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Годишният доклад за 2012 г. 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 2012 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 се изготви съгласно 
изискванията на чл.86 ал.1, т.3 ЗСВ при спазване указанията на ВСС за 
обхвата и структурата на годишните доклади. Основа за изводите за 
дейността на съдиите от хасковския съдебен окръг през 2012 г. са 
сведенията в годишните 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 261 населени места. Съдебният окръг обхваща 10 общини в 
5 съдебни района, както следва: 

-Районен съд- Хасково: общините Хасково, 
Стамболово и Минерални бани /общо 105 989 души/;  

-Районен съд- Димитровград: община Димитровград 
/53 557 души/; 

-Районен съд- Свиленград: общините Свиленград и 
Любимец  /33 218 души/; 

-Районен съд- Харманли: община Харманли, 
Симеоновград и Маджарово /35 367 души/; 

-Районен съд- Ивайловград- община Ивайловград /6 
426 души/.  

Населението на хасковска област се състои от 246 238 
жители /3,34 % от българското население/1. Само в административния 
център – гр. Хасково, живеят 76 397 души, в Община Хасково 
населението наброява 94 156 души.   
                                            
1 Данни на НСИ – Преброяване на населението  2011 г. 
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 Динамиката на наказателните дела  се определя и от 
общата картина на престъпността. През 2012 г.  в Областна дирекция на 
МВР - Хасково2 са регистрирани като извършени общо 3 265 
криминални престъпления, от които са били разкрити извършителите на 
1 855 престъпления /57% от общо регистрираните/. В сравнение с 2011 
година са били регистрирани  3 516 престъпления и разкрити 1 800 /51 
%/. В структурата на регистрираните криминални престъпления през 
2012 г. фигурират 1 умишлено убийство /при 2 през 2011 г./, 1 
изнасилване и 11 блудства. Най-голям дял и през 2012 година заемат 
престъпленията против собствеността, които са 1 401 броя. От тях 
водещи са кражбите, които са 1148, от които 366 разкрити, а грабежите 
са 44, от които 22 разкрити. Втрото място е заето от общоопасните 
престъпления, чийто дял в общо регистрираната престъпност е 
сравнително устойчив и е 22 %. От тях най- голяма част са 
престъпленията по чл. 343Б и чл. 242В  НК/7% от общо регистрираната 
престъпност/, след тях са престъпленията по чл. 354А и сл. от НК /3%/ 
Третото място езаето от престъпленията срещу дейността на 
държавните органи и обществените организации, каоито са 573 
регистрирани деяния и заемат дял от 17 %. Основен дял от тях заемат 
престъпленията, свързани с незаконното преминаване през границата, 
които представляват 18 % от регистрираните през 2012 година 
престъпления. През отчетния период в областта е имало 437 пътно-
транспортни произшествия.  

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, бе 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. 

 

I. Организационна дейност и повишаване на 
професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители 

През 2012г. Председателят на Окръжния съд 
осъществяваше общо организационно и административно ръководство, 
съгласно чл.86 ал.1 т.1 ЗСВ. 

През 2012 г. Общото събрание на съдиите бе свиквано 
17 пъти от Председателя на съда за обсъждане на организационни 
въпроси, предложения и становища относно промени в закони, 
                                            
2 Данни от Отчет – анализ на ОД на МВР Хасково за 2012 г. 
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обсъждане изводите и препоръките от докладите от проверките на 
ИВСС, анализ и обобщаване на съдебната практиката на окръжния съд и 
на районните съдилища, обсъждане на становищата на съда по искания 
на Председателя на ВКС за издаване на тълкувателни решения.  

Със Заповед № АД-114/04.04.2012 година на 
Председателя на ОС-Хасково, на основание чл.86 ал.1 т.6 ЗСВ бяха 
възложени проверки на организацията на дейността на всички районни 
съдилища в съдебния окръг обхващаща периода от м. Януари, 2011 г. до 
30.09.2012 година, както и изпълнението на препоръките, дадени в 
актовете на ИВСС. При проверките не бяха констатирани сериозни 
пропуски в дейността на районните съдилища. Беше акцентирано върху 
отделни пропуски в работата при администрирането на делата, при 
подреждане на книжата по делата, изготвяне в срок на съдебните актове 
и използавнето на програмния продукт на ВСС за случайно 
разпределение на делата. Всяка Комисия изготви доклад за 
констатациите от извършените проверки, като въз основа на същите 
бяпа издадени заповеди от административния ръководител за 
предприемане на конкретни организационни мерки от страна на 
председателите на районните съдилища. Такива бяха предприети от 
председателите на районните съдилища и отчетени в определените за 
това срокове, соътветно  набелязаха мерки и предприеха действия по 
отправените препоръки. 

През 2012 година бяха извършени анализи на 
натовареността в двете отделения на ОС-Хасково /гражданско и 
наказателно/, като на Общо събрание на съдиите бе взето решение да се 
увеличи съдийският състав в „Гражданско отделение” и се намали тоззи 
в „Наказателно отделение”, поради неравномерната натовареност. Бе 
извършен анализ и на отменените  първоинстанционни съдебни актове и 
върнатите дела за ново разглеждане, поради допуснати съществени 
процесуални нарушения. С оглед преценката на натовареността в 
районните съдилища бе изговетна анализ и в тази насока, обхващаш 3 
годишен период, което показа, че РС-Харманли е най-натоварен на база 
отпуснат щат, което мотивира и предложение до ВСС за увеличаване 
щатната численост за длъжността „съдия” на РС-Харманли, съотв. 
намаляване на щатната численост на РС-Хасково. 

 
За подобряване на квалификацията си през 2012г. 

Съдиите са участвали в 19 специализирани обучения, организирани от 
НИП и неправителствени организации. Създадената организация в съда 
позволява на практика всеки желаещ магистрат да посещава обучения в 
НИП, разбира се след одобряване на заявката му от Института. 

По проект за регионални обучения ОС-Хасково 
кандидатства и бяха отпуснати средства от НИП за обучение на място 
на съдиите от целия съдебен окръг. Темите на регионалните обучения 
бяха: „Новата съдебна практика на ВКС по Кодекса за застраховането” – 
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лектор Емилия Василева – съдия във ВКС и „Проблеми на съдебната 
практика по съкратеното съдебно следствие” – лектор Цветинка 
Пашкунова – съдия във ВКС. 

През месец юли, 2012 година се проведе съвместно 
съвещание на съдии и прокурори от ОП-Хасково, на което бе направен 
анализ както на върнатите дела за доразследване така и причините за 
връщането им. 

През 2012 година бяха организирани и регионални 
семинира за съдебни служители. На 27-28 юни, 2012 година бе проведен 
от ДКСИ семинар на тема  „Защитата на класифицишраната 
информация”. В него взеха участие съдии както и съдебни служители от 
целия съдебен район. 

По инициатива на съдебните служители от ОС-
Хасково и РС-Хасково на 19.10.2012 г. бе проведено регионално 
обучение от НССС – София на тема „Административни документи. 
Структурни схеми и задължителни реквизити по БДС при съставянето 
им”.  

През отчетния период бяха проведени и две обучения 
на съдебните заседатели към ОС-Хасково със следните теми „Налагане 
на наказанието „доживотен затвор”; „Налагане на наказанието 
„пробация”. Видове пробационни мерки. Замяна на наказанието 
„пробация” с наказанието „лишаване от свобода”. Актуални въпроси по 
транспортните престъпления” 

 
 
II. Извършвани проверки в ОС-Хасково от други 

органи и институции 
 
През 2012 г. Инспекторатът към ВСС извърши 

комплексни планови проверки на работата по граждански и търговски 
дела в Окръжен съд- Хасково, както и комплексна планова проверка на 
работата по наказателните дела в съда.  В Актовете с резултатите на 
извършените проверки не са констатирани нарушения по движението на 
делата, подсъдни на ОС-Хасково, а дадените препоръки бяха изпълнени 
в предвидените срокове. 

Със Заповед № 53/12.10.2012 г. на Председателя на 
Пловдивския АС на основание чл.106 ал.1 т.6 ЗСВ в Окръжен съд -
Хасково бе извършена проверка по движението на делата и 
организацията на работа. В Доклада за извършената проверка не се 
съдържат препоръки, касаещи общата организация организация на 
работа в съда по разпределение, образуване и движение на делата и 
работата по деловодства. Единствените прлепоръки и свързана с 
подобряване работата от страна на деловодителите с деловодната 
система – САС „Съдебно деловодство”, който проблем е отчетен още 
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през месец март и се работи усилено в тази насока, като са предприети 
необходимите мерки от страна на ръководството, както и преодоляване 
на забаването при изписване на съдебните актове по граждански и 
търговски дела в предвидените от закона срокове.  

През 2012 година бе извършен Одитен ангажимент от 
Дирекция „Вътрешен одит” към ВСС. Констатираните слабости и 
пропуски бяха залегнали в препоръките към Доклада, като голяма част 
от тях бяха окачествени като такиво с „висок” риск.  Една от основните 
препоръки бе свързана с  неизпълнението на задължението за  
осъществяване на предваригтелен контрол при поемане на задължения и 
извършване на разходи в ОС-Хасково, както и неизграждане на Система 
за финаносво управление и контрол. Бе подписан План за отстраняване 
на нередностите и пропуските със заложени конкретни срокове за 
изпълнение на дадените препоръки. Всички бяха изпълнени в рамките 
на заложените срокове. 

През отчетния период бе извършена проверка от ТД 
„Национална сигурност” в областта на защитата на класифицираната 
информация в организационната единица. Също бяха констатирани 
пропуски при работа с документи, съдържащи класифицирана 
информация и липса на вътрешни правила  за защитата й. 

Във връзка с посочените проверки бяха предприети  
мерки за отстраняване на пропуските в работата, като от значение за 
организацията на правораздавателната работа са и утвърдените през 
2012 година вътрешни за Окръжен съд Хасково актове, както следва: 

1. Цялостно изграждане на система за финансово управление и 
контрол в Окръжен съд Хасково / 80 броя вътрешни правила, 
инструкции и процедури и 25 броя оперативни документи/; 

2. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата 
/изменени/; 

3. Вътрешни правила за подбор и наемане на съдебни служители в 
Окръжен съд – Хасково; 

4. Вътрешни правила за определяне и изплащане на средства за 
допълнителни трудови възнаграждения; 

5. Вътрешни правила за достъп до обществена информация; 
6. Вътрешни правила за приложение на ЗЗКИ и ППЗЗКИ, както и 

защитата на класифицираната информация в Окръжен съд- 
Хасково; 

7. Вътрешни правила за недопускане на запалвания, аварии и 
пожари; 

8. Вътрешни правила за събиране на ДТ чрез ПОС терминално 
устройство в Окръжен съд Хасково; 

9.  Вътрешни правила за организацията на работата и правилата на 
поведение на съдебните заседатели в Окръжен съд Хасково и др. 
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Комисията по професионална етика към ОС-Хасково е 
извършила две проверки за наличие на поведение на съдии, 
противоречащо на правилата за професионална етика. Първата проверка 
е назначена със Заповед № АД-180/18.05.2012 година на 
Административния ръководител-Председател на ОС-Хасково, по повод 
жалби от съдия Кремена Стамболиева и съдия  Добринка Кирева срещу 
съдия Гергана Георгиева / и трите от РС-Свиленград/, подадени до 
Главния инспектор на ИВСС. След изслушване на Административния 
ръководител-Председател на РС-Свиленград, на тримата магистрати  
/съдиите Георгиева, Стамболиева и Кирева/, както и на съдебни 
служители от РС-Свиленград, при преценка на фактите и 
обстоятелствата, изложени в жалбите е изготвено писмено становище, 
че съдия Георгиева не е допуснала нарушения на нормите на Кодекса за 
етично поведение на българските магистрати. Според Комисията 
допуснато е било отклонение от приетите правила за поведение, 
произтичащи от принципа за вежливост и толерантност, както за съдия 
Гергана Георгиева, така и за съдия Стамболиева и съдия Кирева. 

Вторият сигнал е бил подаден до „Комисията по 
професионална етика и превенция  на корупцията” към ВСС от лишения 
от свобода Сунай Расим Джафер срещу съдия Таня Киркова – 
Административен ръководител-Председател на РС-Ивайловград. В 
който се твърди, че магистратът не е бил безпристрастен при 
постановяване на присъдата по НОХД № 70/2005 година по описа на 
РС-Ивайловград, докладчик по което е била съдия Киркова. След 
извършена проверка Комисията е изготвила писмено становище, в което 
е приела, че не е налице поведение от страна на съдия Киркова, което да 
е в отклонение от приетите правила и норми за поведение, произтичащи 
от принципа за безпристрастност при постановяване на съдебния акт, 
което е било на база събрания доказателствен материал и изграденото 
вътрешно убеждение.  

 
III. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
Щатната численост на Окръжен съд- Хасково към 

31.12.2012г. включва 16 съдии, 3 младши съдии и 39 съдебни служители 
– общо 58 щатни бройки. 

 
1. Съдии 
Щатната численост на Окръжен съд- Хасково към 

01.01.2012г. включваше 21 съдии и 39 съдебни служители. С Решение 
на ВСС по Протокол № 12 от заседание, проведено на 22.03.2012г. беше 
намалена щатната численост на съда с една щатна бройка „съдия”, 
считано от датата на решението, а с Решение на ВСС по Протокол № 15 
от заседание, проведено на 10.04.2012г. беше намалена щатната 
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численост с още една щатна бройка „съдия”. Така към 31.12.2012г. 
щатната численост на Окръжен съд- Хасково е общо 58 щатни бройки, 
от които 19 щата за магистрати, включващи председател; двама 
заместник– председатели; 13 съдии в Окръжен съд; 3 младши съдии и 39 
съдебни служители.  

На основание Решение на ВСС по протокол № 8 от 
заседание, проведено на 23.02.2012г., на 01.03.2012г. Миглена Тенева 
Тянкова напусна длъжността „Административен ръководител- 
Председател” на Районен съд- Хасково и встъпи в изпълнение на 
длъжността „Административен ръководител- Председател” на Окръжен 
съд- Хасково. 

След подадените оставки от Георги Гочев и Анна 
Петкова от заеманите от тях длъжности „Заместник на 
административния ръководител- Заместник председател” на Окръжен 
съд- Хасково и ръководители съответно на „Гражданско отделение” и 
„Наказателно отделение”, същите са освободени с Решение на ВСС по 
протокол № 12/22.03.2012г. и назначени на длъжностите „Съдия” в ОС- 
Хасково с ранг „Съдия в АС”, считано от датата на вземане на 
решението.  

След направени предложения от Административния 
ръководител-Председател на ОС-Хасково и с Решение на ВСС по 
протокол № 12/22.03.2012г., считано от датата на встъпването им в 
длъжност, Съдия Милена Дечева е назначена на длъжност „Заместник 
на административния ръководител-Заместник председател” на Окръжен 
съд-Хасково и ръководител на „Гражданско отделение”, с ранг „Съдия 
във ВКС и ВАС”, а Съдия Милена Петева е назначена на длъжност 
„Заместник на административния ръководител-Заместник председател” 
на Окръжен съд- Хасково и ръководител на „Наказателно отделение”, с 
ранг „Съдия във ВКС и ВАС”. 

С Решение на ВСС по протокол № 16/11.04.2012г., 
считано от датата на вземане на решението, са повишени на място в 
ранг, както следва: 

Йонко Георгиев - Съдия в ОС- Хасково с ранг „Съдия 
в АС” е повишен на място в ранг „Съдия във ВКС и ВАС”; 

 Боряна Бончева - Димитрова- Съдия в ОС- Хасково с 
ранг „Съдия в АС” е повишена на място в ранг „Съдия във ВКС и ВАС” 
и 

Анна Петкова - Съдия в ОС- Хасково с ранг „Съдия в 
АС” е повишена на място в ранг „Съдия във ВКС и ВАС”. 

С Решение на ВСС по протокол №21/17.05.2012г., 
считано от датата на вземане на решението, са повишени на място в 
ранг, както следва: 

 Тодор Хаджиев- Съдия в ОС-Хасково е повишен на 
място в ранг „Съдия в АС”; 
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Филип Филипов- Съдия в ОС-Хасково е повишен на 
място в ранг „Съдия в АС”; 

Красимир Димитров- Съдия в ОС-Хасково е повишен 
на място в ранг „Съдия в АС”. 

Поради намаления състав, в който работеше Районен 
съд- Свиленград, след подадената оставка от Съдия Гергана Георгиева и 
освобождаването й от длъжност „Съдия” с Решение на ВСС по 
Протокол № 32/26.07.2012г., със Заповед № АД- 346/21.09.2012г. на 
Административен ръководител - Председател на ОС- Хасково беше 
командирована младши съдия Минка Китова да изпълнява 
задълженията на районен съдия. 

Така, към м. юни 2012г. от 16 съдии, 10 имат ранг 
“съдия във ВКС/ВАС”, а 6 са с ранг “съдия в АС”. Всички 16 съдии в 
Окръжен съд- Хасково в края на отчетния период са с ранг, по–висок от 
заеманата длъжност. 

Не са образувани дисциплинарни производства по 
отношение на съдии от ОС-Хасково.  

Към 31.12.2012г.  в Окръжен съд- Хасково са незаети 2 
щатни длъжности „Младши съдия”. 

 
 
 
2. Съдебна администрация 
 
Одобреното щатно разписание на Окръжен съд- 

Хасково към 31.12.2012г. включва 39 щатни бройки за съдебна 
администрация, която се състои от съдебен администратор, обща и 
специализирана администрация. 

Общата администрация се състои от: административен 
секретар, главен счетоводител, главен специалист-стопанисване на 
съдебното имущество, системен администратор и касиер-домакин /общо 
5 щатни длъжности/. 

Към 31.12.2012 година специализираната 
администрация е организирана в „Регистратура”, „Наказателно 
деловодство І- ва инстанция”, „Наказателно деловодство ІІ- ра 
инстанция”, „Гражданско деловодство І- ра инстанция”, „Гражданско 
деловодство ІІ- ра инстанция”, „Архив”, „Съдебни секретари”, 
“Фирмено деловодство” и Служба „Връчване на призовки и съдебни 
книжа”. В тези служби работят общо 28 съдебни служители. 

Техническите длъжности са общо пет – три „чистач”, 
един шофьор и един работник, поддръжка сграда-огняр. 

През 2012 г. бяха трансформирани следните 
длъжности, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията 
и Указанията към него, утвърдени с Решение на ВСС по протокол 
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№7/16.02.2012г.: „Управител сгради” в „Главен специалист- 
стопанисване на съдебното имущество”, „Огняр” в „Работник по 
поддръжката-огняр”, Деловодител „Регистратура” в „Съдебен 
деловодител”, „Съдебен секретар- протоколист”  в „Съдебен секретар”, 
„Чистач-хигиенист”  в „Чистач ”, „Завеждащ техническа служба”  в 
„Домакин”, а по късно на основание заповеди на Адм. ръководител- 
Председател на ОС-Хасково са трансформирани длъжностите: 
„Домакин” в „Чистач”, 1 щатна длъжност „Съдебен секретар” в 
„Завеждащ служба-съдебни секретари” и „Касиер” в „Касиер-Домакин”. 

През 2012г. е прекратен трудовия договор с Валентин 
Сираков-  Работник по поддръжката-огняр, поради придобиване право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с Живка Михайлова- Съдебен 
секретар, поради завръщане на титуляра Галя Кирилова, а по молба от 
Марияна Атанасова - Главен специалист-стопанисване на съдебното 
имущество е прекратено трудовото правоотношение по взаимно 
съгласие. 

Отново бяха овакантени две длъжности „Съдебен 
секретар”, тъй като служителите, назначени до завръщане на 
титулярите, са в отпуск, поради бременност и раждане. Живка 
Шулекова - Съдебен секретар от месец ноември 2012г. е в 
продължителен отпуск, поради временна нетрудоспособност. 

 
През 2012 година след проведени конкурси за 

свободни щатни длъжности: „Съдебен секретар”, „Работник, поддръжка 
сграда- огняр” и „Чистач” са назначени съответно съдебните служители: 
Славея Калоянова, Марин Маринов и Антония Чернева, а до завръщане 
на титуляра са назначени съдебните секретари Донка Илиева- 
Найденова и Деляна Димитрова. 

 
След овакантяване на длъжността „Съдебен 

администратор", поради прекратяване на трудовия договор по взаимно 
съгласие на Марияна Димитрова след подадена от нея молба, 
длъжността се зае до провеждане на конкурс от Антония Тодорова. 
Конкурсната процедура беше спряна в изпълнение на Решение на ВСС 
по Протокол № 48 от 08.11.2012г.  

 
След подадена молба от Елена Еленкова-Главен 

счетоводител за прекратяване на трудовия й договор по взаимно 
съгласие, със Заповед на Адм. ръководител- Председател на ОС- 
Хасково трудовият договор на същата е прекратен, считано от 
08.11.2012г., а на свободната щатна длъжност „Главен счетоводител” 
беше назначена Сребрина Аргирова. 
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След приключване на атестационните процедури за 
2012г. са повишени в ранг 15 съдебни служители. Един съдебен 
служител е поощрен от Административния ръководител на съда със 
служебна благодарност и грамота /чл. 358а ал. 2 т. 1 ЗСВ/.  

За отчетния период са образувани пет дисциплинарни 
производства на съдебни служители, като две от тях са прекратени.  

Със Заповед № 23 / 10.02.2012 година на И.Ф. 
Административен ръководител – Председател на ОС-Хасково е било 
наложено дисциплинарно наказание „забележка” на Радостина 
Кабадалиева затова, че е не е изпълнила труви задължения, както й 
възложената й работа. Със Заповед № 24/10.02.2012 година  на И.Ф 
Административен ръководител –Председател на ОС-Хасково на Гинка 
Стамова също е наложено дисциплинарно наказание „забележка” затова, 
че е упонила доброто име на работодателя и не е изпълнила  вменени й 
трудови задължения. 

На Милена Николова Вълчева, заемаща длъжността 
„Съдебен архивар” в ОС-Хасково, със Заповед № АД-473/28.11.2012 
година на Административния ръководител-Председател е наложено 
дисциплинарно наказание „Предупреждение за уволнение” , на 
основание чл. 188, т. 2 от КТ, за извършени системни и тежки 
нарушения на трудовата дисциплина по чл. 187, т.т. 3 и 10 КТ, вр. с 
вменените й трудови задължения за заеманата длъжност и със 
длъжностната характеристика. 
 
 Към края на отчетния период, всички щатни бройки в 
съдебната администрация са заети, с изключение на една - за 
длъжността „Административен секретар”, поради преназначаване на 
Драгина Костадинова на длъжността „Главен специалист- стопанисване 
на съдебното имущество” и Решение на ВСС по Протокол № 48 от 
08.11.2012г., с което се спират конкурсните процедури. 

Обучението на съдебните служители е осъществявано 
основно от НИП и са участвали в тези обучения общо 6 служители. 
Беше проведено и едно регионално обучение от ДКСИ-София на тема: 
„Защита на класифицираната информация”, в което взеха участие и 
седем съдебни служители.  

 
Съотношението на броя на служителите към броя на 

магистратите в Окръжен съд- Хасково е следното : 
 

o 39 служители общо/ 19 магистрати - 2,05 
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3. Предложения за промени в щата 
 
Щатната численост на Окръжен съд- Хасково за 

магистрати е оптимална и не е налице необходимост от изменения в 
щатното разписание в тази част. Необходими са две щатни бройки за 
съдебни служители за длъжността „Съдебен помощник” /по една за 
„Наказателно отделение” и една за „Гражданско отделение”/.  

На 27.08.2012г. е направено предложение до ВСС от 
Адм. ръководител- Председател на ОС- Хасково за увеличаване на 
щатната численост на съда с две щатни бройки за съдебни служители за 
длъжността „Съдебен помощник” /по една за „Наказателно отделение” и 
една за „Гражданско отделение”/, но с Решение на ВСС по протокол № 
45 от 25.10.2012г. не е дадено съгласие за увеличаване на щатната 
численост. 

Необходимо е да бъде заета длъжността 
„административен секретар”, тъй като към настоящия момент  един 
съдебен служител – назначен на длъжност „Главен специалист – 
стопанисване на съдебно имущество”, на когото са възложени и 
служебните задължения за длъжността „завеждащ регистратура 
класифицирана информация, съвместява и длъжността 
„административен секретар”, което създава изключителни затруднения 
и нарушава нормалния темп на работа в съда. 

 
IV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД 
 
1. Организация на правораздавателната дейност 
 
И през отчетната 2012 г. правораздавателната 

структура на съда включваше две отделения, обособени съобразно чл. 
84 ал. 2 ЗСВ: 
 - Наказателно отделение /обща численост – 9 съдии, а 
считано от м. октомври, 2012 година – 7 съдии/, с ръководител 
заместник-председателят Милена Петева и съдии - Стратимир 
Димитров, Кольо Димитров, Боряна Бончева, Филип Филипов, 
Красимир Димитров, и Анна Петкова до м. октомври, която премина в 
гражданско отделение, считано от 21.09.2012 година, а от м. октомври 
с.г. в разпределението на наказателнитие дела е включен и председателя 
на съда – съдия Миглена Тянкова. В отделението са обособени 2 
въззивни състава. Всеки от съдиите разглежда НОХД и други 
наказателни дела, като самостоятелен първоинстанционен състав.  
 - Гражданско отделение първа и въззивна  инстанция 
/обща численост – 9 съдии/, с ръководител заместник-председателят 
Милена Дечева и съдии: Господинка Пейчева, Деляна Пейкова, Тошка 
Иванова, Йонко Георгиев, Жулиета Серафимова, Анна Петкова /считано 
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от м. септември, 2012 година/, Георги Гочев и Тодор Хаджиев. Така в 
отделението работят 9 еднолични състава, разглеждащи 
първоинстанционни граждански и търговски дела, както и 3 въззивни 
състава.  

В ОС-Хасково по утвърдено щатно разписание има 3 
щата за длъжността „младши съдия”, но през 2012 годна е зает само 
един от тях – от младши съдия Минка Китова  участва като трети член 
при разглеждане на възивни граждански, търговски и наказателни дела 
по предварително утвърден график.  

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 
ЗСВ. Използва се компютърната програма за електронно разпределение 
на принципа на случайния избор „Law Choice”, предоставена от ВСС. 
Разпределение на делата с посочения програмен продукт се осъществява 
от 01.01.2010 г. Чрез същия програмен продукт 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 централния уеб-базиран 
интерфейс, поддържан от ВСС.  

 
2. Новообразувани дела през отчетния период 
Общият брой на постъпилите и образувани в ОС-

Хасково дела /в т.ч. изпратените по подсъдност и върнатите за ново 
разглеждане/ е 1 957. Несвършените дела от предходнен период /към 
01.01.2012 година/ са били 236 броя,  а неприключилите производства 
към края на отчетния период /31.12.2012 г./   са 228. 

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

 
 

Общ брой дела 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Дела за разглеждане 2054 2019 2004 2193 

Несвършени дела 291 232 251 228 

Процентно 
съотношение 

14,17 11,49 % 12,52 % 10,39 % 

Новообразувани 1763 1787 1753 1957 

Процентно 
съотношение 

85,83 % 88,51 % 87,48 % 89,24 % 
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3. Наказателни дела 
 
 
3.1. Наказателни дела първа инстанция 
 
През 2012 г. в Окръжен съд- Хасково са постъпили 

общо 181 НОХД, при 112 за 2011г., 123 за 2010г. и 105 за 2009г. 
Данните за периода 2009г. – 2011г., сочат на запазване тенденцията за 
относително близки постъпления, а за отчетната година бележат 
значително увеличение в сравнение с предходните години.  

 
 

Вид  2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
НОХД 105 123 112 181 
ЧНД от досъд. 351 390 269 260 
Комулации 13 17 6 15 
Реабилитации 3 7 5 2 
Др.дела  35 49 55 67 

 
 
 
Структурата им за 2012 г. най-общо е следната: 
 

 - престъпления против личността: 15 дела, от тях 7 
убийства по чл. 115-118 НК / при 9 през 2011г./; 1 опит за убийство, 3 
дела за причинена смърт по непредпазливост по чл. 123 НК, 2 
отвличания на лица – чл. 142 НК и 1 блудство по чл. 149 ал. 5 НК; 
 - престъпления против собствеността: 20 дела /9 през 
2011г./, от тях 14 грабежа по чл. 199 НК, 1 кражба по чл. 196а от НК; 
 - престъпления против стопанството: 114 дела, от тях 
5 за контрабанда на наркотични вещества по чл. 242, ал. 2 и 3 от НК, 3 
против паричната и кредитна система; 
 - престъпления против финансовата, данъчната и 
осигурителната системи: 4 дела /при 4 за 2011г./; 
 - престъпления против дейността на държавни органи 
и обществени организации: 11дела, от тях 4 подкупа; 
 - общоопасни престъпления: 17 дела /23 през 
миналата година/, от които 7 транспортни престъпления, 8 
престъпления с предмет наркотични вещества. 
 Вътрешната структура на постъпленията сочи на 
известни промени. Определено е налице увеличение на престъпленията 
против собствеността. При 9 дела за миналия отчетен период, сега 
постъпилите са 20, като грабежите по чл. 199 НК са се увеличили с 8 /от 
6 на 14/. Налице е увеличение също на престъпленията против 
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личността /9 през 2011г., 15 за 2012 г./. Няма промяна при 
постъпленията на НОХД с обвинения за престъпления против 
финансовата, данъчна и осигурителна системи /4 през 2011г. и  4 през 
отчетната година/. Запазва се тенденцията за най-голям брой на 
постъпилите обвинителни актове за престъпления против стопанството 
/114 за отчетния период, а през 2011г. - 56/. 
 Към 01.01.2012г. са останали висящи /несвършени/ от 
предходния отчетен период 29 НОХД и така за цялата година делата за 
разглеждане от този вид са били 210 броя /при 148 за 2011г., 159 за 
2010г. и 139 за 2009г./, т.е. в сравнение с предходната година  се бележи 
ръст със 62 първоинстанционни наказателни дела от общ характер.  

Свършени са общо 183 НОХД /119 – 2011г., 123 – 
2010г., 103 – 2009г./, от които: 
 - с присъда: 54 дела; 
 - прекратени – 129, от тях със споразумение - 111 дела. 
   
От свършените 183 НОХД, в срок до 3 месеца са приключили 153 
дела – 84 %. За сравнение, в 3 – месечен срок през 2009, 2010 и  
2011г. са свършени 76 % от всички НОХД / и за трите години/. По 
този показател е налице повишение в срочността на работа в 
сравнение с предходните отчетни периоди. Общият брой на 
предадените на съд лица по НОХД през годината са 229, от които 
226 осъдени и 3 оправдани. По 37 НОХД постановените съдебни 
актове са били обжалвани / протестирани пред въззивния съд. В 
края на отчетния период – 31.12.2012г., останалите несвършени 
НОХД са 27. 

 Правораздавателната работа на Окръжен съд- 
Хасково по НОХД като първа инстанция за 2012 г. и за предходните три 
години може да бъде илюстрирана така: 

 
 

Година постъпили за  разглеждане Свършени 

2009 г 105 139 103 

2010 г. 123 159 123 

2011 г. 112 148 119 

2012 г. 181 210 183 
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Вид престъпление 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
Глава І – Прест.п/в 
републиката 

- - 1 0 

Глава ІІ – Прест.п/в 
личността 

11 5 9 15 

Глава V – Прест.п/в 
собствеността 

12 13 9 20 

Глава VІ – Прест.п/в 
стопанството 

43 46 56 114 

Глава VІІ – Прест.п/в 
ФДОС 

1 1 4 4 

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

15 15 8 11 

Глава ІХ – 
Документални 
престъпления 

- - 1 0 

Глава Х – Прест.п/в 
общ.спокойствие 

1 2 1 0 

Глава ХІ – 
Общоопасни прест. 

22 41 23 17 

Общо 105 123 112 181 
 
За календарната 2012г. няма НОХД, свършени по реда 

на глава 24 НПК /като бързо производство/, нито по глава 25 НПК /като 
незабавно производство/. Броят на НОХД, които са протекли с 
предварително изслушване на страните и съкратено съдебно следствие  
/глава 27 НПК/ е 15, при 13 за 2011г., 11 за 2010г. и 18 за 2009г. 

Общият брой дела, по които през 2012г. съдебното 
производство е било прекратено и те са били върнати на Окръжна 
прокуратура- Хасково е 16 НОХД /при 14 за 2011г./ 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.  По 
други две от делата, внесени с обвинителен акт от ОП-Хасково 
съдебното производство е било прекратено и същите са изпратени на 
първоинстанционната специализирана прокуратура, поради подсъдност 
на Специализирания наказателен съд.  По две дела /НОХ дела №№ 
658/2012 година и 730/2012 г./ е отказано да се одобри внесено в съда 
споразумение по реда на чл. 381 и сл. от НПК.  
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Относителният процент на върнатите на  
досъдебното производство дела към внесените в съда с прокурорски 
актове по първоинстанционни наказателни дела от общ характер е 
8,8 % /на база 16 дела върнати на ОП-Хасково/. 

 По четири от делата, постановените разпорежданията, 
с които е прекратено съдебното производство и делото е върнато на ОП-
Хасково са били протестирани, като и четирите съдебни акта са 
потвърдени от АС-Пловдив. 

  Както се посочи, за отчетния период са осъдени 
общо 226 лица по НОХД, а оправдани – 3 лица, при 3 лица за 2011г., 5 
- за 2010 г. и 5 – за 2009г. Оправдателните присъди са постановени по 
общо по 3 НОХ дела /131/2011 г.;410/2009 г.; 507/2012 г./, които са 
протестирани пред АС-Пловдив и към настоящия момент не са върнати 
от съдебен контрол. За сравнение, през 2009 г. оправдателни са били 
присъдите по 3 НОХД изцяло оправдателни присъди и по 1 НОХД е 
оправдан един от общо 4 подсъдими, през 2010г. – по 1 НОХД изцяло 
оправдателна, по 1 НОХД е оправдан един от общо 3 подсъдими и по 1 
НОХД са оправдани трима от общо 7 подсъдими, а през 2011г. – по 1 
НОХД изцяло оправдателна и по 1 НОХД са оправдани двама от общо 
11 подсъдими.   

От постановените 57 присъди по първоинстанционни дела 
от общ характер са обжалвани и протестирани  37  съдебни акта. 
Постановените оправдателни присъди са три и са протестирани пред 
АС-Пловдив. По  НОХД № 177/2011 година присъдата е отменена и 
делото е върнато за ново разглеждане, а други две не са върнати от 
инстанционен съдебен контрол. 

Новобразуваните административно-наказателни дела /по чл. 
78а НК/ са 4 броя, а за разглеждане 5 дела. Четири от тях са приключили 
със съдебно решение, по едно от които първоинстанционното решение, 
с което е призната за виновна и е освободена от наказателна 
отговорност обвиняемата е отменено, като същата е призната за невинна 
и опрвдана по предявеното й обвинение.   

 
През 2012 година в ОС-Хасково не са образувани 

първоинстанционни наказателни дела от общ характер, които да се 
характеризират като такива с висок обществен интерес.  През отчетния 
период са приключени две наказателни от общ характер, които са били 
образувани в предходни периоди и се характеризират като такива с 
висок обществен интерес – НОХД 410/2009 година с подсъдим за 
безстопанственост Георги Иванов – Кмет на Община Хасково, което е 
приключило с оправдателна присъда, и НОХД № 620/2011 година, 
приключило с осъдителна присъда и двамата подсъдими, по-известно 
като „черния Великден” за катасторофата в гр. Симеоновград, при която 
загинаха 6 души и на 2-ма бяха с причинени телесни повреди. И двете 
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присъди не са влезли в сила. Със значим медиен интерес е и въззивно 
накателно-частен характер дело, образувано по мъззивна жалба от 
Николай Бареков /журналист в ТВ7/, който обжалва осъдителна присъда 
на РС-Хасково срещу него по частна тъжба от Георги Иванов Иванов – 
Кмет на Община Хасково. 

През 2012 г. са образувани 340 първоинстанционни 
частни наказателни дела /в т.ч. реабилитации, кумулации и вземане на 
мярка за неотклонение ЗС и др./, от които 37 дела, по които са 
извършвани разпити пред съдия по досъдебно производство. Пет от 
постановените съдебни актове по наказателни частни дела са били 
протестирани през отчетния период, един от които е потвърден, а един 
изменен. Две от делата не са върнати от инстанционен контрол. 
 

ЧНД – І-ва 
инстанция 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Дела за разглеждане 413 470 334 345 

Несвършени дела 11 7 9 5 

Процентно 
съотношение 

2,66% 1,49 % 2,69% 1,47% 

Новообразувани 402 463 325 340 

Процентно 
съотношение 

97,34% 98,51 % 97,31% 98,55% 

 
 
3.2. Въззивни наказателни дела 
 
Броят на несвършените към 01.01.2012г. 

второинстанционни наказателни дела е възлизал на 28 броя. Постъпили 
са общо 184 въззивни наказателни дела, при 145 за 2011 г., 124 за 2010г. 
и 178 за 2009г., от които: 

- по жалби - 149  /79,7  %/; 
- по протести - 38  /20,3 %/. 
Разпределението на постъпленията по районни 

съдилища е както следва: 
- РС- Хасково- 72 дела; 
- РС- Димитровград- 55 дела; 
- РС- Свиленград- 39 дела; 
- РС- Харманли- 15 дела; 
- РС- Ивайловград- 3 дела; 
- други  /по подсъдност/ - 0 дела. 
При тези данни общият брой на делата за разглеждане 

е бил 212, а на свършените – 179, при 134 свършени за 2011г., 126 за 
2010г. и 175 за 2009г. В срок до 3 месеца са приключили 137 дела -  77 
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% от всички второинстанционни наказателни дела. Резултатите от 
въззивния контрол на работата на районните съдилища са следните: 

- присъдата потвърдена – 86 дела; 
- присъдата изменена: отменен чл. 66 НК- 0 дела; 
- присъдата изменена: приложен чл. 66 НК- 0 дела; 
- присъдата изменена: намалено наказание- 13 дела; 
- присъдата изменена: увеличено наказание- 5 дела; 
- присъдата отменена с връщане за ново разглеждане- 

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

дела; 
- с други изменения в наказателната част- 14 дела; 
- присъдата изменена в гражданската част- 7 дела; 
- делото прекратено- 12 дела. 
Към 31.12.2012 година броят на останалите 

несвършени възззивни наказателни дела е бил 33.  
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 

2009 г.           178 
      /91,75%/ 

          194            175 
       /90,21 %/ 

2010 г.           124 
      /86,71%/ 

          143            126 
       /88,11%/ 

2011 г.           145 
      /89,51%/ 

          162            134 
        /82,72%/ 

2012 г.           184 
       /86,79%/ 

          212            179 
      /84,43 %/ 

 
В сравнение с предходните периоди постъпленията 

доближават тези през 2009 година, като се бележи ръст в сравнение с 
2011 година – с 39 дела, а в сравнение с 2010 година – със 60 дела. 
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 процедури по 
гл. 27 НПК, в голяма част от 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 
съответно с 45 повече в сравнение с предходния период. Във 
вътрешната структура на второинстанционните дела по районни 
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съдилища, от които постъпват няма промени. Обяснимо, основната част 
от делата са на РС-Хасково / 72 дела/ и РС-Димитровград /55 дела/.  33 
дела не са приключени към края на отчетния период /въззивни 
наказателни  дела/. 

През отчетния период по въззивни наказателни общ 
характер дела са били отменени пет осъдителни присъди, постановени 
от първоинстанционните съдилища, като във възивната инстанция са 
постановени нови присъди – оправдателни. Три от тях са протестирани 
пред ВКС, като по едно от делата /ВНОХД № 494/2012 г./ протестът е 
оттеглен.  

 
В началото на 2012г. са останали несвършени 2 

второинстанционни частни наказателни дела, образувани по частни 
жалби или протести. Постъпилите са 113 дела /при 114 през 2011г./. 
Свършени са 113 такива дела /119 през 2011г./. При постъпленията 
преобладават отново тези от РС- Хасково - 46, при 29 от РС- 
Свиленград, 20 от РС- Димитровград, 16 от РС- Харманли и 1 от РС- 
Ивайловград. Тенденцията този вид дела да запазват относително 
близки стойности, се потвърждадава и от данните за настоящия отчетен 
период. 
 

 

Въззивни частни 
наказателни дела  

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Дела за разглеждане 87 89 121 115 

Несвършени дела 2 4 7 2 

Процентно 
съотношение 

2,30% 4,49 % 5,79% 1,74% 

Новообразувани 85 85 114 113 

Процентно 
съотношение 

97,70% 95,51 % 94,21% 98,26% 

 
 
3.3. Съдебен контрол на постановените съдебни 

актове от съдиите в ОС-Хасково – „Наказателно отделение”  
 
През 2012 година са били отменени общо 9 присъди, 

от които две постановени по въззивни наказателни общ характер дела и 
седем по първоинстанционни дела от същия характер. Изменени са 
четири присъди, проверени от по-горната инстанция, като и по четирите 
изменението касае наказателно-осъдителната част.  Една от изменените 
присъди /НОХД № 357/2011/ е в частта относно квалификацията на 
деянието, две – относно размера на наложеното наказание /НОХД № 
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248/2010 г. и НОХД № 318/2011 г./, а по една е приложен института на 
чл.23-25 от НК относно предходни осъждания на подсъдимия /НОХД № 
424/2010 г./. Отменените първоинстанционни присъди са седем, като 
при три от  тях отмяната е била последвана от връщане на делото за 
ново разглеждане от първоинстанционния съд, а по едно дело /НОХД № 
101/2008 г./ след отмяната на присъдата наказателното производство е 
било прекратено на основание чл.369 ал.4 от НПК /отм./.  Трите 
отменени и върнати на съда дела са заради констатирани от въззивния 
съд съществени нарушения на процесуалните правила – липса на 
мотиви относно някои от инкриминираните деяния и необоснованост на 
изводите на съда относно всички съставомерни елементи /НОХД № 
177/2011 г./, липса на мотиви относно вида на наложеното наказание 
/НОХД № 262/2012/ и неподписване на мотивите от член на състава, 
подписал присъдата с особено мнение /НОХД 287/2009 г./. Три присъди 
са отменени, а делото е върнато на прокурора за ново разглеждане, 
заради допуснати нарушения на процесуалните правила в хода на 
досъдебното производство – НОХД № 638/2011 г., НОХД № 89/2011 г. и 
НОХД № 335/2011 г. И трите нарушения касаят съдържанието на 
изготвения от прокурора обвинителен акт и фактическата обоснованост 
на инкриминираните деяния. 
             Отменените нови присъди, постановени от Окръжен съд-
Хасково във въззивно производство са две – ВНОХД № 484/2011 г. и 
ВНОХД № 394/2012 г., като по второто дело въззивният акт е отменен 
частично, а след отмяната въпросите за наказателната отговорност са 
разрешени от касационния съд. По първото дело след отмяната е 
последвало връщане за ново разглеждане от въззивния съд, заради 
необсъждане на всички елементи от престъпния състав и неправилна 
оценка на доказателствата по делото.  
           Анализът на отменените присъди сочи, че техният 
относителен брой не е малък спрямо потвърдените такива – 
потвърдени са били общо 20 броя присъди. Въпреки това, отменените 
актове не сочат на съществени пропуски в работата на съдиите от 
наказателното отделение. Както се посочи, една от присъдата е 
отменена заради технически пропуск при оформянето на съдебния акт, 
една от присъдите е отменена заради прието от съда процесуално 
основание по чл.369 ал.4 /отм./ от НПК, а три – заради допуснати 
нарушения на процесуалните правила от страна на прокурора в 
досъдебната фаза.  По съдии:  

1. Миглена Тянкова – обжалавни три присъди. Няма 
върнати от съдебен контрол. 
                              2.Милена Петева – обжалвани и върнати от 
инстанционен контрол 5 присъди: 1 потвърдена, 1 частично отменена /в 
отменената част делото е решено по същество/, 1 отменена и делото 
върнато за ново разглеждане от въззивния съд /неправилна преценка на 
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доказателствата по делото/, 1 изцяло отменена, а наказателното 
производство прекратено и 1 отменена и делото върнато на прокурора 
/констатирани нарушения в досъдебната фаза/. 
                              3.Стратимир Димитров – обжалвани и върнати от 
инстанционен контрол 8 присъди: 6 потвърдени, 1 отменена и делото 
върнато на прокурора /приета е необоснованост на обвинителния акт/ и 
1 изменена относно правната квалификация на деянието. 
                              4.Кольо Димитров – обжалвани и върнати от 
инстанционен контрол 2 присъди: 1 потвърдена и 1 отменена и делото 
върнато на съда за ново разглеждане /неподписване на мотивите след 
постановяване на присъдата с особено мнение/. 
                              5. Боряна Бончева – обжалвани и върнати от 
инстанционен контрол 2 присъди: 1 потвърдена и 1 отменена и делото 
върнато на съда за ново разглеждане заради необоснованост на 
присъдата относно вида на наложеното наказание. 
                               6.Анна Петкова – обжалвани и върнати от 
инстанционен контрол 3 присъди, от които 3 потвърдени. 
                               7.Филип Филипов – обжалвани и върнати от 
инстанционен контрол 6 присъди: 4 потвърдени, 1 изменена в 
наказателно-осъдителната част и 1 отменена и делото върнато за ново 
разглеждане от прокурора /приета е необоснованост на обвинителния 
акт/. 
                               8.Красимир Димитров – обжалвани и върнати от 
инстанционен контрол 6 присъди: 4 потвърдени, 1 изменена в 
наказателно-осъдителната част и 1 отменена и делото върнато за ново 
разглеждане от съда /констатирана липса на мотиви относно всички 
инкриминирани деяния, необоснованост на изводите на съда/. 
                                9.Минка Китова – няма обжалвани съдебни актове. 
 
 
 

 
4. Граждански и търговски дела 
 
4.1. Граждански дела - първа инстанция  

 
Към 01.01.2012г. в съда са останали несвършени общо 

39 първоинстанционни граждански производства. За цялата отчетна 
година са постъпили 100 дела, при 150 през 2011г. и така общият им 
брой за разглеждане е бил 139 дела, при 194 за миналия отчетен период. 
Свършените първоинстанционни граждански дела са 105, от които 74 
/70 %/ са приключили в срок до 3 месеца. За предходния отчетен период 
/2011г./ свършените дела са били  154, като 80 % от тях са приключили в 
горния срок, при 72 % за 2010 г. От свършените дела /105/, 84 са 
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приключили със съдебен акт по същество, а 21 са прекратените 
производства. В края на отчетния период несвършените граждански 
дела първа инстанция са 34. През годината предмет на жалба пред 
Апелативен съд- Пловдив са били съдебните актове по общо 54 такива 
дела. Постъпилите първоинстанционни частни граждански дела, 
разглеждани в  отделението, са 75 броя, а свършените са 73 дела. 

 През 2012 г. в съда не са образувани дела по искане 
на КОНПИ за отнемане на имущество в полза на държавата по реда на 
ЗОНПИ. Образувани са 4 дела по искания на КОНПИ за налагане на 
обезпечителни мерки по реда на чл. 22, ал.1 от ЗОНПИ. 

  
Обемът на работата по първоинстанционните 

граждански дела в сравнителен план за периода 2009 г. – 2012 г., е както 
следва: 

 
година Постъпили за разглеждане свършени 
2009 г. 158 224 155 
2010 г. 160 229 169 
2011 г. 150 194 154 
2012 г. 100 139 105 

 
Сравнението по години сочи на спад на делата с 1/3 

през отчетната година в сравнение с предходните, при които 
натоварването на гражданските съдии е в рамките на нормалното. От 
общо свършените 105 първоинстанционни граждански дела, със съдебен 
акт по същество са приключени 84 дела, като 74 от тях са приключили в 
3-месечния срок, т.е. 70 %.  Общият брой на обжалваните съдебни 
актове е 54 броя, а несвършените първоинстанционни граждански дела 
към края на отчетния период са 34 броя. 

 
 
 
4.2. Търговски  дела 
 
Към 01.01.2012г. в съда са останали несвършени 87 

търговски дела. Постъпилите през годината търговски дела са 158 и така 
делата за разглеждане са били общо 245. За сравнение, през 2011 г. са 
постъпили 122 първоинстанционни търговски дела, а тези за 
разглеждане са били 193. Свършените търговски дела през годината са 
общо 183. От тях 102 – 56 % са приключили до 3 месеца, при 64 % за 
2011 г., 83 % за 2010 г. и 47 % за 2009 г. От свършените дела /183/, 154 
са приключили със съдебен акт по същество, а прекратените 
производства са 29 броя. Към 31.12.2012г. висящи са останали 62 дела 
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от разглеждания вид. През годината, предмет на жалба са били 
съдебните актове по общо 55 търговски дела. 

Следва да се отбележи, че този ръст на  
първоинстанционните търговски дела през 2012 година се дължи  на 
промяната на образуването им, като в предходните периоди същите дела 
са образувани като граждански.  

 
Вид 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
Искове по СК 40 53 66 41 
Облиг.искове 82 82 96 96 
Вещни искове 3 - 6 6 
Искове по КТ - - - 1 
Несъстоятелност 9 15 18 14 
Искове по ТЗ 31 31 50 61 
Други дела 33 25 36 99 
Частни гр.дела 45 35 68  
Молби за определяне на 
срок при бавност 

4 1 - 1 

Общо 247 242 340 318 
 
 

Гр.дела – І-ва 
инстанция 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Дела за разглеждане 359 349 455 459 

Несвършени дела 112 107 115 98 

Процентно съотношение 31,20% 30,66 % 25,27% 21,3% 

Новообразувани 247 242 340 332 

Процентно съотношение 68,80% 69,34 % 74,73% 72,33% 

 
 
4.3. Фирмени дела 
 
През 2012г. са били образувани общо 39 фирмени дела 

и свършени 42. Налице е сравнително еднакъв обем на работа – броят 
им през 2011г. е бил 41, през 2010г. - 44, а през 2009г. – 49.  

На 31.12.2011г., след четиригодишен период на 
значителна по обем работа, приключи дейността по пар. 4 ПЗРЗТР – 
издаване на удостоверения за пререгистрация на съществуващите 
търговци в Агенция по вписванията. Общият брой търговци, 
регистрирани в Окръжен съд- Хасково и така подлежащи на 
пререгистрация е 37 469, от тях: ЕТ - 30 986, и дружества и кооперации - 
6 483. За периода 01.01.2008г. - 31.12.2011г., удостоверения по пар. 4 
ПЗРЗТР са издадени на поискали ги по съответния ред 16 535 търговци. 
Не са поискани удостоверения за пререгистрация от 20934 търговци.  
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Описаната дейност беше осъществявана във „Фирмено 
отделение” на Окръжен съд- Хасково при отлична организация и 
недопускане на каквито и да е забавяния в прякото обслужване на 
гражданите. През 2012г. е предстояло изпълнение разпоредбите на пар. 
5 ПЗРЗТР – съставяне на Списък №1 на непререгистрираните ЕТ и 
клонове на чуждестранни търговци и Списък №2 на 
непререгистрираните търговските дружества и кооперации и 
изпращането им на Агенцията по вписванията.  

Но поради неактуализираните от „Информационно 
обслужване” АД клон Хасково данни за регистрираните в Окръжен съд- 
Хасково търговци в периода 1989г.- 2008г. и липсата на пълните данни 
за пререгистрираните търговци в Агенцията по вписвания, не са 
изпълнени разпоредбите на пар. 5 ПЗРЗТР в определения срок. 

 
 
4.4. Граждански въззивни дела 
 
462 са постъпилите граждански въззивни дела през 

цялата 2012г. /402 за 2011г./, разпределени по първоинстанционни 
съдилища както следва: 

- РС- Хасково- 210 дела; 
- РС- Димитровград- 77 дела; 
- РС- Свиленград- 90 дела; 
- РС- Харманли- 16 дела; 
- РС- Ивайловград- 9 дела; 
- други /по подсъдност/- 60 дела. 
Несвършените дела в началото на отчетната година са 

били 37, а общият брой на производствата за разглеждане е 499. 
Свършени са 459 второинстанционни производства, при 417 за 2011 г., 
със следните резултати: 

- решението оставено в сила: 294 дела; 
- решението изменено отчасти: 55 дела; 
- решението отменено изцяло и постановено ново: 60 

дела; 
- решението обезсилено: 6 дела; 
- прекратено производство: 44 дела. 

 В срок до 3 месеца са приключили 392 от свършените 
дела- 85 %, което сочи на продължаващо подобрение на темпа на 
правораздаване в сравнение с предните години – през 2011г. този 
показател е бил 73 %, а през 2010 г. – 76 %. Към 31.12.2012 година 
несвършените въззивни дела са били 40.  

 
В сравнителен план, движението на въззивните 

граждански дела е следното: 
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Година         Постъпили за разглеждане          свършени 
2009 г. 437 516 473 
2010 г. 431 474 422 
2011 г. 402 454 417 
2012 г. 462 499 459 

 
Изводът е, че тенденцията за постепенно намаляване 

на обема работа по тези дела е прекратена. Именно през отчетния 
период е налице неголямо повишение на показателите – с до 60 дела. 
Добри са и темповете на работа – при дял на делата, приключващи до 3 
месеца от 85 %, за работата на съдиите в отделението може да бъде 
дадена положителна оценка.  

Частните граждански дела втора инстанция, 
останали несвършени към началото на периода са били 4. Постъпили са 
общо 300 частни жалби, по които са образувани ВЧГрД. Отново най-
много са постъпилите частни жалби по дела на РС- Хасково /134/, а най-
малко – на РС- Ивайловград /9/. За сравнение, през 2011г. 
постъпленията от този вид са били 264, през 2010г. - 275, а през 2009г. – 
256. Свършените ВЧГрД са 288, при 263 за 2011г. и съответно 273 и 269 
за предните две години. За тези дела продължава да е в сила извод за 
относителна стабилност на постъпления и приключени производства. В 
края на м. декември 2012г. са останали висящи 16 от тях. За отчетната 
година е постъпило и свършено също 1 производство по гл. 19 ГПК / 
жалба за бавност/. Жалбата е оставена без уважение. 

 

Въззивни  частни 
граждански дела  

2009г. 2010г. 2011 2012 

Дела за разглеждане 270 276 267 304 

Несвършени дела 14 1 3 4 

Процентно 
съотношение 

5,19% 0,36 % 1.12% 1.31% 

Новообразувани 256 275 264 300 

Процентно 
съотношение 

94,81% 99,64% 98,88 % 98,68 % 
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4.5. Съдебен контрол върху постановените съдебни 
актове от съдиите в „Гражданско отделение”  

 
Общите резултати след въззивна и касационна 

проверка на гражданските дела, в т.ч. първоинстанционни-граждански и 
търговски, въззивни и частни граждански дела за отчетната година 
показват, че през 2012 г. са върнати общо 306 дела, от които 226 дела са 
първоинстанционни-граждански, търговски и въззивни, а 80 дела са 
частни граждански дела. 

 
От върнатите 226 първоинстанционни-граждански и 

търговски дела и въззивни дела са потвърдени 174 решения /77%/, 
отменени са изцяло 23 решения /10%/, а частично отменени са  29 
решения /13%/ на съдиите от ОС-Хасково. По съдии, резултатите са  
 

1.Милена Дечева има върнати общо от инстанционна 
проверка 24 дела първоинстанционни -граждански, търговски дела и 
въззивни дела, от които 17 решения са потвърдени, 3 решения са изцяло 
отменени и 3 решения са частично отменени. 

 
Като причина  за отмяната на обжалваните съдебни 

актове  са  допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, 
свързани с недопуснати от въззивната инстанция доказателства, 
представяне на нови доказателства пред по-горна инстанция и 
неправилно приложение на материалния закон, предимно свързано с 
определянето на размер на обезщетение за вреди, който в последствие е 
бил изменен от по-горната инстанция. 

 
Две дела са върнати за ново разглеждане, поради 

допуснати съществени процесуални нарушения с указания за 
събирането на доказателства за изясняване на спора от фактическа 
страна. 

 
2. Господинка Пейчева има върнати общо от 

инстанционна проверка проверка 17 дела първоинстанционни-
граждански, търговски дела и въззивни дела, от които 14 решения са 
потвърдени, 2 решения за изцяло отменени и 1 решение е частично 
отменено. 

        Като причина за отмяна на обжалваните съдебни 
актове следва да се посочи неправилно приложение на материалния 
закон,допуснати съществени нарушения на процесуалните правила-
произнасяне по недопустим иск. 

 



 29 

3. Деляна Пейкова има върнати общо от инстанционна 
проверка проверка 26 дела първоинстанционни-граждански, търговски 
дела и въззивни дела, от които 25 решения са потвърдени и 1 решение е 
изцяло отменено. 

Като причина за отмяна на обжалвания  съдебен акт 
следва да се посочи  неправилно приложение на материалния закон. 

 
4. Тошка Иванова има върнати общо от инстанционна 

проверка проверка 28 дела първоинстанционни-граждански, търговски 
дела и въззивни дела, от които 24 решения са потвърдени, 1 решение е 
изцяло отменено и 3 решения са частично отменени. 

Като причина  за отмяна на обжалваните съдебни 
актове следва да се посочи неправилно приложение на материалния 
закон, свързано предимно с определянето на размер на обезщетение за 
вреди, който впоследствие е бил изменен от по-горната инстанция и др. 
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, свързани с  
извършването на нови съдопроизводствени действия. 

       Едно дело е върнато за ново разглеждане с указания за 
събирането на доказателства за изясняване на спора от фактическа 
страна. 

 
     5. Йонко Георгиев има върнати общо от инстанционна 

проверка проверка 26 дела първоинстанционни-граждански, търговски 
дела и въззивни дела, от които 21 решения са потвърдени,2 решения са 
изцяло отменени и 3 решения са частично отменени. 

       Като причина за отмяна на обжалваните актове следва 
да се посочи неправилно приложение на материалния закон, свързано 
предимно с определянето на размер на обезщетение за вреди,който 
впоследствие е бил изменен от по-горната инстанция и др. 

 
    6. Георги Гочев има върнати общо от инстанционна 

проверка проверка 19 дела първоинстанционни-граждански, търговски 
дела и въззивни дела, от които 15 решения са потвърдени, 1 решение е  
изцяло отменено и 3 решения са частично отменени. 

      Като причина за отмяна на обжалваните актове следва 
да се посочи неправилно приложение на материалния закон, предимно 
свързано с определянето на размер на обезщетение за вреди, който в 
последствие е бил изменен от по-горната инстанция, допуснати 
съществени нарушения на процесуалните правила, свързани с  
извършването на нови съдопроизводствени действия. 

      Едно дело е върнато за ново разглеждане с указания за 
събирането на доказателства за изясняване на спора от фактическа 
страна. 
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    7. Жулиета Серафимова има върнати общо от 
инстанционна проверка проверка 27 дела първоинстанционни-
граждански, търговски дела и въззивни дела, от които 14 решения са 
потвърдени, 6 решения са  изцяло отменени и 5 решения са частично 
отменени. 

       Като причина за отмяна на обжалваните актове следва 
да се посочи неправилно приложение на материалния закон, свързано 
предимно с определянето на размер на обезщетение за вреди, който в 
последствие е бил изменен от по-горната инстанция, допуснати 
съществени нарушения на процесуалните правила, свързани с  
извършването на нови съдопроизводствени действия. 

     Две дела са върнати за ново разглеждане с указания за 
събирането на доказателства за изясняване на спора от фактическа 
страна. 

 
     8. Тодор Хаджиев има върнати общо от инстанционна 

проверка проверка 24 дела първоинстанционни-граждански, търговски 
дела и въззивни дела, от които 16 решения са потвърдени, 5 решения са  
изцяло отменени и 3 решения са частично отменени. 

         Като причина за отмяна на обжалваните актове следва 
да се посочи неправилно приложение на материалния закон, свързано 
перидимно с определянето на размер на обезщетение за вреди, който в 
последствие е бил изменен от по-горната инстанция  и др. допуснати 
съществени нарушения на процесуалните правила, свързани с  
извършването на нови съдопроизводствени действия. 

      Едно дело е върнато за ново разглеждане с указания за 
събирането на доказателства за изясняване на спора от фактическа 
страна. 

 
9. мл. съдия Минка Китова има върнати общо от 

инстанционна проверка проверка 11 дела първоинстанционни-
граждански, търговски дела и въззивни дела, от които 10 решения са 
потвърдени и 1 решение е частично отменено. 

        Като причина за частична отмяна на обжалвания 
съдебен акт следва да се посочи допуснато съществено нарушение на 
процесуалните правила, свързани с извършването на 
съдопроизводствени действия. 

        Анализът на отменените актове на съдиите от 
Окръжен съд-Хасково, разглеждащи граждански и търговски дела 
показва, че най-често срещаната причина за отмяна на съдебните актове 
е неправилното приложение на материалния закон, като значително по-
малка част от съдебните актове са отменени поради допуснати 
съществени процесуални нарушения. Единични съдебни актове са били 
отменени поради представянето на нови доказателства пред по-горната 
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инстанция и поради позоваването на погасителна давност, които като 
причини не могат да бъдат вменени във вина на съда. 

       Макар основната причина за отмяна на решенията на 
окръжния съд да е била допуснато нарушение на материалния закон не 
би могъл да се направи категоричен извод, че това се дължи на 
непознаването на законодателството от страна на съдебните състави. В 
тази връзка следва да се отбележи, че в по-голямата си част отменените 
съдебни актове, в това число и частично отменените, поради неправилно 
приложение на материалния закон, се дължи на определянето на размер 
на обезщение за вреди-предимно неимуществени / Напр. чл.45 от ЗЗД; 
чл.200 от КТ; чл.2 от ЗОДОВ ; чл.226 от КЗ и др./, който размер е бил 
изменен от по-горната инстанция съответно в по-малък или по-голям 
размер от този определен от съдиите от ОС-Хасково.  

        По отношение на отмяната на решенията на 
гражданските съдии, поради допуснати съществени процесуални 
нарушения, следва да продължи работата по задълбочената 
предварителна подготовка на делата, преди същите да бъдат внесени в 
съдебно заседание, с оглед избягването на нарушенията, констатирани 
от проверките на по-горните инстанции. В тази връзка следва да се 
отбележи, че една част от отменените съдебни актове, свързани с 
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила касае 
извършването на нови съдопроизводствени действия, които по-горната 
инстанция е счела, че следва да бъдат извършени за изясняването на 
делото от фактическа страна, макар и да не е имало искане от страните 
за извършването на такива действия. С оглед пълното изясняване на 
правния спор, неговата правилна правна квалификация, съответно 
събирането на доказателства съотносими към конкретния казус е 
необходимо да се извършва 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. 

         Не без значение за ревизирането на гражданските 
съдебни актове на ОС-Хасково от по-горните инстанции е и 
динамичното законодателство, възникналите неясноти по приложението 
на законите, липса на практика по прилагането на процесуалните правни 
норми, както и противоречивата съдебна практика. Обективно 
свидетелство в тази насока са и множеството образувани тълкувателни 
дела от ВКС по граждански и търговски процесуални и материално 
правни въпроси, както и вече постановените тълкувателни решения, 
които често са с особени мнения и на съдиите от ВКС.  
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5. Брой свършени дела и производства, 
приключили в 3-месечен срок 

 
 
5.1. Общ брой свършени дела  
 
 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Общо свършени дела 1822 1769 1768 1965 

В срок от 3 месеца 1624 1350 1519 1706 

Процентно 
съотношение 

89,13% 76,31 % 85,91% 87% 

Решени по същество 1694 1576 1532 1667 

Прекратени 128 193 236 298 

 
 
5.2. Свършени първоинстанционни наказателни 

дела и такива приключили в 3-месечен срок 
 
 

 2009г. 2010г. 2011г. 
 

2012г. 
 

Общо свършени 
НОХД 
 

103 123 119 183 

В срок от 3 месеца 
 

78 93 90 153 

Процентно 
съотношение 
 

76% 76% 76% 84% 

Решени по същество 
 

53 44 38 54 

Прекратени 
 

50 79 81 129 
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 Съдени 

лица 
Осъдени 
лица 

Условно До 
3г. 

От 
3-10г. 

От 
10-30г. 

Доживо
тен 

затвор 

Други 
наказания 

2009г. 113 108 20 26 27 9 - 26 
2010г. 145 140 42 36 32 6 3 21 
2011г. 123 120 57 20 26 6 - 11 
2012г. 229 226 126 32 27 8 1         32 

 
5.3. Свършени първоинстанционни граждански и 

търговски дела, и такива в 3-месечен срок 
 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Общо свършени гр.дела І-
ва инстанция 

248 280 378 393 

В срок от 3 месеца 158 221 302 276 

Процентно отношение 63,71% 78,93% 79,89% 70,23% 

Решени по същество 204 242 302 218 

Прекратени 44 38 76 50 

 
5.4. Свършени фирмени дела                                                                                                                                                                                                                                              
 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Общо свършени 
фирмени  дела  

52 43 46 42 

 
5.5. Свършени въззивни наказателни дела 
 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Общо свършени въззивни 
наказателни дела  

175 126 134 179 

В срок от 3 месеца 144 93 119 137 

Процентно съотношение 82,29% 73,81% 88,81% 77% 

Решени по същество 165 118 126 167 

Прекратени 10 8 8 8 
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 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Общо свършени въззивни 
частни наказателни дела  

83 82 119 113 

В срок от 3 месеца 80 82 119 113 

Процентно съотношение 96,39% 100% 100% 100% 

Решени по същество 83 82 116 107 

Прекратени - - 3 6 

 
5.6. Свършени въззивни граждански и търговски 

дела 
  

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Общо свършени въззивни  
граждански  дела  

473 422 417 459 

В срок от 3 месеца 437 321 304 392 

Процентно съотношение  92,39% 76,07 % 72,90% 85% 

Решени по същество 458 393 385 415 

Прекратени 15 29 32 44 

 
5.7. Свършени въззивни частни граждански дела и 

такива в 3-месечен срок 
 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Общо свършени въззивни  
частни граждански  дела  

269 273 263 288 

В срок от 3 месеца 269 273 255 288 

Процентно съотношение  100% 100 % 96,96% 100% 

Решени по същество 269 251 246 266 

Прекратени - 22 17 22 
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6. Общо натоварване с пряка правораздавателна 

работа  
 
Към 01.01.2012г. в съда е имало 236 неприключили 

производства. Общият брой на постъпилите дела от всички видове през 
годината е 1957. Постъпленията в съда през  2009 г. са били 1763 дела, 
през 2010г. – 1787, а през 2011г. – 1753. От постъпилите 1957 дела, 822 
са били наказателни, а 1135 – граждански, търговски и фирмени. 

Делата за разглеждане за цялата 2012г. са общо 2193. 
Този брой е сбор от постъпленията и неприключените производства от 
предходния период. За разглеждане през през 2009г. е имало 2054 дела, 
през 2010г. – 2019 дела, а през 2011г.- 2004 дела. От всички 2193 дела за 
разглеждане през отчетната година, наказателни са 887, а граждански, 
търговски и фирмени – 1306. 

За цялата календарна година съдиите от Окръжен съд- 
Хасково са свършили общо 1965 дела. Данните за свършените дела в 
сравнителен план са следните: 2009г.- 1822, 2010г.- 1768 дела, 2011г.- 
1768 дела. Приключените производства през отчетния период се 
разпределят по предмет така: наказателни- 814 и граждански, търговски 
и фирмени- 1151.  

От всички свършени дела /1965/, 87 % /1706/ 
приключват в срок до 3 месеца от образуването им, при 86 % за 2010г. и 
86 % за 2011г. По групи дела, този показател е, както следва: 

- наказателни дела – 90 % /736 от 814/, при 89 % за 
2010г. и 93 % за 2011г.; от тях НОХД – 84 % /при 76 % за 2011г./ и 
въззивни наказателни дела също 77 %  /89 % за 2011г./; 

- граждански, търговски и фирмени дела – 84 % /970 
от 1151/, при 84 % за 2010г. и 81 % за 2011г., от тях граждански първа 
инстанция- 70 % /80 % за 2011г./, търговски дела – 56 % /64 % за 2011г./ 
и ВГрД – 85 % /73 % за 2011г./. 

 Към 31.12.2012 година общо несвършени са останали 
228 дела. 

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

 
Година Постъпили за разглеждане свършени 
2009 г. 1762 2054 1822 
2010 г. 1787 2019 1768 
2011 г. 1753 2004 1768 
2012 г. 1957 2193 1965 
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Вътрешната структура на правораздавателната работа 

/по предмет/ през отчетната 2012г. e, както следва3: 
 

2012 г. Общо наказателн
и 

% граждански % 

Постъпил
и 

1957 822 42 % 1135 58 % 

за разгл. 2193 887 40 % 1306 60 % 
свършени 1965 814 41 % 1151 59 % 

 
Сравнението на темпа на работа /от свършените дела –

дела, приключили в срок до 3 месеца/ за периода 2009г. - 2011г. и за 
отчетната 2012 година сочи следното: 

 
Година от всички дела от нак. дела от гр. дела 
2009 г. 89 % 92 % 87 % 
2010 г. 86 % 89 % 84 % 
2011 г. 86 % 93 % 81 % 
2012 г. 87 % 90 % 84 % 

 
 При тези данни, натовареността на съдия за месец в 

Окръжния съд  /по щат – при 19 щата/, за 2012 г. е: 
- постъпления /1957/: 8.58 дела; 
- за разглеждане /2193/: 9.62 дела; 
- свършени /1965/: 8.62 дела. 
Действителната натовареност по втория показател /за 

разглеждане/ е в размер на 11.36 дела /при 9.97 за 2011г. и 8.74 за 
2010г./, а по третия /свършени/ - 10.18 дела /при 8.80 за 2011г. и 7.65 за 
2010г./. За 2009г., тези цифри са били съответно 8.25 и 7.32 дела.  

Динамиката на средната4 натовареност по щат за 
периода 2009г.  - 2011г. и за отчетната година може да бъде 
илюстрирана по следния начин: 

 
година – 
щатове 

постъпили за разглеждане свършени 

2009 г. – 22 щ. 6.68 7.78 6.90 
2010 г. – 22 щ. 6.77 7.65 6.70 
2011 г. – 21 щ. 6.96 7.95 7.02 
2012 г. – 19 щ. 8.58 9.62 8.62 
 
                                            

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 
2009 г. 8.25 7.32 
2010 г. 8.74 7.65 
2011 г. 9.97 8.80 
2012 г. 11.36 10.18 
 

При тези данни, могат да се направят следните изводи: 
- През 2012г. има известно повишаване в обема 

правораздавателна работа в сравнение с предходната година: 
постъпилите дела са с 204 повече, делата за разглеждане – със 189 
повече, а свършените – със 197 повече; 

- Увеличението на показателите в горната таблица се 
дължи на първо място – на намаляването на щатната численост за 
длъжността „съдия”, както и на незаетите два щата за длъжността 
„младши съдия” в ОС-Хасково 

-  Запазва се бързината на правораздаване – 87 % от 
всички дела приключват в срок до 3 месеца, с изключение на 
наказателните производства, които бележат спад с 3 % в сравнение с 
предходния период. 

 
 
7. Работа по ЗСРС 
 
Съобразно чл. 29 ал. 8 ЗСРС, отчетният доклад за 

дейността на съда през годината представя и следните данни: 
- общ брой разпореждания по чл. 15 ал. 1 ЗСРС, 

издадени от Председателя на съда: 319  
- от общия брой – разрешения за използване на СРС: 

315 
- от общия брой – откази: 4 
- от разрешенията /315/ - по искания на прокурори: 70 
- от разрешенията /315/ - по искания на ОД на 

МВР:115  
- от разрешенията /315/ - по искания на ГД „БОП”: 101 
- от разрешенията /315/ - по искания на ГД ”Вътрешна 

сигурност”: 13 
- от разрешенията /315/ - по искания на ТД „НС”: 12 
-от разрешенията /315/ - по искания на ГД „Гранична 

полиция”: 4 
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- от отказите /4/ - по искания на ОД на МВР: 2 
- от отказите /4/ - по искания на ГД „БОП”: 2 
- брой ВДС, предадени в съда през 2012 г.: 105. 
За сравнение през 2011 година са били постъпили 633 

искания за използване на СРС /почти 50% повече от отчетния период/. 
До 2012 година не е постановяван отказ за използване на СРС по 
постъпилите искания. 

    
V. СГРАДЕН ФОНД И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ. БЮДЖЕТ 

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 № 
2433/02.10.2000 година, издаден от Областен управител на Област с 
административен център Хасково не е бил актуализиран, въпреки 
Заповедта на Министъра на правосъдието от 2009 година, поради което 
и същият не е актуален / както по отношение на земята, така и на 
разгърнатата застроена площ/, с оглед извършените преустройства. Бяха 
предприети необходимите действия за неговото актуализиране през 
2012 година и на 29.01.2013г. е издаден нов Акт за публична държавна 
собственост на недвижим имот №6440/29.01.2013г.  

В административната сграда са настанени Окръжен 
съд, Районен съд Хасково, Окръжна и районна прокуратура, Военно 
следствен участък към ВП Пловдив, 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 Административния ръководител - Председател на Окръжен съд 
Хасково. 
 Извършените  преустройства, които не са отразени в 
Акта за държавна собственост към края на 2012 година, са  
извършваните ремонти и реконструкции през последните  години:  
„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 административна сграда на АС-Хасково; чрез 
преграждане на част от коридора на втория етаж на административната 
сграда са изградени 3 съдийски кабинета; извършени бяха строително-
монтажни работи за реконструкция и ремонт на аварийно стълбище; 
след извършен текущ ремонт е подменена дограмата на по-голяма част 
от прозорците в помещенията, ползвани от Окръжен съд; за улеснение 
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достъпа на гражданите до информация по дела, функционира 
Информационен център,  който обслужва ОС-Хасково и РС-Хасково. 
 През 2012 година бяха извършени следните ремонтни 
дейности: 

1.1. Строително-монтажни работи, касаещи текущ 
ремонт на покрива на Съдебната палата. След 
проливните дъждове през пролетта на 2012 
година  бе наложителен ремонт на покрима. С 
решение по протокол № 21/17.05.2012 година 
бяха отпуснати средства и такъв бе извършен, 
след проведена процедура по глава 8А от ЗОП. 
Стойността на ремонта е в размер на  52 965,25 
лева, с която сума бе увеличена бюджетната 
сметка на съда.; 

1.2. Преди приключване на отоплителния сезон 
2011-2012 година /началото на месец март, 2012 
г./ се установи авария на парния котел и теч на 
същия, която не бе възможно да се отстрани. С 
решение на ВСС № 34/09-08.2012 година бяха 
отпуснати средства за  извършване на текущ 
ремонт на цялата парна инсталация в сградата, 
както и на два броя парни котли /производство 
1971 година и 1976 година/. Беше обявена 
процедура по глава /А от ЗОП и бе извършен 
цялостен текущ ремонт на парната инсталация и 
парните котли, които се автоматизираха. 
Бюджетната сметка на Съда бе увеличена със 
сумата от 40 081,20 лева. 

1.3. Въпреки направените препоръки още през 2009 
година от РЗПАБ за изграждане на 
противопожарна инсталация и евакуационно 
осветление в сградата, такива не са били 
предприети. През 2012 година бяха изградени 
противопожарна инсталация и евакуационно 
осветление, след отпускане на целеви средства с 
Решения на ВСС по протоколи №№ 
24/14.06.2012 година и 39/14.08.2012 година.  

                               Поради липса на финансиране остава нерешен 
въпросът за осигуряване на  достъпност до административната сграда на 
хора в неравностойно положение в съответствие с изискванията на 
Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане 
на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 
населението, включително за хората с увреждания. Искане в тази насока 
е направено от Административния ръководител до ВСС, но същото е 
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отказано поради липса на средства. През 2013 година ще бъде изготвено 
ново искане за отпускане на средства за създаване на достъпна среда за 
хора с увреждания. 
 

2. Информационно осигуряване 
 
Окръжен съд- Хасково разполага с необходимата 

компютърна и принтерна техника, която обаче в по-голямата си част е с 
експлоатационен срок над 7 години и се налагат често ремонти, които 
понякога са нецелесъбразни, а вече липсват и резервни части. Още в 
предходната отчетна година са закупени и подменени с нови всички 
морално остарели монитори и е закупена една копирна машина, като по 
този начин всички канцеларии са обезпечени с копирна техника. 
Подменени са токозахранващите устройства в сървърното помещение, 
които бяха с изтекъл експлоатационен срок и на практика не 
осигуряваха защита на комуникационното оборудване, също така в 
съдебните зали бяха поставени нови такива, като се осигури надеждна 
защита при токови сривове, които за територията на съда са често 
явление. В края на отчетния период Окръжен съд Хасково разполага с 
61 броя компютри, 45 броя принтери и един функциониращ сървър. 

Безпроблемно функционира изградената вътрешна 
мрежа, при връзка между зали, деловодства, съдебни секретари и съдии. 
Като деловодна програма още от 2007 година се ползва продуктът 
“САС” на “Информационно обслужване” АД. Сключен е договор за 
ежемесечното й абонаментно поддържане от „Информационно 
обслужване” АД – клон Хасково. Програмата се актуализира при 
промени в процесуалните закони и правилата за деловодна работа. 
Разпределението на делата по съдии и състави, в изпълнение на чл. 9 
ЗСВ, се осъществява с предоставената от ВСС програма за случаен 
избор „Law Choice”. Функционират още два модула за електронен избор 
– на съдебни заседатели по НОХД и на членове на помощни 
атестационни комисии. Всички съдии имат пълен достъп до правно-
информационната програма “Апис”. Ползват се още счетоводната 
програма5, както и програма “Поликонт”. Още през 2010 г. в изпълнение 
на Наредба № 14/2009 г. на МП и МРРБ, е създадена необходимата 
организация за извършване на справки чрез отдалечен достъп до НБД 
„Население” към ГД „ГРАО”. Утвърдени са вътрешни правила за начина 
на осъществяване на справките и тяхното документиране, за да се 
гарантира ползването на базата данни само за целите на 
правораздаването. Достъпът до НБД „Население” се ползва ежедневно 
за справки по висящи дела и е от голямо значение за бързината на 
съдебното производство. Всички съдии и част от съдебната 
                                            
5 Предоставена от ВСС - единен счетоводен продукт за цялата съдебна система. 
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администрация разполагат вече с неограничен достъп до интернет. 
Интернет - страницата на съда /www. okrsud.haskovo.net/ предоставя 
актуална информация за Окръжен съд- Хасково, както и за насрочените 
и свършените дела. Такава информация може да бъде получена от 
граждани и адвокати и в Информационния център на входа на 
Съдебната палата. Монитори за оповестяване на графиците за съдебни 
заседания са монтирани в централното фоайе. През 2012 година бе 
изработено и ново информационно табло, което е поставено на първия 
етаж от сградата. Както бе посочено в сградата функционира 
Информационен център, обслужващ ОС-Хасково и РС-Хасково. 

 
3. Бюджетна сметка на съда през 2012 г. 
 
Утвърдената бюджетна сметка на съда6 към 31.12.2012 

г. включва общ размер на разходите 1 630 077 лв. От тях 998 628 лв. са 
разходите за заплати и възнаграждения на персонала, а за осигуровки – 
217 905 лв. Разходите за други възнаграждения и плащания на персонал 
са утвърдени в размер на 116 798 лв. За текуща издръжка са 
изразходвани 217 905 лв. За сравнение, разходната част на бюджетната 
сметка на съда през 2011 г. е била в размер на 1 920 525 лв., през 2010 г. 
– 1 900 398 лв. 

Общият размер на постъпилите приходи за отчетната 
година е  428 019 лв. От тях приходите от съдебни такси са 364 263 лв., 
или 85,10 % от всички постъпили приходи, преведени по сметката на 
ВСС. Останалите приходи /от лихви, глоби, конфискувани средства и 
др./ са в размер на 63 756 лв. През 2011 г. общата приходна част на 
бюджетната сметка е била 698 034 лв., като само от съдебни такси са 
внесени 631 141 лв. През 2010 г. приходите са били общо 380 059 лв., от 
които само от такси по дела – 303 480. Динамиката на приходите по 
бюджета на Окръжен съд в сравнителен план изглежда така: 

 
Година приходи - общо от тях – от държ. 

Такси 
2010 г. 380 059 303 480 
2011 г. 698 034 631 141 
2012 г. 428 019 364 263 

 
Изводът е за сериозно намаление на постъпления през 

отчетния период в сравнение с предходния такъв. Това се дължи на 
факта, че през предходната година са издаванимножество 
                                            
6 Приета с решение на ВСС – протокол № 3/26.01.2011 г., последна актуализация: решение на ВСС - 
протокол № 1/12.01.2012 г. 
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удостоверения за актуално състояние във връзка с пререгистрацията на 
всички търговци в Агенцията по вписванията. 

 
 
VI. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА 
 
 
През отчетната 2012 година ОС-Хасково, както и 

районните съдилища в Хасково, Димитровград и Свиленград взеха 
участие в Проект „Правосъдие близо до хората” – с организатор Център 
на НПО в Разград, финансиран от Фондация „Америка за България”. 
Във връзка с този проект бе извършено гражданско наблюдение от 
местни екипи, като то бе фокусирано върху детското и младежко 
правосъдие, степента на отчетност, публичност и прозрачност, 
практиките за случайно разпределение на делата, публикуване на 
съдебните актове и др.  

 
1. Кадрова обезпеченост 
 
През 2012г. Районен съд- Хасково разполага с 11 

магистратски щата: председател, 1 заместник- председател и 9 съдии. От 
01.03.2012г. е налице 1 незает съдийски щат, тъй като през отчетния 
период настъпи промяна в ръководния състав на съда. Председателят на 
съда Миглена Тянкова напусна длъжността и на 01.03.2012г. встъпи в 
изпълнение на длъжността „Административен ръководител- 
Председател” на Окръжен съд- Хасково. С  Решение на ВСС – протокол 
№ 12/22.03.2012 г. като и. ф. административен ръководител бе назначена 
съдия Мария Ангелова, която след проведен избор и на основание 
Решение на ВСС по Протокол № 31/19.07.2012г. на 20.07.2012г. встъпи в 
изпълнение на длъжността „Административен ръководител- 
Председател” на Районен съд- Хасково. Почти през цялата 2012г. 
отсъстваха съдиите Даниела Николова и Павлина Господинова, поради 
ползване на отпуск, поради бременност и раждане, а след това и платен 
годишен отпуск, поради което съдиите в Районен съд – Хасково са 
работили в силно намален състав. 

Щатовете за държавни съдебни изпълнители са 3 и 2 
съдии по вписванията. Щатните бройки за съдебни служители са 33, 
разпределени, както следва: съдебен администратор- 1; обща 
администрация- 4; специализирана администрация- 25, технически 
длъжности- 3. Така съотношението служители/съдии в РС-Хасково /33 
щата и 11 щата/ е 3/1, а ведно със съдиите по вписвания и държавните 
съдебни изпълнители – 2.06/1.  

Към 31.12.2012 г. в Районен съд - Хасково са заети 31 
щатни длъжности за съдебни служители, като са налице две незаети 
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щатни бройки, съответно за длъжността «Съдебен администратор» и 
«Системен администратор», което създава затруднения в работата. 
Конкурс за заемане на длъжностотите не бе обявен, поради решение на 
ВСС за спиране на конкурсните процедури. 

С оглед натовареността на РС-Хасково и след заемане 
на вакантните длъжности е осигурен оптимален щат за  ефективно 
правораздаване. 

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

През 2012г. Районен съд- Димитровград разполага с 
6 съдийски щата: председател и 5 съдии. През целия отчетен период 
длъжностите са били заети. През 2012 година настъпи промяна в 
ръководния състав на съда. След подадена оставка от предишния 
административен ръкводител Андрей Андреев с  Решение по протокол 
№ 17/19.04.2012 година на ВСС същият бе освободен предсрочно от 
длъжност. Като и.ф. административен ръководител бе определен съдия 
Иван Маринов, който след проведен избор и на основание Решение на 
ВСС по Протокол № 29/`12.07.2012 г. встъпи в изпълнение на 
длъжността „Административен ръководител- Председател” на Районен 
съд- Димитровград.  

Щатовете за държавни съдебни изпълнители са 2 и 1 
съдия по вписванията. Щатните бройки за съдебни служители са 21, 
разпределени, както следва: административен секретар- 1; обща 
администрация- 2; специализирана администрация- 16, технически 
длъжности- 2. Така съотношението служители/съдии в този районен съд  
е 3.5/1, а ведно със съдията по вписвания и съдебните изпълнители – 
2.33/1.  

Към 31.12.2012 г. в Районен съд- Димитровград, след 
проведени конкурси, са заети всички 21 щатни длъжности за съдебни 
служители.  

В Годишния доклад административният ръководител 
на РС-Димитровград е посочил необходимостта от увеличаване щатната 
численост за съдебни служители с 4 щатни бройки. Това реално е 
невъзможно с оглед съотношението на съдии към съдебни служители, 
както и предвид взетото решение на ВСС за съвместяване на длъжности 
от служителите. Считам, че е необходимо увеличаването на щатната 
численост с една щатна бройка за длъжността «архивар», която би могла 
да съвместява и длъжността «съдебен деловодител-регистартура». 

През отчетната година дисциплинарни наказания на 
магистрати и съдебни служители не са били налагани. 

 
През 2012г. Районен съд- Свиленград разполага с 5 

магистратски щата: председател и 4 съдии. През отчетния период 
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съдийският състав не е работил в пълен състав, тъй като Председателят 
на съда Христо Георчев до месец април 2012г. е бил в продължителен 
отпуск за временна нетрудоспособност, а от 04.07.2012г. съдия Ива 
Гогова е в продължителен отпуск за временна нетрудоспособност, след 
което от 08.09.2012г.- в отпуск, поради бременност и раждане. През 
месец септември 2012г., след подаване на оставка от съдия Гергана 
Георгиева и решение на ВСС, се освободи една щатна длъжност 
„Съдия”. Със Заповед №АД- 346/21.09.2012г. на Председателя на 
Окръжен съд- Хасково от 01.10.2012г. до 31.12.2012г. е командирована в 
Районен съд- Свиленград младши съдия Минка Китова.  

Щатовете са: 1 държавен съдебен изпълнител, който 
не е зает, и 1 съдия по вписванията. Командироват се държавни съдебни 
изпълнители от целия Хасковски съдебен район със Заповед на 
Председателя на Окръжен съд- Хасково един или два пъти седмично, 
когато има насрочени описи по изпълнителни дела, което е твърде 
недостатъчно. Командированият държавен съдебен изпълнител за 
насрочени описи и принудително изпълнение се произнася и по текущ 
доклад, висящи преписки, искания на страните, което води до 
несвоевременно произнасяне по исканията на страните, респективно 
забавяне и неефективно принудително изпълнение. Командироването  
товари и бюджета на съда, доколкото всички командировъчни разходи са 
за сметка на  РС-Свиленград и се отразяват върху издръжката. 
Необходимо е заемане на свободната щатна длъжност «Държавен 
съдебен изпълнител». 

След решение на ВСС от 26.01.2012г. и проведен 
конкурс, щатните бройки за съдебни служители са 17, всичките заети, 
разпределени, както следва: административен секретар- 1; обща 
администрация- 2; специализирана администрация- 12, технически 
длъжности- 2. Така съотношението служители/съдии в този районен съд 
/17 щата и 5 щата/ е 3.4/1, а ведно със съдията по вписвания и съдебните 
изпълнители – 2.43/1.  

Към 31.12.2012 г. в Районен съд- Свиленград са заети 
всички 17 щатни длъжности за съдебни служители. 

При описаната численост РС- Свиленград има незаети 
по една щатна бройка съответно за съдия и за държавен съдебен 
изпълнител, заемането на които е от особено значение за нормалния 
ритъм на работа. В Годишния доклад е направено предложение от 
административния ръководител за увеличаване щагтната численост на 
съдебната администрация с един щат за длъжността „Съдебен 
деловодител” в наказателно деловодство. Това предложение намирам за 
основателно, тъй като наказателните производства от общ характер в 
РС-Свиленград се движат предимно по диференцираните процедури, 
голяма част от делата са бързи и незабавни производства, както и по 
реда на чл. 381 и сл. от НПК. Това води до  изключително натоварване 
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при изпълнението на съдебните актове, които следва да бъдат 
изпълнени в предвидените в НПК срокове и не е по силите на един 
съдебен деловодител 

Направено и предложение за увеличаване  щата с 1 
щатна бройка за длъжността „съдия”, което искане е мотивирано с 
постоянното нарастване на броя на делата и тяхната специфика. 

През отчетната година дисциплинарни наказания на 
магистрати и съдебни служители не са били налагани. 

Едина от образуваните преписки  на Комисията по 
професионална етика към ОС-Хасково бе по оповод постъпили сигнали 
от съдия Стамболиева и съдия Кирева, за който случай бе посочено по-
горе . 

През 2012г. Районен съд- Харманли разполага с 3 
магистратски щата: председател и 2 съдии. Председател на съда е Юлия 
Станковска. Абсолютно наложително е отпускането на една щатна 
бройка за длъжността „съдия”, с оглед изключително голямата 
натовареност на съдиите, предвид увеличения обем от работа поради 
увеличеното постъпление на граждански и наказателни дела през 
отчетната година. Предложение в тази насока ве изготвено и от 
административния ръководител-председател на ОС-Хасково до ВСС, на 
база изготвения Анализ на натовареността на районните съдилища в 
хасковски съдебен окръг.  

Щатовете са - 1 за длъжността „държавен съдебен 
изпълнител” и 1 за „съдия по вписванията”, които са заети. Щатните 
бройки за съдебни служители са 14, разпределени, както следва: 
административен секретар- 1; обща администрация- 2; специализирана 
администрация- 10, технически длъжности- 1. Така съотношението 
служители/съдии в този районен съд /14 щата и 3 щата/ е 4.67/1, а ведно 
със съдията по вписвания и съдебния изпълнител – 2.8/1.  

До месец ноември 2012г. в Районен съд- Харманли са 
били заети всички щатни длъжности за съдебни служители, но през 
месец декември същата година, се е освободила една щатна длъжност, 
поради пенсиониране.  

През отчетната година дисциплинарни наказания на 
магистрати и съдебни служители не са били налагани. 

Направеното искане в Доклада за 2012 година от 
административния ръководител на РС-Хармали за отпускане на една 
щатна бройка за длъжността „касиер” намирам за основателно предвид 
факта, че съгласно изискванията на ЗФУК и Закона за счетоводството, 
функциите на главния счетоводител не следва да бъдат съвместявани с 
функциите на касиер. Въэможно е съвместяване на длъжността „касиер” 
със задълженията за длъжността „домакин”. 
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По утвърдено щатно разписание през 2012г. Районен 
съд- Ивайловград има два магистратски щата: председател и 1 
съдия. Председател на съда е Таня Киркова. Щатовете са - 1 за държавен 
съдебен изпълнител 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 31.12.2012 г. в Районен съд- Ивайловград са заети 
всички 7 щатни длъжности за съдебни служители. 

През отчетната година дисциплинарни наказания на 
магистрати и съдебни служители не са били налагани. 

При описаната щатна численост РС- Ивайловград има 
необходимия състав за нормална работа и не се налага промяна в същия. 

 
   
 
В обобщен вид, щатната численост на районните 

съдилища в окръга в края на 2012 г. е представена в таблицата по-долу:  
 
 

съд Съдии ДСИ СВп Служи-
тели 

общо %   
съотношение 
Служители/ 

Съдии 

%  
съотношение 
Служители/ 
Съдии, ДСИ, 

СВп 
ХРС 11 3 2 33 49 3 2.06 
ДРС 6 2 1 21 30 3.5 2.33 
СвРС 5 1 1 17 24 3.4 2.43 
ХармРС 3 1 1 14 19 4.67         2.8 

ИвРС 2 1 1 7 11 3.5 1.75 
 
 
За сравнение, средните величини на процентно 

съотношение Служители/Съдии и  процентно съотношение 
Служители/Съдии, ДСИ и СВп за районните съдилища в съдебния окръг 
/27 съдии, 8 държавни съдебни изпълнители, 6 съдии по вписванията и 
92 служители/ са съответно 3,41 и 2,24. 
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2. Движение на делата в районните съдилища 
 
През отчетния период са извършвани проверки от 

Инспекторат към ВСС по движението и администрирането на 
граждански и наказателни дела във всички  районни съдилища в 
съдебния район на Окръжен съд- Хасково. По всички дадени препоръки 
в актовете от извършените проверки са предприети незабавно 
организационни мерки от страна на административните ръководители, 
свързани с организацията на работа, в т.ч. и администриране на 
съдилищата. 

През отчетния период, по реда на чл. 86 ал. 1 т. 6 ЗСВ 
са извършвани проверки на организацията на правораздавателната 
работа на всички районните съдилища. Със Заповед на 
административния ръководител бяха назначени комисии от съдии от 
ОС-Хасково, които изготвиха доклади , съдържащи констатации от 
извършените проверки и необходимите мерки, които следва да бъдат 
предприети от административните ръководители. /виж за проверките 
по-горе/. 

През отчетния период бе извършен Одитен 
ангажимент в от Дирекция „Вътрешен одит” към ВСС в РС-Хасково и 
РС-Ивайловград. Одитният доклад за РС-Хасково не съдържа нито една 
препоръка, като е отразено, че се спазват всички законови и 
подзаконови нормативни актове, създадени са вътрешни правила, 
изградена е СФУК, която се спазва. Установените пропуски в Одитния 
доклад на РС- Ивайловград и дадените препоръки бяха своевременно 
отстранени.  

 
В Районен съд- Хасково през 2012г. са постъпили  

общо 1353 наказателни дела от всички видове. От тях НОХД са 315, 
НЧХД- 47, НАХД по чл. 78а НК – 37, частните наказателни дела–  426, 
делата от административно-наказателен характер- 528. При останали 
несвършени в началото на отчетния период 195, годишният брой на 
наказателните дела за разглеждане е бил 1548 /от тях НОХД– 361/. 
Свършените наказателни дела в този съд са 1413 /от тях НОХД – 335/, 
от които със съдебен акт по същество – 977 и с прекратяване – 436. До 3 
месеца приключват 84 % /1187 от 1413/ от всички наказателни дела в 
РС- Хасково. При НОХД, делът на свършените в горния срок е също в 
размер на 84 %, но при НЧХД този дял е само 37 %, а при делата от 
административно-наказателен характер – 76 %. По реда на гл. 29 /със 
споразумение/ са приключили 206 НОХД /61 % от всички свършени 
НОХД/, а 12 НОХД са прекратени и върнати на РП- Хасково в резултат 
на допуснати на досъдебното производство отстраними съществени 
процесуални нарушения. По реда на бързото и незабавното 
производство са били разгледани общо 48 НОХД , а по реда на глава 27 
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от НПК- съкратеното производство- 65. В Районен съд- Хасково през 
отчетния период са постановени 10 оправдателни присъди и 2 
оправдателни присъди по отношение на част от подсъдимите, което е 
значително повече в сравнение с предходните години- 4 броя за 2011г. и 
2 броя за 2010г. При общ брой на съдените лица по НОХД - 405, 
осъдени са били 379, а оправдани – 22. Броят на наказателните дела, по 
които съдебните актове са били обжалвани или протестирани е 376. В 
края на отчетния период, несвършени са останали общо 135 наказателни 
дела. 

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

През отчетната 2012 година, с влезли в сила 
осъдителни присъди са приключили 93 НОХД и 206 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 - 15 бр. 
Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 

10 бр. 
Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и 

младежта - 17 бр. 
Гл. V-  Престъпления против собствеността - 93 бр. 
Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 29 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 - 17 бр. 
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото 

спокойствие - 3 бр. 
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 113 бр. 
Гл.ХІІ- Престъпления против отбранителната 

способност на Републиката-0 бр. 
Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството - 0 

бр. 
През 2012 г. по внесените от Прокуратурата 

обвинителни актове са образувани 212 НОХД, по които са постановени 
81 осъдителни присъди  /без постановените присъди по 
неприключилите дела от предходен период/, от които 67 са влезли в 
сила. От образуваните по внесен обвинителен акт съдебни производства, 
103 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 103  НОХД. 
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Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния 
период са 299 бр. /в това число и по дела от предходен период/. 
Осъдените лица в края на отчетния период са 364 бр., от които 129 лица 
са осъдени с влезли в сила присъди, а 235 лица по силата на одобрено от 
съда споразумение за решаване на наказателното производство. 

Постъпилите в съда за 2012 г. граждански дела от 
всички видове са 3716 /от тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от 
ГПК – 2336, искови по общия ред – 428, между търговци - 258/. При 
заварени несвършени в началото на годината 479 такива дела, общо 
гражданските дела за разглеждане са 4195. За цялата 2012 г. в Районен 
съд- Хасково са свършени общо 3762 граждански дела, от които решени 
по същество – 3408 и прекратени - 354. 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 в размер на 63 %, а за 
делата между търговци – 57 %. Броят на всички обжалвани граждански 
дела е бил 291, а на висящите в края на годината – 433. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2012г. 
в Районен съд- Хасково всички постъпили дела са били 5069, а за 
разглеждане са били общо 5743 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 5175 /от тях 90 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за 
периода от сравняваните години, движението е: 

 
година постъпили за разглеждане свършени 

2010 г. 5053 5636 4974 
2011 г. 6170 6832 6158 
2012 г. 5069 5743 5175 
 
 Сравнението на показателите по години сочи, че е 
налице тенденция на намаляване обема на работа през отчетната 2012г. , 
в сравнение с 2011г. Постъпленията са значително по- малко от тези 
през 2011г. с 1 101 дела,  делата за разглеждане – с 1089, а свършените – 
с 983. Стойностите за 2012 година доближават тези през 2010 година. 

 
 
В Районен съд- Димитровград през 2012 г. са 

постъпили  общо 683 наказателни дела от всички видове. От тях 
НОХД са 253, НЧХД- 22, НАХД по чл. 78а НК– 27, частните 
наказателни дела- 148, делата от административно-наказателен 
характер- 233. При останали несвършени в началото на отчетния период 
109, годишният брой на наказателните дела за разглеждане е бил 792 /от 
тях НОХД– 295/. Свършените наказателни дела в този съд са 705 /от тях 
НОХД –273/, от които със съдебен акт по същество –531 и с 
прекратяване – 174. До 3 месеца приключват 82 % /580 от 705/ от всички 
наказателни дела в РС- Димитровград. При НОХД, делът на свършените 
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в горния срок е в размер на 89 %, но при НЧХД този дял е само 35 %, а 
при делата от административно-наказателен характер – 65 %. По реда на 
гл. 29 /със споразумение/ са приключили 119 НОХД /44 % от всички 
свършени НОХД/, а 8 НОХД са прекратени и върнати на РП- 
Димитровград в резултат на допуснати на досъдебното производство 
отстраними съществени процесуални нарушения. По реда на бързото и 
незабавното производство са били разгледани общо 10 НОХД , а по реда 
на глава 27 от НПК- съкратеното производство- 49. В Районен съд- 
Димитровград през отчетния период са постановени 20 оправдателни 
присъди (общо по НОХД и НЧХД), 12 от тях са по НОХД, което е 
значително повече в сравнение с предходните години- 5 броя за 2011г. и 
6 броя за 2010г. При общ брой на съдените лица по НОХД - 348, 
осъдени са били 314, а оправдани – 17. Броят на наказателните дела, по 
които съдебните актове са били обжалвани или протестирани е 144. В 
края на отчетния период, несвършени са останали общо 87 наказателни 
дела. 

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

През отчетната 2012 година, с влезли в сила 
осъдителни присъди са приключили 118 НОХД и 84 НОХД с 
определение за одобряване на споразумение за решаване на делото по 
реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК.  

314 са осъдените лица в края на отчетния период, 
както следва: 
Гл. ІІ - Престъпления против личността – 12  
Гл. ІІІ - Престъпления против правата на гражданите - 9 
Гл. ІV - Престъпления против брака, семейството и младежта - 16 
Гл. V -  Престъпления против собствеността - 141 
Гл. VІ - Престъпления против стопанството - 24 
Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи- 1 
Гл.VІІІ-Престъпления против дейността на държавни органи и 
обществени организации - 2  
Гл. ІХ-  Документни престъпления - 4. 
Гл. Х-    Престъпления против реда и общественото спокойствие - 3  
Гл. ХІ-  Общоопасни престъпления - 102 
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 234/280 - 83.57 % 

Влезли в сила осъдителни присъди спрямо общ брой 
внесени прокурорски актове и приключени съдебни производства 224/254 - 
88.19 %.  
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Постъпилите в съда за 2012 г. граждански дела от 
всички видове са 2118 /от тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от 
ГПК – 1415, искови по общия ред – 321, между търговци - 129/. При 
заварени несвършени в началото на годината 2118 такива дела, общо 
гражданските дела за разглеждане са 2307. За цялата 2012 г. в Районен 
съд- Димитровград са свършени общо 2164 граждански дела, от които 
решени по същество – 1953 и прекратени - 211. 96 % 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 88 %, а за делата между търговци – 73 %. Броят на всички 
обжалвани граждански дела е бил 136, а на висящите в края на годината 
– 1433. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2012г. 
в Районен съд- Димитровград всички постъпили дела са били 5 069, а за 
разглеждане са били общо 5 743 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 5 175 /от тях 90 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за 
периода от сравняваните години, движението е: 

 
 

година постъпили за разглеждане свършени 
2010 г. 2639 2936 2674 
2011 г. 3075 3337 3039 
2012 г. 2801 3099 2868 
 
 Сравнението на показателите по години сочи, че е 
налице тенденция на намаляване обема на работа през отчетната 2012г.  
в сравнение с 2011г. Постъпленията са по- малко от тези през 2011г. с 
274,  делата за разглеждане – с 238, а свършените – с 171 и също 
добличавт показателите от 2010 година. 

 
 
В Районен съд- Свиленград през 2012г. са постъпили  

общо 1250 наказателни дела от всички видове. От тях НОХД са 767, 
НЧХД- 15, НАХД по чл. 78а НК – 34, частните наказателни дела–  164, 
делата от административно-наказателен характер- 270. При останали 
несвършени в началото на отчетния период 162, годишният брой на 
наказателните дела за разглеждане е бил 1412 /от тях НОХД– 828/. 
Свършените наказателни дела в този съд са 1291 /от тях НОХД –789/, от 
които със съдебен акт по същество – 526 и с прекратяване – 765. До 3 
месеца приключват 88 % /1132 от 1291/ от всички наказателни дела в 
РС- Свиленград. При НОХД, делът на свършените в горния срок е в 
размер на 93 %, при НЧХД този дял е 71 %, а при делата от 
административно-наказателен характер – 68 %. По реда на гл. 29 /със 
споразумение/ са приключили 686 НОХД /87 % от всички свършени 
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НОХД/, няма прекратени и върнати НОХД на РП- Свиленград в 
резултат на допуснати на досъдебното производство отстраними 
съществени процесуални нарушения. По реда на бързото и незабавното 
производство са били разгледани общо 544 НОХД , а по реда на глава 27 
от НПК- съкратеното производство- 7. При общ брой на съдените лица 
по НОХД - 1189, осъдени са били 1113, а оправдани – 7. Броят на 
наказателните дела, по които съдебните актове са били обжалвани или 
протестирани е 207. В края на отчетния период, несвършени са останали 
общо 121 наказателни дела. 

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

През отчетната 2012 година, с влезли в сила 
осъдителни присъди са приключили 92 НОХД и 686 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 - 3 бр. 
Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 6 бр. 
Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 16 бр. 
Гл. V-  Престъпления против собствеността - 41 бр. 
Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 56 бр. 
Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи - 0 бр. 
Гл.VІІІ- Престъпления против дейността на държавни
 органи и обществени организации - 502 бр. 
Гл. ІХ- Документни престъпления - 59 бр. 
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 0 бр. 
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 84 бр. 
Гл.ХІІ- Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката-0 бр. 
Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството - 0 бр. 

През 2012г. по внесените от прокуратурата обвинителни 
актове и предложения са образувани 767 броя НОХД, по които са 
постановени 732 осъдителни присъди /без постановените присъди по 
неприключилите дела от предходен период/. С влезли в сила осъдителни 
присъди са приключили  58 дела. От образуваните по внесен обвинителен 
акт съдебни производства 115 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 и сл. от НПК са образувани и 
приключили с влязло в сила определение 559 броя НОХД. 

Постъпилите в съда за 2012 г. граждански дела от 
всички видове са в размер на 1216 /от тях: по реда на чл. 410 от ГПК и 
чл. 417 от ГПК – 814, искови по общия ред – 211, между търговци - 7/. 
При заварени несвършени в началото на годината 187 такива дела, общо 
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гражданските дела за разглеждане са 1403. За цялата 2012 г. в Районен 
съд- Свиленград са свършени общо 1239 граждански дела, от които 
решени по същество – 1143 и прекратени - 96. 86 % от всички свършени 
дела продължават като време за разглеждане не повече от 3 месеца, като 
за гражданските дела по общия ред този показател е в размер на 45 %, а 
за делата между търговци – 80 %. Броят на всички обжалвани 
граждански дела е бил 150, а на висящите в края на годината – 164. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2012г. 
в Районен съд- Свиленград всички постъпили дела са били 2466, а за 
разглеждане са били общо 2815 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 2530 /от тях 87 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за 
периода от сравняваните години, движението е: 

 
 

година постъпили за разглеждане свършени 
2010 г. 2078 2380 2367 
2011 г. 2121 2559 2210 
2012 г. 2466 2815 2530 
 
 Сравнението на показателите по години сочи, че е 
налице тенденция на увеличаване обема на работа през отчетната 2012г.  
в сравнение с 2011г. Постъпленията са повече от тези през 2011г. с 345,  
делата за разглеждане – с 256, а свършените – с 320. 

 
 
В Районен съд- Харманли през 2012г. са постъпили  

общо 636 наказателни дела от всички видове. От тях НОХД са 190, 
НЧХД- 8, НАХД по чл. 78а НК – 44, частните наказателни дела–  184, 
делата от административно-наказателен характер- 210. При останали 
несвършени в началото на отчетния период 129, годишният брой на 
наказателните дела за разглеждане е бил 765 /от тях НОХД– 241/. 
Свършените наказателни дела в този съд са 633 /от тях НОХД – 193/, от 
които със съдебен акт по същество – 448 и с прекратяване – 185. До 3 
месеца приключват 71 % /451 от 633/ от всички наказателни дела в РС- 
Харманли. При НОХД, делът на свършените в горния срок е в размер на 
78 %, при НЧХД този дял е 83 %, а при делата от административно-
наказателен характер – 37 %. По реда на гл. 29 /със споразумение/ са 
приключили 135 НОХД /70 % от всички свършени НОХД/, а 3 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 10 НОХД, а по реда на глава 27 от НПК- съкратеното 
производство- 10. В Районен съд- Харманли през отчетния период са 
постановени 3 оправдателни присъди и 1 с присъда от въззивна 
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инстанция. При общ брой на съдените лица по НОХД - 277, осъдени са 
били 268, а оправдани – 9. Броят на наказателните дела, по които 
съдебните актове са били обжалвани или протестирани е 76. В края на 
отчетния период, несвършени са останали общо 132 наказателни дела. 

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

През отчетната 2012 година, с влезли в сила 
осъдителни присъди са приключили 93 НОХД и 206 НОХД с 
определение за одобряване на споразумение за решаване на делото по 
реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК, Структура на наказаната престъпност 
по отношение на осъдени лица:  
Гл. ІІ- Престъпления против личността - 9 
Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 5 
Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 9 
Гл. V-  Престъпления против собствеността - 147 
Гл. VІ- Престъпления против стопанството - 13 
Гл. VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи- 0  
Гл.VІІІ- Престъпления против дейността на държавни
 органи и обществени организации - 0 
Гл. ІХ- Документни престъпления - 1 
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 1 
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 83 
Гл.ХІІ- Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката-0. 
Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството – 0. 

През 2012 г. са внесени 109 обвинителни актове. 
Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния период са 189 бр. 
Осъдените лица в края на отчетния период са 268 бр. 

Постъпилите в съда за 2012 г. граждански дела от 
всички видове са 1332 /от тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от 
ГПК – 1024, искови по общия ред – 137/. При заварени несвършени в 
началото на годината 144 такива дела, общо гражданските дела за 
разглеждане са 1476. За цялата 2012 г. в Районен съд- Харманли са 
свършени общо 1335 граждански дела, от които решени по същество – 
1137 и прекратени - 198. 91 % от всички свършени дела продължават 
като време за разглеждане не повече от 3 месеца, като за гражданските 
дела по общия ред този показател е в размер на 44 %. Броят на всички 
обжалвани граждански дела е бил 44, а на висящите в края на годината – 
141. 

 
Обобщените статистически данни сочат, че за 2012г. 

в Районен съд- Харманли всички постъпили дела са били 1968, а за 
разглеждане са били общо 2241 дела, при общ брой свършени дела за 
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годината 1968 /от тях 85 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за 
периода от сравняваните години, движението е: 

 
 
 

година постъпили за разглеждане свършени 
2010 г. 1509 1783 1580 
2011 г. 1860 2112 1839 
2012 г. 1968 2241 1968 
 
 Сравнението на показателите по години сочи, че е 
налице тенденция на увеличаване обема на работа през отчетната 
2012г., в сравнение с 2011г. Постъпленията са повече от тези през 2011г. 
със 108,  делата за разглеждане – със 129, а свършените – със 129. 

 
 
В Районен съд- Ивайловград през 2012г. са 

постъпили  общо 125 наказателни дела от всички видове. От тях 
НОХД са 29, НЧХД- 2, НАХД по чл. 78а НК – 1, частните наказателни 
дела–  44, делата от административно-наказателен характер- 49. При 
останали несвършени в началото на отчетния период 13, годишният 
брой на наказателните дела за разглеждане е бил 138 /от тях НОХД– 31/. 
Свършените наказателни дела в този съд са 113 /от тях НОХД – 28/, от 
които със съдебен акт по същество – 81 и с прекратяване – 32. До 3 
месеца приключват 81 % /92 от 113/ от всички наказателни дела в РС- 
Ивайловград. При НОХД, делът на свършените в горния срок е също в 
размер на 93 %, но при НЧХД този дял е 50 %, а при делата от 
административно-наказателен характер – 54 %. По реда на гл. 29 /със 
споразумение/ са приключили 16 НОХД /57 % от всички свършени 
НОХД/, а 4 НОХД са прекратени и върнати на РП- Ивайловград в 
резултат на допуснати на досъдебното производство отстраними 
съществени процесуални нарушения. По реда на бързото и незабавното 
производство са били разгледани общо 8 НОХД , а по реда на глава 27 
от НПК- съкратеното производство- 2. В Районен съд- Ивайловград през 
отчетния период не са постановени оправдателни присъди. При общ 
брой на съдените лица по НОХД – 25 са осъдени 25 и няма оправдани. 
Броят на наказателните дела, по които съдебните актове са били 
обжалвани или протестирани е 15. В края на отчетния период, 
несвършени са останали общо 25 наказателни дела. 

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

През отчетната 2012 година, с влезли в сила 
осъдителни присъди са приключили 24 НОХД, разпределени по видове 
престъпления по глави от НК, както следва: 
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Гл. ІІ- Престъпления против личността - 5 бр. 
Гл. ІІІ- Престъпления против правата на гражданите - 2 бр. 
Гл. ІV- Престъпления против брака, семейството и младежта - 0 бр. 
Гл. V-  Престъпления против собствеността - 2 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 - 1 бр. 
Гл. ІХ- Документни престъпления - 3 бр. 
Гл. Х- Престъпления против реда и общественото спокойствие - 1 бр. 
Гл. ХІ- Общоопасни престъпления - 15 бр. 
Гл.ХІІ- Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката-0 бр. 
Гл.XIV- Престъпления против мира и човечеството - 0 бр. 

Относителния дял на осъдителните присъди спрямо 
внесените прокурорски актове е 1. Влезлите в сила осъдителни присъди 
през отчетния период са 24 бр. Осъдените лица по НОХД в края на 
отчетния период са 24 бр. 

Постъпилите в съда за 2012 г. граждански дела от 
всички видове са 206 /от тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от ГПК 
– 143, искови по общия ред – 40, между търговци - 5/. При заварени 
несвършени в началото на годината 22 такива дела, общо гражданските 
дела за разглеждане са 228. За цялата 2012 г. в Районен съд- 
Ивайловград са свършени общо 197 граждански дела, от които решени 
по същество – 174 и прекратени - 23. 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 63 %, а за 
делата между търговци – 17 %. Броят на всички обжалвани граждански 
дела е бил 14, а на висящите в края на годината – 31. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2012г. 
в Районен съд- Ивайловград всички постъпили дела са били 331, а за 
разглеждане са били общо 366 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 310 /от тях 87 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за 
периода от сравняваните години, движението е: 

 
година постъпили за разглеждане свършени 

2010 г. 249 292 233 
2011 г. 363 422 387 
2012 г. 331 366 310 
  
Сравнението на показателите по години сочи, че е налице тенденция на 
намаляване обема на работа през отчетната 2012г. , в сравнение с 2011г. 
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Постъпленията са по- малко от тези през 2011г. с 32,  делата за 
разглеждане – с 56, а свършените – с 77. 

 
При горните статистически данни средномесечната  

натовареност по щат /РС- Хасково – 11, РС- Димитровград – 6 , РС- 
Свиленград – 5, РС- Харманли – 3, РС- Ивайловград - 2/  на съдиите от 
районните съдилища в окръга е, както следва: 

 
Съд постъпили за разглеждане свършени 
РС Хасково 38.40 43.51 39.20 
РС 
Димитровград 

38.90 43.04 39.85 

РС Свиленград 41.10 46.92 42.17 
РС Харманли 54.66 62.25 54.67 
РС Ивайловград 13.79 15.25 12.92 

 
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 48.74 55.22 49.76 
РС 
Димитровград 

38.90 43.04 39.85 

РС Свиленград 49.32 56.30 50.60 
РС Харманли 54.66 62.25 54.67 
РС Ивайловград 13.79 15.25 12.92 

 
От сравнението на статистическите данни за работата 

на районните съдилища могат да се направят следните изводи: 
През отчетната 2012г. обемът на правораздавателната 

работа е нарастнал в РС- Свиленград и постъпленията са повече от тези 
през 2011г. с 345,  делата за разглеждане – с 256, а свършените – с 320, 
както и в РС- Харманли, където постъпленията са повече от тези през 
2011г. със 108,  делата за разглеждане – със 129, а свършените – със 129. 

В РС- Хасково е намалял обема на работа през 
отчетната 2012г. Постъпленията са значително по- малко от тези през 
2011г. а именно- с 1101,  делата за разглеждане – с 1089, а свършените – 
с 983. 

В РС- Димитровград също е намалял обема на работа 
през отчетната 2012г. в сравнение с 2011г. Постъпленията са по- малко 
от тези през 2011г. с 274,  делата за разглеждане – с 238, а свършените – 
с 171. 
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В РС- Ивайловград е намалял обема на работа през 
отчетната 2012г. , в сравнение с 2011г. Постъпленията са по- малко от 
тези през 2011г. с 32,  делата за разглеждане – с 56, а свършените – с 77 

Разликата в натовареността по щат и действителната 
натовареност се дължи на продължителното отсъствие на двама съдии 
през отчетния период в РС-Хасково, които са ползвали отпуск, поради 
бременност и раждане и едната незаета щатна бройка за длъжността 
„съдия” от 01.03.2012г., а в РС- Свиленград, поради ползване на отпуск 
за временна неработоспособност от двама съдии и освобождаване на 
една щатна бройка от месец Септември 2012г.  
 
  

3. Сграден фонд и информационно осигуряване 
 
3.1 Сграден фонд 
 
Районен съд- Хасково е настанен в сградата на 

Съдебната палата /виж по-горе относно ОС-Хасково/. През 2012г., след 
предоставени от Председателя на ОС- Хасково за ползване на още две 
допълнителни помещения и извършен вътрешен ремонт и разместване в 
други помещения, стана възможно обособяването на самостоятелни 
кабинети за всички съдии от Районен съд – Хасково. Направени бяха и 
вътрешни преустройства с цел по-ефективно използване на физическото 
пространство. Част от съдийските кабинети ремонтирани. РС-Хасково 
разполага с три съдебни зали. Осигурени са нолмални битови условия за 
работа както на съдиите, така и на ДСИ и СВ, и съдебните служители.  

 
Районен съд- Димитровград ползва І и ІІ етаж от 

административната сграда, предоставени за безвъзмездно ползване и 
управление от Община Димитровград. Това и единственият съд в 
съдебния район, който не е обезпечен със сграда, собственост на МП. 
Сградата е удобна за нуждите на съда, но изисква и немалко средства за 
извършване на планирани и неотложни ремонти. Бяха предприети 
действия за  съгласуване на замяна на недвижим имот, собственост на 
Държавата, с цел прехвърляне на собствеността на МП, които към 
настоящия момент не са дали резултат.  
 Отоплението/охлаждането се осъществява чрез 
климатици, закупени преди повече от 6 години и към настоящият 
момент дефектират до степен, в който става нецелесъобразно 
ремонтирането им. Ефективността на подобен вариант за отопление 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 ел.инсталация, води 
до значителен разход на ел.енергия.   
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Налице е необходимост от смяна на дограмата на 
всички прозолци, ползвани от съда. Административният ръководител на 
РС-Димитровград в годишния доклад е мотивирал и  предложението си 
за поставянето на топлоизолация от вътрешната част на външните 
стени, топлоизолация на таваните, подмяна на старите и амортизирани 
климатици. Планирани са преустройства на част от наличните 
помещения на съда с цел улесняване обслужването на гражданите- 
ползващи услугите на РС-Димитровград.  

През 2012 година е преустроено неизползвано до сега 
помещение за архив, поради необходимостта от място за съхранение на 
архивните дела, като са поръчани, изработени и монтирани стелажи в 
помещението. Необходим е основен ремонт подлежи и тоалетната за 
граждани на 1-я етаж на съда, която към момента е затворена и не 
функционира, поради прекомерният разход на вода от вече 
амортизираната водопроводна инсталация.       

 
Сградата в която се помещава Районен съд-

Свиленград  е държавна  собственост  и е построена през 1982 година в 
идеалния център на гр. Свиленград. През 2012г. е извършен цялостен 
ремонт на покрива на сградата на Районен съд - Свиленград. Отделно от 
това съществуваше изключително сериозен проблем с отоплението на 
сградата. Отоплението в сградата на Съда се осъществява с 
електрически котел, което е нецелесъобразно с оглед големите 
разходите на електроенергия. След газифициране на града бяха 
предприети съответни действия от страна на Административния 
ръководител – съдия Георчев за стартиране на процедура по 
газифициране сградата на Съдебната палата в гр. Свиленград, което 
технически предстои да се случи в първите месеци на 2013 година. 
Сградата е снабдена с СОТ; пожароизвестителна инсталация; 
видеонаблюдение; паник бутони в съдебните зали за директна връзка с 
охраната; скенер рамка  и т.н.  

 
Към настоящия момент значително е подобрено 

състоянието на сградния фонд на  Районен съд- Харманли. Следва да 
се отбележи, че след наводненията през пролетта на 2012 година 
сградата на РС-харманли бе със сериозни щети. Към момента същата е 
санирана, с подменена дограма и пригодна за нуждите на съда 
отоплителна инсталация, като са предприети всички необходими мерки  
отсраняване на нанесените щети. 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. Районен съд – Харманли разполага с една заседателна зала, 
която е крайно недостатъчна, но е възможно да бъдат предприети 
действия от страна на Административния ръководител за преграждането 
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й, за да се осигури възможност за два заседателни дни в седмицата за 
всеки съдия. Предприети са мерки за обособяване на арестантско 
помещение в мазето на съда, но за довършването на същото и 
привеждането му във функциониране е необходимо отпускането на 
допълнителни средства. Конструктивно сградата не позволява достъп на 
лица с увреждания, което налага извършване на допълнителни 
строително - монтажни работи в тази насока, както и финансов ресурс.  

 
Районен съд- Ивайловград разполага със собствена 

сграда, която не задоволява административните нужди на съда. 
Причините за това са  увеличаване щатната численост на съда през 
последните години /съдия по вписвания, 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. 

През отчетния период не са извършвани основни или 
текущи ремонти в сградата. Извършени са през предходни периоди 
частични подобрения. 

  
 3.2. Информационно осигуряване  
 
Районен съд- Хасково 
С изключение на пет от длъжностите на 

съдебните служители /технически длъжности и призовкари/, всички 
останали съдебни служители, съдии, държавни съдебни 
изпълнители и съдии по вписванията в Районен съд – Хасково 
работят на работни места, оборудвани с индивидуални компютърни 
системи. Голяма част от работните места са оборудвани и със 
скенери, мултифункционални устройства и копирни машини. В 
предходни периоди на Районен съд – Хасково са предоставени за 
ползване и дарени - компютри, монитори, принтери, скенер, UPS, 
мултифункционални устройства, две системи за паралелен 
аудиозапис на съдебни заседания. Съдът разполага и със собствени 
такива - 1 бр. сървър, 13 бр. компютърни системи, 1 бр. преносим 
компютър, 4 бр. копирни машини, 21 бр. принтери, 1 бр. цветен 
лазерен принтер, 7 бр. скенери, 14 бр. UPS, една система за 
паралелен аудио запис на съдебни заседания. В съда е изградена 
инсталация на структурна кабелна система - 27 броя двойни точки, 
инсталация на 1 бр. UPS, мрежови услуги на един обект. 
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През месец декември 2012 г., съгласувано с ВСС, 
Районен съд – Хасково закупи два високоскоростни скенера, 
автоматично двустранно сканиращи. Същите ще бъдат използвани 
за сканиране на документите по делата, с цел създаването на 
електронни папки по делата в деловодната програма. Това ще 
намали документооборота в съда, ще се оптимизират процедурите 
по движението и докладването на документите по делата, ще се 
постигне по-ефективно обслужване в „Информационния център” на 
съдебната палата. Ще се създадат предпоставките за внедряване и 
използване на модул за отдалечен достъп на адвокатите до 
електронните папки по делата, както и за едно бъдещо електронно 
правосъдие. 

Районен съд - Хасково работи от 2007 г. с 
програма за управление на съдебни дела САС „Съдебно 
деловодство” на „Информационно обслужване” АД. По искания на 
РС- Хасково са извършени няколко актуализации на деловодната 
програма и промени в електронния вариант на книгите. От 2011 г. 
всички книги, с изключение на разносната книга, книга за върнати 
призовки и съдебни книжа, а от 01.01.2012 г. и архивната книга се 
водят на електронен носител; като се разпечатват на определени 
периоди. Това изключително много облекчава работата на 
служителите. По искания на Районен съд – Хасково се направиха и 
други промени в деловодната програма, създадоха се няколко нови 
видове входящи документи, актуализираха се форми на 
съобщения, според изискванията на процесуалните закони за 
съдържанието им. През отчетния период продължи въвеждането на 
всички възможни данни по делата в деловодната програма, които 
същата позволява да се поддържат като база данни. Започна 
сканирането на всички останали документи по делата, които към 
настоящия момент не са въведени в деловодната програма и 
създаването на електронни папки по делата, което ще бъде 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.  

В Районен съд – Хасково са утвърдени и се 
прилагат Вътрешни правила за изпращане на съобщения и 
призовки чрез електронен пощенски адрес. Популяризирането, 
включително чрез интернет страницата на съда, на възможността 
за този бърз и улеснен начин на изпращане на съобщения и 
призовки дава резултати. През отчетната 2012 г. значително е 
увеличен броят на делата, по които е осъществено изпращането на 
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес, а именно 
– с 46 броя в сравнение с 2011 г. и с 29 броя в сравнение с 2010 г. 
Този общ брой през годините е бил както следва – през 2012 г. – 
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111 бр., през 2011 г. – 65 бр. и през 2010 г. – 82 бр. Освен до по-
бързо и качествено обслужване на гражданите, изпращане на 
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес 
значително улеснява работата на съдебните служители, а и не на 
последно място, пести бюджетни средства. 

През отчетния период в Районен съд – Хасково 
информационните технологии продължиха да се използват и за 
електронен обмен на информацията – Бюро „Съдимост”, НБД 
ГРАО и др. 
 Разпределението на делата в РС- Хасково на 
принципа на случайния подбор /съгл. чл. 9 от ЗСВ/ се осъществява с 
програмния продукт на ВСС «LawСhoiсe”. С този продукт е сведен 
до минимум субективния фактор при разпределението на делата, 
както и е гарантирано равномерното разпределение между съдиите 
в гражданско и наказателно отделение. С програмния продукт на 
ВСС работи и “Съдебно-изпълнителната служба” в съда за 
разпределението на изпълнителните дела между държавните 
съдебни изпълнители. 

„Съдебно-изпълнителна служба” при Районен съд 
- Хасково работи с програмен продукт  „Съдебно-изпълнителна 
система „JES”  версия  3.0.1.45. 

Бюро «Съдимост» при Районен съд - Хасково 
работи с Информационна система CSCS “Бюро съдимост”, която 
система се обслужва на закупен и конфигуриран за целта сървър 
“HP ML 150 G6 E5502” с UPS “APC Smart UPS”. 

В края на предходния отчетен период, Програма 
за развитие на съдебната система предостави за ползване на 
Районен съд - Хасково софтуерен продукт за синтез на реч 
SpeechLab 2.0, който преобразува писмения текст в говор. 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.  

 
Районен съд- Димитровград 
От Годишния доклад на РС-Димитровград не могат да 

лъдат извлечени данни за наличната техника, с която разполага съда и 
цялостната техническа обезпеченост. Отразено е единствено, че следва 
да се подменят немалка част от наличните компютри на съдиите и 
служителите, които освен, че са амортизирани, вече са и морално 
остарели. Този съд също работи с програмния продукта на ВСС за 
случайно разпределение на делата и със САС „Съдебно деловодство” – 
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програма за управление на делата, което макар да не е залегнало в 
данните от Доклада ми е служебно известно. 

 
 
 
Районен съд- Свиленград 
 В Районен съд - Свиленград се работи с програма за 

управление на съдебни дела САС „Съдебно деловодство" на 
„Информационно обслужване" АД. Системата е изградена на принципа 
„клиент-сървър”. Сървър е инсталиран на машина - персонален 
компютър с операционна система Windows XP.  

Районен съд - Свиленград работи с Информационна 
система АИС "Бюро съдимост". През месец януари 2012 година сключихме 
договор с  Консорциум “Лирекс БГ” ООД-“Индекс-България” ООД  за 
следгаранционно системно обслужване на информационната система. 
Съгласно договора два пъти годишно /през месец юни и месец ноември/ 
беше извършена подмяна на използваната база данни  на ЕСГРАОН с 
нова версия осигурена от ВСС. 

„Съдебно - изпълнителна служба" при Районен съд - 
Свиленград работи с програмен продукт „Съдебно - изпълнителна 
система „Темида 2000 - Еди Чакъров „. 

Необходими са средства за сключване на 
допълнителен договор и закупване на нова версия на визираната 
информационна система, тъй като наличната такава не задоволява в 
пълнота изискванията на съдебно – изпълнителното деловодство. 

Всички магистрати и съдебни служители имат достъп 
до правно информационната система „Апис 7”. Актуализацията се 
извършва през Интернет.   

През отчетната 2012 година е извършен ремонт и 
профилактика на звукозаписните уредби в съдебните зали. РС 
Свиленград разполага с 3 съдебни зали. В две от тях (Зала 1 и Зала 2) се 
използва специализирана звукозаписна уредба на фирма „ЕОС 
Елетроникс”. В Зала 3 има инсталирана звукозаписна уредба, чрез 
използване на външна звукова карта инсталирана на компютъра на 
съдебния секретар. Отразена е необходимост от средства за закупуване 
и инсталиране на нова специализирана звукозаписна и известителна 
система, но бюджета на Районен съд не разполага с такива. 

През 2011г. са придобити 5 броя компютърни 
конфигурации, 7 броя монитори и 5 броя принтери, които бяха закупени 
след отпускане на средства по бюджетната сметка на съда. С тази нова 
техника бяха подменени най–старите компютри и монитори, което в 
голяма степен улесни работата на съдебните служители и магистрати. 
През отчетната 2012 година не е придобивана нова компютърна 
техника. Голяма част от техническите средства /компютри, принтери/ са 



 64 

морално остарели и се нуждаят от подмяна, тъй като ремонта им е 
нерентабилен. 
 
 

Районен съд- Харманли 
През 2012 година вследствие на наводнението от 

06.02.2012г. беше унищожена наличната офис техника в Съда. Това 
наложи спешното закупуване на 2 бр. Компютърни конфигурации, 3 бр. 
принтери и 4 бр. монитори за възстановяване нормалната работа на 
съда. 
 През отчетния период продължава използването на 
вече внедрените софтуерни продукти за управление движението на 
съдебните дела, както и регулярното обновяване на приложния софтуер 
от системния администратор. 
 Постъпилите дела в съда се разпределят на "случаен 
принцип" чрез програма "LawChoice", разработена и предоставена от 
Висш съдебен съвет. 
 За управление движението на съдебните дела се 
използва съдебна автоматизирана система (САС) – "Съдебно 
деловодство", с разработчик "Информационно обслужване" АД – клон 
Врана, която своевременно се актуализира съгласно извършваните 
промени, съобразени с изискванията на действащото в Република 
България законодателство. 
 В служба "Бюро съдимост" продължава да 
функционира единен за цялата страна програмен продукт на 
Консорциум „Индекс-България”ООД и се извършва архивиране на 
базата данни ежедневно. 
 Към момента всички компютри на Районен съд –  
Харманли са свързани и работят в една  локална мрежа и ползват 2 
сървъра. Това позволява ползването на мрежовите ресурси от страна на 
всички съдии и служители. 
 В съдебната зала на Районен съд – Харманли работи 
система за аудио запис, с които се извършва звукозапис на съдебните 
заседания. 
 Интернет страницата на Районен съд - Харманли, 
продължава да се актуализира ежедневно. Съгласно чл. 64 от Закон за 
съдебната власт и утвърдени "Вътрешни правила за организацията на 
публикуване на съдебни актове" в Районен съд - Харманли, се извършва 
незабавно публикуване постановените съдебни актове по решени дела, 
както и всички влезли в законна сила съдебни актове при спазване 
изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита 
на класифицираната информация. Извършва се публикуване и на друга 
актуална информация свързана с работата на съда - съобщения и обяви, 
графици на насрочените съдебни заседания, отчетни доклади за 
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дейността на Районен съд - Харманли, Декларации на служителите в 
Районен съд – Харманли по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закон за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и др.Трябва да 
се отбележи, че поради ограничения бюджет, съда не разполага със 
собствен домейн сървър и се използва ограничено дисково пространство 
предоставеното от Виваком.Това налага публикуваните актове за 
изминали години да се съхраняват в електронния архив на 
съда.Рационално се изполва и предоставената от ЦУБИПСА 
възможност за публикуване и съхранение на съдебните актове. 
 Към настоящия момент има необходимост от 
подсигуряването на 10 от работните станции с непрекъсваеми 
токозахранващи устройства (UPS), както и 3 бр.компютърни  
конфигурации и 3 броя принтери за двустранен печат . 
  

Районен съд- Ивайловград 
Техническото оборудване на съда включва 9 броя 

компютри,от които 8 броя са доставка по Лот -1 на проекта по програма 
"Фар", всичките са с модерна операционна система : МЗ Windows ХР 
Рrо, 8 броя принтери, от които 6 лазерни, 1 - мастилено струен и 1 
матричен, 2 брой факс-телефони, 2 броя копирни машини. През 2009 г.  
са била предоставена една многофункционална машина - принтер, 
ксерокс и скенер. Изградена е изцяло вътрешна и интернет мрежа. През 
2011г. с цел съхраняване на компютърната техника и информацията, 
съдържащата се информация са били закупени 9 броя UPS устройства, 
като общият им брой е 12. 

Техника за изграждане на информационна система за 
съдебната зала се използва  пълноценно. 

В   съда се ползват Автоматиризирана Информационна 
система „Бюро съдимост" на МП, като е осигурена АDSL  интернет 
връзка за безпроблемна работа на тази служба. 

Ползват се също правно информационната програма 
"Сиела", програма 'ИКАР" за Службата по вписванията, програма 
"РОLIKON” за бюджетното счетоводство, програма "Лихви", с която 
работи СИС и програма за случайно разпределение на съдебните дела. 

Въведена е програма за съдебно деловодство, за 
управление на съдебните дела и документооборотната. 

Проблеми са налице със сервизното обслужване на 
техниката, поради липсата на технически специалисти в района и 
отдалечеността му от сервизните центрове. През 2012г. всички  
компютри бяха  оборудвани с  UPS-устройства, игнориращи  
проблемите, възникващи от непостоянното напрежение на ел.енергията. 
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ВСИЧКИ РАЙОННИ СЪДИЛИЩА  имат собствени 
интернет страници, които съдържат необходимата  изискуема 
информация за гражданите. Всички съдилища публикуват своевременно 
съдебните си актове и графици за съдебните заседания. 

 
 
    
VІІ. 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 показателите7 за средна месечна 
натовареност на съдия8 за страната на равните по степен съдилища. 
Необходимо е да се сравняват не само данните за натовареност по щат, а 
и тези относно действителната натовареност, за да се получи вярна 
представа за реалното положение. По отношение на работата на 
Окръжен съд- Хасково, това сравнение е, както следва: 

 
, за натовареността по щат 

 
Показател ОС- Хасково средно за страната 
дела за разглеждане 9.62 10,27 
свършени дела 8.62 7,87 

 
, за действителната натовареност 
  

Показател ОС- Хасково средно за страната 
дела за разглеждане 11.36 12,63 
свършени дела 10.18 9,78 

 
                                            
6 Ползват се 1 основни показатели9 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 1/01 г-+ поради което се ползват тези за първото полугодие .към /0-/6-1/01 г-.+ 

оповестени на интернет страницата на съвета- 
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Районен съд- Хасково следва да бъде сравняван с 

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

 
 
, за натовареността по щат 
 

Показател РС- Хасково средно за страната 
дела за разглеждане 43.51 48,89 
свършени дела 39.20 39,99 

 
 
, за действителната натовареност 

 
Показател РС- Хасково средно за страната 
дела за разглеждане 55.22 56,45 
свършени дела 49.76 46 

 
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. 43.04 46.92 62.25 15.25 33,89 
свършени  39.85 42.17 54.67 12.92 27,53 

 
 
, за действителната натовареност 
 

показател РС- 
Димитровград 

РС- 
Свиленград 

РС-  
Харманли 

РС- 
Ивайловград 

РС- 
средно 

за разгл. 43.04 56.30 62.25 15.25 41,34 
свършени  39.85 50.60 54.67 12.92 33,56 
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2.Обезпеченост на съдебния район 
 

 Мерило за кадровата обезпеченост на самите 
съдилища е съотношението служители/съдии. В ОС- Хасково то е 2.05, 
при 1,90 средно за окръжните съдилища в страната за първо полугодие 
на 2012 година. За районните съдилища в областните центрове този 
коефициент е 2,82 за съотношението служители/съдии и 1,98 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 3.88 за съотношението 
служители/съдии и 2.42 за съотношението служители/съдии, съдии по 
вписванията и държавни съдебни изпълнители (по данни за първо 
полугодие на 2012 година).   

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

o 33 служители / 11 съдии – 3 /при 2,82 за страната/ 
o 33 служители / 16 съдии, ДСИ и Съдии по 

вписванията- 2.06 /при 1,98 за страната/.  
Съотношението на броя на служителите към броя на съдиите в Районен 
съд- Димитровград е следното: 

o 21 служители / 6 съдии- 3.5 
o 21 служители / 9 съдии, ДСИ и Съдии по вписванията 

– 2.33. 
Съотношението на броя на служителите към броя на съдиите в Районен 
съд- Свиленград е следното: 

o 17 служители / 5 съдии - 3.4 
o 17 служители / 7 съдии, ДСИ и Съдии по вписванията 

– 2.43. 
Съотношението на броя на служителите към броя на съдиите в Районен 
съд- Харманли е следното: 

o 14 служители / 3 съдии - 4.67 
o 14 служители / 5 съдии, ДСИ и Съдии по вписванията 

– 2.80. 
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. 
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VI ІІ. ОБЩИ ИЗВОДИ 
 
 Констатациите в тази част на отчетния доклад 

съзнателно не касаят проблеми по приложението на материалните и 
процесуалните закони /НПК, ГПК/. Тези констатации са свързани 
основно с организацията на работа на съдилищата и с кадровата им 
обезпеченост. По никакъв начин не са променени изводите, визирани и в 
предходни отчетни доклади, че за нормалната ни работа е необходимо 
поне:  

- ВСС да осъществи ежегодния отчет на степента на 
натовареност на органите на съдебната власт, съобразно чл. 30 ал. 1 т. 9 
ЗСВ. Същият следва да касае средна норма за натовареност на органите 
на съдебната власт съответна на неговия вид и инстанционно ниво, с 
оглед кадровото обезпечаване на най-натоварените органи;. Такова 
решение включва и упражняване на правомощията по чл. 30 ал. 1 т. 3 
ЗСВ – съкращаване на незаетите бройки в най-ненатоварените 
съдилища и придаването им там, където обемът на работа е най-голям;  

- Същият следва да бъде подходът и по отношение на 
съдебните служители – чл. 30 ал. 1 т. 3а ЗСВ. Следва да се приеме  
средно съотношение на магистратите към съдебни служители в 
зависимост от съответния орган – вид и инстанционно ниво. Следва да 
се има предвид, че в районните съдилища има много повечме служби, 
които следва да се обслужват и от повече служители – Бюро съдимиост, 
Съдебно-изпълнителна служба и т.н. 

- Незаетите щатове за съдии и съдебни служители 
изключително затруднява нормалната работа на съдилищата, поради 
което е необходимо да се „отпушат” и конкурсните процедури за 
съдебни служители; 

- Действащата процедура за назначаване на служител 
/на съществуващ, но по различни причини освободен щат/, е тромава и 
продължителна във времето: искане от ръководителя - решение на 
съответната комисия - решение на ВСС за съгласие или отказ. Подобен 
подход продължава да създава усещането, че кадровите решения се 
вземат „на парче”. Така, необходима е окончателна преценка, на базата 
на показателите за натовареност, и пренасочване поне на свободните 
щатове към най-натоварените звена; 

- За свободните щатни бройки за съдии следва да се  
обявяват конкурси за повишаване в длъжност поне два пъти годишно. И 
през 2012 г. съдилищата продължаваха да работят в условия, при които 
командироването бе основен, но несигурен механизъм за кадрово 
обезпечаване;   
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- Министерство на правосъдието трябва да приеме и 
оповести механизъм за претендиране и осигуряване на средства за 
капиталови разходи за всеки съд, който се нуждае от тях преди 
започване на съответната бюджетната година. През 2013 година по 
закон е предвидено „саниране” на сградите, в.ч. и съдебните палати. На 
практика се оказва, че е почти невъзможно осигуряване на „капиталови 
разходи” и всички отговорности са за председателите по места. Ведно с 
това, не се осигуряват финансови средства за преустройства и основни 
ремонти, въпреки значителните нужди в множество съдебни сгради.  
Необходимо е т.нар. „капиталови разходи” също да са предваритерлно 
заложени в бюджетните сметки на органите на съдебна власт, 
упражняващи  правомощия по управление и стопанисване на сградите. 

 
През 2012 г. всички съдии от съдилищата в съдебния 

окръг положиха усилия за осъществяване на правораздавателната 
работа. Постигнатите резултати като цяло сочат на добра организация и 
на качествено правораздаване в областта. Между ръководството на 
Апелативен съд - Пловдив и това на Окръжен съд –Хасково продължава 
да съществува много добро взаимодействие. Такова е и 
взаимодействието с административните ръководители на районните 
съдилища в окръга. Общите проблеми в работата на Окръжния и на 
районните съдилища се решават съвместно. 

Основните задачи през следващия отчетен период са 
свързани с осъществяване на ефективно и качествено 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, февруари 2013 г.  
 

 
 

   Административен ръководител- 
   Председател на Окръжен съд- Хасково: 

(Миглена Тянкова) 


