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Окръжен съд Хасково осъществява правосъдието в
съдебния окръг, включващ общините в съдебните райони на
Районните съдилища в градовете Хасково, Димитровград, Харманли,
Свиленград и Ивайловград. През отчетния период - календарната
2008 г., работата на съда бе насочена към защита на правата и
законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата
и към точното и еднакво прилагане на законите спрямо всички.

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

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

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

- През 2008 г. в ОДП Хасково са регистрирани като
извършени  2504 престъпления, което е с 5,29% по-малко в сравнение с
предходната година.

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

Отчетният доклад за работата на ОС Хасково през
2008 г. е изготвен съобразно изискванията за съдържанието му, приети
от ВСС на заседанието от 12.01.2009 г. /протокол № 2/ в частта
относно приемане на обхват и структура на Доклада за прилагане на



закона и за дейността на съдилищата в РБългария. Ведно със
задължителните приложения - Таблица-отчет за работата на съда за
2008 г., към доклада са приложени и съответните такива таблици за
Районните съдилища в окръга, както и фигури-схеми, свързани със
съдържанието му.

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1. Съдии

От 01.01.2006 г. и към настоящия момент щатното
разписание на Окръжен съд Хасково включва 21 магистрати. 21-те
щата са разпределени по длъжности, както следва: председател, 2 зам.
председатели, 15 член съдии и 3 младши съдии. Реално през
дванадесетте месеца на годината съдът е работил в пълен състав.

През годината в съдийския състав  на съда няма
кадрови промени.

След извършено атестиране на съдиите бяха
повишени на място в ранг и съответното възнаграждение както
следва: с Решение по протокол №38/01.10.2008г. на ВСС с Решение по
протокол №38/01.10.2008г. на ВСС ранг „съдия във ВАС и ВКС”
придобиха съдиите Стратимир Димитров,  Кичка Найденова, Деляна
Пейкова, Тошка Иванова и Милена Петева; с Решение по протокол
№42/22.10.2008г. на ВСС ранг „съдия във ВАС и ВКС”  – съдия Кольо
Димитров; с Решение по протокол №38/01.10.2008г. на ВСС ранг
„съдия в АС” придобиха – съдиите Анна Петкова, Боряна Бончева,
Десислава Янева и Йонко Георгиев.

Така в края на годината всички съдийски щатове са
заети  ,  от които/,  7  съдии /38,89  %/   имат  ранг "съдия във ВАС и
ВКС”, а 6 /33,33 %/ са с ранг "съдия в АС". Общо 13 старши съдии в
ОС Хасково са с ранг по -  висок от заеманата длъжност -  72,22  %  от
всички.

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



последните 3 години правораздавателната дейност на съда се
осъществява по  състави.

Сформираните и променяните през последните три
години, поради промяна в кадровия състав на съда състави за
разглеждане на делата по видове, в края на 2008г. са следните:

за разглеждане на въззивни граждански и частни
граждански дела съдиите - Господинка Пейчева, Маргарита Делчева,
Деляна Пейкова, Тошка Иванова, Милена Дечева, Десислава Янева,
Йонко Георгиев, Жулиета Серафимова, Тодор Хаджиев и мл.съдии
Ива Димитрова, Александър Точевски и Пламен Георгиев; за
разглеждане на първоинстанционни и търговски дела съдиите –
Маргарита Делчева, Милена Дечева, Десислава Янева, Жулиета
Серафимова, Йонко Георгиев и Тодор Хаджиев; за разглеждане на
въззивни наказателни, първоинстанционни наказателни и частни
дела съдиите: Стратимир Димитров, Кичка Найденова, Кольо
Димитров, Милена Петева, Боряна Бончева, Анна Петкова, Красимир
Димитров, Филип Филипов и мл.съдии Александър Точевски и
Пламен Георгиев ; за разглеждане на административни дела съдиите –
Милена Дечева, Йонко Георгиев и мл.съдия Ива Димитрова.

Въведеното седмично дежурство на съдиите
продължава, като практика и през отчетният период. Работата на съда
по време на съдебната ваканция е била така организирана, че през
периода в съда да има минимум 4 –ма съдии.

През 2008 година не са образувани дисциплинарни
производства и не са налагани наказания на съдии от Окръжен съд
Хасково на основание чл.307 и сл. от ЗСВ

2. Служители в канцелариите и помощните звена

                               През 2008 г. щатното разписание на Окръжния съд
включваше 39 щата за служители, разпределени както следва:
Обща администрация: ръководни длъжности – съдебен
администратор, административен секретар, главен счетоводител;
системен администратор първа степен, зав.техн.служба; технически
длъжности – касиер, чистачи - 2, шофьор и огняр.
Специализирана    администрация:  съдебни секретари - 11, съдебни
деловодители - 10, архивар - 1 и  призовкари - 4.
                               С Решение по протокол № 30/26.09.2007г. от заседание



на Висш Съдебен Съвет щатната численост на служителите беше
увеличена с 3 бройки, считано от 01.01.2008г.  които бяха използвани за
длъжностите: деловодител „регистратура”, касиер и  съдебен секретар.

През отчетният период бяха проведени конкурси за
попълване на новоразкритите щатни бройки.

Към края на 2008г. щатовете в съдебната
администрация са били изцяло заети. През 2008г. след проведено
атестиране от постоянно действаща комисия, съгласно ПАРОАВАС бе
увеличен ранга на 6 съдебните служители. През годината
председателят на съда е наложил 1 дисциплинарно наказание на
съдебен деловодител в наказателна канцелария „Предупреждение за
уволнение”.

                             3. Предложения за промени в щата

Основният фактор, диктуващ увеличение на щата на
съда, е обемът и сложността на постъпващите дела от всякакъв
характер. През 2008 г. в ХОС са постъпили общо 1 691 дела. Това
положение /намалели постъпления и повишена сложност по
предмет/ се определя и от особеностите на съдебния окръг - не само
като територия, население и географско разположение, но и с оглед
стопанското развитие и динамиката на престъпността, както и от
настъпилите промени в законодателството. Нормалното "обслужване"
на делата - разглеждане, движение, приключване в разумни срокове,
изисква и нормален брой съдии, работещи вече със съответната
специализация по материя. Към настоящия момент съобразно
натовареността щатната численост на магистратите е в оптимален
размер. Повишените изисквания към всяка една от длъжностите в
съдебната администрация налага необходимост от достатъчен брой
служители, които да обезпечат функционирането на съставите,
разглеждащи дела, при нормална деловодна работа. През 2006г. и
2007г. техният брой е съответно 21 съдии и 35 служители - общо 56
души. За 2008г. при запазен съдийски щат от 21 и служители 38.
Показател за равномерно разпределение на щатовете е
съотношението служители/съдии, което следва да се приеме, като
оптимално при размер 2/1. За 2006 г. съотношението е 1,67/1, като
същото съотношение се е запазило и през 2007г.  Съотношението през



отчетния период при увеличения служителски щат е 1,85/1  /фиг.1/.
Следва да се има в предвид и това, че в рамките на служителския щат,
освен пряко заетите с работата по движението на делата, е включен и
административен, и технически персонал.

През отчетния период в Хасковски съдебен район  бе
извършена планова проверка по изпълнението на договорната
дисциплина при отдаване под наем на имоти, собственост на
Министерство на правосъдието за периода 01.01.2005г. до 15.09.2008г.
Задължително указание съдържащо се в доклада на ръководителя на
Инспектората, извършил проверката е отпускането на щатна бройка
за длъжността „управител съдебни сгради” по щата на Окръжен съд
Хасково. След внесено искане до ВСС с решение по протокол № 52 от
заседание проведено на 17.12.2008г. е отпусната една щатна бройка за
длъжността, считано от 01.01.2009г.

За по-нормалното функциониране на съдебната
администрация е необходимо да бъде увеличена щатната численост
на състава  за длъжностите: служител по сигурността на
информацията – 1, съдебен статистик -1 и чистач - 1 щат.

II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД

1. Постъпили дела.

Като постъпили в ОС дела за календарната 2008 г. се
разглеждат новообразуваните, тези, получени по подсъдност, както и
делата, върнати за ново разглеждане. Техният общ брой за отчетния
период е 1 691. През 2007г. постъпленията на делата са 3 546, през 2006
г. в съда са постъпили общо 3 842 дела от всякакъв характер. /фиг. 2/.
При щат от 21 съдии, средномесечното постъпление на съдия в ХОС е
в размер на 6,71 дела, при 14,07 дела за 2007г. и 15,24бр. за 2006г.

Всички несвършените дела от предходен период към
01.01. на съответната година, са както следва: 2006г. – 646бр. , 681 през
2007г. и 413 за 2008г.

Брой дела за разглеждане през отчетния период
2006г.-2008г. са: 2006г. – 4488 бр. дела,  4227 бр. за 2007г. и 2104 бр. за
2008г. /фиг.3/



Процентното съотношение на броя несвършени  дела
към 01.01. на съответната година към броя на делата за разглеждане за
период  2005г. - 2007г. е както следва: за 2008г. – 19,63%, за 2007г. -
16,11%, за 2006г. – 14,39% . Изразено в проценти съотношението на
броя новообразувани дела към броя на  делата за разглеждане  за
периода 2005г.-2007г. е следното : за 2008г. – 80,37%, за 2007г.- 83,89% и
за 2006г. – 85,61% .

Общ брой дела 2006г. 2007г. 2008г.

Дела за
разглеждане

4488 4227 2104

Несвършени дела 646 681 413

Процентно
съотношение

14,39 % 16,11 % 19,63%

Новообразувани 3842 3546 1691

Процентно
съотношение

85,61 % 83,89 % 80,37%

Картината на постъпленията за отделните видове
дела е следната:

Първоинстанционни производства :
а/   първоинстанционни наказателни  дела
През 2008 г. в ОС са постъпили 104 НОХД, 175 ВНОХД,

394 ЧНД първа инстанция /чл. 64 НПК, чл.65 НПК, претърсвания  и
изземвания, разпити и т.н./, 98 ЧНД - втора инстанция. Така
постъпилите наказателни дела са общо 771. За сравнение през 2007г. те
са били 951, а през 2006г. техният брой е бил 1 177 /фиг. 4/.

Вид 2006г. 2007г. 2008г.
НОХД 161 122 104
ЧНД от досъд. 401 302 334
Комулации 13 21 10
Реабилитации 2 7 7
Др.дела 29 88 43
ВНОХ 182 218 175
ВЧНД 92 117 98



От постъпилите 104 НОХД и тази година най-голям е
делът на тези по глава VІ – Престъпления против стопанството - /38 –
36,53%/. През 2007г. те са били /44 - 36,07 %/. През 2006 г. те са били 39
– 24,22 % от всички постъпления. 4 са делата, образувани за по Глава ІІ
- престъпления против личността, 18 по Глава V –престъпления
против собствеността,  2  са образуваните дела по глава VІІ за
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
системи, 13- за престъпления против дейността на държавните органи
и обществени организации по Глава VІІ /от тях 1 с предмет
престъпление по служба с цел облага и общо 11  с предмет активен
подкуп на местно длъжностно лице /, по глава Х – престъпления
против общественото спокойствие са образувани 7 дела, 22 са делата
по Глава ХІ -  общоопасни престъпления.  През 2007г.  в съда са
образувани 122 НОХД, а през 2006 г. същите са били 161 броя .

Вид престъпление 2006г. 2007г. 2008г.
Глава ІІ – Прест.п/в
личността

14 10 4

Глава V – Прест.п/в
собствеността

19 14 18

Глава VІ – Прест.п/в
стопанството

39 44 38

Глава VІІ – Прест.п/в
ФДОС

8 7 2

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

12 6 13

Глава Х – Прест.п/в
общ.спокойствие

3 4 7

Глава ХІ –
Общоопасни прест.

66 37 22

Общо 161 122 104

Динамиката на постъпленията на НОХД за
тригодишен период е илюстрирана на фиг. 5.

Процентното съотношение на броя новообразувани
към броя за разглеждане НОХ дела за периода 2006г. - 2008г. е : за
2008г. – 67,10% за 2007г. – 68,93%, за 2006г. – 77,40%. Съотношението на
броя несвършените дела към броя за разглеждане  НОХ дела  е, както
следва  : за 2008г. – 32,90%, за 2007г. – 31,07% и за 2006г. – 22,60%.



НОХД 2006г. 2007г. 2008г.

Дела за
разглеждане

208 177 155

Несвършени дела 47 55 51

Процентно
съотношение

22,60 % 31,07 % 32,90%

Новообразувани 161 122 104

Процентно
съотношение

77,40 % 68,93 % 67,10%

Постъплението на първоинстанционните частни
наказателни дела за периода 2006г. - 2008г. е следното: за 2008г. – 394
дела, 2007г. -418 дела и за 2006г.- 445 дела. Процентното съотношение
на броя новообразувани първоинстанционните частни наказателни
дела към броя на делата за разглеждане за цитираният тригодишен
период е, както следва: за 2008г. – 96,80%, за 2007г. – 96,98% и за 2006г.-
98,89%. Съотношението на броя несвършени дела към 01.01. на
съответната година към броя на делата за разглеждане през отчетния
период се изразява в проценти, както следва : за 2008г. – 3,19%, за
2007г. – 3,02% и за 2006г. – 1,11%.

ЧНД – І-ва
инстанция

2005г. 2006г. 2007г.

Дела за
разглеждане

450 431 407

Несвършени дела 5 13 13

Процентно
съотношение

1,11 % 3,02 % 3,19%

Новообразувани 445 418 394

Процентно
съотношение

98,89 % 96,98 % 96,81%

б/ първоинстанционни  граждански  дела
Общия брой на постъпилите граждански дела от

всякакъв характер за период – 2006г. – 2008г. е следният: постъпили



през 2008г. – 816, през 2007г. -991 броя, през 2006г. – 1093 дела.
Динамиката на постъпленията за тригодишният период е отразена
във фиг.6 от приложенията към  доклада.

Общия брой на постъпилите граждански дела І-ва
инстанция и търговски през тригодишния отчетен период е както
следва: 2006г. – 203 бр. дела, 200 бр. през 2007г. и 221 дела през 2008г.

Динамиката на постъпленията за тригодишният
период е отразена във фиг.7 от приложенията към  доклада.

Структура на постъпленията по видове
първоинстанционни граждански дела за периода 2006г. - 2008г. :

Вид 2006г. 2007г. 2008г.
Искове по СК 47 48 45
Облиг.искове 71 80 69
Вещни искове 1 1 2
Искове по КТ 1 - 1
Несъстоятелност 6 7 8
Искове по ТЗ 32 22 13
Други дела 31 32 31
Частни гр.дела - 6 50
Жалби за бавност 14 4 2
Общо 203 200 221

Съотношението на броя новообразувани
първоинстанционни граждански дела към броя първоинстанционни
граждански дела за разглеждане  за периода 2006г. – 2008г. е : за 2008г.
– 221 дела или 65,38%, за 2007г. – 200 дела или 64,10% и за 2006г. - 203
дела или 62,85%. Останалите несвършени първоинстанционни
граждански дела към 01.01. за всяка година в отношение към делата за
разглеждане са: за 2008г. – 117дела или 34,62%, за 2007г.- 118 дела или
37,82% и за 2006г.- 120 дела – 37,15% .



Гр.дела – І-ва
инстанция

2006г. 2007г. 2008г.

Дела за
разглеждане

323 312 338

Несвършени дела 120 118 117

Процентно
съотношение

37,15 % 37,82 % 34,62%

Новообразувани 203 200 221

Процентно
съотношение

62,85 % 64,10 % 65,38%

в/ административни   дела
През 2008 г. в ОС са били образувани 7 такива дела. От

тях 2 дела са върнати от въззивна инстанция за ново разглеждане и 5
дела са новообразувани, след повдигната препирня за подсъдност. За
сравнение, общият брой постъпили дела от административен
характер за предходния отчетен период е 84 дела и за 2006г. - 291 дела.
/фиг. 8/

Съотношението на броя новообразуваните
административни дела към броя на делата за разглеждане е следното:
за 2008г. -7 дела или 14,89%, за 2007г.- 84 дела или 38,71%, за 2006г.- 291
дела, което е 76,98%. Съотношението на несвършените към 01.01. за
всяка година към разгледаните административни  дела  се изразява: за
2008г. 40 висящи или 85,11%, за 2007г. – 133 несвършени или 61,29% и
за 2006г. – 87 висящи или 23,02% .

Адм.дела 2006г. 2007г. 2008г.

Дела за
разглеждане

378 217 47

Несвършени дела 87 133 40

Процентно
съотношение

23,02 % 61,29 % 85,11%

Новообразувани 291 84 7

Процентно
съотношение

76,98 % 38,71 % 14,89%



г/ фирмени дела
През годината в ОС са били образувани 97 фирмени

дела, при 1520 дела за 2007г. и 1324 за 2006 г. /фиг. 9/. След промяната
в законовата уредба това са дела, останали без движение в началото на
отчетния период и регистрирани ЮЛНЦ. Пълният обем работа
включва и постановените промени по образувани фирмени дела - 164.
Прекратени са били общо 7 търговци и други юридически лица. За
отчетната 2008г. са издадени 4270 удостоверения за пререгистрация по
§4, ал.2 от ПРЗ на ЗТР.

Въззивни производства :

а/ въззивни наказателни   дела
                               Общия брой на образуваните през годината въззивни
наказателни дела е 273бр., от които ВНОХД- 175 и въззивно-частни  -
98 дела.
                               От всички въззивни наказателни дела  /175/, 140 са
образувани по жалби /80,00%/, а 35 - по протести /20,00 %/. От
посочените дела 72 са образувани по жалби или протести срещу
съдебни актове на РС Хасково, 52 - на РС Димитровград, 25 - на РС
Свиленград, 20 дела - на РС Харманли и 6 дела – на РС Ивайловград .

                               Налице е спад  на постъпилите въззивни НОХД, в
сравнение с предходните години /фиг. 10/, като постъпленията са
съответно 218 за 2007г. и 182 за 2006г.

                               Съотношението на новообразуваните дела към делата
за разглеждане за отчетния период е както следва: за 2008г. – 83,33% ,
за 2007г. – 88,26% и за 2006г. – 78,45% .

                                Съотношението на несвършените към 01.01. за всяка
година дела към делата за разглеждане за съответната година е както
следва : за 2008г. – 35 дела или 16,67%, за 2007г. – 29 дела или 11,74% и
за 2006г. – 50 дела или 21,55% като е запазена тенденцията на
намаляване на останалите висящи дела в края на отчетния период.



Въззивни
наказателни дела

2006г. 2007г. 2008г.

Дела за
разглеждане

232 247 210

Несвършени дела 50 29 35

Процентно
съотношение

21,55 % 11,74 % 16,67%

Новообразувани 182 218 175

Процентно
съотношение

78,45 % 88,26 % 83,33%

                                Данните за постъпилите въззивни частни
наказателни дела през отчетния период са : 98 дела за 2008г., 117 дела
за 2007г. и 92 броя дела за 2006г. Съотношението на новообразуваните
дела към делата за разглеждане през тригодишния период е следното:
за 2008г. – 93,33%, за 2007г. – 91,41% и за 2006г. – 84,40%.
Съотношението на висящите към 01.01. за всяка година към делата за
разглеждане  се изразява: за 2008г. – 7 дела - 6,67%, за 2007г.- 11 дела –
8,59% и за 2006г.- 17 броя дела - 15,60% .

Въззивни частни
наказателни дела

2006г. 2007г. 2008г.

Дела за
разглеждане

109 128 105

Несвършени дела 17 11 7

Процентно
съотношение

15,60 % 8,59 % 6,67%

Новообразувани 92 117 98

Процентно
съотношение

84,40 % 91,41 % 93,33%

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

годината е 415, при 533 дела за 2007г. и  619 за 2006г. /фиг. 11/. От тези
дела най-голям брой са образуваните по жалби срещу съдебни



решения на РС Хасково /228/, на РС Димитровград – 95 дела. По
жалби против решения на РС Свиленград и РС Харманли са
образувани по 21 броя дела и 7 обжалвани решения на РС
Ивайловград. Образувано е едно въззивно частно дело от РС Стара
Загора, а 42 дела са постъпили от частни съдия-изпълнители – район
Хасково. Съотношението на новообразуваните дела към броя дела за
разглеждане е следното: за 2008г. – 415 новообразувани дела или
78,90%, за 2007г. – 533 новообразувани или  74,34% и за 2006г. – 619
новообразувани, съставляващи 71,48%. Съотношението на
несвършените въззивни граждански дела към делата за разглеждане за
периода е следното:за 2008г.- 111 несвършени дела съставляващи
21,10% от общо 526 дела за разглеждане,  184 броя или 25,66% за 2007г.
от общо 717 дела за разглеждане и 247 броя или 28,52% от общо 866
дела за разглеждане през 2006г.

Въззивни
граждански дела

2006г. 2007г. 2008г.

Дела за
разглеждане

866 717 526

Несвършени дела 247 184 111

Процентно
съотношение

28,52 % 25,66 % 21,10%

Новообразувани 619 533 415

Процентно
съотношение

71,48 % 74,34 % 78,90%

През годината са образувани 180 въззивни частни
граждански дела,  по постъпили частни жалби , при 263 за 2007г. и 270
за 2006г. Съотношението на новообразуваните дела към броя дела за
разглеждане е следното: за 2008г. – 180  новообразувани или 96,33% от
общо 186 дела за разглеждане, за 2007г.  - 263 новообразувани или
91,32% от общо 288 дела за разглеждане и за 2006г. – 270
новообразувани, съставляващи 94,08% от общо 287 дела за
разглеждане. Съотношението на несвършените въззивни частни
граждански дела към делата за разглеждане за периода е следното: 6
дела или 3,23% от общо 186 дела за разглеждане за отчетния период, 25



броя или 8,68% за 2007г. от общо 288 дела за разглеждане и 17 броя
съставляващи 5,92% от общо 287 дела за разглеждане през 2006г.

Въззивни  частни
граждански дела

2006г. 2007г. 2008г.

Дела за
разглеждане

287 288 186

Несвършени дела 17 25 6

Процентно
съотношение

5,92 % 8,68 % 3,23%

Новообразувани 270 263 180

Процентно
съотношение

94,08 % 91,32 % 96,77%

2. Брой свършени дела

Всички свършени дела през годината в съда са 1815,
при 3 814 дела за 2007г. и 3 732 за 2006 г./фиг.12/ Така, свършените
дела  са с над 100 повече в сравнение с постъпилите за целия отчетен
период. От приключените дела със съдебен акт по същество /присъда,
решение/ са свършили 1 648 дела, а прекратени са били 167 дела.
Средномесечният брой свършени дела по щат на съдия е в размер на
7,20 дела, при 15,13 дела за предходната 2007г. и 15,11 за  2006г.

Общия брой на свършените през периода 2006г.-
2008г.,  от които в срок до 3  месеца,  както и решените по същество и
прекратените дела са, както следва: през отчетната година от
свършените общо 1815 дела в 3-месечен срок са приключили 1410 дела
или 77,68% ; през 2007г. от свършените 3814 дела в тримесечен срок са
свършени 3204 дела или 84,00% от делата и от свършените през 2006г.
– 3732 дела , 3189 са в 3 месечен срок или това е 85,45% . От свършените
през отчетния период дела 1 648 са решени по същество, прекратените
са 167; от свършените през 2007г. дела 3606 броя са решени по
същество и са прекратени 208 дела, а за 2006г. решените по същество
от общо свършените са 3489 и 243 са прекратени.



2006г. 2007г. 2008г.

Общо свършени
дела

3732 3814 1815

В срок от 3 месеца 3189 3204 1410

Процентно
съотношение

85,45 % 84,00 % 77,68%

Решени по
същество

3489 3606 1648

Прекратени 243 208 167

Първоинстанционни производства :
а/   първоинстанционни наказателни  дела
Свършени са общо 517 такива дела. От тях 121 са

НОХД, 340 са частни наказателни дела първа инстанция, 56 са частни
наказателни дела - разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК. В сравнителен
план с предходните години резултатите са следните :свършените през
2007г. първоинстанционни наказателни дела са 544, от които НОХД
126, 333 НЧД и 85 също частни наказателни дела – проведени разпити
пред съдия; свършените първоинстанционни наказателни дела за
2006г.  са общо 589 бр., от които  НОХД – 153 бр. дела, НЧД – 362 и 75
разпита проведени пред съдия.

2006г. 2007г. 2008г.

Общо свършени
НОХД

153 126 121

В срок от 3 месеца 98 86 57

Решени по
същество

60 53 74

Прекратени 93 73 47



Свършените дела по видове престъпления по глави от
НК за период 2006г. – 2008г. се изразяват, както следва:

Вид
престъпле
ние

2006г. 2007г. 2008г.

Свършени
НОХД

об
що

До
3м.

Реш
ени
по
същ
еств
о

Прек
рате
ни

об
що

До
3м

Реше
ни по
същес
тво

Прек
рате
ни

об
що

До
3м

Реше
ни по
същес
тво

Прек
рате
ни

Глава ІІ –
Прест.п/в
личността

13 8 8 5 11 6 8 3 9 1  7 2

Глава V  –
Прест.п/в
собственостт
а

24 8 11 13 15 8 7 8 19 7 15 4

Глава VІ –
Прест.п/в
стопанството

24 19 5 19 46 32 19 27 47 26 24 23

Глава VІІ –
Прест.п/в
ФДОС

8 5 3 5 6 4  3 3 4 1  3 1

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

10 7 6 4 7 4  5 2 11 7 9 2

Глава Х –
Прест.п/в
общ.спокойс
твие

3 3 - 3 2 2  - 2 7 5  2 5

Глава ХІ –
Общоопасни
прест.

71 48 27 44 39 30 11 28 24 10 14 10

Общо 153 98 60 93 126 86 53 73 121 57 74 47



По отношение на свършените дела НОХД може да се
направи следният преглед: от общо свършените 121  дела за 2008г., 57
от тях са приключили в 3 месечен срок, което е 47,10%, като за 2007г. от
общо приключилите 126 дела 86 от тях са свършени в 3-месечен срок,
което е 68,25% и за 2006г. от общо свършените 153 дела, 98 са свършени
в 3 месечен срок или 64,05%. Установената тенденция през последните
две години за увеличаване срочността на решаването на този вид дела
през отчетния период е намаляла, което е в резултат на повишената
сложност на разглежданите дела и повишаване броя на свършените
със съдебен акт по същество дела. От всички свършени за 2008г. дела
74 броя са решените по същество – 61,16%, като прекратените са 47
или 38,84%; 2007г. дела – 53 броя  или 42,06% са решени по същество,
като прекратените са 73 дела,което представлява 57,94%. Резултатите
за 2006г. са: решени по същество 60 дела представляващи 39,22% от
общо свършените, като прекратените общо 93 дела са в процентно
изражение – 60,78%.

По отношение на прекратените НОХ дела за периода
2006г. - 2008г. следва да се направи следната констатация: от общо 47
прекратени дела за 2008г., 16 са приключили със постигане на
споразумение, 27 са върнати за доразследване и 4 са прекратени по
други причини;    за 2007г.  от общо прекратени 73  броя дела ,  60  са
приключили с постигане на споразумение, 11 дела са върнати за
доразследване и 2 дела са прекратени, от които по 1 дело е повдигната
препирня за подсъдност ; от общо 93 прекратени НОХ дела за 2006г. –
70 са приключили със споразумение, 14 върнати за доразследване и 9
са прекратени по други причини.

През отчетния период, с влезли в сила присъди и
определения за одобряване на споразумение по реда на чл.381 и
чл.384 от НПК са приключили 62 дела, от които 1 оправдателна
присъда и  са осъдени 72 лица. Структурата на наказаната
престъпност по видове престъпления по глави от НК е, както следва:



Вид престъпление Влезли в сила
присъди

В т.ч.
оправдателни

Осъдени лица

Глава ІІ  -
Престъп.п/в личността

5 - 6

Глава V  -
Престъп.п/в собствеността

9 - 13

Глава VІ  -
Престъп.п/в стопанството

19 - 21

Глава  VІІ -
Престъп.п/в ФДОС

3 - 3

Глава VІІІ  -
Престъп.п/в дейността на
ДООО

6 - 4

Глава Х  - Престъп.п/в
общ.спокойствие

2 - 4

Глава ХІ  -
Общоопасни престъпления

18 1 21

ОБЩО 62 1 72

За тригодишният отчетен период са постановени
оправдателни присъди, както следва:

- за 2006г. са постановени общо 3 оправдателни
присъди,  от които -  1  оправдателна присъда по глава V  от НК –
Престъпления против собствеността, 1 присъда по глава VІІ – от НК –
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
система и 1 присъда по глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления;
                              - през 2007г. магистратите са постановили  1
оправдателна присъда по глава V от НК – Престъпления против
собствеността;

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

  Причините за увеличеният брой постановени
оправдателни присъди е недоказаност на обвинението по безспорен и



несъмнен начин, съответно недоказаност на елементи от състава на
престъплението – от обективна или субективна страна. По някои от
делата основанията се изразяват в недоказано авторство на деянието,
липса на събрани уличаващи доказателства или обвинението се
основава единствено на показания на установен на досъдебното
производство свидетел- очевидец.

Относителният дял на осъдителните присъди спрямо
внесените прокурорски актове за период 2006г.- 2008г. се изразява,
както следва:

- за 2006г. – образуваните НОХД и останалите
несвършени от предходен период са 208 дела, от които приключилите
с осъдителна присъда и постигнато споразумение са  130 дела,
изразено в процентно съотношение е 62,50% от общо делата за
разглеждане ;

- за 2007г. – образуваните НОХД и останалите
несвършени от предходен период са 177 дела, от които приключилите
с осъдителна присъда и постигнато споразумение са  113 дела,
изразено в процентно съотношение е 63,84% от общо делата за
разглеждане ;

- за 2008г. – от внесените прокурорски актове са
образувани 104 НОХД и останалите несвършени от предходен период
общо 155 дела, от които приключилите с осъдителна присъда и
постигнато споразумение са 90 дела, изразено в процентно отношение
е 58,06% от общо делата за разглеждане; от внесените обвинителни
актове върнати за доразследване от съдията-докладчик са 8 дела и 19
/от които 3 върнати неодобрени споразумения/  в открито съдебно
заседание;
                           Анализът на причините за връщане на делата на
прокурора установява следната картина - две са основните, най-често
срещани причини :
                            1/ Непълно описание на престъплението съгласно
изискванията на чл.246, ал.2 НПК, изразяващо се в липса на изложение
на всички обстоятелства, преставляващи елементите /признаците/ на
престъплението от обективна и субективна страна – по 9 от делата.
                            Напр.  - По обвинение в данъчно престъпление по
чл.257, ал.1, вр. чл.255, ал.1 от НК – липса на изложение досежно
обстоятелствата: кой е данъчно задължено лице, точно описание на



данъчното задължение - основание за възникването му, вид на данъка
и специалния закон, по силата на който е дължим, падеж, срок за
внасяне, оттам период на продължаваното престъпление, начина по
който е избягнато данъчното задължение;
                               - по обвинение в престъпление по чл.321, ал.3 НК –
непосочване на престъплението, извършването на което е целта, с
която се образува организираната престъпна група, непосочване
мястото на действие, което затруднява извода за подсъдността на
делото;
                               - липса на изложение на обстоятелства в какво се
изразява съучастието, особено по отношение на подбудителство и
помагачество, в коя негова форма, както и в какво се изразява
общността на умисъла.

2/ Несъответствие между словесното и цифрово
описание на правната квалификация на обвинението – по 7 дела.

Констатирани по-рядко, но съставлаващи фрапиращи
случаи на допуснати отстраними съществени процесуални
нарушения, като:
                            - непредявяване на разследването на пълния кръг от
пострадали -  по 4 дела;
                            - други фактически грешки – грешка в имената на
подсъдимия, пострадалия, посочване на несъществуваща правна
квалификация – по 2 дела;
                            - извършване на процесуални действия след
предявяване на разследването и без предявяването да се повтори – 1
случай;
                           - провеждане на досъдебно производство задочно, без да
са налице предпоставките по чл.269 от НПК – 1 случай.
                           През годината има 4 случая на върнати на районния
прокурор  обвинителни акта по реда на чл.335, ал.1, т.1 от НПК, когато
допуснаните нарушения са констатирани от състава на съда при
въззивното производство. Причините довели до този резултат са:
                           - непълно описание на престъплението по
обвинителния акт, изразяващо се в пълна липса на изложение кои са и
в какво се изразяват причинените «значителни вредни последици» –
по 2 дела;
                          - разминаване между цифрово и словесно описание на



престъплението – по 2 дела;
                          - противоречие между обстоятелствената част и
диспозитива  на обвинителния акт досежно мястото на извършване на
престъплението и досежно периода на продължаваното престъпление
– по 2 дела.
                           По отношение на съдените и осъдените лица за
отчетния период  данните са следните:

Съдени
лица

Осъдени
лица

Условно До 3г. От 3-
10г.

От 10-
30г.

Доживотен
затвор

Други
наказания

2006г. 173 170 103 36 14 4 - 13
2007г. 128 127 47 34 29 7 1 10
2008г. 126 113 19 23 39 15 - 17

                              През отчетната година в Окръжен съд Хасково няма
влезли в сила присъди по дела със значим обществен интерес. През
годината са постъпили и образувани 2 дела със значим обществен
интерес по Глава Х от НК –  Престъпления против реда и
общественото спокойствие – организирана престъпност, от които по
едно е постановена осъдителна присъда по отношение на  всичките
четирима подсъдими. В края на отчетния период са останали две
несвършено дела, представляващи дела със значим обществен
интерес, от които едно е постъпило през 2007г. също за престъпление
по Глава Х – НК – организирана престъпност.

                              Обжалваните и протестирани първоинстанционни
наказателни дела за 2008г. са 98бр., от които НОХД – 55 бр.
Резултатите от въззивната и касационна проверка за същата година по
отношение на НОХД са : потвърдени – 18 съдебни акта, отменени – 6 и
изменени 12.
                             Резултатите от въззивната проверка за същата година
по отношение на частните наказателни дела са : отменени – 2 ,
потвърдени – 35 и изменени 2 съдебни акта. Сред преобладаващите
основания за отмяната на съдебните актове са допуснати съществени
процесуални нарушения на досъдебното производство .

б/ първоинстанционни  граждански  дела



През 2008г. са свършени 228 граждански дела от
първа инстанция. Сравнителния анализ за 2 години назад показва
следните резултати: за 2007г. са: свършени общо 191 граждански дела
от първа инстанция и за 2006г.  са свършени общо също толкова брой
дела – 191.

2006г. 2007г. 2008г.

Общо свършени гр.дела
І-ва инстанция

191 191 228

В срок от 3 месеца 117 89 97

Решени по същество 153 151 185

Прекратени 38 40 43

Свършените дела в срок до 3м.  в сравнение с общо
свършените по години, изразено в процентно отношение са, както
следва: през 2006г. - 61,26 % ; през 2007г. - 46,60 % и 42,54% за 2008г.

От общо свършените първоинстанционни
граждански дела за 2008г.- 228 дела, 185 са решени по същество, което
е 81,14% от общо свършените дела и прекратени са 43 дела или 18,86%.
Резултатите за предходните две години: за 2007г. – от свършените 191
броя, 151 дела са решени по същество, което е 79,06% от общо
свършените и 40 дела са били прекратени – 20,94%. За 2006г. от общо
свършените също 191 броя дела, решените по същество 153 дела
съставляват 80,10%, а прекратените 19,90% или 38 дела от общо
свършените.
                               Анализа, който може да се бъде направен по
отношение на най–честите причини за прекратяване на
гражданските дела  са промяна на подсъдността с оглед цената на
иска при новия ГПК, неостраняване на нередности в определения от
съда срок.
                              Обжалваните първоинстанционни граждански дела за
2008г. са 54бр. Резултатите от въззивната и касационната проверка за
същата година са върнати общо 55 дела, от които: потвърдени – 22 ,
отменени – 20, изменени 10 и прекратени 3 съдебни акта .



в/ административни   дела
                               Общият брой на свършените административни дела
за 2007 г. е  35. В сравнение с предходните две години статистиката е
следната: за 2007г. са свършени 177 дела и 245 за 2006г.

2006г. 2007г. 2008г.

Общо свършени
адм.дела

245 177 35

В срок от 3 месеца 151 45 2

Процентно отношение 61,63 25,42 5,71%

Решени по същество 180 139 27

Прекратени 65 38 8

                              От общо свършените през 2008г. 35 дела, 2 са в 3-
месечен срок,  което е 5,71% от общо свършените дела,  през  2007г.- от
свършените 177 административни дела, 45 са в 3- месечен срок или
25,42%. Резултатите за 2006г. са : от 245 свършени, 151 броя дела са в 3
месечен срок, което е 61,63%.
                              От свършените 35 дела за 2008г., 27 дела са решени по
същество или 77,14% и 8 са прекратени, което е 22,86% . Резултатите за
предходните две години са, както следва: от 177 свършени
административни дела за 2007г., 139 броя са решените по същество,
представляващи 78,53%, като прекратените за периода са 38 броя или
21,47%. През 2006г. са решени по същество 180 дела от общо 245
свършени, представляващи 73,47% и са били прекратени 65 дела –
26,53. Причини за прекратяване на административните дела са
недопустимост на жалбата , липса на правен интерес, липса на
качество заинтересована страна.
                               Обжалваните дела за 2008г. са 39 бр. Резултатите от
касационната проверка за същата година са : върнати 49, от тях
отменени – 10 , потвърдени – 34 съдебни акта, изменени 2 и
прекратени  3 .



г/ фирмени дела
Постъпилите фирмени дела за отчетния период са

общо 97, свършени 119 дела и останали висящи 11 бр. дела.
Свършените дела през предходните години се изразяват, както следва:
за 2007г. -1540 свършени дела и 1299 броя свършени дела за 2006г.

2006г. 2007г. 2008г.

Общо свършени
фирмени  дела

1299 1540 119

                              Постановените решения за промени през отчетния
период са 164, 1461  за 2007г.и за  2006г. – 1252бр.

                               Въззивни производства :
а/ въззивни наказателни   дела
През годината са свършени общо 297 въззивни

наказателни дела, от които 194 са въззивни наказателни, 103 - частни
наказателни дела втора инстанция. В сравнителен план по отношение
на свършените дела за последните 3 години резултатите са следните:
от общо свършените 194 дела, в срок до 3 месеца са приключили 160
дела или 82,47%; от общо свършените през 2007г. 212 въззивни
наказателни дела, в срок от 3 месеца са приключили 154 броя дела или
72,64%; за 2006г. от общо свършените 203 дела, 167 са в 3 месечен срок
представляващи 95,57%. От всички свършени въззивни наказателни
дела през 2008г. по същество са решени 188 дела, представляващи
96,91%, прекратени са 6 дела или 3,09%. От всички свършени дела за
2007г. по същество са решени – 209 дела или 98,58%, като прекратените
са 3 или 1,42%. За 2006г. – 194 дела са решени по същество и
представляват 95,57%, като прекратените са -9 дела  - 4,43%.

2006г. 2007г. 2008г.

Общо свършени въззивни
наказателни дела

203 212 194



В срок от 3 месеца 167 154 160

Решени по същество 194 209 188

Прекратени 9 3 6

От  общо свършените 194 въззивни дела през 2008г.-
87 са с потвърдена присъда на първоинстанционния съд. Изменени са
55 присъди, от които на 26 присъди наказанието е намалено, на 5
наказанието е увеличено, на 12 с промени в наказателната част, 7
присъди с промяна в гражданската част, по 3 присъди е приложено
условно осъждане и на 2 присъди е отменено условното осъждане.
Няма отменени отчасти с връщане за ново разглеждане
първоинстанционни присъди за отчетния период. Изцяло отменени
присъди са 47 броя, като от тях с връщане за ново разглеждане 38  и  9 с
произнасяне на нова присъда.

Обжалваните въззивни производства през годината са
14. Резултатите от касационната проверка – върнати 4 дела, от които: 1
отменени, 3 потвърдени съдебни актове.

Данните за свършените частни наказателни дела ІІ-ра
инстанция са следните:от общо свършените през отчетната година 103
дела – 93 са в 3-месечен срок или 90,29%; от общо свършените през
2007г.- 121 дела, 109 са в 3 месечния срок или 90,08% и за 2006г. от общо
свършените 98 дела .  – 84 са приключили в 3 месечен срок – 85,71%.
Като обща констатация : запазена е тенденцията за високата срочност
на свършените дела.

2006г. 2007г. 2008г.

Общо свършени въззивни частни
наказателни дела

98 121 103

В срок от 3 месеца 84 109 93

Процентно съотношение 85,71 90,08 90,29%

Решени по същество 98 121 97



б/ въззивни граждански  дела
През годината са свършени общо 619 бр.

второинстанционни граждански дела, от които 447 въззивни
граждански дела и 172 частни граждански дела.

Свършените въззивни граждански дела за период
2006г.- 2008г. са: за изминалата 2008г. от общо свършените 447 въззивни
граждански дела 333 са в 3-месечен срок, представляващи 74,49%; за
2007г. от общо свършените 606 дела, 389 от тях са в 3 месечен срок или
64,19%  и за 2006г. 408 дела са приключили в 3 месечен срок от общо
685 свършени дела, което е 59,56%. От свършените през отчетния
период 447 въззивни граждански дела, 409 са решени по същество или
91,50% от всички свършени дела и 38 са прекратени, което
представлява 8,50%. От свършените през 2007г. – 606 въззивни
граждански дела, 567 са решени по същество, което е 93,56% и
прекратени са 39 дела съставляващи 6,44%. Резултатите за 2006г. са,
както следва : решените по същество дела са 657 от общо свършените
685 дела или 95,91%, като прекратените за периода са 28 дела или –
4,09%.

2006г. 2007г. 2008г.

Общо свършени въззивни
граждански  дела

685 606 447

В срок от 3 месеца 408 389 333

Процентно съотношение 59,56 % 64,19 % 74,49%

Решени по същество 657 567 409

Прекратени 28 39 38

През 2008г. от общо свършените 447 дела, 240 са с
оставени в сила решения, 58 изменят решението отчасти, по 74
решението е изменено изцяло и е постановено ново решение, 37



обезсилват първоинстанционното решение и на 38 решението е
прекратяване на делото. Като основно причините за прекратяване на
делата са оттегляне и недопустимост  на иска.

Свършените въззивни частни граждански дела за
период 2006г.- 2008г. са: за 2008г. всички свършени 172 дела са
приключили в 3-месечен срок; за 2007г. от общо свършените 282 дела,
258 са свършени в 3 месечен срок или 91,49% ; и резултатите за 2006г. -
от общо свършените 259 броя дела, 224 са свършени в срок от 3 месеца
и представляват 86,49% от общо свършените дела.

От свършените 172 въззивни частни граждански дела
за 2008г. – 163 са решени по същество или 94,77%, а прекратените 9
дела съставляват 5,53%.

Запазена е тенденцията през последните години за
високата срочност при решаването на тези дела.

2006г. 2007г. 2008г.

Общо свършени въззивни
частни граждански  дела

259 282 172

В срок от 3 месеца 224 258 172

Процентно съотношение 86,49 % 91,49 % 100%

Решени по същество 259 281 163

Прекратени - 1 9

Обжалваните граждански въззивни производства през
изминалата година са 194. Резултатите от касационната проверка са,
върнати 291 от тях: 52 отменени, 212 потвърдени , изменени 25 и
прекратени 2 дела.

3. Сравнителен анализ на постъпленията за
периода    2006 г. - 2008 г.

На основата на посочените по-горе данни за



постъпленията в ОС, включително и за периода 2006 г. - 2008 г., могат
да се направят следните изводи:

- отчита се намаление на постъплението на
наказателните дела - те са вече 771, т.е. по-малко отколкото през 2007г.
когато са 951 и за 2006 г. са образувани  1177 такива дела, като същото
намаление се отнася и за  постъпление по НОХД . Съществена
промяна във  вътрешната структура на постъпленията по НОХД през
последните две години не се отчита, като най висок е делът на
престъпленията против стопанството, докато през 2006г. са образувани
най-много дела по глава ХІ - общоопасни престъпления. . При
първоинстанционните частни наказателни дела също се регистрира
намаление на броя на постъпленията  -  445 през 2006 г., за 2007г.  са
418 и за  394бр. за 2008г. Намаление се констатира  при образуваните
ВНОХД - 175 през отчетния период, при 218 дела през миналия такъв .
Сравнително постоянен е броят на постъпилите ЧНД дела- втора
инстанция – 98 сега , при 117  за 2007г.  и 92 за 2006г. Като цяло ръстът
на наказателните дела е резултат на промените в законодателството,
на ръста на престъпността, а също и на стремежа на наказателното
правораздаване да отговори достатъчно бързо и адекватно на
очакванията на обществото към него.
                               - по отношение на постъпленията на
първоинстанционни граждански и търговски дела се отчита
завишение :  221 дела за отчетния период,  при 200 дела за 2007г. и 203
за 2006 г. Тенденция на намаляване се отчита и при въззивните
граждански дела. Статистиката за последните три години е следната -
619 за 2006 г., 533 дела за 2007г. и 415 за 2008г. Същата констатация
може да се направи и по отношение  на второинстанционните частни
граждански дела: от  270  за 2006г., 263 за 2007г. и 180 за отчетния
период. Промените се дължат преди всичко в изменението на
законовата уредба със влизане в сила на новия ГПК.

Общият извод е за намаление на постъпленията, като
цяло в Окръжен съд Хасково -  3 842 през 2006г. и 3546 броя дела през
2007г. и 1691 дела. По отношение на намалението следва да се отчете и
относително големият дял през годините на образуваните фирмени
дела, намалението на които е в резултат на влизане в сила на Закона за
търговския регистър.

Така извода, който може да се направи е за една



намалена натовареност на съдийския състав с правораздавателна
работа, като натовареността по щат на база постъпили дела е в размер
на 6,71, натовареност  8,35 на база дела за разглеждане и 7,20 на база
свършени дела, предпоставка за висока срочност и качество на
постановените съдебни актове.

4. Жалби за бавност

През 2008  г.  в ОС Хасково са постъпили и са
образувани 2 дела с предмет чл.255 ГПК. От постъпилите една е
уважена и една е останала без уважение. Постъпилите жалби за
бавност се разпределят , както следва:

- от РС Хасково -  1 постъпила – останала без уважение;
-  от РС Димитровград -  1  образувано дело,  като

жалбата за бавност е  уважена.

5. Анализ на натовареността.

1. Средната натовареност по видове дела за
разглеждане през отчетният период– общ брой :

Гр.дела І-
ва
инстанци
я

Наказ. І-
ва
инстанц
ия

Адм.д. Ф.д. Гр.ІІ-ра
инстанци
я

Наказ.     ІІ-
ра
инстанция

Общо

2006г. 323 658 378 1352 1153 341 4488

2007г. 312 608 217 1573 1005 375 4227

2008г. 338 562 47 130 712 315 2104

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



Дела за разглеждане Бр.съдии по щат Натовареност по щат

2006г. 4488 21 17,81 %

2007г. 4227 21 16,77 %

2008г. 2104 21   8,35%

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

Свършени дела Бр.съдии по щат Натовареност по щат

2006г. 3732 21 14,81 %

2007г. 3814 21 15,13 %

2008г. 1815 21   7,20%

4. Натовареност по щат при база всички дела за
разглеждане – висящи и постъпили през тригодишен отчетен период
/без фирмените дела/.

Дела за разглеждане Бр.съдии по щат Натовареност по щат

2006г. 3136 21 12,44 %

2007г. 2654 21 10,53 %

2008г. 1974 21   7,83%

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

Свършени дела Бр.съдии по щат Натовареност по щат

2006г. 2433 21 9,65 %

2007г. 2274 21 9,02 %

2008г. 1696 21 6,73%

6. Действителна натовареност при база всички дела за
разглеждане.



Дела за разглеждане Отработени
човекомесеци

Действителна
натовареност

2006г. 4488 192 23,38 %

2007г. 4227 164 25,77 %

2008г. 2104 245  8,59%

7. Действителна натовареност при база всички
свършени дела .

Свършени дела Отработени
човекомесеци

Действителна
натовареност

2006г. 3732 192 19,44 %

2007г. 3814 164 23,26 %

2008г. 1815 245   7,41%

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

Дела за разглеждане Отработени
човекомесеци

Действителна
натовареност

2006г. 3136 192 16,33 %

2007г. 2654 164 16,18 %

2008г. 1974 245   8,05%

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



Свършени дела Отработени
човекомесеци

Действителна
натовареност

2006г. 2433 192 12,67 %

2007г. 2274 164 13,86 %

2008г. 1696 245   6,92%

10. Натовареността на  съдиите на база постъпили
дела през 2008г. по видове, посочена както следва:

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

І-инст.
ІІ
инст. Іинст. ІІинст

Росен Русев 4 4 0,24
Господинка Пейчева 3 68 6 2 79 4,67
Стратимир Димитров 36 27 63 3,73
Кичка Найденова 39 39 2,31
Кольо Димитров 27 38 65 3,84
Деляна Пейкова 2 58 41 101 5,97
Милена Петева 74 21 95 5,62
Тошка Иванова 2 74 12 88 5,20
Маргарита Делчева 22 41 15 28 106 6,27
Милена Дечева 7 51 1 22 2 24 107 6,33
Боряна Бончева 2 25 32 59 3,49
Анна Петкова 3 26 35 64 3,78
Йонко Георгиев 9 58 1 16 16 100 5,91
Жулиета
Серафимова 46 7 4 31 1 6 95 5,62
Десислава Янева 58 16 1 22 1 16 114 6,74
Тодор Хаджиев 60 15 8 3 7 93 5,50
Красимир Димитров 3 49 27 79 4,67
Филип филипов 4 45 39 88 5,20
Ива Димитрова 101 101 5,97
Александър Точевски 53 25 78 4,61
Пламен Георгиев 53 20 73 4,32



11. Натовареността на  съдиите на база свършени дела
през 2008г. по видове, посочена както следва:

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

І-инст.
ІІ
инст. Іинст. ІІинст

Росен Русев 4 4 0,22
Господинка Пейчева 3 79 6 2 90 4,96
Стратимир Димитров 1 42 29 72 3,97
Кичка Найденова 21 21 1,16
Кольо Димитров 34 39 73 4,03
Деляна Пейкова 2 77 1 41 121 6,67
Милена Петева 76 24 100 5,52
Тошка Иванова 2 71 12 85 4,69
Маргарита Делчева 31 29 15 61 136 7,50
Милена Дечева 7 60 13 23 2 19 124 6,84
Боряна Бончева 1 36 38 75 4,14
Анна Петкова 3 34 33 70 3,86
Йонко Георгиев 5 73 11 16 15 120 6,62
Жулиета
Серафимова 46 16 1 31 1 6 101 5,57
Десислава Янева 55 22 2 22 1 12 114 6,29
Тодор Хаджиев 66 17 8 3 6 100 5,52
Красимир Димитров 2 53 37 92 5,07
Филип филипов 3 43 43 89 4,90
Ива Димитрова 84 7 91 5,02
Александър Точевски 43 25 68 3,75
Пламен Георгиев 47 20 67 3,70

12.  Качество на свършените актове .

Резултатите на върнатите от въззивна и касационна
проверка по видове дела и съдии са отразени, както следва:



Съдийски С в ъ р ш е н и    д е л а Обжалвани дела Отме- Изме- Остав.
Име на съдията стаж по Граждански Наказателни Граж- Нака- нени нени в сила

 чл.127 ЗСВ І инст. ІІ инст. І инст. ІІ инст. Адм. Фирмени Общо дански зателни Общо с.а. с.а. с.а.
Росен Гинев Русев 10г.6м. 4 4 2 2 1 1 1
Господинка Пейчева 20г. 3 79 6 2 90 36 36 5 2 33
Стратимир Димитров  15г.11м. 1 42 29 72 1 11 12 6 19
Кичка Найденова 27г.4м 21 21 4 4 1 2 1
Кольо Димитров 10г.6м. 34 39 73 19 19 2 4 16
Деляна Пейкова 14г.8м. 2 77 41 1 121 39 1 40 12 4 37
Милена Петева 12г.9м. 76 24 100 9 9 5 2 18
Тошка Иванова 16г.3м. 2 71 12 85 25 25 16 7 22
Маргарита Делчева 16г.6м. 31 29 15 61 136 10 1 11 5 3 6
Милена Дечева 15г.3м. 7 60 23 2 13 19 124 47 47 9 5 43
Боряна Бончева 11г.6м. 1 36 38 75 10 10 1 16
Анна Петкова 10г.5м. 3 34 33 70 19 19 2 9 14
Йонко Георгиев 7г.8м. 5 73 16 11 15 120 42 1 43 12 4 22
Жулиета Серафимова 17г.3м. 46 16 31 1 1 6 101 29 3 32 7 2 32
Десислава Янева 9г.8м. 55 22 22 1 2 12 114 22 3 25 5 9
Тодор Хаджиев 7г.5м. 66 17 8 3 6 100 18 2 20 1 4
Красимир Димитров 7г.5м. 2 53 37 92 18 18 1 9
Филип Филипов 4г.11д. 3 43 43 89 20 20 3 1 11
Ива Димитрова 1г. 8м. 84 7 91 11  11 1  2
Александър Точевски 1г.3м. 43 25 68 4 1 5
Пламен Георгиев 1г.3м. 47 20 67 3 3 2



Резултатите след въззивна и касационна проверка на
граждански дела в т.ч. първоинстанционни, въззивни, частни
граждански и административни дела за отчетният период са: върнати
общо 426 дела. От тях 294 потвърдени, отменени 76, изменени 37 и
прекратени 8  дела.  От общо отменените 72  бр.  дела въззивни и
първоинстанционни граждански дела без административните и
определенията 39 дела са върнати за ново разглеждане от друг състав
на съда. Най-често срещаната причина за отмяна на съдебните актове
след направения анализ се установява, че е неправилното приложение
на материалния закон. На следващо място стои като причина
допуснати съществени процесуални нарушения, даващи основания
също за отмяна на съдебния акт. Има отменени съдебни актове и
поради едновременно допуснато нарушение както на материалния,
така и на процесуалните правила.

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

Заслужава също да се посочи, че макар най-често
срещаната причина за отмяна на решенията да е била допуснато
нарушение на материалния закон, не може да се направи обоснован
извод за непознаване на законодателството от страна на съдебните
състави. Все пак следва да се посочи, че броят на отменените актове е
чувствително по-нисък в сравнение с актовете, които са били
потвърдени изцяло.

Безспорно е,  че следва да се полагат по-големи
усилия при подготовката на делата,  преди да бъдат внесени за
разглеждане в съдебно заседание. Именно предварителната задълбочена
подготовка ще допринесе до пълното изясняване на правния спор,
неговата правилна правна квалификация, съответно събиране на
доказателства съотносими към конкретния казус.

По отношение на частично отменените съдебни актове
следва да се отбележи, че отмяната е засегнала обжалваното решение в
една незначителна част. Като най-често срещан пример на частично
отменено решение може да посочим решенията по които съдът е
присъдил определен размер на обезщетение / по ЗЗД,  по КТ и др./,а
въззивната или касационната инстанция са присъдили по-висок
размер,  което е довело до отмяна на решението в отхвърлителната му
част. Частично отменени дела има и по причина, стояща у страната,
която е представила доказателствата си пред следващата инстанция
/въззивната/ и след събирането им се е наложил друг правен извод.



Както посочихме втората по ред причина, която най-
често е давала повод за отмяна на съдебните актове са допуснати
нарушения на съдопризводствените правила. Съдът най-често е
допускал нарушение на нормата на чл. 188 ал.1 от ГПК /отм./ като не е
преценявал всички доказателства по делото и доводите на страните,
след което да постанови решението си.

Може да се посочи още, че причина за отмяна на
съдебните актове /частичното или изцяло/ е и противоречивата
съдебна практика на самата въззивна или касационна инстанция. В
Хасковския окръжен съд съществуват дела с идентичен предмет на
спора, между едни и същи страни, които са били решени по един и
същ начин,  но част от тях са били потвърдени от ВКС,  а други -
отменени изцяло.

Влизането в сила на ГПК от 01.03.2008 година и
залегналите в него основания за касационно обжалване и въобще
приложното поле на касационното обжалване е основание за по-бързо
уеднаквяване на съдебната практика, респективно подобряване
качеството на съдебните актове.
                             След направеният анализ на резултатите на върнатите
наказателни дела от въззивна и касационна проверка основания за
отмяната на съдебните актове са установени съществени процесуални
нарушения на досъдебното производство при оценката на
доказателствата, неустановяване кръга на пострадалите, липса на
постановление за частично прекратяване, неизяснени факти, имащи
отношение към квалификацията на престъплението.

ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Сграден фонд

Окръжен съд Хасково се помещава в съдебната палата
находяща се на бул.България 144. Сградата е застроена в имот пл.№
1408 квартал 507 по плана на град Хасково. Целият имот предоставен
за стопанисване и управление на Министъра  на правосъдието е
актуван с акт за публична държавна собственост № 2433/02.10.2000
година на Областен управител гр.Хасково и включва : 1.Земя от 2425
кв.м.; 2. Административна сграда застроена на 1345 кв.м. на 4 етажа,
масивна конструкция, построена през 1937 година; 3. Пленарна зала и



гаражи застроени на 366 кв.м. на 2 етажа, масивна конструкция,
построени през 1957 година; 4. Работилница застроена на 188 кв.м. на 1
етаж, масивна конструкция, застроена 1964 година и 5. Сграда
„Съдебни експертизи” застроена на 55 кв.м., масивна конструкция,
построена през 1924 година.  В административната сграда са
настанени Окръжен съд, Районен съд Хасково, Окръжна и районна
прокуратура, Военно следствен участък към ВП Пловдив, служба
вписвания към Агенцията по вписвания, Търговски регистър,
Информационно обслужване, както и ОЗ „Охрана на съдебната
власт”.

                               Към настоящият момент в резултат на извършени
ремонти и реконструкции през последните  години :  „пленарна зала и
гаражи” са преустроени в съдийски кабинети и съдебни зали;
„Работилницата” е преустроена в офис-помещения; сграда „Съдебни
експертизи” е разрушена  във връзка със строителството на
административна сграда на АС Хасково.
                               През отчетния период завършиха започнатите в края
на 2007г. ремонтни дейности на сградата, включващи изграждане на
килии за подсъдими, ремонт на съдийски кабинети, структурно
окабеляване, озвучаване на съдебна зала с информационни табла и
обзавеждане на съдийски кабинети.
                               С оглед осигуряване на достъпност до
административната сграда на хора в неравностойно положение е
необходимо осигуряване на средства за адаптиране на сградата и
осигуряване на достъпна архитектурна среда в съответствие с
изискванията на Наредба №6/26.11.2003г.  за изграждане на достъпна
среда в урбанизираните територии.
                               През изминалата година след отпускане на средства
бе осигурено закупуването на нов служебен автомобил на съда.

2. Информационно осигуряване

През последните години са осъществени доставки на
програмни продукти и техника, в изпълнение на задачите по
внедряване на проектите от Програма ФАР-2002-ВС-0203.01 "За



изпълнение на стратегията за реформа на съдебната система в
Република България".

Монтирано е комуникационно оборудване от висок
клас Cisco, включващо комуникационен шкаф с един маршрутизатор
и 5 броя комутатори, съответно разпределени за Окръжен съд,
Районен съд и Службата по вписванията.

Също така са предоставени 2 /два/ сървъра, единият
от които е 64 битов Hewlett Packard инсталиран в комуникационния
шкаф, а другият - 64 битов HP Compaq Proliant ML 370.

По ЛОТ1 "Разработка и внедряване на система за
управление на съдебни дела" е реализирана инсталация на програмен
продукт, в демо версия, с цел първоначално обучение за ползващите
продукта потребители. По ЛОТ2 е внедрен продукт касаещ
"Разработка и внедряване на система за управление и архивиране на
работния поток от документи. Програмният продукт е инсталиран на
64-битовия сървър на ОС, но реално също в тестов, демонстрационен
вариант. По ЛОТЗ "Разработка и внедряване на единна регистърна
система", е осъществена инсталация, също на 64-битовия сървър на
Окръжен съд, като само са проведени тестове и начални
демонстрации. ЛОТ5 касае "Доставка на релационна система за
управление на база данни". Системата е реализирана на 64-битовия
сървър. Доставката на техника е свързана с изпълнението на ЛОТ7,
ЛОТ8 и ЛОТ9. Също така има доставени и 5 броя работни станции HP
Compaq DX 2000. Изградена е цялостна нова кабелна среда от фирма
Теле Линк – София, със 29 двойни външни розетки или 58 работни
точки в старата сграда на Окръжен съд.

В обновеното крило на съда са монтирани 15 броя
вътрешни розетки, във всяка стая по една точка, където е преместен
съответно целият съдийски състав.

Съдебните зали също са осигурени с компютърна
техника от висок клас. Функционира в пълнота изградената кабелна
мрежа от ВСС по програма ФАР, осигуряваща връзка между всички
деловодства, съдебни секретари и съдии.

През 2007 година по ЛОТ 1 бяха предоставени 9 броя
нови компютри и 4 бр. принтери. По ЛОТ 7 бяха получени 5 нови
компютърни конфигурации и 3 броя принтери.

През месец май 2008 г. в съдебните зали на Окръжен



съд бяха монтирани, нови съвременни устройства за звукозапис на
съдебните заседания.

В края на годината бяха закупени 10 нови принтера,
23 нови скенера за всички служители и 1 нов сървър на който следва да
бъде прехвърлена наличната база от данни.

Всеки съдия разполага самостоятелно с компютърна
станция от висок клас и принтер. Всички магистрати имат достъп
високоскоростен интернет.

В края на отчетния период съдът разполага с 67 броя
компютри  и  35 принтери.

Изменения или разширения по съществуваща
локална мрежа не са правени, тъй като за момента наличният брой
точки е достатъчен.

Би следвало да се отбележи, че от наличната
компютърна техника съществуват 10 броя морално остарели
компютри и 8 броя принтери, които не е рентабилно да бъдат
ремонтирани.

През изминалата година за нуждите на канцелариите
в съда, след осигуряването на средства са закупени два броя нови
цифрови копирни машини .

В ОС Хасково се използва програмният продукт САС
"Съдебно деловодство", закупен от "Информационно обслужване" АД
–  Хасково и внедрен през месец юли 2006  г.  Същият е пригоден към
особеностите на работа във всяко отделение, с модули съответно
„регистратор”, "деловодител", "секретар", "съдия", „архивар”,
„справки”, „книги”. Целта е осигуряване на актуална информация за
движението на делата. При работа с деловодната програма, са
обезпечени с компютърна техника всички канцеларии - наказателна,
гражданска, и фирмена. Ползващият се от фирмено отделение -
Фирмен регистър /програмен продукт за търговски регистър
"Делфи"/е предоставен от "Информационно обслужване" АД. Освен
посочените програмни продукти се ползват и правно-
информационните системи "Апис" и "Сиела", с достъп на всички
съдии и служители до тях. Автоматизиран програмен продукт
„Поликонт” за ТРЗ и Личен състав"- при административния секретар
и главния счетоводител, а отделно само за счетоводство се използва
програмния продукт „ЕДИС АСО”.



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

1. Кадрова обезпеченост, предложения за промени,
наказания
                               През 2008 г. щатното разписание на Районен съд
Хасково включва 47 щатни бройки, от които: председател,
зам.председател, районни съдии – 8, съдия-изпълнител – 4, съдия по
вписванията – 2 и 31 съдебни служители. Към 01.01.2008 година са
заети 8 (осем) от 10 (десет) щатни длъжности "Съдия" в Районен съд –
Хасково, като двете вакантни длъжности са обявени за заемане чрез
конкурс от ВСС-София.
                               За периода от 03.01.2008г. до 31.01.2008г. съдия Васил
Панайотов е командирован да изпълнява функциите на Районен съдия
в РС Свиленград. С Решение по протокол №35/31.07.2008г. на ВСС,
Гроздан Грозев –  прокурор в РП Хасково е преместен на длъжност
„съдия „ в РС Хасково, встъпил в длъжност на 01.09.2008г.  В края на
годината остава незает един съдийски щат, поради обжалване на
решение на ВСС по протокол №43/29.10.2008г. за назначаване на Петър
Вунов на длъжност „съдия”.
                              Със заповед на административния ръководител е
наложено дисциплинарно наказание „порицание” на съдия Мартин
Кючуков за извършени дисциплинарни нарушения и неизпълнение на
служебните задължения  и действия уронващи престижа на съдебната
власт, като с Решение на ВСС по протокол №44/05.11.2008г. е
образувано дисциплинарно производство и на основание чл.307, ал.2,
вр.ал.3, чл.308, ал.1 ,т.3, чл.316, ал.1 във вр.чл.311, т.2б „а” и чл.319 е
наложено дисциплинарно наказание – „намаляване на трудовото
възнаграждение с 10 на 100 за срок от 6 месеца”.
                            Със заповед на административния ръководител е
заличено наложеното наказание „порицание” на съдия Васил
Панайотов.
                              Поради намаляване на щатната численост на
държавните съдебни изпълнители от 4 на 3 щатни бройки със Заповед
№ЛС-И-719/09.06.2008г. на Министъра на правосъдието, считано от



08.06.2008г. Петър Петров – държавен съдебен изпълнител  в РС Хасково
напуска длъжността. Считано от 29.04.2008г. държавен съдебен
изпълнител Таня Тенчева – Арнаудова напуска длъжността на
основание Заповед  №ЛС-И-587/21.04.2008г. на Министъра на
правосъдието, поради проведен конкурс. На 29.04.2008г. в изпълнение
на длъжността „Държавен съдебен изпълнител” встъпва Красимира
Гонгалова във връзка с проведен конкурс. Във връзка с проведен
конкурс на 30.04.2008г. встъпва в изпълнение на длъжността ДСИ и
Марияна Павлова. Изготвено е предложение за назначаването на ДСИ
Марияна Василева на длъжност „Ръководител на Съдебно
изпълнителна служба” при РС Хасково.
                            Считано от 22.04.2008г. съдия по вписванията Дора
Манолова-Димова е в отпуск поради бременност и раждане, като по
време на отсъствието й съдиите от РС Хасково по график изпълняват
функциите на съдия по вписванията.
                            Считано от 01.01.2008г. са отпуснати 2 щатни бройки,
които са използвани за длъжностите „касиер-домакин” и „съдебен
секретар-протоколист”. В края на отчетния период след провеждане на
конкурс са попълнени всички щатове за съдебни служители.
                            Съобразно преценката на председателя на ХРС, с оглед
компютъризацията и внедряването на информационни продукти  е
необходимо отпускането на 2 щата  за длъжността „компютърен
оператор с деловодни функции”, 1 щат за длъжността „статистик” и 1
щат за длъжността „старши експерт – счетоводител” във връзка с
изискванията на ЗФУКПС /Закон за финансово управление и
контрол в публичния сектор/.
                            В щатното разписание на Районен съд Димитровград
няма настъпили промени, като то включва 29 щатни бройки, от които:
6 съдии, от които 1 председател, 2 държавни съдия-изпълнители, 1
съдия по вписвания и 20 съдебни служители . На свободната в
началото на отчетния период щатна бройка за съдия с решение на
ВСС по протокол № 35/31.07.2008г. е преместена Гергана Точева
Стоянова – прокурор в РП Димитровград. През годината с решение на
ВСС по протокол № 24/18.06.2008г. е освободен от длъжност съдия
Росен Райков. В отчетния период със Заповед на Председателя на
Окръжен съд Хасково, съдия Иван Маринов  е командирован в РС



Свиленград за период от 04.03.2008г. до 15.07.2008г. По предложение на
Инспектората на Министерство на правосъдието със Заповед на
Министъра на правосъдието № ЛС-И-1440/08.10.2008г. е наложено
дисциплинарно наказание „порицание” на държавен съдебен
изпълнител  Георги Георгиев по чл.308,  ал.2,т.2  от ЗСВ.  Считано от
31.10.2008г. и след приключване на спора относно законността на
лицето заемащо длъжността адм.секретар на основание чл.185, ал.2 от
ПАРОАВАС  е назначен съдебен служител – съдебен секретар. В края
на отчетния период всички длъжности на съдебни служители за
попълнени. С оглед повишаване постигане на по-добри резултати и за
стриктно и по-точно изпълнение на изискванията на ПАРОАВАС,
необходимо е в щата да бъдат предвидена 1 нова бройка  за
длъжността „деловодител”.

И през 2008г. Районен съд Свиленград има в щатното
си разписание общо 22 щата, разпределени, както следва: председател,
3 районни съдии,  1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по
вписванията и 16 съдебни служители. За периода от м.януари до
м.юни съда е работил с намален числен съдийски състав, като от общо
четири щатни длъжности за съдия, в това число председател, е била
заета само една от съдия Гергана Георгиева. През този период със
Заповеди на Председателя на Окръжен съд Хасково са били
командировани съдии, както следва: Васил Панайотов – съдия в РС
Хасково за периода  от 03.01.2008г. до 31.01.2008г.; Филип Филипов –
съдия в ОС Хасково  за периода  от 01.02.2008г. до 29.02.2008г. и Иван
Маринов – съдия в РС Димитровград за периода  от 01.03.2008г. до
15.07.2008г. С решение на ВСС  по протокол №21/28.05.2008г. за
председател на съда е назначен Христо Георчев,  встъпил в длъжност
на 18.06.2008г. На длъжност съдия с решение № 35/31.07.2008г. на ВСС
е назначена Кремена Стамболиева – Байнова, встъпила в длъжност на
22.08.2008г. Длъжността „съдия по вписванията” се изпълнява от Янка
Ганева. Длъжността ДСИ в съда се изпълнява от Колю Крушев, който
за периода от 18.02.2008г. до 13.08.2008г. е ползвал  отпуск по болест. За
същия период със заповеди на председателя на ОС Хасково за
извършване на изпълнителни действия са командировани държавни
съдебни изпълнители от целия съдебен окръг. Поради увеличаващия
се брой дела за разглеждане и с оглед осигуряване на бързо и
качествено правораздаване председателя на съда счита, че е



необходимо отпускането на 2 щатни бройки за районен съдия и 1
щатна бройка за  системен администратор.

Щатната численост на Районен съд Харманли
включва: трима съдии /един от тях председател/, един държавен
съдия-изпълнител, един съдия по вписванията и тринадесет
служители -  общо 18  щатни бройки.  С решение на ВСС,  считано от
01.09.2008г. на длъжност съдия е назначен Веселин Коларов. По
преценка на председателя и с оглед осигуряване на бързо и качествено
правораздаване е необходимо разкриването на нови щатни бройки за
районен съдия –  1  щат и съдебен секретар –  1  брой.  Предвид
изискванията на СФУК и Закона за счетоводството е наложително
отпускане на щатна бройка за длъжността касиер. През годината в
съда са извършвани две проверки от Инспектората към ВСС. При
първата са направени констатации, указания и препоръки, които са
изпълнени от административния ръководител, като са издадени
заповеди за обръщане на внимание на  съдия Юлия Станковска и
съдебните служители и са предприети мерки за повишаване на
квалификацията им. Втората проверка е приключила с констатация за
неоснователност на оплакванията в жалбата.

 Щатното разписание за 2008г. на Районен съд
Ивайловград  включва : 2 съдии /един от тях председател/, съдия по
вписванията -1, държавен съдия-изпълнител – 1, и съдебни служители
–  7.   От средата на м.април една от служителките е в отпуск по
майчинство, като работата е разпределена между останалите.
Съобразно преценката на председателя за съда с оглед обема и
характера на работата  и пълноценното усвояване и ползване на
софтуерните програми е целесъобразно да бъде отпусната  щатна
бройка за служители на длъжността системен администратор или
компютърен оператор, което искане е заявявано многократно пред
ВСС и е отхвърляно.

2. Движение на делата в Районните съдилища

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



гражданските дела е, както следва:
През 2008 г. в Районен съд Хасково постъпилите дела

са били  4 072, при  3 567 за 2007г. и 3 586 за 2006 г. При тези
постъпления за разглеждане са стояли 4814 дела, при общ брой
свършени дела за годината  4072. За сравнение - през 2007 г. делата за
разглеждане в ХРС са били 4 271, а свършените – 3 529.

Общият брой на гражданските дела за разглеждане
през отчетния период е 3 112 дела, като от тях новообразувани са 2704
броя или 86,89% от общия брой дела за разглеждане. По отношение на
структурата на постъпилите гражданските дела се констатира
следното: преобладават  делата по искове по СК и делата по
облигационните искове. Сравнителният анализ за три години назад
сочи увеличаване на постъпленията на този вид дела, дължащо се на
увеличеното постъпление на делата с правно основание по чл.237 ГПК
/отм./ чл.410 и чл.417 ГПК , които през 2008г. са 1430 броя.

Свършени през годината са общо 2 624 броя дела. От
тях в 3-месечен срок от първото съдебно заседание до обявяване на
съдебният акт са 2 290 дела, като относителният им дял към общо
свършените през 2008г. е 87.27%. Останалите несвършени в края на
годината дела имат относителен дял 15.68% или това са 488 броя. В
сравнение с предходните години се отчита  повишаване на срочността
при разглеждането на този вид дела. Анализирани са причините за
продължителността на разглеждането на гражданските дела, като са
изолирани като основни причини за забавянето на делата нередовно
връчване на книжа и призовки, ненадлежно оформяне на връчените
съдебни книжа.

През 2008г. от решените по същество общо 2 366 дела,
669 са граждански и 1 697 частни граждански дела. Констатирана е
устойчива тенденция за намаляване на решените дела по същество
граждански дела и увеличаване на решените дела по същество
граждански частни дела, дължащо се на увеличеното постъпление на
този вид дела през годината.

Прекратени през годината от общо 258 граждански
дела са 233 граждански и 25 частни граждански дела. При съпоставяне
на данните за последните три години се отчита увеличение спрямо
2007г. – 198 броя и малък спад в сравнение с 2006г. когато прекратени
са 273 дела. Според анализа на причините за прекратяване на делата



се констатира, че те са сведени основно до използване на
предоставените на ищеца способи за десезиране на съда – отказ и
оттегляне на иска. Част от причините са прекратяване на делата са и
неотстраняване от ищеца на нередовности в указания от съда срок
или поради недопустимост  на иска и липсата на правен интерес от
предявения иск. Постигането на спогодба между страните по
делбените производства е друга причина за прекратяването им.

През отчетната година пред въззивна инстанция са
обжалвани общо 212 граждански дела. От  върнатите през  2008 год.
от въззивна  и касационна проверка съдебни актове  са оставени в сила
216  бр.,  отменени   87  бр.  и изменени  70  съдебни акта.  Сред
основанията за отмяна на обжалваните съдебни актове по граждански
дела  приоритетно  място  заемат  нарушенията на материалния
закон, свързани с анализа на събраните доказателства  или
направените въз основа на  тях правни изводи. Отчита се и
нарастналия брой на обезсилените, като недопустими съдебни
решения, поради   произнасяне по непредявени искове –
свръхпетитум, както и  произнасяне спрямо ненадлежни страни в
процеса.

Общия брой на наказателните дела за разглеждане
през 2008г. е 1702. От тях новообразуваните са 1368 броя или 80,38% от
общия брой наказателни дела за разглеждане и 19,62% на висящите
наказателни дела към общия брой за разглеждане наказателни дела
или 334 броя дела. При постъпленията на наказателните се отчита
незначителното им намаляване в сравнение с 2007г. – с 23 дела по-
малко, а в сравнение с 2006г. са постъпили със 69 дела повече.
Постъпилите частни наказателни дела през 2008г. са 357 бр., а същите
през 2007г. са 406 и 342 дела за 2006г.  Относително постоянен  е броя
на новообразуваните наказателните административен характер дела
през последните три години – за 2008г. – 387; за 2007г.  -381 и за  2006г. -
340 дела. Свършените наказателни дела в срок до 3 месеца от
образуването до постановявяването на съдебния акт са 1042 броя, като
относителния  им дял  към общо  свършените  наказателни дела  през
2008 година е  71.96 %. Несвършените  наказателни дела   са 254 бр. и
относителния им дял към общия брой наказателни  дела за
разглеждане е 14.92 %. През отчетния период  наказателните  дела се
насрочваха от докладчиците  в месечни и двумесечни   срокове от



образуването и  датата на следващите съдени заседания, и се решаваха
в  законовите срокове,  което е видно и от отчетените 71.96 % решени
дела в 3-месечен срок от постъпването им. По този показател се отчита
значителен спад  в сравнение с  миналата 2007  година, когато
свършените дела в 3-месечен срок са били  79.95 % , а през 2006 година
- 83.03.%. Анализа на  причините за забава на съдебните  производства
по наказателни дела  се свеждат  до неявяване на подсъдимия и
упълномощения от него защитник, липсата на предварителна
подготовка и организация на защитата на подсъдимия, ангажираност
на защитника,  неявяване на свидетели и вещи лица, посочени в
списъка  към обвинителния акт, искания за назначаване на
допълнителна, съотв. повторна експертиза. Тези обстоятелства
налагат неколкократни отлагания на делото, с оглед изясняване на
фактическата обстановка по делото и реализиране правото на защита
на подсъдимия.

През 2008 година  са решени  по същество общо 866
наказателни дела, от които 129 НОХД /с постановени присъди/,  25
НЧХД , 424 НАХД, 248 НЧД. Крайните резултати отразяват  устойчива
в годините  тенденция  към  увеличаване броя на  решените  по
същество  наказателни дела от общ характер, последица от  въведената
с  новия НПК  диференцирана процедура за разглеждането на делата
по реда на глава 27  и гл. 29 от НПК. Същевременно се констатира
увеличаване  броя на решените по същество НАХД и  НЧД,  в
сравнение с предходната 2007 година, когато са решени  375 НАХД  и
227 НЧД   и намаляване в сравнение с  2006 година, когато са отчетени
решени  539 НАХД  и 247 НЧД. Решените по същество НЧХД  за 2008
година са само с 8 дела повече от тези през 2007 година и с 4 дела
повече  от решените НЧХД през 2006 година.

                   Общият брой прекратени наказателни дела през 2008
година е 582,  от които 279  НОХД  са прекратени  с  определение  на
съда за одобряване  на  споразумение  по реда на чл.381 и чл.384 от
НПК, 28  НОХД  са прекратени поради допуснати на  досъдебното
производство съществени процесуални нарушения и върнати на РП-
Хасково  и 4 НАХД  по чл.78а от НК са прекратени, поради допуснати
на  досъдебното производство съществени процесуални нарушения и
върнати на РП-Хасково. В сравнение с предходните две години близо
два пъти се е увеличил броя на прекратените НОХД, поради  одобрено



от съда  споразумение за решаване на наказателното производство,
което   произтича от  законодателните  промени в НПК относно
разширеното приложение на глава 29 НПК и доведе до бързото
приключване на по-голям брой първоинстанционни производства.
Анализа на горните цифри показва и увеличаване  броя на
прекратените  и върнати  на РП-Хасково дела поради допуснати
съществени процесуални нарушения на досъдебното производство /с
2 дела  повече от 2007 год. и  12 дела повече от 2006 год./. При  НЧХД
основно място сред причините за прекратяване на  съдебните
производства  заемат  законовите способи за десезиране на съда -
оттегляне на частната тъжба и  неявяване  на тъжителя или неговия
повереник в съдебно заседание без уважителни причини /чл.24 ал.4
т.5 НПК/. Обобщените причини за прекратяване на съдебните
производства по НАХД  се свеждат до оттегляне на жалбата,
недопустимост на подадената  жалба, поради изтичане на законовия
срок за обжалване, недопустимост на съдебния контрол, неподсъдност
на  делото на РС-Хасково и др.

За отчетния период  пред  въззивната  и касационна
инстанция са обжалвани, респ. протестирани общо 309 съдебни акта
по  наказателни дела. От  върнатите  през 2008 година  от   въззивна   и
касационна проверка  съдебни акта   са  потвърдени  203, отменени  67
и изменени  26  съдебни акта. Сред тях преобладаващо основание
заемат неправилно приложение на материалния закон при анализа на
събраните доказателства или направените въз основа на тях  правни
изводи, довели като резулат до постановяване на  незаконосъобразно и
неправилно решение. Няколко  от обжалваните, респ. протестирани
присъди са отменени от въззивната инстанция  и върнати на  РП-
Хасково, поради  допуснати  на досъдебното производство
отстраними  съществени нарушения на процесуалните правила  при
изготвянето  на  обвинителния акт. След влизане  в  сила на
измененията в НПК от 13.10.2006 год., във връзка с  ограничението на
чл.78а ал.6 от НК и неговото приложение за престъпленията по
чл.343б ал.1 от НК /независимо от наличието на предпоставките в
чл.78а ал.1-5  от НК/,  при  въззивния контрол  бяха  изменени
присъди в наказателно-осъдителната им част, като наложеното
наказание “пробация” бе заменено  с  приложение института на
освобождаване от наказателна отговорност по  чл.78а от  НК.



Производствата по тези дела са възобновени по реда на чл. 419 и сл. от
НПК, като решенията на въззивната инстанция бяха отменени.

                     От общо постановените през 2008 година 11
/единадесет/ броя оправдателни присъди, четири са потвърдени, две
от тях са отменени и върнати за ново разглеждане на
първоинстанционния съд, а останалите пет производства към
31.12.2008 година не са приключили с влязъл в сила съдебен акт.
                               През отчетната 2008 година, с влезли в сила
осъдителни присъди са приключили  113  наказателни дела от общ
характер   и   279   НОХД    с определение за одобряване на
споразумение  за решаване на делото по реда на чл.381 и чл.384 от
НПК, разпределени по видове  престъпления по глави от НК, са както
следва:
Гл. ІІ - престъпления против личността – 13 бр.
Гл. ІІІ - престъпления против правата на гражданите – 2 бр.
Гл. ІV - престъпления против брака, семейството и младежта - 7 бр.
Гл. V- престъпления против собствеността – 124 бр.
Гл. VІ - престъпления против стопанството – 5 бр.
Гл. VІІ - престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи - 0
Гл.VІІІ - престъпления против дейността на държавни органи и
общественни организации – 4 бр.
Гл. ІХ - документни престъпления – 11 бр.
Гл. Х - престъпления против реда и общественото спокойствие – 1 бр.
Гл. ХІ - общоопасни престъпления – 225 бр.
Гл. ХІІ - престъпления против отбранителната способност на
Републиката - 0
Гл. XIV- престъпления против мира и човечеството – 0

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

              През 2008 год.  по внесените от прокуратурата
обвинителни актове са  образувани  316  НОХД,  по които  са
постановени   60 осъдителни присъди /без постановените присъди по
неприключилите дела от предходен период/,  от които 49  са влезли в
сила осъдителни присъди. От образуваните по внесен  обвинителен
акт съдебни производства, 203 бр. 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   76   НОХ дела.

Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния
период са 113 бр. /в това число и по дела от предходен период/.
Осъдените лица в края на отчетния период са 352   бр.,  от които  164
лица са осъдени с влезли в сила присъди,  а  188  лица  по силата на
одобрено от съда споразумение за решаване на наказателното
производство.
                               Постановените  оправдателни  присъди са 11 бр. Като
най-чести причини за постановяване на оправдателни присъди в
първоинстанционния съд са промяна на доказателствената основа,
върху която се изгражда обвинителната теза на прокурора, възникване
на нови обстоятелства, респ. доказателства и недоказаност на
обвинението по изискуемия от закона начин. Оправдателни присъди
са постановени от съдебните състави   и поради това,  че  деянието не
съставлява престъпление или  малозначителност на деянието по
смисъла на чл.9 ал.2 от НК.
                                В работата на СИС на съда се костатира рязък спад,
дължащ се на факта, че голяма част от делата се образуват пред Частен
съдебен изпълнител – новообразувани са 253 дела за сумата от 41 212
120лв., като неприключили за периода изпълнителни производства са
4 244 бр. за 38 230 909 лв. От подадените жалби  против действията на
ДСИ  -  23  са потвърдени,  3  бр.  отменени и 1  върната на
жалбоподателя.
                               Отчетния период на дейността на съдиите по
вписванията се характеризира с леко завишение на броя на
вписванията в определени категории – 9279 за годината, като същите
за 2007г. са повече със 118 или 9161, но в сравнение с 2006г. са намалели
с 966 и са били 10 245.

В Районен съд Димитровград постъпилите дела за
2008г. са 2193, а свършените 2 152 броя. Общият брой дела за
разглеждане през годината е 2489. За сравнение през  2007 г. са
образувани 1998, а свършените – 2008, като общият брой дела за
разглеждане в този съд е бил 2304.

Общият брой на гражданските дела за разглеждане
през отчетния период е 1 458 дела, като от тях новообразувани са 1 266
броя или 86,83% от общия брой дела за разглеждане. По отношение на



структурата на постъпилите гражданските дела се констатира
следното:  преобладават  делата по искове по СК,  като най-голям е
относителния дял на постъпилите дела с правно основание по чл.237
ГПК /отм./ чл.410 и чл.417 ГПК , които през 2008г. са 603 броя.

Свършени през годината са общо 1 264 граждански
дела. От тях в 3-месечен срок от първото съдебно заседание до
обявяване на съдебният акт са 1 107 дела, като относителният им дял
към общо свършените през граждански дела 2008г. е 88.00%.
Останалите несвършени в края на годината дела имат относителен
дял 13.30% или това са 194 броя. Макар и с малък процент е отчетено
повишаване на срочността при разглеждането на този вид дела.

Намалял е броят на проведените открити заседания
по граждански дела, както и броят на отложените. Това се дължи
преди всичко на промените след 01.03.2008г. на новия ГПК, при който
съдът се произнася в закрито заседание с определение, съгл.чл.140
ГПК по всички предварителни въпроси, по допускане на
доказателствата и по насрещни искания.

Със съдебен акт по същество са свършени общо 1 121
дела, което е 88,69% от всички свършени граждански дела.
Прекратени за периода са 143 дела, съставляващи 11,31%.

През отчетната година пред въззивна инстанция са
обжалвани общо 140 граждански дела. От  върнатите през  2008 год.
от въззивна  и касационна проверка съдебни актове  са оставени в сила
55 бр., отменени   29 бр. и изменени  също 29 съдебни акта. При
анализа на резултатите от въззивната и касационна проверка на
делата се констатира основно причина, касаеща по-голяма част от
делата за отмяна изцяло на съдебните актове е невиновно поведение
на съда – представянето на нови доказателства през въззивната
инстанция. Причина за част от изцяло отменените съдебни актове  е
направеният отказ или оттегляне през въззивната  /касационната
инстанция на молбата.

Общия брой на наказателните дела за разглеждане
през 2008г. е 1 031. От тях новообразуваните са 927 броя или 89,91%
от общия брой наказателни дела за разглеждане и 11,19% на
висящите наказателни дела към общия брой за разглеждане
наказателни дела или 104 броя дела. При постъпленията на
наказателните се отчита увеличение в сравнение с предходните две



години, за 2007г. са били 800, а през 2006г. 797 бр. дела. Постъпилите
НОХД са 354, като се отчита повишение в сравнение с предходната
година, намалял е броят и на НЧД – 267 за 2008г. и 300 за 2007г., като
увеличение се констатира при постъпилите АНХД – 245 за 2008г. и
149 през 2007г. .Свършените наказателни дела през годината са 888
броя, от които в срок до 3 месеца от образуването до
постановявяването на съдебния акт са 759 броя, като относителния
им дял  към общо  свършените  наказателни дела  през 2008 година е
85.00  По този показател се отчита постоянство,  като за сравнение за
2007г. делата свършени в 3-месечен срок са 84%, а за 2006г. – 89% от
общо свършените наказателни дела. Резултата е положителен
предвид обстоятелството, че съда е работил с намален съдийски
състав и  причини за отлагането на делата са били извън съдебните
състави- неявяване на свидетели, вещи лица, отсъствие на
подсъдими и защитници по болест, събиране на допълнителни
доказателства.  %. Несвършените  наказателни дела   са 143 бр. и
относителния им дял към общия брой наказателни  дела за
разглеждане е 13.87 %.

През годината са решени по същество общо 722
наказателни дела, като в сравнителен план с последните две години
се отчита повишаване на решените със съдебен акт по същество
дела.

Броят на прекратените през годината наказателни
дела 166, от които по НОХД със споразумение по чл.382 НПК – 78
дела, върнати за доразследване 18 броя дела, 18 бр. НЧХД – 2бр. по
споразумение по чл.384 НПК и 16 по други причини и 22 НАХД.

През отчетния период пред въззивна и касационна
проверка са обжалвани, респ. протестирани общо 111 съдебни акта
по наказателни дела. От  върнатите  през 2008 година  от   въззивна
и касационна проверка  съдебни акта   са  оставени в сила  72,
отменени  38   и изменени  25  съдебни акта. Причина за отмяна на
съдебните актове по наказателни дела е станала противоречивата
практика относно приложението на чл.78а НК за извършените
престъпления по чл.343б, ал.1 НК, като съдебните актове са
постановени през 2007г. преди ТР №2/29.11.2007Г. на ОСНК на ВКС,
с което са дадени задължителни указания относно приложението на
чл.78а НК. Друга причина за отмяна на постановените присъди е



била противоречивата практика  относно производството по чл.370 и
сл. НПК – съкратеното съдебно производство.

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

Гл. ІІ - престъпления против личността – 9 бр.
Гл. ІІІ - престъпления против правата на гражданите – 14 бр.
Гл. ІV - престъпления против брака, семейството и младежта - 8 бр.
Гл. V- престъпления против собствеността – 82 бр.
Гл. VІ - престъпления против стопанството – 0
Гл. VІІ - престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи - 0
Гл.VІІІ - престъпления против дейността на държавни органи и
общественни организации – 1 бр.
Гл. ІХ - документни престъпления – 0
Гл. Х - престъпления против реда и общественото спокойствие – 6 бр.
Гл. ХІ - общоопасни престъпления – 126 бр.
Гл. ХІІ - престъпления против отбранителната способност на
Републиката - 0
Гл. XIV- престъпления против мира и човечеството – 0

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

             През 2008 год.  по внесените от прокуратурата
обвинителни актове са  образувани  288  НОХД,  по които  са
постановени   255 осъдителни присъди.

Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния
период са 236 бр. /в това число и по дела от предходен период/.
Осъдените лица в края на отчетния период са 386  бр.
                              Постановените  оправдателни  присъди са 4 бр.
Всички те са постановени по НЧХД.  Същите след обжалване от
тъжителите са потвърдени от въззивната инстанция. Причини за
постановяване на оправдателни присъди в първоинстанционния съд
са недоказаност на обвинението по безспорен и несъмнен начин, вкл.
и авторство на деянието, съответно недоказаност на елементи от
състава на престъплението – от обективна и субективна страна.
                              В работата на СИС и на този съд се костатира  спад –
новообразувани са 197 изпълнителни дела за сумата от 1 311 597 лв.,



като неприключили за периода изпълнителни производства са 2 766
бр. за 3 722 762 лв. От подадените  4 жалби  против действията на ДСИ
- 3 са потвърдени и 1 останала несвършена към края на отчетния
период.
                               Общият размер на постъпленията в Районен съд
Свиленград през 2008 г.  са били  1 137, при  1 372 за 2007г. и 1 107 за
2006 г. При тези постъпления за разглеждане са стояли 1 420 дела, при
общ брой свършени дела за годината  1 171. За сравнение - през 2007 г.
делата за разглеждане в РС Свиленград са били 1 672, а свършените –
1 386 дела.

Общият брой на гражданските дела за разглеждане
през отчетния период е 515 дела, като от тях новообразувани са 347
броя или 67,38% от общия брой дела за разглеждане. По отношение на
структурата на постъпилите гражданските дела се констатира
следното: преобладават  делата по искове по СК и делата с правно
основание по чл.237 ГПК /отм./ чл.410 и чл.417 ГПК , които през
2008г. са 77 броя.

Свършени през годината са общо 413 броя
граждански дела. От тях в 3-месечен срок от първото съдебно
заседание до обявяване на съдебният акт са 145 дела, като
относителният им дял към общо свършените през 2008г. граждански
дела е 35.10%. Останалите несвършени в края на годината дела имат
относителен дял 19.80% или това са 102 броя. Най-често причина за
отлагане на делата е нередовно призоваване на страните, неизготвяне
н срок на назначени експертизи, несвоевременно посочване на
доказателства и проявена пасивност от страните.

През 2008г. от свършените общо 413 граждански дела,
403 са решените по същество или 97,57%  и прекратени са 10 дела, от
които по всички чрез постигане на спогодба.

През отчетната година пред въззивна инстанция са
обжалвани общо 36 граждански дела. От  върнатите през  2008 год.  от
въззивна  и касационна проверка съдебни актове  са оставени в сила 16
бр., отменени   17 бр. и изменени  3 съдебни акта. Сред основанията за
отмяна на обжалваните съдебни актове по граждански дела
приоритетно  място  заемат  нарушенията на материалния закон,
неизвършена задължителна проверка на представителната власт на
страните, неучастие на конституирани страни.



Общия брой на наказателните дела за разглеждане
през 2008г. е 905. От тях новообразуваните са 790 броя или 77,90% от
общия брой наказателни дела за разглеждане и 12,10% на висящите
наказателни дела към общия брой за разглеждане наказателни дела
или 115 броя дела. При постъпленията на наказателните дела се
отчита намаление в сравнение с предходнита година – същите са
били 1032, а сравнено с 2006г. увеличение – постъпили са 780 дела.
Намаление се отчита при постъпилите частни наказателни дела,
които през 2008г. са 178 бр., а същите през 2007г. са 285 .  Увеличен е
броят на образуваните НОХД 512 за 2008г. при 456 бр. дела за 2007г.,
а при постъпленията на делата по 78а НК се констатира спад, както е
намален и броят на образуваните административно наказателен
характер дела.
                             Свършените наказателни дела през годината са 758
броя, от които в срок до 3 месеца от образуването до
постановявяването на съдебния акт са 499 броя, като относителния
им дял  към общо  свършените  наказателни дела  през 2008 година е
66.00 %. Несвършените  наказателни дела   са 147бр. и относителния
им дял към общия брой наказателни  дела за разглеждане е 16.24 %.
По този показател се отчита намаление, като за сравнение за 2007г.
делата свършени в 3-месечен срок са 82,82%, а за 2006г. – 83,33% от
общо свършените наказателни дела.

През годината са решени по същество общо 209
наказателни дела, като в сравнителен план с последните две години
се отчита тенденция на намаление на решените със съдебен акт по
същество дела.

Броят на прекратените през годината наказателни
от общ характер дела са 426,  от които по НОХД  със постигане на
споразумение – 382 дела и върнати за доразследване 44 броя, 3 бр.
НЧХД по други причини. Причини за връщане на делата на РП се
свеждат до констатирани от съда отстраними съществени
нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на
процесуалните права на обвиняемия или пострадалия и формални
недостатъци.

През отчетния период пред въззивна и касационна
проверка са обжалвани, респ. протестирани общо 44 съдебни акта по
наказателни дела.  От  върнатите  през 2008 година  от   въззивна   и



касационна проверка  съдебни акта   са  потвърдени  77, отменени  51
и изменени  14  съдебни акта. Сред причините за отмяна на
съдебните актове са порочност на решението и несъответствието му
със закона, нарушаване правото на защита на страната,
несъответствие между фактически установеното и правната
квалификация на нарушението и поради противоречие на
решението с материалния закон.

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

Гл. ІІ - престъпления против личността – 13 бр.
Гл. ІІІ - престъпления против правата на гражданите – 0
Гл. ІV - престъпления против брака, семейството и младежта – 10бр.
Гл. V- престъпления против собствеността – 66 бр.
Гл. VІ - престъпления против стопанството – 7 бр.
Гл. VІІ - престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи – 0
Гл.VІІІ - престъпления против дейността на държавни органи и
общественни организации – 290 бр.
Гл. ІХ - документни престъпления – 11 бр.
Гл. Х - престъпления против реда и общественото спокойствие – 0
Гл. ХІ - общоопасни престъпления – 72 бр.
Гл. ХІІ - престъпления против отбранителната способност на
Републиката - 0
Гл. XIV- престъпления против мира и човечеството – 0

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

              През 2008 год.  съотношението на внесените
прокурорски актове към постановените осъдителни присъди е -
образувани 512 НОХД, по които  са постановени   469 осъдителни
присъди /в това число и по дела от предходен период/. Влезлите в
сила съдебни актове за отчетния период в съда са 463 бр. Осъдените
лица в края на отчетния период са 518  бр.
                              През отчетната година са постановени 3 оправдателни
присъди, като причини за постановяването са недоказан състав на
престъплението – от обективна и субективна страна, липса на
веществени доказателства, покрепящи версията на обвинението.



                               Дейността на СИС на съда се изразява в
новообразувани  54 дела за сумата от 1 273 061 лв. и като
неприключили за периода изпълнителни производства са 411 бр. за 4
754 046 лв.
                               Отчетния период на дейността на съдията  по
вписвания се изразява със общо 6621 вписвания за отчетния период.

В Районен съд Харманли през 2008 г. постъпилите
дела са били  1 085, при  1 014 за 2007г. и 1 97 за 2006 г. При тези
постъпления за разглеждане са стояли 1 300 дела, при общ брой
свършени дела за годината  1 056. За сравнение - през 2007 г. делата за
разглеждане в съда  са били 1 272, а свършените – 1 057.

Общият брой на гражданските дела за разглеждане
през отчетния период е 621 дела, като от тях новообразувани са 496
броя или 79,87% от общия брой дела за разглеждане. По отношение на
структурата на постъпилите гражданските дела се констатира
следното: преобладават  делата по искове по СК и делата по
облигационните искове, като най голям е броят на постъпилите дела с
правно основание по чл.237 ГПК /отм./ чл.410 и чл.417 ГПК , които
през 2008г. са 144 броя.  Сравнителният анализ за три години назад
сочи намаляване на постъпленията на този вид дела.

Свършени през годината граждански дела са общо
478 броя дела. От тях в 3-месечен срок от първото съдебно заседание
до обявяване на съдебният акт са 367 дела, като относителният им дял
към общо свършените през 2008г. е 76,77%. Останалите несвършени в
края на годината дела имат относителен дял 23.03% или това са 143
броя. Налице е тенденция на устойчивост на свършените дела в
сравнение с предходната година и незначително намаление в
сравнение с 2006г. След промените в ГПК е характерно забавяне във
връзка с новия ред за призоваване  чрез залепяне на уведомления,
понякога на няколко различни адреси, изчакване изтичане на
двуседмичния срок по чл.47 ал.2 от ГПК, при неявяване на ответника
се налага изискване на справка за адресна регистрация и ново
поредно призоваване. За отлагане на делата допринасят
упълномощените от страните адвокати, които поради служебна
ангажираност пред друг съд правят искане за отлагане на делата.
Затруднения се срещат и при намиране на подходящи вещи лица.

От общо 478 свършени граждански дела със съдебен



акт по същество са приключили 372 или 77,82% и  106  дела са
прекратени, което представлява 22,18%. При съпоставяне на данните
за последните три години се отчита тенденция на увеличение на броя
на прекратените дела и намаляване на решените по същество дела.
Според анализа на причините за прекратяване на делата се
констатира, че те са сведени основно до неотстраняване на
констатирани от съда недостатъци в законоустановения срок,
постигане на спогодби и на оттегляне на иска.

През отчетната година пред въззивна инстанция са
обжалвани общо 35 граждански дела. От  върнатите през  2008 год.  от
въззивна  проверка съдебни актове  са потвърдени 19  бр.  и са
отменени   15 бр. Сред основанията за отмяна на обжалваните
съдебни актове по граждански дела  приоритетно  място  заемат
нарушенията на материалния или процесуалния закон.

Общия брой на наказателните дела за разглеждане
през 2008г. е 679. От тях новообразуваните са 589 броя или 86,75% от
общия брой наказателни дела за разглеждане и 13,25% на висящите
наказателни дела към общия брой за разглеждане наказателни дела
или 90 броя дела. При постъпленията на наказателните дела се
отчита увеличение в сравнение с предходните две години, като за
2007г. – същите са били 610, а през 2006г. 575 дела. Постъпилите
частни наказателни дела през 2008г. са 230 бр., а същите през 2007г.
са 225 и 161 дела за 2006г.  Намалял е броят на новообразуваните
НОХД в сравнение с предходната година,  като НАХД по 78а НК и
УБДХ бележат устойчвост.
                              Свършените наказателни дела през годината са 578
броя, от които в срок до 3 месеца от образуването до
постановявяването на съдебния акт са 477 броя, като относителния
им дял  към общо  свършените  наказателни дела  през 2008 година е
83.00 %. Несвършените  наказателни дела   са 101бр. и относителния
им дял към общия брой наказателни  дела за разглеждане е 14.87 %.
По този показател се отчита постоянство, като за сравнение за 2007г.
делата свършени в 3-месечен срок са 84%, а за 2006г. – 89% от общо
свършените наказателни дела.

През годината са решени по същество общо 416
наказателни дела, като в сравнителен план с последните две години
се отчита тенденция на увеличение на решените със съдебен акт по



същество дела, като същите за 2007г. са 370 бр. и 364 бр. за 2006г.
Броят на прекратените през годината наказателни

дела 162, от които по НОХД със споразумение – 113 дела, върнати за
доразследване 3 броя дела е 3 бр. по други причини, 18 бр. НЧХД –
1бр. по споразумение по чл.384 НПК и 11 по други причини и 5
НАХД, 2 дела по 78а НК и 24 НЧД.

През отчетния период пред въззивна и касационна
проверка са обжалвани, респ. протестирани общо 30 съдебни акта по
наказателни дела.  От  върнатите  през 2008 година  от   въззивна   и
касационна проверка  съдебни акта   са  оставени в сила  17,
отменени  7   и изменени  4  съдебни акта.

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

Гл. ІІ - престъпления против личността – 10 бр.
Гл. ІІІ - престъпления против правата на гражданите -6 бр.
Гл. ІV - престъпления против брака, семейството и младежта - 10 бр.
Гл. V- престъпления против собствеността – 69 бр.
Гл. VІ - престъпления против стопанството – 16 бр.
Гл. VІІ - престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи – 1 бр.
Гл.VІІІ - престъпления против дейността на държавни органи и
общественни организации – 2 бр.
Гл. ІХ - документни престъпления – 6 бр.
Гл. Х - престъпления против реда и общественото спокойствие – 3 бр.
Гл. ХІ - общоопасни престъпления – 70 бр.
Гл. ХІІ - престъпления против отбранителната способност на
Републиката - 0
Гл. XIV- престъпления против мира и човечеството – 0

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

             През 2008 год.  по внесените от прокуратурата
обвинителни актове са  образувани  216  НОХД,  по които  са
постановени   193 осъдителни присъди.

Влезли в сила осъдителни присъди през отчетния
период са 185 бр. /в това число и по дела от предходен период/.
Осъдените лица в края на отчетния период са 221 бр.
                              През отчетната година е постановена 1 оправдателна



присъда, която е потвърдена от въззивната инстация и е влязла в сила.
Подсъдимите са оправдани, поради недоказаност на обвинението.
                              В работата на СИС на съда се констатира спад–
новообразувани са 72 дела за сумата от 601 940 лв., като неприключили
за периода изпълнителни производства са 1 046 бр. за сума от  2 442 555
лв.
                               Отчетния период на дейността на съдията по
вписванията се характеризира с увеличение на броя ва вписванията -
4933 за годината, като същите за 2007г. са 4340, като през 2006г. са
били повече -5017.

В Районен съд Ивайловград постъпилите дела за
2008г. са 167, а свършените 168 броя. Общият брой дела за
разглеждане през годината е 192. За сравнение през  2007 г. са
образувани 145, а свършените – 152, като общият брой дела за
разглеждане в този съд е бил 177.

Общият брой на гражданските дела за разглеждане
през отчетния период е 79 дела, като от тях новообразувани са 63 броя
или 79,74% от общия брой дела за разглеждане. По отношение на
структурата на постъпилите гражданските дела преобладават делата
по СК и тези по вещни искове.

Свършени през годината са общо 60 граждански дела.
От тях в 3-месечен срок от първото съдебно заседание до обявяване на
съдебният акт са 51  дела,  като относителният им дял към общо
свършените през граждански дела 2008г. е 85.00%. Останалите
несвършени в края на годината дела имат относителен дял 24.05% или
това са 19  броя.  Макар и с малък процент е отчетено повишаване на
срочността при разглеждането на този вид дела.

Забавянето при разглеждане на делата е
продиктувано от обективни причини сред които – през зимните
месеци липсват редовни транспортни връзки, отдалечеността на
района става също причина страните и техните пълномощници да не
се явяват в съдебно заседание .  Срещат се  и случаи в които страните
умишлено злоупотребяват с правата си и съдът е принуден да отлага
делата. Проблем за този съд и през тази отчетна година остава
обстоятелството, че ангажираните извън града вещи лица и адвокати
не могат да се явят поради служебна заетост,  което е повод  за
отлагане на делата.



Със съдебен акт по същество са свършени общо 41
граждански дела, което е 68,33% от всички свършени граждански дела.
Прекратени за периода са 19 дела, съставляващи 31,67%. Най-честите
основания за прекратяване на делата са отказ или оттегляне на иска
вкл. поради постигане на извънсъдебни спогодби и недопустимост на
иска.

През отчетната година пред въззивна и касационна
инстанция са обжалвани 6 граждански дела. От  върнатите през  2008
год.   от въззивна  и касационна проверка съдебни актове  са
потвърдени 5  бр.,  отменени –  5  бр.   и изменен  1  съдебен акт.  При
анализа на резултатите от въззивната и касационна проверка на
делата се констатира като  причина, касаеща по-голяма част от делата
за отмяна и измяна на съдебните актове е недопустимост на иска.

Общия брой на наказателните дела за разглеждане
през 2008г. е 113. От тях новообразуваните са 104 броя или 92,03% от
общия брой наказателни дела за разглеждане и 7,97% на висящите
наказателни дела към общия брой за разглеждане наказателни дела
или 9 броя дела. Свършените наказателни дела през годината са 108
броя, от които в срок до 3 месеца от образуването до
постановявяването на съдебния акт са 94 броя, като относителния
им дял  към общо  свършените  наказателни дела  през 2008 година е
87.00  %.  Несвършените  наказателни дела   са 5  бр.  и относителния
им дял към общия брой наказателни  дела за разглеждане е 4,42%.
Забавянето при разглеждането на делата се диктува от изискванията
на процесуалните закони да се осигури правото на защита на
страните. Отдалечеността на района, липсата на редовни
транспортни връзки са причини за неколкократно отлагане на
делата.

През годината са решени по същество общо 75
наказателни дела. Броят на прекратените през годината наказателни
дела 33, от които по НОХД поради одобряване на споразумение по
чл.381 и сл. НПК – 19 дела, поради допуснати процесуални
нарушения в досъдебното производство 4 броя дела, 18 бр. НЧХД – 4
бр.  по други причини и 3  НАХД,  като по 2  от тях са установени
данни за извършено престъпление от общ характер.

През отчетния период пред въззивна и касационна
проверка са обжалвани, респ. протестирани общо 6 съдебни акта по



наказателни дела.  От  върнатите  през 2008 година  от   въззивна   и
касационна проверка  съдебни акта   са  потвърдени  4 и отменени  1
съдебни акта. Причина за отмяна на съдебният акт е допуснати
нарушения на процесуалните правила.

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

Гл. ІІ - престъпления против личността – 2 бр.
Гл. ІІІ - престъпления против правата на гражданите – 0
Гл. ІV - престъпления против брака, семейството и младежта - 0
Гл. V- престъпления против собствеността – 13 бр.
Гл. VІ - престъпления против стопанството – 3бр.
Гл. VІІ - престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи - 0
Гл.VІІІ - престъпления против дейността на държавни органи и
общественни организации – 9 бр.
Гл. ІХ - документни престъпления – 0
Гл. Х - престъпления против реда и общественото спокойствие – 0
Гл. ХІ - общоопасни престъпления – 24 бр.
Гл. ХІІ - престъпления против отбранителната способност на
Републиката - 0
Гл. XIV- престъпления против мира и човечеството – 0

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

              През 2008 год.  по внесените от прокуратурата
обвинителни актове са  образувани  50  НОХД,  по които  са
постановени   49 осъдителни присъди.

Влезли в сила осъдителни присъди през отчетния
период са 49  бр.  /в това число и по дела от предходен период/.
Осъдените лица в края на отчетния период са 51 бр.
                              През отчетната година в съда не са произнасяни
оправдателни присъди.
                                Дейността на СИС на съда се изразява в 10 постъпили
изпълнителни дела, за разглегждане 308, свършени 89 производства.
Общата сума на постъпленията през годината е 23 661,83лв. Останали
несвършени изпълнителни дела 219 за обща сума от  43 746,74лв.

При тези данни средномесечната натовареност по



щат на съдиите от Районните съдилища в окръга е, както следва:

Ср. месечно
на съдия по
щат - дела

РС
Хасково

РС
Димитровг

рад

РС
Свиленград

РС
Харманли

РС
Ивайлов

град

Постъпили 33,93 30,45 23,68 30,13 6,95
Висящи 40,11 34,56 29,58 36,11 8
Свършени 33,93 29,89 24,39 29,33 7

                           Средномесечното постъпление на съдия по щат е : за
РС Хасково – 33,93,   в РС Димитровград – 30,45 , за РС Харманли –
30,13, за РС Свиленград – 23,68 и РС Ивайловград – 6,95. Сравнението
по показателя средномесечен брой дела на съдия за разглеждане–  РС
– Хасково – 33,93, за РС Димитровград – 34,56, в  РС Харманли – 36,11,
РС Свиленград – 29,58 и РС Ивайловград – 8. По отношение на
свършените дела данните са – за РС Хасково – 33,93, за РС
Димитровград – 29,89, РС Харманли – 29,33, РС Свиленград – 24,39 и
РС Ивайловград – 7. Данните за натовареността на районните
съдилища са илюстрирани на фиг. 13, 14 и 15.

3. Сграден фонд и информационно осигуряване

Районен съд Хасково е настанен в сградата на
Съдебната палата – гр.Хасково. Съдът разполага с 2 съдебни зали  и
трета съдебна зала, която и през 2008г. се ползва съвместно с
Административен съд. Материалната база е крайно недостатъчна.
През годината са закупени два броя копирни машини, сървър и
др.необходима за осъществяване на нормален работен процес офис-
техника. Извършена е актуализация на програмния продукт
използван в СИС. И към настоящия момент РС Хасково  продължава
да работи с програма за управление на съдебни дела САС „Съдебно
деловодство” на „Информационно обслужване „ АД.  С оглед
амортизацията на техниката е налице необходимост от 11 броя
информационни системи за магистрати и съдебни служители, както и
1 брой система за паралелен аудио запис за съдебна зала. Създадена е
и се актуализира интернет страница на съда. Закупен е служебен
автомобил на съда.



Районен съд Димитровград заема част от сграда,
предоставена от Община Димитровград. През годината са разрешени
част от проблемите със сградата. С оглед осигуряването на
пропускателен режим и охрана  е завършено преустройството на етаж
на сградата, ползван от АК-Хасково, като е осигурен отделен вход.
Централния вход се ползва от РС и РП Димитровград,  както и от
двама нотариуси, настанени от собственика на сградата. До тях са
изпратени предписания за изграждане на самостоятелни входове към
лицето на сградата. Извършен е ремонт на пет помещения, които са
изцяло обновени и обзаведени с нови офис мебели. Започнато е
изграждане на система за видеонаблюдение.  Съда има създадена
интернет страница. През отчетната година е внедрена  и
функционира деловодна програма САС „Съдебно деловодство”,
сключен е договор за поддръжка и е проведено обучение.

Районен съд Свиленград разполага със самостоятелна
собствена сграда на три етажа, разполагаща с 3 съдебни зали и други
помещения /кабинети и канцеларии/. В същата се помещават
Районна прокуратура, Агенцията по вписванията и РЗ”Охрана”.
Оптимално е използвано всяко свободно пространство, като за
обособяването на помещения във връзка със ЗЗКИ  е осигурено
закупуването на система за видео наблюдение и огнеупорен сейф. В
края на отчетната година са отпуснати средства от ВСС и
Министерство на правосъдието за извършване на текущ ремонт на
сградата и подмяната на дограма. Внедрена е и се ползва деловодната
програма САС”Съдебно деловодство”. Съда е разработил и
актуализира интернет страницата си.
                            Районен съд Харманли се помещава в сграда построена
през 1932г., която не отговаря на нарасналите потребности от работни
помещения. Не е разрешен проблема свързан с ползването на
единствената в сградата съдебна зала, която не позволява всеки съдия
да заседава повече от един ден седмично. Сградата не разполага със
стая за проучване на делата, както и с помещение за арестанти.
Конструктивно сградата не позволява достъп на лица с увреждания,
налагащо допълнителни строително-монтажни работи. Остава
нерешен от години проблема с дограмата,  която е остаряла и се
нуждае от цялостна подмяна с нова, както и външна мазилка на
сградата и цялостна подмяна на външно стълбище . Инсталирани са



отделните програмни продукти, разработени по LOT-ове по програма
ФАР. Регистрирана е интернет страница на съда.
                   Районен съд Ивайловград разполага със собствена сграда,
която не задоволява административните нужди, поради нарастване на
щатната численост. В същата сграда са настанени Районна
прокуратура и Службата по вписванията. Материалната база съда е
незадоволителна. През изминалите две години е извършен основен
ремонт на покрива, ел.инсталацията и дограмата на сградата.
Необходими са финансови средства за освежаване лицевата фасада на
сградата и довършване ремонта на фоайетата и стълбището. Изразена
е необходимост от отпускане на средства за закупуване на служебен
лек автомобил най-вече с оглед дейността на държавния съдебен
изпълнител и съдията по вписванията, изпълняващ нотариална
дейност. Изградена е изцяло вътрешна компютърна и интернет
мрежа.  Въведена е и програма за съдебно деловодство. Съда е
регистрирал своя интернет страница. Районен съд Ивайловград  е
единственият в съдебният окръг без охрана на съдебната палата, като
е заявено писмено искането пред министъра на МП за обезпечаване на
необходимия щат.

V.  МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА В ОС И
РС

1. Организационни мерки

1.1. Окръжен съд

В края на отчетния период правораздавателната
структура на ОС бе, както следва:

- Наказателни състави: обособени 3 въззивни
състава, всеки с по трима старши съдии . Всеки от магистратите,
едновременно с това, разглежда и първоинстанционни наказателни
дела.

- Административен състав –  работи 1
състав за разглеждане на дела от административен характер,  в
който са включени двама старши съдии и един младши съдия.

- Граждански състави -   4   въззивни състава,  в три от
които участвуват по двама старши съдии и един младши съдия, а в



единия участват трима старши съдии, като част от старшите съдии,
които участвуват във въззивните състави разглеждат
първоинстанционни граждански дела.

-  Състави,  разглеждащи дела по търговският закон  -
съдиите разглеждащи фирмени и първоинстанционни граждански и
търговски дела.

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

През годината са провеждани общи събрания на
съдиите в ОС. Ръководството на съда ежемесечно контролира
движението на делата и личната дейност на всеки магистрат.

1.2.    Районни съдилища

Организационните мерки за подобряване на работата
на Районните съдилища бяха свързани, преди всичко, с утвърждаване
и усъвършенстване на създадената вече система за контрол.
Ежемесечно председателят на Окръжния съд получава справки за



правораздавателната дейност от всеки Районен съд. Справката в
табличен вид илюстрира резултатите от работата на всеки съдия
/насрочени, отложени, свършени, забавени дела/. Въз основа на
данните от нея, при необходимост се вземат и съответните мерки.
Ведно с това, всеки месец председателите на Районните съдилища
представят в ОС и справки за движението на делата със задържани
лица, които включват и данни за ЧНД по досъдебното производство.
С цел бързина на правораздаването и приключване на съдебните
производства в районните съдилища са предприети различни мерки,
както  и са полагани усилия от страна на магистратите и  съдебните
служители за редовността на съдебните заседания, нормалното
движение на делата и приключването на съдебните производства в
разумни срокове.

2. Проблеми по приложението на Закона

Най-често срещаните проблеми в работата на
гражданска колегия през 2008г. са свързани с прилагането на влезлия в
сила от 01.03.2008г. ГПК.

· Проблем с призоваваено по реда на чл.47 ГПК –
връчване чрез залепване на уведомлението. Този начин не дава
желания  резултат.

· По приложениуето на чл.83 ГПК за
освобождаване от държавна такса в определени случаи нормата не е
достатъчно ясна, критериите по които следва да се води съда – също. В
тази насока Общото събрание на съдиите е изразило и становище във
връзка със запитване на Председателя на ВКС за издаване на
тълкувателно решение.

· Проблеми съществуват и при касационното
обжалване, неговото приложно поле и основания. И по тези въпроси
Окръжен съд е изразил становище във връзка  с издаване на
тълкувателно решение.

· По отношение обжалване действията на съдия



изпълнител  Окръжен съд счита, че приложното поле на този институт
е чувствително ограничен, но в правната норма норма е точно и ясно
разписано кои действия могат да се обжалват. Има основания да се
счита, че ПАС прилага по-разширително нормата на чл.435, ал.2 ГПК,
при което отново не може да се постигне целта на закона, а именно да
се дисциплинар страните в изпълнителния процес, както и да не се
бави същия неоправдано чрез подаване на жалби срещу всяко
действие на СИ.

                            Постоянно срещани проблеми в текущата
правораздавателна работа на съдиите от наказателната колегия от
Окръжен  съд Хасково са следните:

· Пробация – често неявяване на осъденото лице,
непредвидена в закона възможност делото да се гледа в негово
отсъствие;  неуреден е въпроса дали при допускане замяна на
наказанието „пробация” с „лишаване от свобода” изтърпяването на
последното може да се отложи по реда на чл.66  НК,  трябва ли да се
прилага чл.68 НК ако са налице предпоставки за това; съдебната
практика на ХОС  и ПАС е противоречива досежно критериите за
замяна и начина на изчисляване на размера на наказанието
„лишаване от свобода”, което заменя наказанието „пробация”.

· Данъчни и финансови престъпления –
необходимост от бързо приемане на планираното тълкувателно
решение на ВКС.

· Престъплението по чл.172б НК – необходимост
от по-конкретен критерий за  „значителни вредни последици” по ал. 2
на същия.

· Съкратено съдебно следствие глава ХХVІІ от
НПК   - оттегляемо ли е пред въззивната инстанция изявлението на
подсъдимия, направено пред първата инстанция, че желае такова; по
отношение на чужди граждани може да се достигне до налагане на
наказание „пробация” и как ще се изтърпи наказанието.



3. Обучение на съдии и служители

Обучението на съдии се извършва по програмите на
Националния институт на правосъдието. През изтеклата година
завършиха задължителните обучения на младшите съдии. През 2008 г.
организирани семинари - текущо обучение, са посетили всички
старши съдии, някои от които са участвали в по-вече от едно
обучение. За служителите обученията са осъществявани пак от
Националния институт на правосъдието. Част от  служителите са
преминали различни курсове и програми за повишаване на
квалификацията.

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

Във връзка с одобрен проект от НИП  за провеждане
на обучение на регионално ниво от Окръжен съд Хасково за периода
9-10 май в комплекс „Минерални бани” бе организирано и проведено
обучение за магистратите от Съдебен окръг Хасково на тема „Новият
ГПК”.

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

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

Хасково ПРЕДСЕДАТЕЛ
25.02.2009г. ОКРЪЖЕН СЪД ХАСКОВО:

/РОСЕН РУСЕВ/


