански дела в началото 

на отчетната година са били 76. 
492 са постъпилите граждански въззивни дела през 

2015г. /564 за 2014г., 505 за 2013г. и 462 за 2012г./, разпределени по 
първоинстанционни съдилища както следва: 

- РС- Хасково- 183 дела; 
- РС- Димитровград- 113 дела; 
- РС- Свиленград- 53 дела; 
- РС- Харманли- 42 дела; 
- РС- Ивайловград- 15 дела; 
- други /по подсъдност/- 86 дела. 
Общият брой въззивни граждански дела за 

разглеждане през 2015г. е 568.  
Свършени са 514 второинстанционни производства, 

при 548 за 2014г., 485 за 2013г. и 459 за 2012г., със следните резултати: 
- решението оставено в сила: 323 дела; 
- решението изменено отчасти: 47 дела; 
- решението отменено изцяло и постановено ново: 68 

дела; 
- решението обезсилено: 6 дела; 
- прекратено производство: 70 дела. 

 В срок до 3 месеца са приключили 460 от свършените 
дела – 89 % и има незначителен спад в бързината на правораздаване в 
сравнение с предходната 2014 година, когато този показател е бил 91%, 
но в сравнение с 2013г. е налице подобрение, когато този показател е 
бил 87%, а през 2012г.- 85%. 

Към 31.12.2015 година несвършените въззивни 
граждански дела са 54.  

 
В сравнителен план, движението на въззивните 

граждански дела е следното: 
Година постъпили за разглеждане Свършени 
2012 г. 462 499 459 
2013 г. 505 545 485 
2014 г. 564 624 548 
2015 г. 492 568 514 

 
Тенденцията за постепенно увеличаване на обема 

работа по тези дела е прекратена и през отчетния период спрямо 2014 г. 
е налице спад на показателите. Добри са темповете на работа с оглед 
високия процент на делата, приключващи в срок  3 месеца  - 89 %, .  
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Частните граждански дела втора инстанция, останали 

несвършени към началото на периода са били 7.  
Постъпили са общо 208 частни жалби, по които са 

образувани въззивни частни граждански дела. Отново най-много са 
постъпилите частни жалби по дела на РС- Хасково /117/, а най-малко – 
на РС- Ивайловград /3/. За сравнение, през 2014г. постъпленията от този 
вид са били 255, през 2013г.- 259, а през 2012г.- 300.  

Въззивните частни граждански дела за разглеждане 
през 2015г. са 215. 

 Свършените през 2015г. ВЧГрД са 206, при 263 за 
2014г., 260 за 2013г. и 288 за 2012г. За тези дела е налице спад в 
постъпленията и приключените производства.  

В края на 2015г. са останали несвършени 9 от тях.  
За отчетната 2015 година са постъпили 2 и свършени 2 

производства по гл. ХІХ ГПК /Определяне на срок при бавност/. И двете 
молби за определяне на срок за бавност са отхвърлени.  

 

Въззивни  частни 
граждански дела  

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Дела за разглеждане 304 275 270 215 

Несвършени дела 4 16 7 9 

Процентно 
съотношение 

1.32% 5,82% 2,59% 4,19% 

Новообразувани 300 259 255 208 

Процентно 
съотношение 

98,68 % 94,18% 94,44% 96,74% 

 
 
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 2015г. са били обжалвани 93 постановени 
съдебни акта, от които 89 решения  и 4 определения. От върнатите 50 
решения изцяло са потвърдени 20 решения, изцяло са отменени 8 
решения, частично  са отменени 17 решения, обезсилени 4 решения и 
частично обезсилено 1 решение. От върнатите  21  определения изцяло 
са потвърдени 14, изцяло са отменени 5 определения и частично са 
отменени 2 определения. 

Общите резултати от проверката на въззивните 
граждански дела сочи, че през 2015 г. са били обжалвани 167 
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постановени съдебни акта, от които 150 решения  и 17 определения. От 
върнатите 118 въззивни решения изцяло са потвърдени 64,не са 
допуснати до касационно обжалване 42 решения, изцяло са отменени 12 
решения. От върнатите  41 въззивни определения изцяло са потвърдени 
30, не са допуснати до касационно обжалване 3 определения ,изцяло са 
отменени 6 и частично са отменени 2 определения. 

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  обсъден на Общо 
събрание на съдиите от ОС- Хасково. Отразените резултати на всеки 
един от съдиите, разглеждащи първоинстанционни и 
второинстанционни граждански и търговски дела, на върнатите от 
инстанционна проверка съдебни актове сочат, че от общо върнатите от 
инстанционен контрол 168 съдебни решения /първо- и второ 
инстанционни/ са потвърдени 84 решения,не са допуснати до 
касационно обжалване 42 решения.Т.е. общо 126 съдебни решения-
потвърдени и недопуснати до касационно обжалване.Изцяло са 
отменени 20 и 17 са частично отменени,обезсилени 4 решения и 
частично обезсилено 1 решение. От общо върнатите от инстанционен 
контрол 62 определения – 44 потвърдени, изцяло са отменени 11 и 7 са 
частично отменени. 

За сравнение през 2014г. от върнатите 143 
първоинстанционни-граждански и търговски дела и въззивни дела са 
потвърдени 109 решения,отменени изцяло са 24 решения,а частично 
отменени са 10 решения.От общо върнатите от инстанционен контрол 
95 определения  са потвърдени 75 ,изцяло са отменени 13 и 3 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-
честата причина, водеща до отмяна на съдебните актове е неправилното 
приложение на материалния закон, като малка част от съдебните актове 
са отменени поради допуснати съществени процесуални нарушения. 
Следва да се отбележи също, че частичната отмяна на 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-
нисък или по-висок 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.  
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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 бъда извършване 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 и администрирането им 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 7 решения или общо 7 съдебни акта.Изцяло потвърдени 3 
решения и частично отменени 4 решения. 

Върнати общо от инстанционна проверка 14  въззивни 
решения и 6 въззивни определения  или общо 20 съдебни акта.Изцяло 
потвърдени 10 решения,не допуснати до касационно обжалване-3 
решения,изцяло отменено 1 решение. Изцяло потвърдени 4 
определения,недопуснати до касационно обжалване 1 определение и  
изцяло отменено 1 определение. 

 
2. ГОСПОДИНКА ПЕЙЧЕВА има върнати от 

инстанционна проверка 4 решения или общо 4 съдебни акта. Изцяло 
потвърдени 3 решения и   частично отменено 1 решение. 

Върнатите общо от инстанционна проверка 12 
въззивни решения и 2 въззивни определения общо 14 съдебни акта. 
Изцяло потвърдени 3 решения,не допуснати до касационно обжалване 7 
решения и изцяло отменени 2 решения. Изцяло потвърдено 1 
определение и  изцяло отменено 1 определение 

3. ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА има върнати от 
инстанционна проверка 6 решения и 7 определения или общо 13 
съдебни акта. Изцяло потвърдени 1 решение, изцяло отменени 3 
решения и частично отменени 2 решения. Изцяло потвърдени 4 
определения,изцяло отменени 2 определения и частично отменени 1 
определение. 

Върнатите общо от инстанционна проверка 12 
въззивни решения и 4 въззивни определения общо 16 съдебни акта. 
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Изцяло потвърдени 8 решения,не допуснати до касационно обжалване 2 
решения ,изцяло отменени 2 решения.Изцяло потвърдени 4 
определения. 

4. ТОШКА ИВАНОВА от инстанционна проверка 5 
решения  и 1 определение общо 6 съдебни акта.Изцяло потвърдено 1 
решение, изцяло обезсилено 1 решение , частично отменени 2 решения 
и частично обезсилено 1 решение. Изцяло  отменено 1 определение. 

Върнатите общо от инстанционна проверка 12  
въззивни решения и 3 въззивни определения общо 15 съдебни акта. 
Изцяло потвърдени 5 решения,не допуснати до касачионно обжалване 6 
решения изцяло отменени 1 решение . 

5. АННА ПЕТКОВА има върнати от инстанционна 
проверка 5 решения и 2 определения или общо 7 съдебни акта.Изцяло 
потвърдени 4 решение и изцяло отменено 1 решение. Изцяло 
потвърдени 2 определения. 

Върнатите общо от инстанционна проверка 9 въззивни 
решения и 4 въззивни определения общо 13 съдебни акта.Изцяло 
потвърдени 4 решения,не допуснати до касационно обжалване 4 
решения,отменено 1 решение.Изцяло потвърдени 4 определения. 

6. ЙОНКО ГЕОРГИЕВ има върнати от инстанционна 
проверка 7 решения и 3 определения или общо 10 съдебни акта.Има  
изцяло потвърдени 1 решение, изцяло отменени 4 решения, изцяло 
обезсилено 1 решение и частично отменено 1 решение. Потвърдени 2 
определения и изцяло отменени 1 определение.  

Върнатите общо от инстанционна проверка 17 
въззивни решения и 2 въззивни определения общо 19 съдебни акта. 
Изцяло потвърдени 11 решения, не допуснати до касационно обжалване 
4 решения и  изцяло отменени 2  решения. Изцяло потвърдени 2 
определения. 

7. ГЕОРГИ ГОЧЕВ има върнати от инстанционна 
проверка 4 решения и 2 определения или общо 6 съдебни акта. Има 
изцяло потвърдени 1 решение и частично отменени 3 решения. Има 
потвърдени 2 определения . 

Върнатите общо от инстанционна проверка 12 
въззивни решения и 4 въззивни определения общо 16 съдебни акта. 
Изцяло потвърдени 8 решения, не допуснати до касационно обжалване 1 
решение и  изцяло отменени 3 решения. Потвърдени 2 определения и 
изцяло отменени 2 определения. 

8. ЖУЛИЕТА СЕРАФИМОВА има върнати от 
инстанционна проверка 7 решения и 6 определения или общо 13 
съдебни акта. Има изцяло потвърдени 5 решения и частично отменени 
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2 решения. Потвърдени 4 определения, изцяло отменено 1 определение 
и   частично отменено 1 определение. 

Върнатите общо от инстанционна проверка 13 
въззивни решения и 8 въззивни определения общо 21 съдебни акта. 
Изцяло потвърдени 7 решения,не допуснати до касационно обжалване 6 
решения.Потвърдени 4 определения, не допуснати до касачионно 
обжалване 1 определение, изцяло отменено 1 определение и частично 
отменени 2 определения. 

9. ТОДОР ХАДЖИЕВ има върнати от инстанционна 
проверка 5 решения общо 5 съдебни акта. Има потвърдени 1 
решение,изцяло обезсилени 2 решения и частично отменени 2 решения. 

Върнатите общо от инстанционна проверка 8   
въззивни решения и 3 въззивни определения общо 11 съдебни 
акта.Изцяло потвърдени 5 решения, не допуснати до касационно 
обжалване 3 решения. Изцяло потвърдени 1 определение, не допуснати 
до касационно обжалване 1 определение,изцяло отменено 1 
определение. 

10. ЛИЛИЯ МИТЕВА има върнати от инстанционна 
проверка 6 въззивни решения и 4 въззивни определения общо 10 
съдебни акта. Изцяло потвърдени 1 решение, не допуснати до 
касационно обжалване 5 решения.Изцяло потвърдени 4 определения, не 
допуснати до касационно обжалване 1 определение. 

 11. НЕДЯЛКО ПАТАЛОВ има върнати от 
инстанционна проверка 2 въззивни решения и 1 въззивно определение 
общо 3 съдебни акта.Потвърдено 1 решение и недопуснато до 
касационно обжалване 1 решение.Потвърдено  1 определение. 

 12. ПЛАМЕНА СЪБЕВА  има върнато от 
инстанционна проверка 1 въззивно решение, което е потвърдено. 

 
3.6. Общият брой на просрочените съдебни актове, 

постановени по първоинстанционни граждански и търговски дела са 
общо 7 /седем/ на брой, като в по-голямата си част забавянията са  в 
рамките от 5 до 15 дни. Единствено по гражданско дело № 10113/2009 
година съдебният акт е изговен над два месеца след изтичане на 1-
месечния срок. Докладчик по същото е съдия Йонко Георгиев, но следва 
да се отбележи, че делото е с фактическа и правна сложност. По три от 
делата съдебните актове са изготвени с просрочие над един месец – 
гражданско дело № 763/2011 година /с докладчик съдия Милена Дечева/ 
и по гражданско дело № 67/2012 г. и търговско дело № 147/2012 година, 
и двете на доклад на съдия Жулиета Серафимова. Посочените дела също 
са със значителна фактическа и правна сложност. 

По общо четири от въззивните граждански дела 
съдебните актове са постановени след законоустановения 1-месечен 
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срок, като просрочията са в рамките на 5 до 9 дни, като единствено по 
въззивно гражданско дело № 850/2013 година актът е постановен на 23-
тия ден след изтичане на законовия срок. 

 
 
4. Брой свършени дела и производства, 

приключили в 3-месечен срок 
 
4.1. Общ брой свършени дела  
 
 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Общо свършени 
дела 

1965 2019 1933 1941 

В срок от 3 месеца 1706 1800 1714 1739 

Процентно 
съотношение 

87% 89 89% 90% 

Решени по 
същество 

1667 1610 1538 1633 

Прекратени 298 409 395 308 

 
 
4.2. Свършени първоинстанционни наказателни 

дела общ характер и такива приключили в 3-месечен срок 
 
 

 2012г. 
 

2013г. 
 

2014г. 2015г. 

Общо свършени 
НОХД 
 

183 270 199 159 

В срок от 3 месеца 
 

153 242 161 139 

Процентно 
съотношение 
 

84% 90% 81% 87% 

Решени по същество 
 

54 39 45 40 

Прекратени 
 

129 231 154 119 
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 Съдени 
лица 

Осъдени 
лица 

Условно До 
3г. 

От 
3-10г. 

От 
10-30г. 

Доживо
тен 

затвор 

Други 
наказания 

2012г. 229 226 126 32 27 8 1 32 
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 

 
4.3. Свършени първоинстанционни граждански и 

търговски дела и такива в 3-месечен срок 
 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Общо свършени гр.дела 
І-ва инстанция 

393 333 320 303 

В срок от 3 месеца 276 260 230 210 

Процентно отношение 70% 78% 72% 69% 

Решени по същество 218 261 251 242 

Прекратени 50 72 69 61 

 
4.4. Свършени фирмени дела                                                                                                                 
 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Общо свършени 
фирмени  дела  

42 38 37 45 

 
4.5. Свършени въззивни наказателни дела 
 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Общо свършени въззивни 
наказателни дела  

179 168 120 115 

В срок от 3 месеца 137 129 90 86 

Процентно съотношение 77% 77% 75% 75% 

Решени по същество 167 165 115 111 

Прекратени 8 3 5 4 
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 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Общо свършени въззивни 
частни наказателни дела  

113 107 85 131 

В срок от 3 месеца 113 105 84 129 

Процентно съотношение 100% 98% 99% 98% 

Решени по същество 107 101 80 128 

Прекратени 6 6 5 3 

 
4.6. Свършени въззивни граждански дела 
  

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Общо свършени 
въззивни  граждански  
дела  

459 485 548 514 

В срок от 3 месеца 392 421 497 460 

Процентно съотношение  85% 87% 91% 89% 

Решени по същество 415 427 450 444 

Прекратени 44 58 98 70 

 
4.7. Свършени въззивни частни граждански дела и 

такива в 3-месечен срок 
 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Общо свършени въззивни  
частни граждански  дела  

288 260 263 208 

В срок от 3 месеца 288 255 260 208 

Процентно съотношение  100% 98% 99% 100% 

Решени по същество 266 234 212 178 

Прекратени 22 26 51 30 
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5. Общо натоварване с пряка правораздавателна 
работа  

Към 01.01.2015г. в съда е имало 254 неприключили 
производства.  

Общият брой на постъпилите дела от всички видове 
през годината е 1913. Постъпленията в съда през 2012г. са 1957, през 
2013г. са 2044, а през 2014г. са 1934. От постъпилите 1913 дела, 880 са 
били наказателни, а 1033 – граждански, търговски и фирмени. 

Делата за разглеждане за цялата 2015г. са общо 2167. 
Този брой е сбор от постъпленията и неприключените производства от 
предходния период. За разглеждане през 2012г. е имало 2193 дела, през 
2013г.- 2272, а през 2014г.- 2187. От всички 2167 дела за разглеждане 
през отчетната година, наказателни са 938, а граждански, търговски и 
фирмени – 1229. 

За цялата календарна година съдиите от Окръжен съд- 
Хасково са свършили общо 1941 дела. Данните за свършените дела в 
сравнителен план са следните: 2012г.- 1965, 2013г.- 2019, 2014г.-1933. 
Приключените производства през отчетния период се разпределят по 
предмет така: наказателни- 871 и граждански, търговски и фирмени- 
1070.  

От всички свършени дела /1941/, 90% /1739/ 
приключват в срок до 3 месеца от образуването им, при 87% за 2012г., 
89% за 2013г., 89% за 2014г. По групи дела, този показател е, както 
следва: 

- наказателни дела – 94% /816 от 871/, при 90% за 
2012г., 92% за 2013г. и 90% за 2014г.; от тях НОХД – 87% /при 81% за 
2014г./ и въззивни наказателни дела 75% /при 75% за 2014г./; 

- граждански, търговски и фирмени дела – 86% /923 от 
1070/, при 84% за 2012г., 87% за 2013г. и 88% за 2014г., от тях 
граждански първа инстанция- 76 % /74 % за 2014г./, търговски дела – 
63% /59% за 2014г./ и въззивни граждански дела– 89% /91% за 2014г./. 

 Към 31.12.2015 година общо несвършени са останали 
226 дела. 

В сравнителен план, данните за движението на 
всички дела в Окръжен съд- Хасково изглеждат така: 

 
година постъпили за разглеждане Свършени 
2012 г. 1957 2193 1965 
2013 г. 2044 2272 2019 
2014 г. 1934 2187 1933 
2015 г. 1913 2167 1941 
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Вътрешната структура на правораздавателната работа 
/по предмет/ през отчетната 2015 година e, както следва2: 

 
2015 г. общо наказателни % граждански % 
постъпили 1913 880 46 % 1033 54 % 
за разгл. 2167 938 43 % 1229 57 % 
свършени 1941 871 45 % 1070 55 % 

 
Сравнението на темпа на работа /от свършените дела –

дела, приключили в срок до 3 месеца/ за периода 2012г. - 2014г. и за 
отчетната 2015 година сочи следното: 

 
година от всички дела от нак. дела от гр. дела 
2012 г. 87 % 90 % 84 % 
2013 г. 89 % 92 % 87 % 
2014 г. 89 % 90 % 88 % 
2015 г. 90% 94% 86% 

 
 При тези данни, натовареността на съдия за месец в 

Окръжния съд  /по щат – при 19 щата/ за 2015 година е: 
- постъпления /1913/: 8.39 дела; 
- за разглеждане /2167/: 9.50 дела; 
- свършени /1941/: 8.51 дела. 
 
Действителната натовареност през 2015 година по 

втория показател /за разглеждане/ е в размер на 10.78 дела /при 10.27 за 
2014г., 10.82 за 2013г. и 11.36 за 2012г./, а по третия /свършени/ - 9.66 
дела /при 9.08 за 2014г., 9.61 за 2013г. и 10.18 за 2012г./.  

Динамиката на средната3 натовареност по щат за 
периода 2012г. - 2014г. и за отчетната година може да бъде илюстрирана 
по следния начин: 
година – 
щатове 

постъпили за разглеждане Свършени 

2012 г. – 19 щ. 8.58 9.62 8.62 
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 
 
                                                 
2 В таблиците „гражданските” дела включват граждански, търговски и фирмени дела. 
3 Личната натовареност и резултатите на всеки съдия са в таблица – приложение.  
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 Динамиката на действителната натовареност за 
същия период, по показателите дела за разглеждане и свършени дела, 
изглежда така: 
Година за разглеждане Свършени 
2012 г. 11.36 10.18 
2013 г. 10.82 9.61 
2014 г. 10.27 9.08 
2015 г. 10.78 9.66 
 

При тези данни, могат да се направят следните изводи: 
- Обемът от работа е с устойчива тенденция. Налице е 

незначително намаляване в обема правораздавателна работа в сравнение 
с предходната година: постъпилите дела са с 21 по- малко, делата за 
разглеждане – с 20 по- малко, а свършените – с 8 повече; 

-  Наблюдава се устойчивост при бързината на 
правораздаване– 89 % от всички дела приключват в срок до 3 месеца. 
 

6. Работа по ЗСРС 
 

 Съобразно чл. 29 ал. 8 ЗСРС, отчетният доклад за 
дейността на съда през годината представя и следните данни: 
 - 152 броя постъпили искания за използване на СРС; 
 - общ брой разрешения за използване на СРС: 141  /в 
т. ч. продължения 27 броя и 5 броя частични откази по отношение на 
способи или срокове за прилагане на СРС/; 
 -  11 броя откази; 
 - 43 броя изготвени ВДС и предадени в съда през 
2015г. 

За сравнение, през отчетната 2015година са постъпили 
152 искания за използване на СРС, през 2014 година са постъпили 121 
искания, през 2013 година са постъпили 152 искания, а през 2012 година 
са постъпили 319 искания.  

   
ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. Сграден фонд 
 
                               Окръжен съд Хасково се помещава в Съдебната палата 
находяща се на бул. „България” 144. Имотът е собственост на 
Министерството на правосъдието. Актът за държавна собственост е 
актуализиран и на 29.01.2013г. е издаден нов Акт за публична държавна 
собственост на недвижим имот №6440/29.01.2013 година.  
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В административната сграда са настанени Окръжен 
съд, Районен съд- Хасково, Окръжна и Районна прокуратура, Агенцията 
по вписвания, Търговски регистър, Информационно обслужване, както 
и ОЗ „Охрана” - Хасково.  
 Управлението и стопанисването на сградата на 
Съдебна палата - Хасково е възложено от Министъра на правосъдието 
на председателя на Окръжен съд- Хасково. 
 Още в предходни периоди са извършени  
преустройства, ремонти и реконструкции в сградата на Съдебната 
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” и се изгради 
противопожарна инсталация и евакуационно осветление. 

 Поради липса на финансиране, въпреки направените в 
няколко поредни години искания за отпускане на средства до ВСС, 
остава нерешен въпросът за осигуряване на достъпност до 
административната сграда на хора в неравностойно положение в 
съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009г. за 
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания.  

На 25.10.2014 година вследствие на проливни 
дъждове, излизането от корито на река Хасковска и на придошлата 
приливна вълна по бул. „България”, бяха наводнени всички помещения 
на сутеренния етаж в Съдебната палата- Хасково и гаража. Предприеха 
се спешни и неотложни мерки за недопускане на следващи наводнения, 
като се направи искане до ВСС за финансиране на същите. След 
отпускане на средства от ВСС за авариен ремонт и заснемането на 
вътрешната В и К инсталация на сградата и гаража, експертното 
становище беше да се извършат определени дейности, за да не се 
повтори наводнението. 

Съгласно предписанията в експертното становище и с 
оглед кратките срокове до края на отчетната 2014 година се извършиха 
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само най-неотложните строително-монтажни работи, а през 2015 година 
след одобряване на средства от Висш съдебен съвет, се извършиха 
останалите строително-монтажни работи от предписанията.  

Всички тези ремонтни дейности бяха само за 
недопускане на друго наводнение, като изграждане прагове под вратите 
в мазето, подмяна на крилата на прозорците на приземния етаж, 
монтиране на сифони с възвратни клапани, потопяеми помпи, а самите 
щети от наводнението се отстраниха, след като през 2015 година ЗК 
„УНИКА” АД изплати на Министерство на правосъдието 
застрахователно обезщетение за нанесените на сградата на Съдебна 
палата- Хасково щети по застрахователно събитие– наводнение и 
Министерство на правосъдието преведе по сметката на съда тези 
средства. 

През 2015 година, след отпуснати средства от ВСС, се 
извърши ремонт на мълниезащитна и заземителни уредби в Съдебната 
палата- Хасково и се приведоха в съответствие със сега действащата  
нормативна уредба.  

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/. 

 
 
2. Техническа обезпеченост 
 
През 2015 година, след отпускане на средства от ВСС, 

беше закупен нов сървър и мрежово архивиращо устройство. 
Така в края на отчетния период Окръжен съд- 

Хасково разполага с 63 броя компютри, от които само 54 са в 
експлоатация, а останалите 9 са с технически повреди, които не могат да 
се отстранят, 45 броя принтери, от които 35 са в експлоатация, 32 броя 
високоскоростни скенери, по една копирна машина във всяко 
деловодство и два броя сървъри. 

От наличната работеща компютърна техника  35 броя 
са придобити в периода до 2006 година, 15 броя през 2007 година. Само 
4 броя компютри са закупени в периода 2011 – 2014 година. 
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От работещата в момента принтерна техника 12 броя 
са придобити преди 2006 година, 8 броя през 2007 година, 10 броя през 
2008 година и 5 броя през 2009 година. 

Вижда се, че Окръжен съд - Хасково разполага с 
необходимата компютърна и принтерна техника, която в по-голямата си 
част е с експлоатационен срок над 9 години и се налагат често ремонти, 
които понякога са нецелесъобразни, а вече липсват и резервни части.  

На по-голяма част от компютърната техника е 
инсталирана остарялата вече операционна система Windows XP 
professional, за която разработчикът на софтуер не поддържа 
обновявания от 01.04.2014 година, но и няма как тя да бъде обновена с 
по- новата Windows 7,  тъй като компютрите придобити преди 2006г., 
биха работили изключително бавно, поради малкия си обем от 
оперативната памет и дисково пространство, което ще затрудни 
изключително работата на съдии и служители.  

Налага се спешна подмяна на остарялата компютърна 
техника с по-нова, която да отговаря на изискванията за сигурност, да 
поема натовареността, която създават новите програмни продукти, 
които от своя страна не поддържат съвместимост със старите 
операционни системи, а само с новите операционни системи.  

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 по съдии и състави, в 
изпълнение на чл. 9 ЗСВ, се осъществяваше до 30.09.2015г. с 
предоставената от ВСС програма за случаен избор „Law Choice”- версия 
4.0.20.  

От 01.10.2015г. разпределението на делата се 
осъществява вече 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.  

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 
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представените молби от страните, заключения на вещи лица, писмени 
доказателства приети в съдебно заседание и др. се сканират и 
присъединяват към електронната папка.  

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 членове на 
помощни атестационни комисии на принципа на случайния подбор. 

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 въведените ПОС терминални устройства 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 2015г. продължи работата по въведения в реална 
експлоатация на 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/.  

 
 
 

  
                                                 
4 Предоставена от ВСС - единен счетоводен продукт за цялата съдебна система. 



 50 

  3 . Инициативи 
 
  На 16.04.2015 година в Съдебната палата- Хасково за 

трета поредна година се проведе „Ден на отворените врати”, 
организиран съвместно от Окръжен съд- Хасково, Окръжна 
прокуратура- Хасково, Районен съд- Хасково и Районна прокуратура- 
Хасково, на който присъстваха ученици от ГПЧЕ „Проф. д- р Асен 
Златаров” гр. Хасково, ПМГ „Акад. Боян Петканчин” гр. Хасково и ФСГ 
„Атанас Буров”. 
 Ученици от ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров” – 
Хасково представиха симулиран съдебен процес по наказателно общ 
характер дело. 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. 

 На 06.11.2014 година се проведе брифинг за медии във 
връзка със стартирането на Пилотната образователна програма сред 
учениците от 10-те класове на ГПЧЕ «Проф. Д-р Асен Златаров» - 
Хасково с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, 
функциите и значението на съдебната власт в Република България. 

Пилотната програма в град Хасково през учебната 
2014/2015г. се осъществяваше под формата на лекционен курс в 10 клас 
в часа по „Етика и право” и посещения в окръжния съд и окръжна 
прокуратура, последвани от разяснения и дискусии, провеждане на 
симулативни процеси и дискусии, а лектори по отделните теми са съдии 
от Окръжен съд-Хасково и прокурори от Окръжна прокуратура- 
Хасково. Пилотното училище, определено от Министерство на 
образованието и науката е ГПЧЕ „Проф. д- р Асен Златаров”. 

На 25.06.2015 г. в съдебна зала № 6 на Окръжен съд – 
Хасково се проведе заключителната част на Пилотната образователна 
програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие” с 
учениците от ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров” – Хасково от 10-ти клас 
за обобщаване на наученото в рамките на Пилотната образователна 
програма и проверка на получените знания чрез организиране на 
викторина. Беше отличено и есе на тема „Реформата в съдебната 
система в Република България”. Бяха връчени сертификати за участие на 
всички ученици от 10-ти клас. 

Оценката за полезността на Пилотната програма е 
положителна, тъй като тя допринесе 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 
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реформите в съдебната система и така да придобият визия за различните 
гледни точки. 

Във връзка със стартирането на Пилотната 
образователна програма през учебната 2015/2016г. сред учениците от 8-
ми, 9-ти, 10-ти и 11-ти клас, предложени от Регионалните инспекторати 
по образованието беше проведена среща на административния 
ръководител- председател на ОС- Хасково с представител на 
Регионалния инспекторат по образованието в гр.Хасково, директора на 
пилотното училище в гр. Хасково ПМГ «Акад.Боян Петканчин» и 
преподавателя по предмета „Етика и право”. Същите са запознати с 
Концепцията на пилотната образователна програма сред ученици с цел 
повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и 
значението на съдебната власт в Република България и изразиха 
готовност за съдействие. Изготвен е график за реализиране на същата, 
който се спазва.  

 
4. Бюджетна сметка на съда през 2015 г. 
 

Утвърдената бюджетна сметка на съда5 към 31.12.2015 г. 
включва общ размер на разходите 1 745 280 лв. Извършените разходи 
през годината са в размер на 1 738 809 лв., от тях 1 122 322 лв. са 
разходите за заплати и възнаграждения на персонала и 316 971 лв. за 
задължителни осигурителни вноски от работодателя. Разходите за други 
възнаграждения и плащания на персонала са в размер на 158 344 лв. За 
текуща издръжка са изразходвани 114 772 лв. Платените данъци, такси и 
административни санкции са в размер на 377 лв. Изплатени са 708 лв.- 
такси по чл.81 от Закона за частните съдебни изпълнители. За 
капиталови разходи през 2015 г. са изразходвани общо 25 315 лв. за 
закупуване на 1бр. Сървър- 11 928 лв., 1бр. Мрежово устройство 
(мрежов сторидж)- 1 399 лв., доставка и монтаж на потопяеми помпи 
тип „Бибо” – 2 бр. за 3 060 лв.; доставка и монтаж на автоматична 
обратна клапа PVC ф300– 1 бр. за 3 468 лв., доставка и монтаж на 
автоматична обратна клапа PVC ф150– 1 бр. за 2 340 лв. и 
мълниеприемник с изпреварващо действие за 3 120 лв. 

За сравнение, изразходваните средства по бюджетната сметка 
на съда през 2014г. са в размер на 1 712 128 лв., през 2013г. са в размер 
на 1 631 419 лв., през 2012г. - 1 630 057 лв., през 2011 г. - 1 892 663 лв. 

Общият размер на постъпилите приходи за отчетната година е  
313 980 лв. От тях приходите от съдебни такси са 299 182 лв., или около 
95 % от всички постъпили приходи, преведени по сметката на ВСС. 
Останалите приходи (от лихви по текущи банкови сметки, глоби, 
                                                 
5 Приета с решение на ВСС – протокол №7/12.02.2015 г., последна актуализация: решение на ВСС - 
протокол №1/14.01.2016 г. 
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конфискувани средства, застрахователни обезщетения за ДМА и други 
неданъчни приходи) са в размер на 14 798 лв. Динамиката на приходите 
по бюджета на Окръжен съд в сравнителен план изглежда така: 

 
 

Година Приходи - общо от тях – от държавни 
такси 

2012 г. 428 019 364 263 
2013 г. 605 749 557 138 
2014 г. 360 152 348 272 
2015 г. 313 980 299 182 

 
 
 

ІV. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА 
 
1. Кадрова обезпеченост 
 
През 2015 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.  

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 2015г. съдиите при Районен съд – Хасково 
работиха в намален състав, тъй като от 25.02.2015г. до 21.12.2015г. вкл. 
административният ръководител – председател на РС – Хасково Мария 
Ангелова беше в продължителен отпуск, поради временна 
неработоспособност, също и съдия Мартин Кючуков беше в отпуск 
поради временна неработоспособност през периода от 16.03.2015г. до 
04.04.2015г.  

Считано от 16.11.2014г. до 17.07.2015г. съдия Васил 
Любомиров Панайотов е в продължителен неплатен отпуск, поради 
провеждане на осеммесечен стаж в Регистратурата на Европейския съд 
по правата на човека в Страсбург, Франция по изпълнявания от ВСС 
проект „Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и 
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подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия 
финансов механизъм. 

Със заповеди на председателя на ОС- Хасково младши 
съдия Недялко Христов Паталов е командирован да изпълнява 
длъжността „съдия” в РС- Хасково от 17.11.2014г.до 03.07.2015г. 

На четирима съдии беше проведено периодично 
атестиране през 2015г., определена комплексна оценка от атестирането 
„МНОГО ДОБРА” и повишени в ранг с решения на ВСС, както следва: 
съдия Гроздан Грозев в ранг „съдия в АС”, съдия Валентина Иванова в 
ранг „съдия в ОС”, съдия Петър Вунов в ранг „съдия в ОС” и съдия 
Пламен Георгиев в ранг „съдия в ОС”. 

Щатовете за държавни съдебни изпълнители са 3 и 2 
съдии по вписванията, всички заети. От 10.12.2014г. до 09.06.2015г. 
държавен съдебен изпълнител Гонгалова е в неплатен отпуск. 

Считано от 01.05.2015г. щатната численост на съда е 
увеличена с 1 щатна бройка за длъжността „главен специалист-
счетоводител” и така щатните бройки за съдебни служители към края на 
отчетния период са 34, разпределени, както следва: съдебен 
администратор- 1; обща администрация- 5; специализирана 
администрация- 25, технически длъжности- 3. Всички щатни длъжности 
към края на отчетния период са заети с изключение на длъжността 
„съдебен администратор”.  

В доклада си председателят на съда е посочил, че в 
Районен съд- Хасково е постигнато оптимизиране на съдебната 
администрация и е осигурено нормално функциониране на 
деловодствата и службите, дори и при незаетата длъжност „съдебен 
администратор”.  

Съотношението служители/съдии в Районен съд- 
Хасково /34 щата и 10 щата/ е 3.4/1, а ведно със съдиите по вписвания и 
държавните съдебни изпълнители – 2.27/1.  

През отчетната година не са били образувани 
дисциплинарни производства по отношение на съдии и съдебни 
служители.  

Още през 2014г. председателят на съда е направил 
поредното искане до ВСС за даване на съгласие за назначаване на 
свободната щатна длъжност „съдебен администратор”, но няма 
произнасяне по същото.  

 
През 2015г. Районен съд- Димитровград разполага с 

6 съдийски щата: председател и 5 съдии.  
Административен ръководител- председател на 

Районен съд- Димитровград е Иван Статев Маринов, който встъпи в 
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изпълнение на длъжността на основание решение на ВСС по протокол 
№ 29/12.07.2012г., след проведен избор.  

Всички съдии в Районен съд- Димитровград са с ранг 
„съдия в АС”.  Всички длъжности „съдия” са заети, но още от 
15.03.2013г. до 07.04.2015г. съдия Петър Петров е командирован в СГС. 

В Районен съд- Димитровград е въведена 
специализация по състави- 2 състава, които разглеждат наказателни 
дела /съдия Маринов и съдия Петров/ и 4 състава, които разглеждат 
граждански дела. Но поради командироването на съдия Петров, реално 
въведената специализация действа ефективно от 07.04.2015г., тъй като 
преди това всички съдии от гражданско отделение, освен всички видове 
граждански дела, разглеждат и всички видове наказателни 
производства. 

Щатовете за държавни съдебни изпълнители са 2 и 1 
съдия по вписванията, също заети.  

През 2015г. с решение на ВСС щатната численост на 
съда е увеличена с 1 щатна бройка и така щатните бройки за съдебни 
служители към края на отчетния период са 22, разпределени, както 
следва: административен секретар- 1; обща администрация- 2; 
специализирана администрация- 17, технически длъжности- 2.  

Към 31.12.2015 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 2015 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. 

През отчетната година магистратите реално не са 
работили в пълен състав, тъй като с решение на ВСС №11/11.03.2015г.   
съдия Мария Дучева е преместена на длъжността „съдия” в Районен съд- 
Сливен от 27.04.2015г., а от 08.12.2014г. съдия Ива Гогова е в отпуск, 
поради бременност и раждане.  

С решение на ВСС №35/18.06.2015г. на свободната 
щатна длъжност „съдия” е назначен младши съдия Недялко Христов 
Паталов, който встъпи в изпълнение на длъжността „съдия” на 
04.07.2015 година.  
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Проведено е периодично атестиране на съдия Кремена 
Стамболиева и съдия Ива Гогова и с решения на ВСС са им определени 
комплексни оценки от атестирането „МНОГО ДОБРА”. След проведено 
атестиране съдия Добринка Кирева придоби статут на несменяемост с 
решение на ВСС по протокол №55/05.11.2015г. 

От 01.07.2014 година 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. В началото на 2014г. е проведен конкурс от 
Министерство на правосъдието за назначаване на „държавен съдебен 
изпълнител” при Районен съд- Свиленград, който конкурс не е спечелен 
от никой от участниците. Към настоящия момент и двете длъжности са 
заети, като длъжността ДСИ е заета до провеждане на конкурс. 

По одобрено щатно разписание щатните бройки за 
съдебни служители са 18, разпределени, както следва: административен 
секретар- 1; обща администрация- 2; специализирана администрация- 
13, технически длъжности- 2.  

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.  

Към 31.12.2015г. в Районен съд- Свиленград има 2 
незаети щатни длъжности за съдебни деловодители, поради 
прекратяване на трудовото правоотношение с две служителки- едната, 
поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а 
другата, поради отправено предизвестие. Обявени са конкурси за 
заемане на двете длъжности.  

При описаната численост по отношение на съдебната 
администрация е постигнато оптимизиране на работата и голяма част от 
служителите съвместяват задълженията си. 

В края на 2015г. председателят на съда е направил 
мотивирано искане до ВСС за увеличаване на щатната численост на 
съдебната администрация с 1 щатна  бройка „съдебен скретар”, но 
същото е отхвърлено. 

През отчетната година не са образувани 
дисциплинарни производства по отношение на магистрати и съдебни 
служители. 

 
През 2015 година Районен съд- Харманли разполага 

с 4 магистратски щата: председател и 3 съдии, всички заети. 
Длъжността „административен ръководител- 

председател” на съда до 28.12.2014г. е изпълнявала Юлия Желязкова 
Станковска, когато е изтекъл мандата й. Тъй като нито един кандидат не 
е подал документи в откритата от ВСС процедура за избор на 
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административен ръководител на РС- Харманли, считано от 29.12.2014г. 
с решение на ВСС Мария Атанасова Кръстева е определена за и.ф. 
административен ръководител- председател на съда и е изпълнявала 
същата до 10.05.2015г.  

На 11.05.2015г. на основание решение на ВСС по 
протокол №22 от заседание, проведено на 30.04.2015г. Минка Иванова 
Китова встъпи в изпълнение на длъжността „административен 
ръководител- председател” на Районен съд- Харманли.  

Съдия Юлия Желязкова Станковска е командирована 
да изпълнява длъжността „съдия” в РС- Пловдив със заповеди на 
председателя на Апелативен съд- Пловдив през периода 19.01.2015г.- 
31.12.2015г. 

Щатовете са 1 за длъжността „държавен съдебен 
изпълнител” и 1 за „съдия по вписванията”, които са заети.  

През 2015г. с решение на ВСС щатната численост на 
съда беше увеличена с 2 щатни бройки за съдебни служители и така 
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.  

 
През 2015 година Районен съд- Ивайловград 

разполага с два магистратски щата: председател и 1 съдия, всички заети. 
Административен ръководител- председател на съда е 

Таня Петрова Киркова, чийто втори мандат изтече на 03.12.2015г. и 
понастоящем изпълнява функциите на „административен ръководител- 
председател” до встъпване в длъжност на нов административен 
ръководител. 

Щатовете за длъжността „държавен съдебен 
изпълнител” е 1 и 1 за „съдия по вписванията”, които са заети.  

Щатните бройки за съдебни служители са 7, 
разпределени, както следва: административен секретар- 1; обща 
администрация- 1; специализирана администрация- 4, технически 
длъжности- 1.  

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.  

Към 31.12.2015 г. в Районен съд- Ивайловград са заети 
6 щатни длъжности за съдебни служители, а 1 е свободна- за съдебен 
деловодител и е обявен конкурс за заемане на същата. 
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През отчетната година дисциплинарни наказания на 
магистрати и съдебни служители не са били налагани. 

В годишния доклад председателят на съда посочил, че 
са заявили искане пред ВСС за увеличение на щатната численост на 
съда с една щатна длъжност «чистач», доколкото такъв няма, а сградата 
е голяма.  

На двама съдии е проведено периодично атестиране 
през 2015г., определена комплексна оценка от атестирането „МНОГО 
ДОБРА” и повишени в ранг с решения на ВСС, както следва: съдия Таня 
Киркова в ранг „съдия в АС”, а съдия Калоян Петров в ранг „съдия в 
ОС”. 

 
В обобщен вид щатната численост на районните 

съдилища в окръга в края на 2015 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 34 49 3.4 2.27 
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 
/97 служители/28 съдии, 8 държавни съдебни изпълнители и 6 съдии по 
вписванията/ са съответно 3,46 и 2,26. 

 
2. Планови и контролни проверки на районните 

съдилища  
 
 

През 2015г. са извършени контролни проверки от 
Инспекторат към ВСС в РС-Свиленград /по наказателни и граждански 
дела/ и в РС-Харманли /по граждански дела/, за да се установи дали са 
изпълнени препоръките, дадени с Актове с резултати от извършени 
комплексни проверки по заповеди № ПП-01-45/02.05.2012г., № ПП-01-
35/27.04.2012г. и № ПП-01-36/27.04.2012г. на главния инспектор на 
ИВСС. Констатациите в Актовете за резултатитте от контролните 
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проверки са, че са предприети необходимите действия от страна на 
административните ръководители за изпълнение на дадените 
препоръки. В РС-Харманли изрично е посочено че е подобрена 
организацията на работа по отношение спазването на разумни срокове 
при разглеждане и решаване на делата, рязко са намалели отводите на 
съдиите, както и гражданските дела с отменен ход по същество. От 
страна административния ръководител са били предприети незабавни 
мерки за изпълнение на дадените препоръки, като е било свикано и 
Общо събрание на съдиите и съдебните служители, на което са 
обсъдени констатациите. 

По отношение на АНД в РС-Свиленград е 
констатирано, че негативните практики, касаещи време на разглеждане, 
решаване и изписване на съдебните актове са значително подобрени, но 
не са преодолени. Същата препоръка е дадена и в Акта от контролната 
проверка на граждански дела в РС-Свиленград, а именно да се спазват 
законовопредвидените срокове по движението и приключването на 
делата. В тази връзка с Решения на КПУКИВИВСС е възложено на 
административния ръководител- председател на ОС-Хасково да 
извърши контролна проверка в 6-месечен срок по изпълнението на 
препоръките.  

 
 
Със заповеди №№ АД-223/24.09.2015 година и АД-

277/11.11.2015 година на председателя на ОС- Хасково на основание 
чл.86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ бяха възложени проверки на организацията на 
дейността на всички районни съдилища в съдебния окръг обхващаща 
периода от 30.09.2014 година до 30.09.2015 година.  

След извършването на проверките комисиите 
изготвиха доклади, съдържащи констатации от извършените проверки и 
необходимите мерки, които следва да бъдат предприети от 
административните ръководители.  

При проверките не бяха констатирани сериозни 
пропуски в дейността на районните съдилища.   

 
В Районен съд- Хасково се констатира сериозен 

проблем в работата на СИС при РС- Хасково: при държавен съдебен 
изпълнител Марияна Василева се наблюдава системно и продължително 
като срок забавяне на произнасянето по делата, освен това делата се 
задържат в кабинета й и не се връщат в съдебно- изпълнителна служба и 
по този начин страните нямат достъп до делата с месеци. Към момента 
на проверката делата са около 200. Напълно очаквано има жалби от 
страни по делата. Сигнал за проблеми в СИС е подаден до Министъра 
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на правосъдието, с копие до административните ръководители на АС-
Пловдив и ОС-Хасково и от председателя на Адвокатски съвет-Хасково. 

Председателят на ОС- Хасково предприе незабавно 
мерки и със заповед № АД-298/23.11.2015г. възложи на 
административния ръководител на РС- Хасково да назначи комисия, 
която да извърши инвентаризация на СИС при РС- Хасково и опис на 
делата на ДСИ М. Василева, които се намират в деловодството, в 
кабинета й, както и липсващите такива и след инвентаризацията да 
бъдат предприети спешни мерки, свързани с движението на 
изпълнителните производства на доклад на ДСИ М. Василева, в т.ч. да 
се обсъди с ръководителя на СИС необходимостта от преразпределение 
на делата на доклад на Василева.  

По отношение на ДСИ Марияна Василева има 
образувани и неприключили три броя дисциплинарни производства от 
Министъра на правосъдието, по предложение на административния 
ръководител-председател на РС-Хасково. Проблемите, свързани с 
работата й към настоящия момент не са разрешени и рефлектират върху 
работата на целия съд.  

 
 
3. Движение на делата в районните съдилища 
 
В Районен съд- Хасково през 2015 година са 

постъпили  общо 1242 наказателни дела от всички видове, като едното 
от тях е върнато от по- горна инстанция за продължаване на 
съдопроизводствените действия. От тях НОХД са 211, НЧХД- 30, НАХД 
по чл. 78а НК- 46, частните наказателни дела- 627, делата от 
административно- наказателен характер- 326. При останали несвършени 
в началото на отчетния период 80, годишният брой на наказателните 
дела за разглеждане е бил 1322 /от тях НОХД– 232/. Свършените 
наказателни дела в този съд са 1240 /от тях НОХД – 215/, от които със 
съдебен акт по същество – 973 и с прекратяване – 267. До 3 месеца 
приключват 95% /1184 от 1240/ от всички наказателни дела в РС- 
Хасково. При НОХД делът на свършените в горния срок е в размер на 
92 %, но при НЧХД този дял е само 52 %, а при делата от 
административно-наказателен характер – 91 %. По реда на гл. 29 /със 
споразумение/ са приключили 124 НОХД /57.67% 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 /4.65% от общо свършените НОХД/ и 1 НАХД. 
По реда на бързото и незабавното производство са били разгледани 
общо 53 НОХД, а по реда на глава 27 от НПК- съкратеното 
производство- 47 /21.86% от всички свършени НОХД/. В Районен съд- 
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Хасково през отчетния период са постановени 2 оправдателни присъди 
/0.93% от общо свършените НОХД/, а през 2014г. са 5, през 2013г.-2 и 
значително по- малко от 2012г., когато са постановени 10 оправдателни 
присъди и 2 оправдателни присъди по отношение на част от 
подсъдимите. При общ брой на съдените лица по НОХД - 223, осъдени 
са били 218, а оправдани – 5.  

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

През отчетната 2015 година, с влезли в сила 
осъдителни присъди са приключили 77 НОХД и 124 НОХД с 
определение за одобряване на споразумение за решаване на делото по 
реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК, разпределени по видове престъпления 
по глави от НК, както следва: 
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 5 бр. 
Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 6 бр. 
Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 18 бр. 
Гл. V-  Престъпления против собствеността - 51 бр. 
Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 16 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 - 10 бр. 
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 0 бр. 
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 93 бр. 
Гл.ХІІ-Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката-0 бр. 
Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството- 0 бр. 

През 2015г. по внесените от Прокуратурата 
обвинителни актове са образувани 128 НОХД, по които са постановени 
60 осъдителни присъди /без постановените присъди по неприключилите 
дела от предходен период/, от които 51 са влезли в сила. От 
образуваните по внесен обвинителен акт съдебни производства, 39 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 81 НОХД. 

Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния 
период са 77 броя /в това число и по дела от предходен период/. 
Осъдените лица в края на отчетния период са 211, от които 82 лица са 
осъдени с влезли в сила присъди, а 129 лица по силата на одобрено от 
съда споразумение за решаване на наказателното производство. 
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Постъпилите в съда за 2015г. граждански дела от 
всички видове са 3048, като 12 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 – 1745, искови по общия ред – 438, 
между търговци - 174/. При заварени несвършени в началото на 
годината 304 такива дела, общо гражданските дела за разглеждане са 
3352. За цялата 2015г. в Районен съд- Хасково са свършени общо 3022 
граждански дела, от които решени по същество- 2717 и прекратени- 305. 
92% от всички свършени дела продължават като време за разглеждане 
не повече от 3 месеца, като за гражданските дела по общия ред този 
показател е 72 %, а за делата между търговци- 61 %. Броят на всички 
обжалвани граждански дела е бил 238, а на висящите в края на 
годината- 330. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2015г. 
в Районен съд- Хасково всички постъпили дела са били 4290, а за 
разглеждане са били общо 4674 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 4262 /от тях 93 % в срок до 3 месеца/. Останали несвършени в 
края на отчетния период са 412 дела.  

 
За отчетната година и за периода от сравняваните 

години, движението е: 
година постъпили за разглеждане свършени 
2012 г. 5069 5743 5175 
2013 г. 4687 5255 4747 
2014 г. 4001 4509 4125 

2015 г. 4290 4674 4262 
 
 Сравнението на показателите по години сочи, че 
съществуващата трайна тенденция на намаляване обема на работа през 
2014г., 2013г. и 2012г. е прекратена и през отчетната 2015 година е 
налице повишаване в постъплението на делата. 

Постъпленията през 2014г. са по-малко от тези през 
2013г. с 686 дела и по-малко с 1 068 от делата през 2012г., но през 
отчетната година постъпленията са повече в сравнение с 2014г. с 289 
дела. 

Делата за разглеждане също са повече от тези през 
2014г. със 165, но са по- малко от тези през 2013г. с 581 и с 1069 дела в 
сравнение с 2012г.  

Свършените дела са повече от тези през 2014г. със 
137, а в сравнение с 2013г. са по- малко с 485 и значително по- малко от 
тези през 2012г.- с 913.  

За последните три години е налице значителен спад 
при постъпилите дела, респ. при делата за разглеждане и 
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свършените дела, но през отчетната година постъпленията са 
повече в сравнение с 2014 г. с 289 дела, делата за разглеждане също 
са повече от тези през 2014г. със 165 дела, а свършените дела са 
повече от тези през 2014г. със 137 дела. 

 
 
В Районен съд- Димитровград през 2015 година са 

постъпили общо 725 наказателни дела от всички видове /в т.ч. 1 НЧХД 
върното за продължаване на съдопроизводствените действия/. От тях 
НОХД са 217, НЧХД- 15, НАХД по чл. 78а НК- 72, частните 
наказателни дела- 211, делата от административно-наказателен 
характер- 210. При останали несвършени в началото на отчетния период 
56, годишният брой на наказателните дела за разглеждане е бил 781 /от 
тях НОХД- 238/. Свършените наказателни дела в този съд са 724 /от тях 
НОХД- 210/, от които със съдебен акт по същество- 577 и с 
прекратяване- 147. До 3 месеца приключват 87 % /628 от 724/ от всички 
наказателни дела в РС- Димитровград. При НОХД делът на свършените 
в горния срок е в размер на 88 %, но при НЧХД този дял е само 30 %, а 
при делата от административно-наказателен характер- 75 %. По реда на 
гл. 29 /със споразумение/ са приключили 106 НОХД /50.48 % от всички 
свършени НОХД/, а 4 НОХД са прекратени и върнати на РП- 
Димитровград в резултат на допуснати на досъдебното производство 
отстраними съществени процесуални нарушения /1.90% от общо 
свършените НОХД/. По реда на бързото и незабавното производство са 
били разгледани общо 12 НОХД, а по реда на глава 27 от НПК- 
съкратеното производство- 39 /18.57% от общо свършените НОХД/. В 
Районен съд- Димитровград през отчетния период са постановени 6 
оправдателни присъди (общо по НОХД и НЧХД), 4 от тях са по НОХД 
/1.90% от общо свършените НОХД/. При общ брой на съдените лица по 
НОХД - 235, осъдени са били 229, а оправдани- 6.  

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

През отчетната 2015 година, с влезли в сила 
осъдителни присъди са приключили общо 260 НОХД. 229 са осъдените 
лица в края на отчетния период, както следва: 
Гл. ІІ - Престъпления против личността – 12  
Гл. ІІІ - Престъпления против правата на гражданите - 10 
Гл. ІV - Престъпления против брака, семейството и младежта - 8 
Гл. V -  Престъпления против собствеността - 69 
Гл. VІ - Престъпления против стопанството - 16 
Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи- 0 
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Гл.VІІІ-Престъпления против дейността на държавни органи и 
обществени организации - 0  
Гл. ІХ-  Документни престъпления - 4 
Гл. Х-    Престъпления против реда и общественото спокойствие - 1  
Гл. ХІ-  Общоопасни престъпления - 109 
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 268/312 – 85.90 % 

Влезли в сила осъдителни присъди спрямо общ брой 
внесени прокурорски актове и приключени съдебни производства 
260/312 – 83.33 %.  

Постъпилите в съда за 2015 година граждански дела 
от всички видове са 1781. От тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от 
ГПК- 1075, искови по общия ред- 247, между търговци- 96. При 
заварени несвършени в началото на годината 154 такива дела, общо 
гражданските дела за разглеждане са 1935. За цялата 2015г. в Районен 
съд- Димитровград са свършени общо 1811 граждански дела, от които 
решени по същество- 1622 и прекратени- 189. 95 % 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 82 %, а 
за делата между търговци- 72 %. Броят на всички обжалвани граждански 
дела е бил 158, а на висящите в края на годината- 124. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2015г. 
в Районен съд- Димитровград всички постъпили дела са били 2506, а за 
разглеждане са били общо 2716 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 2535 /от тях 93 % в срок до 3 месеца/.  

За отчетната година и за периода от сравняваните 
години, движението е: 
година постъпили за разглеждане свършени 
2012 г. 2801 3099 2868 
2013 г. 2674 2904 2655 
2014 г. 2242 2488 2278 
2015 г. 2506 2716 2535 
 
 Сравнението на показателите по години сочи, че 
тенденцията на намаляване обема на работа през предходните три 
години е прекратена и през отчетната 2015 г. постъпленията са повече 
от тези през 2014г. с 264, но са по- малко от тези през 2013г. със 168, от 
тези през 2012г. с 295. 

Делата за разглеждане през 2015 г. също са повече в 
сравнение с 2014 г. с 228, но са по- малко от тези през 2013 г., със 188, а 
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от тези през 2012 г. с 383, а свършените през 2015 г. са повече с 257 от 
тези през 2014 г., но са по-малко със 120 в сравнение с 2013 г. и с 333 от 
тези през 2012 г. 

За последните три години е налице е значителен 
спад при постъпилите дела, респ. при делата за разглеждане и 
свършените дела, но през отчетната година постъпленията са 
повече в сравнение с 2014г. с 264 дела, делата за разглеждане също 
са повече от тези през 2014г. с 228 дела, а свършените дела са повече 
от тези през 2014г. с 257 дела. 

 
В Районен съд- Свиленград през 2015 година са 

постъпили общо 1214 наказателни дела от всички видове. От тях 
НОХД са 690, НЧХД- 9, НАХД по чл. 78а НК-22, частните наказателни 
дела- 242, делата от административно-наказателен характер- 251. При 
останали несвършени в началото на отчетния период 65, общ брой на 
наказателните дела за разглеждане- 1279 /от тях НОХД- 713/. 
Свършените наказателни дела в този съд са 1148 /от тях НОХД-688/, от 
които със съдебен акт по същество- 455 и с прекратяване- 693. До 3 
месеца приключват 92 % /1056 от 1148/ от всички наказателни дела в 
РС- Свиленград. При НОХД делът на свършените в горния срок е в 
размер на 96 %, при НЧХД този дял е 40 %, а при делата от 
административно-наказателен характер- 74 %. По реда на гл. 29 /със 
споразумение/ са приключили 624 НОХД /90.70 % от всички свършени 
НОХД/, 4 НОХД са прекратени и върнати на РП- Свиленград в резултат 
на допуснати на досъдебното производство отстраними съществени 
процесуални нарушения /0.58% от общо свършените НОХД/. По реда на 
бързото и незабавното производство са били разгледани общо 519 
НОХД, по реда на глава 27 от НПК- съкратеното производство- 16 
/2.33% от общо свършените НОХД/, а по искане на обвиняемия- 1. През 
отчетния период са постановени 2 оправдателни присъди по НОХД. При 
общ брой на съдените лица по НОХД - 1268, осъдени са били 1250, а 
оправдани – 2. Броят на наказателните дела, по които съдебните актове 
са били обжалвани или протестирани е 154. В края на отчетния период, 
несвършени са останали общо 131 наказателни дела. 

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

През отчетната 2015 година с осъдителни присъди са 
приключили 51 НОХД и 624 НОХД с определение за одобряване на 
споразумение за решаване на делото, 4 са върнати за доразследване, 9 са 
прекратени по други причини. 

Разпределени по видове престъпления по глави от НК 
делата са, както следва: 
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 3 бр. 
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Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 43 бр. 
Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 6 бр. 
Гл. V-  Престъпления против собствеността - 24 бр. 
Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 13 бр. 
Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи - 0 бр. 
Гл.VІІІ- Престъпления против дейността на държавни органи и 
обществени организации - 415 бр. 
Гл. ІХ- Документни престъпления - 78 бр. 
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 2 бр. 
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 106 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. 

През 2015г. са разгледани общо 713 бр. наказателни дела 
от общ характер, в т. ч. и останалите несвършени към 01.01.2015г. от 
предходен период- 23 бр. От посочения брой разгледани дела, 
новообразуваните НОХД дела по внесените от прокуратурата обвинителни 
актове са 140 броя /съответно 22 броя по обвинителни актове, внесени 
преди 01.01.2015г./, т. е. общо разгледани са 162 НОХД, образувани по 
внесени обвинителни актове. 

Образувани през 2015г. по внесени от прокуратурата в 
съда споразумения за прекратяване на наказателното производство са 550 
НОХД, а внесените такива преди 01.01.2015г. са 1 брой, така общо 
разгледани НОХД по реда на чл. 382 НПК са 551 броя. 

През 2015г. всичко свършени 688 НОХД.  
От общо разгледаните НОХД, образувани по 

обвинителен акт 162 броя, с осъдителна присъда са приключили 51 дела, а 
84 са делата приключили в съдебната фаза по реда на чл. 384 от НПК с 
определение за одобряване на споразумение, 4 са прекратените дела, като 
внесените обвинителни актове са върнати на прокуратурата. 

От общо разгледаните 551 бр. НОХД образувани по 
внесени споразумения по реда на чл.381 НПК, свършени са 540 бр. дела, 
с определение за одобряване на споразумението и 9 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 36 броя, 
постановени по 36 НОХД от общо свършените. 

Оправдателните присъди са две. 
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Съдените лица са 1268, в т. ч. 2 оправдани, а осъдените са 
1250. От осъдените 1250 лица, 1168 са тези, осъдени с одобрено 
споразумение, съответно 82 са осъдените лица с присъди. 

Постъпилите в съда за 2015 г. граждански дела от 
всички видове са 753 /от тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от 
ГПК- 385, искови по общия ред- 174, между търговци- 6/. При заварени 
несвършени в началото на годината 76 такива дела, общо гражданските 
дела за разглеждане са 829. За цялата 2015г. в Районен съд- Свиленград 
са свършени общо 748 граждански дела, от които решени по същество- 
654 и прекратени- 94. 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 79 %, а за делата между 
търговци- 71 %. Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 55, а 
на висящите в края на годината- 81. 

 
Обобщените статистически данни сочат, че за 2015г. 

в Районен съд- Свиленград всички постъпили дела са били 1967, а за 
разглеждане са били общо 2108 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 1896 /от тях 93 % в срок до 3 месеца/.  

 
За отчетната година и за периода от сравняваните 

години, движението е: 
Година постъпили за разглеждане свършени 
2012 г.  2466 2815 2530 
2013 г. 2243 2535 2363 
2014 г. 1844 2017 1877 
2015 г. 1967 2108 1896 

 
Сравнението на показателите по години сочи, че 

тенденцията на намаляване обема на работа през предходните три 
години е прекратена и през отчетната 2015г. постъпленията са повече от 
тези през 2014 г. със 123, но са по-малко от тези през 2013 г. с 276, а от 
тези през 2012 г. с 499. 

Делата за разглеждане през 2015г. също са повече в 
сравнение с 2014 г. с 91, но са по- малко от тези през 2013г. с 427, а от 
тези през 2012 г. със 707. 

Свършените през 2015 г. са повече с 19 от тези през 
2014 г., но са по-малко с 467 в сравнение с 2013 г. и с 634 от тези през 
2012 г. 

За последните три години е налице е значителен 
спад при постъпилите дела, респ. при делата за разглеждане и 
свършените дела, но през отчетната година постъпленията са 
повече в сравнение с 2014 г. със 123 дела, делата за разглеждане 
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също са повече от тези през 2014 г. с 91 дела, а свършените дела са 
повече от тези през 2014 г. с 19 дела. 

 
В Районен съд- Харманли през 2015г. са постъпили  

общо 522 наказателни дела от всички видове. От тях НОХД са 150, 
НЧХД- 11, НАХД по чл. 78а НК- 45, частните наказателни дела- 238, 
делата от административно-наказателен характер- 78. При останали 
несвършени в началото на отчетния период 64, годишният брой на 
наказателните дела за разглеждане е бил 586 /от тях НОХД- 176/. 
Свършените наказателни дела в този съд са 525 /от тях НОХД- 149/, от 
които със съдебен акт по същество- 371 и с прекратяване- 154. До 3 
месеца приключват 85 % /445 от 525/ от всички наказателни дела в РС- 
Харманли. При НОХД делът на свършените в горния срок е в размер на 
80 %, при НЧХД този дял е 69 %, а при делата от административно-
наказателен характер- 47 %. По реда на гл. 29 /със споразумение/ са 
приключили 109 НОХД /73.15 % от всички свършени НОХД/, а 5 НОХД 
/3.36% от всички свършени НОХД/ са прекратени и върнати на РП- 
Харманли в резултат на допуснати на досъдебното производство 
отстраними съществени процесуални нарушения. По реда на бързото и 
незабавното производство са били разгледани общо 9 НОХД, а по реда 
на глава 27 от НПК- съкратеното производство- 8 /5.37% от всички 
свършени НОХД/. В Районен съд- Харманли през отчетния период не са 
постановени оправдателни присъди. При общ брой на съдените лица по 
НОХД- 213, осъдени са били 213, няма оправдани. Броят на 
наказателните дела, по които съдебните актове са били обжалвани или 
протестирани е 65. В края на отчетния период, несвършени са останали 
общо 61 наказателни дела. 

През отчетния период в РС- Харманли няма 
образувани дела със значим обществен интерес. 

Към 01.01.2015г. са останали несвършени 26 НОХД от 
тях образувани по внесени обвинителни актове 26 броя.  

През отчетната 2015 година са внесени 150 акта, от 
тях 107 обвинителни актове и 43 НОХД с определение за одобряване на 
споразумение за решаване на делото по реда на чл. 382 от НПК.  

Общо дела за разглеждане 176 НОХД. 
От внесените с обвинителен акт НОХД и 

споразумения с осъдителна присъда са приключили 35 броя, 109 броя са 
приключили със споразумение, 6 броя са прекратени и върнати за 
доразследване и 5 бр. са прекратени и върнати за доразследване. 

Структурата на наказаната престъпност по отношение 
на осъдените 213 лица, разпределени по глави от НК, както следва: 
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 19 
Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 6 
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Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 6 
Гл. V-  Престъпления против собствеността - 99 
Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 8 
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 - 0 
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 4 
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 69 
Гл.ХІІ-Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката-0 
Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството – 0 

Постъпилите в съда за 2015г. граждански дела от 
всички видове са 962 /от тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от 
ГПК- 592, искови по общия ред- 148/. При заварени несвършени в 
началото на годината 116 такива дела, общо гражданските дела за 
разглеждане са 1078. За цялата 2015г. в Районен съд- Харманли са 
свършени общо 973 граждански дела, от които решени по същество- 895 
и прекратени- 78.  90% 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 72 %. Броят на всички 
обжалвани граждански дела е бил 65, а на висящите в края на годината – 
105. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2015г. 
в Районен съд- Харманли всички постъпили дела са били 1484, а за 
разглеждане са били общо 1664 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 1498 /от тях 88 % в срок до 3 месеца/.  

За отчетната година и за периода от сравняваните 
години, движението е: 
година постъпили за разглеждане свършени 
2012 г. 1968 2241 1968 
2013 г. 1845 2118 1853 
2014 г. 1441 1706 1526 

2015 г. 1484 1664 1498 
 

Сравнението на показателите по години сочи, че 
тенденцията на намаляване обема на работа през предходните три 
години е прекратена и през отчетната 2015 г. постъпленията са повече 
от тези през 2014 г. с 43, но са по- малко от тези през 2013 г. с 361, а от 
тези през 2012 г. с 484. 
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Делата за разглеждане през 2015 г. обаче са по- малко 
от тези през 2014 г. с 42, от тези през 2013 г. с 454, а от тези през 2012 г. 
с 577. 

Свършените през 2015 г. също са по- малко от тези 
през 2014 г. с 28, от тези през 2013 г. с 355, а от тези през 2012 г. с 470.  

За последните три години е налице е значителен 
спад при постъпилите дела, респ. при делата за разглеждане и 
свършените дела, но през отчетната година постъпленията са 
повече в сравнение с 2014 г. с 43 дела, обаче делата за разглеждане 
отново са по- малко от тези през 2014 г. с 42 дела, както и 
свършените дела са по- малко от тези през 2014 г. с 28 дела. 

 
В Районен съд- Ивайловград през 2015г. са 

постъпили  общо 95 наказателни дела от всички видове. От тях НОХД 
са 38, НЧХД- 4, НАХД по чл. 78а НК- 3, частните наказателни дела-  23, 
делата от административно-наказателен характер- 27. При останали 
несвършени в началото на отчетния период- 12, годишният брой на 
наказателните дела за разглеждане е бил 107 /от тях НОХД- 42/. 
Свършените наказателни дела в този съд са 89 /от тях НОХД- 37/, от 
които със съдебен акт по същество- 56 и с прекратяване- 33. До 3 месеца 
приключват 83% /74 от 89/ от всички наказателни дела в РС- 
Ивайловград. При НОХД, делът на свършените в горния срок е в размер 
на 86 %, при НЧХД този дял е 100 %, а при делата от административно-
наказателен характер- 60 %. По реда на гл. 29 /със споразумение/ са 
приключили 22 НОХД /59.46% от всички свършени НОХД/, 1 НОХД е 
прекратено и върнато на прокуратурата в резултат на допуснати на 
досъдебното производство отстраними съществени процесуални 
нарушения /2.70% от всички свършени НОХД/. По реда на бързото и 
незабавното производство са били разгледани общо 5 НОХД , а по реда 
на глава 27 от НПК- съкратеното производство- 7 /18.92% от всички 
свършени НОХД/. В Районен съд- Ивайловград през отчетния период не 
са постановени оправдателни присъди по НОХД. При общ брой на 
съдените лица по НОХД- 41 са осъдени 40, няма оправдани лица. Броят 
на наказателните дела, по които съдебните актове са били обжалвани 
или протестирани е 15. В края на отчетния период, несвършени са 
останали общо 18 наказателни дела. 

През отчетния период в РС- Ивайловград няма 
образувани дела със значим обществен интерес. 

През отчетната 2015 година са приключили 37 НОХД, 
14 с присъда, 23 с определение за одобряване на споразумение и 1 
върнато за доразследване.  

Делата за разглеждане /НОХД/ през 2015г. са 42, 
разпределени по видове престъпления по глави от НК, са както следва:   
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Гл. ІІ- Престъпления против личността - 4 бр. 
Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 0 бр. 
Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 0 бр. 
Гл. V-  Престъпления против собствеността - 6 бр. 
Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 2 бр. 
Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи - 0 бр. 
Гл.VІІІ-Престъпления против дейността на държавни органи и 
обществени организации - 13 бр. 
Гл. ІХ- Документни престъпления - 1 бр. 
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 0 бр. 
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 16 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 13 бр. Осъдените лица по НОХД в края на отчетния период са 
40 бр. 

Постъпилите в съда за 2015 г. граждански дела от 
всички видове са 110 /от тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от ГПК 
– 51, искови по общия ред – 18, между търговци - 1/. При заварени 
несвършени в началото на годината 16 такива дела, общо гражданските 
дела за разглеждане са 126. За цялата 2015г. в Районен съд- Ивайловград 
са свършени общо 113 граждански дела, от които решени по същество – 
102 и прекратени 11. 92% 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 67 %, а за 
делата между търговци – 100 %. Броят на всички обжалвани граждански 
дела е бил 16, а на висящите в края на годината – 13. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2015г. 
в Районен съд- Ивайловград всички постъпили дела са били 205, а за 
разглеждане са били общо 233 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 202 /от тях 88 % в срок до 3 месеца/.  

За отчетната година и за периода от сравняваните 
години движението е: 
година постъпили за разглеждане свършени 
2012 г. 331 366 310 
2013 г. 228 284 247 
2014 г. 237 274 246 

2015 г. 205 233 202 
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Сравнението на показателите по години сочи, че  
тенденцията на намаляване обема на работа през предходните три 
години /2014г., 2013г. и 2012г./ продължава и през 2015 г. 

Постъпилите дела са намалели с 32 в сравнение с 2014 
г., с 23 в сравнение с 2013 г. и със 126 в сравнение с 2012 г. 

Делата за разглеждане са намалели с 41 в сравнение с 
2014 г., с 51 в сравнение с 2013 г. и със 133 в сравнение с 2012 г. 

Свършените са намалели с 44 в сравнение с 2014 г., с 
45 в сравнение с 2013 г. и със 108 в сравнение с 2012 г.  

За последните четири години е налице значителен 
спад в постъплението на делата от 126 броя, респ. при делата за 
разглеждане със 133 дела, а при свършените със 108.  

 
 
При горните статистически данни средномесечната  

натовареност по щат /РС- Хасково – 10, РС- Димитровград – 6 , РС- 
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 35.75 38.95 35.52 
РС- Димитровград 34.81 37.72 35.21 
РС- Свиленград 27.32 29.28 26.33 
РС-Харманли 30.92 34.67 31.21 
РС-Ивайловград 8.54 9.71 8.42 

 
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 38.65 42.11 38.40 
РС-Димитровград 36.78 39.86 37.20 
РС-Свиленград 34.53 37 33.28 
РС-Харманли 41.22 46.22 41.61 
РС-Ивайловград 9.76 11.10 9.62 

 
От сравнението на статистическите данни за работата 

на районните съдилища могат да се направят следните изводи: 
Сравнението на показателите по години сочи, че във 

всички районни съдилища от съдебния район на Окръжен съд- Хасково, 
с изключение на РС- Ивайловград, тенденцията през последните три 
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години на намаляване на новообразуваните /постъпилите/ дела, делата 
за разглеждане и свършилите дела е прекратена и през 2015 година 
постъпилите дела са повече от тези през 2014г.  

 
Сравнението на показателите по години сочи, че в 

Районен съд- Хасково съществуващата трайна тенденция на 
намаляване обема на работа през 2014г., 2013г. и 2012г. е прекратена и 
през отчетната 2015 година е налице повишаване в постъплението на 
делата. Постъпленията през 2014г. са по- малко от тези през 2013г. с 686 
дела и по- малко с 1 068 от делата през 2012г., но през отчетната година 
постъпленията са повече в сравнение с 2014г. с 289 дела. Делата за 
разглеждане също са повече от тези през 2014г. със 165, но са по- малко 
от тези през 2013г. с 581 и с 1069 дела в сравнение с 2012г. Свършените 
дела са повече от тези през 2014г. със 137, а в сравнение с 2013г. са по- 
малко с 485 и значително по- малко от тези през 2012г.- с 913.  

За последните три години е налице е значителен спад 
при постъпилите дела, респ. при делата за разглеждане и свършените 
дела, но през отчетната година постъпленията са повече в сравнение с 
2014г. с 289 дела, делата за разглеждане също са повече от тези през 
2014г. със 165 дела, а свършените дела са повече от тези през 2014г. със 
137 дела. 

 
В Районен съд- Димитровград сравнението на 

показателите по години също сочи, че тенденцията на намаляване обема 
на работа през предходните три години е прекратена и през отчетната 
2015г. постъпленията са повече от тези през 2014г. с 264, но са по- 
малко от тези през 2013г. със 168, от тези през 2012г. с 295. Делата за 
разглеждане през 2015г. също са повече в сравнение с 2014г. с 228, но са 
по- малко от тези през 2013г., със 188, а от тези през 2012г. с 383, а 
свършените през 2015г. са повече с 257 от тези през 2014г., но са по-
малко със 120 в сравнение с 2013г. и с 333 от тези през 2012г. 

За последните три години е налице е значителен спад 
при постъпилите дела, респ. при делата за разглеждане и свършените 
дела, но през отчетната година постъпленията са повече в сравнение с 
2014г. с 264 дела, делата за разглеждане също са повече от тези през 
2014г. с 228 дела, а свършените дела са повече от тези през 2014г. с 257 
дела. 

 
В Районен съд- Свиленград сравнението на 

показателите по години също сочи, че тенденцията на намаляване обема 
на работа през предходните три години е прекратена и през отчетната 
2015г. постъпленията са повече от тези през 2014г. със 123, но са по- 
малко от тези през 2013г. с 276, а от тези през 2012г. с 499. Делата за 
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разглеждане през 2015г. също са повече в сравнение с 2014г. с 91, но са 
по- малко от тези през 2013г. с 427, а от тези през 2012г. със 707. 
Свършените през 2015г. са повече с 19 от тези през 2014г., но са по-
малко с 467 в сравнение с 2013г. и с 634 от тези през 2012г. 

За последните три години е налице е значителен спад 
при постъпилите дела, респ. при делата за разглеждане и свършените 
дела, но през отчетната година постъпленията са повече в сравнение с 
2014г. със 123 дела, делата за разглеждане също са повече от тези през 
2014г. с 91 дела, а свършените дела са повече от тези през 2014г. с 19 
дела. 

 
В Районен съд- Харманли сравнението на 

показателите по години също сочи, че тенденцията на намаляване обема 
на работа през предходните три години е прекратена и през отчетната 
2015г. постъпленията са повече от тези през 2014г. с 43, но са по- малко 
от тези през 2013г. с 361, а от тези през 2012г. с 484. Делата за 
разглеждане през 2015г. обаче са по- малко от тези през 2014г. с 42, от 
тези през 2013г. с 454, а от тези през 2012г. с 577. Свършените през 
2015г. също са по- малко от тези през 2014г. с 28, от тези през 2013г. с 
355, а от тези през 2012г. с 470.  

За последните три години е налице е значителен спад 
при постъпилите дела, респ. при делата за разглеждане и свършените 
дела, но през отчетната година постъпленията са повече в сравнение с 
2014г. с 43 дела, обаче делата за разглеждане отново са по- малко от 
тези през 2014г. с 42 дела, както и свършените дела са по- малко от тези 
през 2014г. с 28 дела. 

 
Тенденцията на намаляване обема на работа в 

Районен съд- Ивайловград през предходните три години /2014г., 
2013г. и 2013г./ продължава и през 2015г. Постъпилите дела са намалели 
с 32 в сравнение с 2014г., с 23 в сравнение с 2013г. и със 126 в 
сравнение с 2012г. Делата за разглеждане са намалели с 41 в сравнение с 
2014г., с 51 в сравнение с 2013г. и със 133 в сравнение с 2012г. 
Свършените са намалели с 44 в сравнение с 2014г., с 45 в сравнение с 
2013г. и със 108 в сравнение с 2012г.  

За последните четири години е налице значителен 
спад в постъплението на делата от 126 броя, респ. при делата за 
разглеждане със 133 дела, а при свършените със 108.  

 
Като цяло във всички районни съдилища от съдебния 

район на Окръжен съд- Хасково натовареността по щат и 
действителната натовареност през 2015 година на съдиите на база „дела 
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за разглеждане” и „свършени дела” се е увеличила в сравнение с 2014 
година. 

Има разлика в натовареността по щат и 
действителната натовареност през отчетния период във всички 
съдилища от съдебния район, с изключение на РС- Ивайловград, тъй 
като в никой от тях през цялата година съдиите не са работили в пълен 
състав. 

В РС- Хасково е по-голяма действителната 
натовареност от натовареността по щат, поради ползване на 
продължителен отпуск за временна неработоспособност почти през 
цялата година от председателя на съда.  

В РС-Димитровград е по-голяма действителната 
натовареност от натовареността по щат, поради командироването на 
съдия Петър Петров във СГС и така през първото тримесечие на 2015г. 
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 от съдия Гогова и 
преместването на съдия Мария Дучева в РС- Сливен от 27.04.2015г.  

В РС-Харманли е по-голяма действителната 
натовареност от натовареността по щат, поради командироването на 
съдия Юлия Станковска в РС- Пловдив почти през цялата година. 
 

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 ползва І- ви и ІІ- ри етаж 

от административната сграда- източно крило, предоставени за 
безвъзмездно ползване и управление от Община Димитровград. Това е и 
единственият съд в съдебния район, който не е обезпечен със сграда, 
собственост на Министерство на правосъдието. Проведените срещи и 
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разговори във връзка с този проблем са довели до образуваните и 
висящи към момента съдебни производства с предмет спор между 
Държавата и Община-Димитровград за собственост на сградата, в която 
се помещава и РС-Димитровград / гражданско дело № 410 по описа за 
2015 година по описа на ОС-Хасково, с ищец – Държавата, чрез 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството срещу 
Община Димитровград, с правно основание чл. 108 от Закона за 
собствеността/. 

Сградата е удобна за нуждите на съда, но изисква и 
немалко средства за извършване на планирани и неотложни ремонти, 
което към настоящото положение със собствеността създава значителни 
трудности, поради факта, че трябва да се търсят средства от Общината, 
от ВСС, от МП. 

РС- Димитровград разполага с три съдебни зали. 
Оборудвана е регистратура за класифицирана информация. 

Отоплението/охлаждането се осъществява чрез 
климатици, закупени преди повече от 7 години и към настоящия момент 
дефектиралите се подменят с нови. 

Ефективността на подобен вариант за отопление на 
сградата 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 освен че претоварва 
електрическата инсталация, води и до значителен разход на 
електрическа енергия.  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. Но към настоящият момент РС- 
Димитровград няма как да се възползва от програмите за отпускане на 
средства за енергийна ефективност, тъй като е единствено ползвател на 
сградата, която е собственост на Община Димитровград.  

В лошо състояние е и електическата мрежа в сградата, 
инвентарът в стаите е стар и се налага поддържането му с налични 
средства. След освобождаването от служба „Вписвания” на стая, 
предстои ново разпределение на служители и ДСИ по стаите, след като 
бъде извършен необходимия ремонт. 

Част от планираните преустройства на наличните 
помещения на съда с цел улесняване обслужването на гражданите, 
ползващи услугите на РС-Димитровград не са осъществени, поради 
липса на средства.  

Обособената за съдиите зона с контролиран достъп 
оказва влияние върху работата им, доколкото значително се е ограничил 
притока на случайни граждани до кабинетите на съдиите. Проблемите с 



 76 

охраняването още съществуват, доколкото тази част от сградата се 
ползва и от двама нотариуси.  
 

Районен съд-Свиленград  
Сградата в която се помещава съда е държавна  

собственост и е построена през 1982 година в идеалния център на 
Свиленград. 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.  

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. При газификацията 
на съда, макар да се е изградил нов котел и система за газта, тя е била 
свързана към старата отоплителна система. През месец декември 
2014г. са аварирали тръбите и стария котел на отоплителната система, 
поради което се е наложил спешен авариен ремонт. При извършване 
на същия през 2015г. отоплителната система на сградата е свързана 
вече директно с новия газов котел, а също са подменени тръби, 
радиатори, винтили и други.    

През 2015г. е извършен и авариен ремонт на 
електрическата инсталация в сградата.  

През 2016г. 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. 

 
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.  

Има регистратура за класифицирана информация. 
Обособено е арестантско помещение. Конструктивно 

сградата не позволява достъп на лица с увреждания, което налага 
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извършване на допълнителни строително- монтажни работи в тази 
насока, но за целта са необходими финансови средства.  

 
Районен съд- Ивайловград стопанисва и управлява 

сграда на Министерство на правосъдието, която обаче вече не 
задоволява административните нужди на съда. Причините за това са 
увеличаване щатната численост на съда през последните години /съдия 
по вписвания и главен счетоводител/.  

Сградата 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. 

РС- Ивайловград разполага с една заседателна зала. 
През отчетния период не са извършвани ремонти в 

сградата. Направени са искания до ВСС за отпускане на средства за 
извършване на редица подобрения в сградата, но същите не са 
удовлетворени.  

 
 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 /съгл. чл. 9 от ЗСВ/ с програмния 
продукт на ВСС “LawСhoiсe”- версия 4.0.20 до 30.09.2015г., а от 
01.10.2015 година, съгласно решение на ВСС по протокол №23 от 
заседание, проведено на 07.05.2015г. и указания от ВСС от 18.08.2015г., 
се използва 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- Свиленград и РС- 
Ивайловград/; 
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- 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; 

- 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/. 

 
Районен съд- Хасково 
Още през периода 2005 година- 2011 година Районен 

съд- Хасково закупи една част, а друга получи за ползване по различни 
проекти или като дарение и така към 2011 година съдът разполагаше със 
сървъри, 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 и така всички съдебни служители, съдии, държавни 
съдебни изпълнители и съдии по вписванията работеха на работни 
места, оборудвани с индивидуални компютърни системи, а някои и със 
скенери, мултифункционални устройства и копирни машини, с 
изключение на 5 съдебни служителя на длъжност „куриер”, „чистач” и 
„призовкар”.  

През 2015 година, поради повреди и дефектирала 
техника са бракувани 6 компютърни системи, 5 броя монитора, 4 
мултифункционални устройства 3 броя принтера, 5 токозахранващи 
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устройства, а два компютъра от предостваните по програма ФАР са 
извадени от употреба и не могат да се използват.  

С решение на ВСС са отпуснати необходимите 
средства и през 2015 г. са закупени 18 компютърни системи, 6 LCD 
монитори, 2 МФУ/принтер-копир-скенер/ от среден клас, 2 
високоскоростни скенера и 7 персонални принтери. 

Така към 31.12.2015г. съдът разполага със следната 
компютърна техника - 2 бр. сървъри, 55 бр. компютърни системи, 2 бр. 
преносими компютъра, 3 бр. копирни машини , 22 бр. принтери, 1 бр. 
цветен лазерен принтер, 11 бр. скенери- четири от които 
високоскоростни, 12 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.  

Всички книги, с изключение на разносната книга, 
книга за върнати призовки и съдебни книжа, се водят на електронен 
носител по деловодната програма САС „Съдебно деловодство” на 
„Информационно обслужване” АД и се разпечатват на определени 
периоди.  

Разпределението и на изпълнителните дела в РС- 
Хасково се извършва на принципа на случайния подбор с програмния 
продукт на ВСС “LawСhoiсe”. 

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 
страницата на съда, но през 2015г. значително е намалял броят на 
делата, по които са изпращани призовки по електронен път в сравнение 
с предходните три години, тъй като през отчетния период е намаляло 
постъплението на заповедни произвоства. 

През 2015 година 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. 
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Продължава работата по сканирането на всички 
документи по делата с четири високоскоростни скенера 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.  

През 2015г. продължи събирането на приходи, 
свързани с дейността на съда по транзитната и набирателната му сметка 
чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на 
плащанията в брой посредством 2 броя ПОС терминални устройства, 
поставени в офиса на обслужващата банка в сградата на Съдебната 
палата. 

 
Районен съд- Димитровград 
С решение на ВСС по Протокол № 50/08.10.2015г. са 

отпуснати средства за закупуване на 10 броя компютърни конфигурации 
и на 6 броя персонални принтера, след направено искане от 
председателя на съда. 
 С решение по Протокол № 6/04.02.2015г. на комисия 
„Бюджет и финанси” към ВСС, след направено искане от председателя 
на съда, са отпуснати средства и закупени нови 13 компютърни 
конфигурации, сменени са почти всички CRT- монитори с изключение 
на тези, намиращи се в съдебните зали. 

Предвид параметрите на наличната техника на всички 
конфигурации е инсталирана операционна система система Windows 7. 
Проблемът с компютърната техника отчасти се разреши през 
настоящата година. Остава да бъдат подменени останалите компютърни 
конфигурации, което към настоящия момент не е толкова наложащо.  

За работните заплати се използва се програмен 
продукт “ОМЕКС”. 

В резултат на възникнала авария в края на м. октомври 
2014г. и получилото се късо съединение в ел.таблото, през което се 
захранват всички помещенията на съда с ел.енергия са дефектирали 6 
броя климатични системи, но поради процедурата за снабдяване с 
необходимите документи, чрез които да се докажат пораженията и 
причините, поради които се е стигнало до тях, едва през месец февруари 
2015г. е  окомплектовано искане до ВСС за закупуване на 6 бр. 
климатични системи. С решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 
№ 14/25.03.2015г. са отпуснати средства и в началото на месец април 
2015г. беше извършен монтаж на новозакупените климатици.  

През 2015г. събирането на приходи, свързани с 
дейността на съда по транзитната и набирателната му сметка чрез 
картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на 
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плащанията в брой се осъществява посредством 2 броя ПОС терминални 
устройства, поставени в деловодството на съда.  

 
Районен съд- Свиленград 
През отчетната 2015 година, след отправено искане от 

председателя на съда, ВСС отпусна средства за закупуване на 2 нови 
компютърни конфигурации, 4 принтера, 3 скенера. 

Компютърната техника в съда работи ежедневно при 
пълно натоварване, а това ускорява амортизацията й. 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. През 2016г. ще се направи 
искане до ВСС за отпускане на средства за поетапна подмяна на най-
старата и амортизирана компютърна техника, както и за закупуване на 
копирна машина. 

След като бяха закупени и инсталирани 
високоскоростни скенери с възможност за автоматично двустранно 
сканиране, през 2016г. ще започне сканиране на всички документи по 
делата и съдаване на пълни електронни папки на делата в деловодната 
програма САС „Съдебно деловодство”. 

 През 2015г. след отправено искане до ВСС са 
отпуснати средства и закупени два броя нови компютърни 
конфигурации необходими за служба СИС. След осигуряване на 
нужния хардуер през 2016г. „Съдебно – изпълнителна служба“ при 
РС-Свиленград ще използва програмен продукт „JES“ за управление 
на изпълнителните дела в службата. 

За работните заплати се използва се програмен 
продукт “Аладин”. 

През 2015г. продължава събирането на приходи, 
свързани с дейността на съда по транзитната му сметка чрез картови 
плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой 
посредством 1 брой ПОС терминално устройство, поставено в 
регистратурата на съда.  
 

Районен съд- Харманли 
След като вследстиве на наводнението през 2012 

година е била унищожена част от наличната офис техника, за 
възстановяване нормалната работа на съда са били закупени 2бр. 
компютърни конфигурации, 3 бр. принтери и 4 бр. монитори. РС- 
Харманли не разполага със собствен домейн сървър. 

Техническото оборудване позволява изпълнението на 
служебните задължения на магистрати и съдебни служители, но е 
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необходимо да се закупят 10 UPS, 5 компютърни  конфигурации и 5 
броя принтери за двустранен печат. 

За работните заплати се използва се програмен 
продукт “ ПОЛИКОНТ”. 

През 2015 продължава събирането на приходи, 
свързани с дейността на съда по транзитната му сметка чрез картови 
плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой 
посредством 1 брой ПОС терминално устройство, поставено в 
регистратурата на съда.  
 

Районен съд- Ивайловград 
През отчетната 2015г. бяха закупени 11 броя нови 

компютри, поради несъвместимостта на старите с новия софтуер. Съдът 
разполага с 9 лазерни мултифункционални устройства, 2 факса и 12 бр. 
UPS устройства, 3 от които закупени пред отчетния период. 

Проблемите със сервизното обслужване на техниката 
са липсата на технически специалисти в района и отдалечеността му от 
сервизните центрове.  

В съда не се поддържат електронни папки на делата в 
деловодната програма САС „Съдебно деловодство”. 

За работните заплати се използва се програмен 
продукт “ ПОЛИКОНТ”. С програма "Лихви" работи „СИС”.  

През 2015г. продължава събирането на приходи, 
свързани с дейността на съда по транзитната му сметка чрез картови 
плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой 
посредством 1 брой ПОС терминално устройство, поставено в бюрото за 
съдимост на съда.  

 
 
V. 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. 
                                                 
6 Ползват се 2 основни показатели: брой дела за разглеждане и брой свършени дела на съдия за месец. 
7 Към момента на изготвяне на доклада не са публикувани официалните данни на ВСС за цялата 
2015г., поради което се ползват тези за 2014г., оповестени на интернет страницата на Съвета. 
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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: 

- за натовареността по щат 
 
Показател ОС- Хасково средно за страната 
дела за разглеждане 9.50 12.36 
свършени дела 8.51 9.60 

 
- за действителната натовареност 
  

Показател ОС- Хасково средно за страната 
дела за разглеждане 10.78 15.49 
свършени дела 9.66 12.03 

 
Районен съд- Хасково следва да бъде сравняван с 

работата на другите районни съдилища в областните центрове. При такъв 
подход, данните са: 

- за натовареността по щат 
 

Показател РС- Хасково средно за страната 
дела за разглеждане 38.95 45.39 
свършени дела 35.52 38.12 

 
- за действителната натовареност 

 
Показател РС- Хасково средно за страната 
дела за разглеждане 42.11 59.20 
свършени дела 38.40 49.71 

 
Сравнението на обемите работа за останалите 

съдилища /РС- Димитровград, РС- Свиленград, РС- Харманли, РС- 
Ивайловград/ е с тези на районните съдилища в страната, които не са в 
областни центрове: 

- за натовареността по щат 
 

показател РС- 
Димитровград 

РС- 
Свиленград 

РС-  
Харманли 

РС- 
Ивайловград 

РС- 
средно 

за разгл. 37.72 29.28 34.67 9.71 29.08 
свършени  35.21 26.33 31.21 8.42 25.85 
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- за действителната натовареност 
 

показател РС- 
Димитровград 

РС- 
Свиленград 

РС-  
Харманли 

РС- 
Ивайловград 

РС- 
средно 

за разгл. 39.86 37 46.22 11.10 33.37 
свършени  37.20 33.28 41.61 9.62 29.67 

 
 
 
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 2.10, при 2,01 средно за окръжните 
съдилища в страната за първо полугодие на 2015 година. За районните 
съдилища в областните центрове този коефициент е 2,88 за 
съотношението служители/съдии и 2,12 за съотношението 
служители/съдии, съдии по вписванията и държавни съдебни 
изпълнители. За районните съдилища в страната, които не са в областни 
центрове, този коефициент е 3,80 за съотношението служители/съдии и 
2,47 за съотношението служители/съдии, съдии по вписванията и 
държавни съдебни изпълнители (по статистически данни за първо 
полугодие на 2015 година на ВСС).   

Съотношението на броя на служителите към броя на 
съдиите в Районен съд- Хасково е следното: 

o 34 служители / 10 съдии – 3.4  
o 34 служители / 15 съдии, ДСИ и съдии по 
вписванията- 2.27  

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. 
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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. 

Видно от последните справки от Окръжен съд- 
Хасково и представените през месец януари 2016 година доклади и 
справки от Административните ръководители на районните съдилища в 
съдебния район, образуваните преди 01.01.2014 година и 
неприключени съдебни производства към 31.12.2015 година по 
съдилища са, както следва: 

1. Окръжен съд- Хасково- общо 7 дела, от които: 1 
гражданско дело, 4 търговски дела и 2 наказателни дела. 

2. Районен съд- Хасково- 8 граждански дела; 
3. Районен съд- Димитровград- 2 дела; 
4. Районен съд- Свиленград- 0 дела; 
5. Районен съд- Харманли – общо 5 дела, от които: 2 

граждански дела и 3 наказателни дела; 
6. Районен съд- Ивайловград- 1 дело. 
Образувано и неприключило съдебно производство 

преди 01.01.2010 година в целия съдебен район е само едно дело -  гр. 
д. №1349/2006 година по описа на РС-Хасково, с правно основание чл. 
254 от ГПК /отм./, производството по което на 29.10.2007 г. е спряно на 
основание чл. 182, ал. 1, б.„д” от ГПК /отм./ до приключване на ДП 
№314/2007г. на РУП- Хасково /НОХД № 594/2013г. на ХОС/. 
 

 
VI. ОБЩИ ИЗВОДИ 

 
През 2015 г. всички съдии от съдилищата в съдебния 

окръг положиха усилия за срочно и качествено осъществяване на 
правораздавателната работа. Постигнатите резултати като цяло сочат на 
добра организация и високо качество на правораздаване в съдебния 
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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, като несъмнено има още какво да се постига и по този 
показател в част от районните съдилища. 

 
Обобщавайки статистическите данни, изложени в 

настоящия доклад, може да се направи категоричен извод, че работата 
на съдиите и съдебните служители в целия съдебен район 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.  

Не можем да се примирим със създадения негативен 
образ на магистратите и упоритата тенденция на поддържането му при 
всеки отделен институционален дебат, поради което и не можем да 
оправдаем и да се съгласим с безпочвените и страдащи от липса на 
сериозни аргументи нападки срещу работещите в системата съдии и 
съдебни служители. 

Въпреки изложеното, това няма да ни демотивира да 
продължам усилията си, насочени към повишаване качеството на 
правораздаване, запазване на достигнатите стандарти за бързина на 
правосъдието, както и за улесняване достъпа до правосъдие от страна на 
гражданите.  

Основните цели през следващия отчетен период са 
свързани с повишаване качеството на правораздаване, недопускане на 
необосновани забавяния при разглеждането на делата, осигуряване на 
кадрова стабилност, както и разумно управление на бюджета при режим 
на икономии на разходите.  

 
 
 

гр. Хасково, 19.02.2016г.  
 
 

   Административен ръководител- 
   Председател на Окръжен съд- Хасково: 

(Миглена Тянкова) 
 

 


