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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 2006 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 /10
града и 251 села/, като областният център - гр.Хасково през последните
години бележи възходящо развитие и става притегателен център за
български и чужди инвестиции;

- Населението се състои от 266 073 души /3,45 % от
цялото българско население/. В административния център - гр. Хасково
живеят 78 668 души.

- Относителният дял на брутния вътрешен продукт,
създаван в областта, от този за Република България, е в размер на 2,5 %.

- През 2006 г. в ОДП Хасково са регистрирани като
извършени   общо  2888 криминални и 654 стопански   престъпления
или общо 3542 престъпления.   Коефициентът на престъпност /брой
престъпления на 100 000 жители население/за областта е в размер на
1049, при 1571 за цялата страна. По този показател   Хасковска   област   е
на   4-то   място   в   Република България.

- 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 2006
г. е изготвен съобразно изискванията за съдържанието му, приети от
ВСС на заседанието от 17.01.2007 г. /протокол № 2/. Ведно със
задължителните приложения - Таблица-отчет за работата на съда по
разглеждането и решаването на делата /периода 2004 - 2006 г./ и
Таблица-отчет за резултатите от работата на всеки съдия, към доклада
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са приложени и съответните такива таблици за Районните съдилища в
окръга, както и фигури-схеми, свързани със съдържанието му.

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

1. Съдии

През  2005 г. щатното разписание на Окръжен съд
Хасково включваше 20 магистрати. Съгласно решение на ВСС по
протокол № 22/06.07.2005 година и протокол № 21/28.06.2005 година на
„Комисията по предложенията и атестирането” на ВСС, щатната
численост на магистратите в ОС Хасково е увеличена с 1 бройка считано
от 01.01.2006 година. 21-те щата са разпределени по длъжности, както
следва: председател, 2 зам. председатели, 15 член съдии /1 бр. незаета/
и 3 младши съдии. Реално през дванадесетте месеца на годината съдът е
работил в намален състав, тъй като съдия Десислава Янева от м.
септември 2005 година и понастоящем ползува отпуск поради
бременност,  раждане и отглеждане на малко дете.

През годината в ръководния състав на съда настъпиха
кадрови промени, поради назначаването на Адм.ръководител-
председателя на Окръжен съд Галя Костова за съдия във ВАС. С
решение на ВСС по протокол № 18 / 12.04.2006г. за Адм.ръководител –
Председател на Окръжен съд Хасково бе назначен Росен Гинев Русев,
който встъпи в длъжност, считано от 17.04.2006г.  За периода 01.01.2006г.
до встъпването в длъжност на съдия Русев, нямаше назначен ВРИД –
Председател, като тази функция изпълняваха двамата зам.
председатели. През 2006 г. бяха повишени на място в ранг и заплата
общо 3 съдии от Окръжния съд, както следва: в   ранг    "съдия   в   АС":
Маргарита Делчева, Милена Дечева и Теодора Точкова

Така в края на годината от заетите съдийски щатове
/20/, 1 съдия /5,0 %/  има  ранг "съдия във ВКС”, а 8 /40,0 %/ са с ранг
"съдия в АС". Общо 9 старши съдии в ОС Хасково са с ранг по - висок от
заеманата длъжност - 45,00 % от всички.

През настоящия отчетен период председателят на ОС и
заместниците му са полагали усилия за създаване на оптимална
организация на работата, както по отношение на разглеждането и
решаването на делата, така и по отношение на изпълнение на задачите
от материално-битов и финансово-стопански характер. През
последните години в Окръжен съд град Хасково и до настоящият
момент не са били създадени отделения по смисъла на чл.58 ал.1 от ЗСВ.
За последните 3 години стремежа за осъществяване на
правораздавателната дейност по състави, бележи  следното развитие:
Пред последното тримесечие на 2004 години са образувани следните
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състави: граждански първа инстанция – двама съдии, а именно : Тошка
Иванова и Маргарита Делчева; граждански въззивна инстанция –
съдиите Господинка Пейчева, Милена Петева, Милена Дечева, Георги
Гочев, Боряна Бончева и Десислава Янева; наказателен въззивна
инстанция – съдиите Стратимир Димитров, Кичка Найденова, Колю
Димитров и Анна Петкова; административен състав – съдиите Галя
Костова, Деляна Пейкова, Теодора Точкова и Йонко Георгиев.
Първоинстанционните наказателни общ характер дела са се
разпределяли между всички член съдии на съда. От месец октомври
2005 година са били направени промени в съставите, като съдия
Пейчева и съдия Петева са преминали във въззивен наказателен състав,
а съдия Стратимир Димитров и съдия Петкова във граждански въззивен
състав.

Със заповед № 162/22.05.2006 година на председателя
на ОС Хасково, считано от 01.06.2006 година бяха определени състави за
разглеждане на делата по видове, както следва: за разглеждане на
въззивни граждански, частни граждански и първоинстанционни
граждански и търговски дела съдиите: Господинка Пейчева, Деляна
Пейкова, Тошка Иванова, Маргарита Делчева, Милена Дечева,  Йонко
Георгиев, Жулиета Серафимова, Теодора Точкова, Георги Гочев и
младши съдии; за разглеждане на въззивни наказателани,
първоинстанциони наказателни и частни дела съдиите: Стратимир
Димитров, Кичка Найденова, Колю Димитров, Милена Петева, Боряна
Бончева, Анна Петкова и младши съдии; за разглеждане на
административни и касационни наказателни административен
характер дела, съдиите: Милена Дечева, Йонко Георгиев, Теодора
Точкова, Георги Гочев и младши съдии.

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 2006 година не са образувани дисциплинарни
производства и не са налагани наказания на съдии от Окръжен съд
Хасково на основание чл.168 и сл. от ЗСВ. През отчетния период
председателят на съда не е упражнявал и правомощията си  по чл. 133а
ЗСВ за обръщане на внимание за допуснати нарушения по
образуването и движението на делата.

2. Служители в канцелариите и помощните звена

През 2005 г.  г. съдът разполагаше със 30 щатни бройки
за служители. С протокол № 35 от решение на ВСС от 23.11.2005г.
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числеността на ОС Хасково бе увеличена с 1 щат за длъжността
„системен администратор”.  С протокол № 36  от решение на ВСС от
30.11.2005г. числеността на ОС Хасково бе увеличена с 1 щатна бройка за
длъжността „съдебен администратор”. С протокол № 39 от решение на
ВСС от 21.12.2005г. числеността на ОС Хасково бе увеличена с 3 щата за
съдебни служители, които бяха използвани за длъжностите: 2 за
съдебни деловодители и 1 съдебен секретар. Увеличението на щатната
численост за съдебните служители е считано от 01.01.2006г. Така, през
2006 г. щатното разписание на Окръжния съд включваше 35 щата за
служители, разпределени, както следва:

- Обща администрация: ръководни длъжности –
съдебен администратор, административен секретар, главен
счетоводител; системен администратор първа степен; технически
длъжности – зав.техническа служба, чистачи - 2, шофьор и огняр.
Специализирана    администрация:  съдебни секретари - 11, съдебни
деловодители - 10, архивар - 1 и призовкари - 4.

На 20.10.2006 г. бе отправено предложение от
председателя на съда до ВСС за увеличаване щатната численост с още 4
служители /касиер, деловодител  „регистратура” и  чистач – 2бр./.

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

Към края на 2006г. щатовете в съдебната
администрация са били изцяло заети. През 2006г. след атестиране на
съдебните служители бе повишен ранга на тези, показали добри
резултати, както следва: 3 деловодители, 5 съдебни секретари и 1
зав.техническа служба. През годината председателят на съда не е
налагал дисциплинарни наказания на служители.

                             3. Предложения за промени в щата

Основният фактор, диктуващ увеличение на щата на
съда, е обемът и сложността на постъпващите дела от всякакъв характер.
През 2006 г. в ХОС са постъпили общо 3 842 дела. Това положение
/високи постъпления и 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. Нормалното "обслужване" на делата -
разглеждане, движение, приключване в разумни срокове, изисква и
нормален брой съдии, работещи вече със съответната специализация по
материя. В същото време,  увеличение на броя на магистратите,  без
промени в щата на служителите, е безполезно. Целта е наличие на
достатъчен брой служители, които да обезпечат функционирането на
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съставите, разглеждащи дела, при нормална деловодна работа. През
2004 г. в съда са работили  по щат 20 съдии и 30 съдебни служители.
През  2005 г. в съда са работили 20 съдии и 30 служители. През сегашния
отчетен период техният брой е съответно 21 съдии и 35 служители -
общо 56  души. Показател за равномерно разпределение на щатовете е
съотношението служители/съдии, което следва да се приеме като
оптимално при размер 2/1. През 2004 г. това съотношение в ХОС е било
1,58/1, през 2005 г.  при 20 съдии и 30 служители, то е 1,5/1. За 2006 г.
съотношението е 1,67/1.  /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.

Крайно необходими са следните нови щатни бройки:
касиер, деловодител „регистратура”, чистачи 2 броя и призовкар 1
брой.

II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД

1. Постъпили дела.

Като постъпили в ОС дела за календарната 2006 г. се
разглеждат новообразуваните, тези, получени по подсъдност, както и
делата, върнати за ново разглеждане. Техният общ брой за отчетния
период е 3 767, а с образуваните 75 ЧНД по чл. 210 и чл. 210а НПК – 3
842. През 2005 г. в съда са постъпили общо 3 608 дела от всякакъв
характер, а през 2004 г. - 4 267 /фиг. 2/. При щат от 21 съдии,
средномесечното постъпление на съдия в ХОС е в размер на 16,00 дела,
при 15,03 за 2005 г. и 17,78 - за 2004 г.

Картината на постъпленията за отделните видове дела е
следната:

а/ наказателни  дела
През 2006 г. в ОС са постъпили 161 НОХД, 182 ВНОХД,

254 касационни производства по първоинстанционни НАХД, 401 ЧНД
първа инстанция /чл. 64 НПК, чл.65 НПК, претърсвания  и изземвания,
разпити и т.н./, 43 ЧНД - втора инстанция. Проведени са 75 разпита
пред съдия, по които също са били образувани ЧНД. Така постъпилите
наказателни дела са общо 1 177. За сравнение, през 2005г. техният брой е
бил 1 070, а през 2004 г. – 1 239 /фиг. З/.

От постъпилите 161  НОХД най-голям е делът на тези с
предмет общоопасни престъпления /66 - 63,64 %/, от които само делата
по чл. 354а НК са 42. През 2005 г. те са били 35 -32,40 % от всички
постъпления, през 2004 г. - 38 - 30,89 % от постъпленията, докато сега
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този процент е намалял на 26,08 %. 14 са делата, образувани за
престъпления против личността, 19 -против собствеността, 39 - за
престъпления против стопанството, 12 - за престъпления против
дейността на държавните органи и обществени организации /от тях 5 с
предмет други подкупи/. 8 са делата за престъпления против
финансовата, данъчната и осигурителната системи. През 2005 г. в съда
са били образувани 108 НОХД, а през 2004 г.  - 123 такива дела.

Динамиката на постъпленията на НОХД за
тригодишен период е илюстрирана на фиг. 4.

От всички въззивни НОХД /182/, 152 са образувани по
жалби /83,52 %/, а 30 - по протести /16,48 %/. От посочените дела, 51 са
образувани по жалби или протести срещу съдебни актове на РС
Хасково, 66 - на РС Димитровград, 33 - на РС Свиленград, 18 дела - на РС
Харманли, 13 дела – на РС Ивайловград и 1 дело на РС Кърджали.
Налице е лек спад  на количеството постъпили въззивни НОХД, в
сравнение с предходните години /фиг. 5/. Голям е делът на
образуваните първоинстанционни дела по досъдебното производство.
Както се посочи, само разпитите, проведени пред съдия в ОС, са 75.
Постъпили са също 42 дела с предмет чл. 64 НПК/нов/, 36 - по чл. 65
НПК/нов/. Констатира се запазване на постъпленията на КНАХД - 254
сега, при 262 за 2005 г. и 237 за 2004 г. /фиг.6/

б/ граждански и търговски дела
Общият брой постъпили граждански дела в съда от

всякакъв характер е 1093 /при 1415 за 2004 г. и 1018 за предходния
отчетен период - фиг. 7/.

Количеството постъпления на първоинстанционни
граждански и търговски дела за отчетния период е в размер на 189, при
168 постъпили такива дела за 2005 г. и 207 - за 2004 г. /фиг. 8/. Най-
голям относителен дял имат исковете от и срещу търговци /54/.
Следват 47 дела с предмет искове по СК, 32 дела с предмет искове по ТЗ.

Общият брой граждански въззивни дела за годината е
619, при 600 за предходния отчетен период и 856 за 2004г. /фиг. 9/. От
тези дела най-голям брой са образуваните по жалби срещу съдебни
решения на РС Хасково /375/, а най-малък - на РС Ивайловград /10/. За
РС Свиленград и РС Димитровград тези цифри са съответно 57  и 136
дела, за РС Харманли – 41 дела, 2 дела са постъпили от частен съдия
изпълнител –  район Хасково и 1  дело от частен нотариус -  район
Свиленград. 270 са делата, образувани по постъпили частни жалби /при
235 за 2005 г. и 299 за 2004 г./.

в/ дела от  административен характер
                             През 2006 г. в ОС са били образувани 291 такива дела. За
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сравнение, общият брой постъпили дела от административен характер
за предходния отчетен период е 255, а за 2004 г. - 306 /фиг. 10/. Най-
голям е относителният дял на следните:  130 са по ЗАП, 71 са по ЗУТ, 31 -
по КСО. Цифрите за предходния период са 80 дела по ЗАП, 74 по ЗУТ и
44 дела по КСО. За 2004г. данните са както следва : 130 дела по ЗАП, 71
по ЗУТ и 29 по КСО /фиг.  11/.
                            Постъпилите  касационни  производства  по  ЗСПЗЗ  и
ЗВГЗГФ през отчетният период е 1 дело, при 6 дела за 2005г. и 42 дела за
2004г.

г/ фирмени дела
През годината в ОС са били образувани 1324 такива

дела, при 1265 за 2005 г. и 1307 за 2004 г. /фиг. 12/. Преобладават
вписванията на ООД и техни клонове /724/, следвани от ЕТ /515/,
сдружения с нестопанска цел /49/. Пълният обем работа включва и
постановените промени по образувани фирмени дела - 1259.
Прекратени са били общо 125 търговци и други юридически лица.

2. Свършени дела.

В началото на отчетния период са били заварени
/останали несвършени/ общо 646 дела от всякакъв характер, при 688
към 01.01.2005 г. и 649 към началото на 2004 г. Така, налице е подобрение
на работата по този показател - несвършените дела при започване на
годината са със 42 по-малко от предходната. Общият брой дела на
производство в ХОС през 2006 г. /сборът от постъпилите през цялата
година и останалите несвършени, висящи, към 01.01./, е бил в размер на
4 413, а с ЧНД по чл. 210 ал. З и чл. 210а НПК /75/ - 4 488. За сравнение
през 2005 г. за разглеждане са били 4 296 дела, за през 2004 г. - 4 916.
Броят на проведените открити съдебни заседания по всички дела,
вписани в срочните книги за 2006 г., е бил 5 905. При тези цифри
средномесечното количество дела за разглеждане на един съдия /при
щат от 21 съдии/ е 17,51. За сравнение, през 2005 г. в ОС Хасково същата
натовареност на магистрат по щат е била 17,05 дела на месец, а през 2004
г. - 20,48. Несвършени в края на отчетния период пък -към 31.12.2006 г.,
са 681 дела. Фиг. 13 илюстрира динамиката на делата на производство в
ОС за периода 2004 г. - 2006 г.

Всички свършени дела през годината в съда са 3 732, а
със 75 частни наказателни дела по проведени разпити - 3 807 /при 3 650
за 2005 г. и 4 228 за 2004 г./. Така, свършените дела са почти равни на
броя на постъпилите за целия отчетен период. От приключените дела
със съдебен акт по същество /присъда, решение/ са свършили 3 489
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дела, а прекратени са били 243 дела. Средномесечният брой свършени
дела по щат на съдия е в размер на 15,11, при 14,48 за предходната - 2005
година и 17,62 - за 2004 г. Количеството свършени дела през годините в
сравнителен план е илюстрирано на фиг. 14. Данните за свършени дела
по видове са, както следва:

а/ наказателни дела
Свършени са общо 1113 такива дела. От тях 153 са

НОХД, 362 са частни наказателни дела първа инстанция, 75 са частни
наказателни дела - разпити по чл. 210 и чл. 210а НПК, 203 са въззивни
НОХД, 98 - частни наказателни дела втора инстанция и 222 -
касационни дела по ЗАНН.

б/ граждански и търговски дела
През 2006 г. са свършени 191 граждански и търговски

първоинстанционни дела, 685 въззивни граждански дела, 259 частни
граждански дела и 14 дела, образувани по жалби за бавност. Така общо
свършени за годината са 1149 граждански дела от всякакъв вид.

в/ административни дела
Общият брой на свършените административни дела за

2006 г. е в размер на 245. Към тях следва да се прибави и разглежданото в
административно отделение на ХОС 1 свършено касационно
производство по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ.

г/ фирмени дела
Постъпилите фирмени дела за отчетния период са

общо 1324, от които свършени 1299 дела и останали висящи 53 бр. дела.

3. Средна продължителност на разглеждане на
делата

85 % от всички дела свършват в 3-месечен срок. Разбира
се,  тази цифра касае общия брой -  в него са включени и фирмените
дела, и делата, които се разглеждат в закрито заседание, и тези, които,
поради естеството си и разпоредбите на закона, приключват в кратки
срокове /напр. чл. 64 НПК/.

Според официалната статистика на Министерство на
правосъдието, за 2006 г. 87,61 % от всички първоинстанционни
граждански и търговски дела в ОС Хасково свършват до 3 месеца, а без
фирмените - 36,92 %. За страната тези проценти са 81,34 и 35,07.
Процентът на отложените към насрочени първоинстанционни
граждански и търговски дела е 66,78 %, а без първото по делото
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заседание - 60,75 %, при показатели за страната съответно 62,73 % и 51,37
%. Процентът на отложените към насрочените граждански дела, като
въззивна инстанция в ХОС е 42,80, при 44,04 %, отново за страната.
Определено следва да бъдат полагани усилия за снижаване броя на
отложените дела. Що се отнася до наказателните дела, 64,05 % от всички
НОХД в ХОС свършват до 3  месеца,  при 54,56  %  за РБ.  Процентът на
отложените към насрочени НОХД е 59,14 %, при 66,03 % за страната.
Същите данни, но за отложените към насрочени второинстанционни
/въззивни/ наказателни дела са съответно 12,75 % за съда и 23,73 %
средно за всички Окръжни съдилища.

4. Сравнителен анализ на постъпленията за периода
2004 г. - 2006 г.

На основата на посочените по-горе данни за
постъпленията в ОС, включително и за периода 2004 г. - 2006 г., могат да
се направят следните изводи:

-  продължава  силното  нарастване  на   броя  на
наказателните дела - те са вече 1177, т.е. повече отколкото през 2005г.
когато са 1070, а за 2004 г. са образувани  1239 такива дела. Чувствително
е увеличението на постъпленията по НОХД /161 - със 53 повече от 2005
г./ Това се дължи най-вече на многото образувани дела с предмет
придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества - 42,
при 35 за 2005 г. и 38 за 2004 г. Останалите видове първоинстанционни
дела имат относително постоянен брой през годините. По този начин се
запазва вътрешната структура на постъпленията по НОХД, като отново
остава най-висок делът на делата за общоопасни престъпления.
Минимална промяна има и при образуваните ВНОХД - 182 през
отчетния период, при 173 дела през миналия такъв . Постъпленията по
КНАХД намаляват - при 262 такива дела през 2004 г., 236 през 2005г. и
254 за отчетният период. Във вътрешната им структура обаче няма
съществени промени. При първоинстанционните частни наказателни
дела пък има относително увеличение -  от 419  през 2005  г.,  те са 445  за
сегашния период. 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.
                               - данните за постъпленията на първоинстанционни
граждански и търговски дела са както следва:  189 сега, при 168 за 2005 г.
и 207 за 2004 г. Въззивните граждански дела -  са се увеличили с 19 в
сравнение с 2005 г. Така тенденцията за ежегоден слаб спад в броя им
вече е прекратена /856 дела за 2004 г., 600 за 2005 г., 619 дела сега/. По
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отношение  на второинстанционните частни граждански дела в
статистическите данни  се констатира увеличение на техния брой  от
235 за 2005 г. на 270 сега. Особени промени във видовете дела по предмет
обаче няма. Постъпленията остават сравнително близки по вътрешно
съотношение.

- делата   от   административен  характер   остават
относително   постоянни   по   брой   постъпления  за   тригодишния
период на сравнение. При 306 дела за 2004 г. и 255 за 2005 г., сега
те са 291.  В същото време,  увеличава се сложността им по предмет.
Отново   най-голям   дял   имат   делата по ЗАП.    Статистиката за тези
дела е следната:  130 дела през 2004 г., 80 дела през 2005г. и отново 130
през настоящия отчетен период.

- фирмените дела са се увеличили, в сравнение с
предходната отчетна година. Така налице е вече видима тенденция
за увеличение на броя на постъпленията - 1307 през 2004 г., 1265 през
2005 г. и 1324 сега.

Общият извод е за една променлива величина на броя
на постъпленията в Окръжния съд: 4 267 през 2004 г., 3 608 през 2005 г. и
3 842 сега. Видно е, че образуваните производства не варират в големи
амплитуди -  те са в границите от 3  600  до не повече от 4  300  дела за
анализирания период. В същото време, във вътрешната структура на
постъпленията се наблюдават определени промени, очертаващи се вече
като трайни тенденции. Малък спад в броя на първоинстанционните
граждански и търговски дела. Нараства този на въззивните граждански
дела. Делата от административен характер не бележат значителни
промени в ръста си. Фирмените дела се увеличават ежегодно. Силно и
постоянно растат наказателните дела от НОХД и частните дела от
досъдебно производство.

Така, реално основните промени във вътрешната
структура на постъпленията се дължи изключително на ръста на
наказателните дела. Запазва се изводът за значителна натовареност на
съдийския състав с правораздавателна работа - натовареността по щат е
в размер на 17,51 постъпили дела на месец на съдия, 17,81 дела за
разглеждане и 15,11 свършени дела.

5. Жалби за бавност

През 2006 г. в ОС Хасково са постъпили и са образувани
14 дела с предмет чл. 217а ГПК. 9 от жалбите за бавност /64,29 %/ са
уважени, като основателни, а 5 /35,71 %/ са оставени без уважение. По
Районни съдилища жалбите за бавност се разпределят както следва:

- РС Хасково: 8 образувани дела, с 4 уважени и 4



12

отхвърлени жалби за бавност;
- РС Димитровград:  2 образувани дела, като и двете

жалби за бавност са уважени;
- РС Свиленград: 2 образувани дела, с една уважена и

една отхвърлена жалба за бавност;
- РС Харманли: 1 образувано дело, с уважена жалба за

бавност.
                               - РС Ивайловград: 1 образувано дело, с уважена жалба за
бавност.

ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

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, както
и ОЗ „Охрана на съдебната власт.

През отчетния период по сградния фонд бе осъществено
следното:

- реализира се дългогодишният проект за преустройство
и реконструкция на т.н. „пленарна зала” пристроена в западната част на
административната сграда. През отчетният период приключиха
строително монтажните работи, като бяха изградени 12 кабинета на
съдии и служители на 2 етаж и 3 съдебни зали на първият етаж.
Обособен бе и нов самостоятелен кабинет на младшите съдии при
Окръжен съд;

- по идея и предложение на Председателите на Окръжен



13

съд Хасково и  на Районен съд Хасково, съгласно решение на ВСС по
протокол от 26.07.2006г. бяха отпуснати 150 000 лева за ремонт и
реконструкция на пристройка „Работилница” за нуждите на съда, като
упълномощен за провеждане на процедурата и за извършване на
ремонтните дейности бе Председателя на Окръжен съд Хасково. Бе
проведена процедурата и сключени договори с изпълнители съгласно
одобрен  проект при което се образуваха 5 офис-помещения,
помещение за архив и самостоятелен санитарен възел. Строителните
работи приключиха малко след края на  отчетният период и същите
бяха предадени за временно ползване до края на настоящата 2007
година на Административен съд гр. Хасково в изпълнение на Заповед №
ЛС – И – 164/08.02.2007 година на Министъра на правосъдието.

- По предложение на Административният ръководител-
Председател на ОС Хасково – Росен Русев – за строителство на сграда за
нуждите на Административен съд Хасково от 20.09.2006 г., ВСС
/съобразно решение от протокол №41 от 04.10.2006г./, упълномощава
главния секретар на ВСС да организира и проведе процедура по ЗОП за
проектиране и строителство на пристройка към съдебната палата
гр.Хасково, за нуждите на Административен съд Хасково.

2. Техническа обезпеченост

В края на отчетния период съдът разполага с 48 броя
компютри  и  23 принтери.

Всеки съдия има в кабинета си ползвана само от него
компютърна станция от висок клас,  като към всеки компютър има
свързан и лазерен принтер. Всички магистрати имат достъп
високоскоростен интернет.  През 2006 г., бе закупено ново /офис-
оборудване/ в реконструираното крило на съда и ще бъде монтирано в
съдийските кабинети. Залите за разглеждане на дела също са снабдени с
компютърна техника от висок клас, а съдебните секретари не ползват
остарелите и някои от тях негодни пишещи машини. Функционират
паралелно, две кабелни мрежи, едната от които е изградената кабелна
мрежа от ВСС по програма ФАР, и стара такава осигуряващи връзка
между всички деловодства, съдебни секретари и съдии.

През 2005  г.  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
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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 6 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.

През 2006 г. в обновеното крило на съда са монтирани
15 броя вътрешни розетки, по една точка във всяка, където е преместен
съответно целият съдийски състав.

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 да се замени изцяло ръчното водене на деловодните
книги с отпечатване им от програмата. При работа с деловодната
програма, са обезпечени с компютърна техника всички отделения -
Наказателно, Гражданско, Административно и Фирмено, включително.
Ползващият се от фирмено отделение - Фирмен регистър /програмен
продукт за търговски регистър "Делфи"/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”.

С оглед надеждното съхраняване на информацията в
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края на всеки работен ден базата от данни на съдебната деловодна
програма САС се записва както на твърдия диск, също така и на външен
магнитен носител     CD-ROM или DVD.

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

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

1. Кадрова обезпеченост

През 2006 г. щатното разписание на Районен съд
Хасково включва 46 щатни бройки, от които: председател,
зам.председател, районни съдии – 8, съдия-изпълнител – 4, съдия по
вписванията – 2 и 30 съдебни служители. Считано от 20.02.2006г. съдия
Нели Иванова е в отпуск поради бременност и раждане, от 04.07.2006г. е
в отпуск за отглеждане на дете до 2  год.възраст.  С решение на ВСС по
протокол № 10 от заседание проведено на 22.02.2006г. Валентина Жекова
Иванова е назначена на длъжността „съдия „ в РС Хасково, на основание
чл.68, ал.1, т.3 от КТ, считано от  27.02.2006г. до завръщане на титуляра.
Считано от 13.03.2006г. съдия Мария Ангелова е в отпуск поради
бременност и раждане, а от 26.07.2006г. е в отпуск за отглеждане на дете
до 2 год.възраст. От 13.03.2006г. до настоящия момент няма назначен
съдия по заместване. Съдия Мартин Кючуков е в продължителен отпуск
по болест ,считано от 25.11.2006г. С решение на ВСС по протокол №
50/29.11.2006г. на съдия Златка Делчева Лавчева – Исламова е наложено
дисциплинарно наказание - уволнение на основание чл.170, ал.1, т.4 от
ЗСВ. Трудовото правоотношение със същата е прекратено, считано от
датата на получаване на решението на ВСС в РС Хасково - 07.12.2006т.,
от която дата се счита наложено същото. Дисциплинарното
производство не е приключило,  тъй като същото се обжалва пред ВАС.
Считано от 27.02.2006г. е прекратен трудовия договор на Валентина
Жекова Иванова поради назначаването й на длъжността „съдия” в РС
Хасково , на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ. Считано от 22.05.2006г. е
прекратен трудовия договор на държавен съдебен изпълнител Калинка
Араклиева, поради встъпването й в длъжност, като частен съдебен
изпълнител. На 01.06.2006г. Таня Арнаудова е встъпила в длъжност, като
държавен съдебен изпълнител на основание трудов договор № ЛС-И-
171/22.05.2006. на Министерство на правосъдието, при условията на
чл.68, ал.1,т.4 от КТ - до заемане на длъжността  въз основа на конкурс.
На 05.06.2006г. Самуил Пеев е встъпил в длъжност, като държавен
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съдебен изпълнител на основание трудов договор № ЛС-И-
172/22.05.2006г. на Министерство на правосъдието. Същият е напуснал
длъжността, считано от 14.10.2006г. поради встъпването му в длъжност,
като частен съдебен изпълнител. На 09.11.2006г. Петър Петров е встъпил
в  длъжност, като държавен съдебен изпълнител на основание трудов
договор № ЛС-И-724/01.11.2006г. на Министерство на правосъдието при
условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ  - до заемане на длъжността въз основа
на конкурс. На 13.11.2006г. Марияна Павлова е встъпила в  длъжност,
като държавен съдебен изпълнител на основание трудов договор № ЛС-
И-725/01.11.2006г. на Министерство на правосъдието при условията на
чл.68, ал.1, т.4 от КТ до заемане на длъжността въз основа на конкурс.
Считано от 06.08.2006г. до 16.06.2007г. включително, съдия по
вписванията Дора Манолова е в отпуск поради бременност и раждане и
отглеждане на дете до навършване на 2 год.възраст. Съобразно
преценката на председателя на ХРС, поради нарастване броя на
постъпленията – гражданските дела, е наложително увеличаване броя
на щатната численост с 1 бр. съдия, 2 щата съдебни секретари, 1 – касиер
, 1 съдебен  деловодител и 1 призовкар.
                             Щатното разписание на Районен съд Димитровград
включва 29 щатни бройки, от които: председател, 5 районни съдии, 2
държавни съдия-изпълнители, 1 съдия по вписвания и 20 съдебни
служители . На 21.01.2006г. съдия Жулиета Серафимова е напуснала
длъжността, поради назначаването й за съдия в Окръжен съд Хасково,
като до края на отчетния период длъжността не е заета. Съдията по
вписванията Людмил Янев е изпълнявал длъжността до 10.08.2006г. ,след
което е освободен и към края на отчетния период длъжността е също
незаета. С оглед повишаване постигане на по-добри резултати и за
стриктно и по-точно изпълнение на изискванията на ПСАРОВАС,
необходимо е в щата да бъдат предвидени 2 нови за деловодител и
архивар.

И през 2006 г. Районен съд Свиленград има в щатното
си разписание общо 22 щата, разпределени, както следва: председател, 3
районни съдии,  1 съдия-изпълнител, 1 съдия по вписванията и 15
съдебни служители /без книговодителя по вписвания/. През отчетният
период в резултат на преназначаването на председателя на РС
Свиленград  -  Росен Русев  -  за председател на Окръжен съд Хасково,  с
решение от протокол № 29 на ВСС от 23.06.2006г., считано от 27.07.2006г.
встъпи в изпълнение на длъжността Адм.ръководител – Председател на
РС – Петя Желева. Отпуск поради бременност и раждане, считано от
01.09.2006г. ползва съдия Гергана Георгиева. От 31.05.2006г. поради
преместване на работа в РС Пловдив е прекратено трудовото
правоотношение със Живка Кандузова – съдия по вписванията, като от
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08.06.2006г. на тази длъжност временно до провеждането на конкурс  е
назначена Мими Манчова. Натовареността на работа в Службата по
вписванията прави наложително отпускането на още 1 щат за
длъжността специалист в служба вписвания, който следва да се осигури
от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

Щатната численост на Районен съд Харманли включва:
трима съдии /един от тях председател/, един съдия-изпълнител, един
съдия по вписванията и единадесет служители /без книговодителят по
вписвания/ - общо 16 щатни бройки. По преценка на председателя
необходимост от разкриването на нови щатни бройки са за, както
следва: районен съдия, съдебен секретар, деловодител „регистратура” и
системен администратор.

Щатната численост на Районен съд Ивайловград
включва : 2 съдии /един от тях председател/, съдия по вписванията -1,
съдия-изпълнител – 1, и съдебни служители – 7. Съобразно преценката
на председателя за съда с оглед обема и характера на работата е
целесъобразно да бъде отпусната 1 щатна бройка за съдия.

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.

От тях е видно, че през 2006 г. в Районен съд Хасково
постъпилите дела са били 3 586, при 3 271 за 2005 г. При тези
постъпления за разглеждане са стояли 4 426 дела, при общ брой
свършени дела за годината 3 722. За сравнение - през 2005 г. делата за
разглеждане в ХРС са били 4091, а свършените - 3251. Цифрите показват
чувствително увеличаване на постъпленията с 315 дела , на делата за
разглеждане  - с 335 и на свършените дела  с 471 по-вече .

В Районен съд Димитровград постъпилите дела за
2006 г. са били 2208, а свършените - 2218. Общият брой дела за
разглеждане за целия отчетен период в този съд е бил 2524. През 2005
г. тези данни са били съответно 1825 постъпили дела, 2009 свършени и
2325 за разглеждане, т.е.  налице е чувствителна промяна в
постъпленията, както и в броя на свършените дела /с 209 по-вече/.

1107 дела е общият размер на постъпленията в
Районен съд Свиленград за отчетния период, при 1325 дела за
разглеждане и 973 свършени дела от всякакъв характер. През 2005 г.
постъпилите дела в СРС са били 1124, за разглеждане - 1304, а
свършените - 1085. Така не е налице чувствителна промяна в обема на
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работа на този Районен съд.
В Районен съд Харманли са постъпили общо 1097

граждански и наказателни дела. Свършени за годината са били 1039
такива дела, а общо за разглеждане са стояли 1330 дела. През 2005 г. са
постъпили 1382 дела, свършените са били 1314 а за разглеждане -1539.
Отчита се намаляване в обема правораздавателната работа  на този
Районен съд.

За Районен съд Ивайловград статистиката е следната :
постъпили са общо 245 бр.дела, свършени са 246 , а за разглеждане са
били 280 дела.За предходен отчетен период данните са следните:
постъпили са 157 дела, разгледани са 172 и свършени 137 дела.

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
Димитровград

РС
Свиленград

РС
Харманли

РС
Ивайловград

Постъпили 29,88 30,67 23,06 30,47 10,21
Висящи 36,88 35,06 27,60 36,94 11,67
Свършени 31,02 30,81 20,27 28,86 10,25

                             Според официалната статистика на МП,
средномесечния брой постъпили дела на съдия от РС /по щат/ в
страната, е в размер на 27,72. За съдебния окръг този брой е 26,48. Над
тези цифри е средномесечното постъпление в РС Димитровград – 30,21 ,
за РС Хасково – 29,54, за РС Харманли – 28,17, за РС Свиленград – 20,19 и
РС Ивайловград – 10,08. Сравнението по показателя средномесечен
брой дела на съдия за разглеждане, показва такъв брой за Република
България - 33,90, а за съдебния окръг - 34,85. Отново голямо е
натоварването на димитровградските  съдии – 47,28, РС – Хасково –
42,71, РС Харманли – 30,73, РС Свиленград – 22,02 и РС Ивайловград –
11,00. До 3 месеца приключват 77,69 % от наказателните дела от общ и
частен характер в РС Димитровград, 81,25 % от тези в РС Ивайловград,
74,17 % в РС Свиленград, 75,48 % - в РС Харманли и 73,53 в РС Хасково.
За сравнение, този процент за страната по отношение на наказателните
дела е 56,02, а за съдебния окръг - 75,57. При гражданските дела
посоченият показател е съответно 73,13 % за РС Хасково, 83,11 % - за РС
Димитровград, 74,96 % - за РС Харманли, 70,19 за РС Свиленград ,  като
за РС Ивайловград  съотношението е 72,09 %. Процентът граждански
дела, които свършват в тримесечен срок за страната, е 72,33, а общият за
целия съдебен окръг - 76,14. Данните за натовареността на районните
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съдилища са илюстрирани на фиг. 17, 18 и 19.

3. Сграден фонд и техническа обезпеченост

Районен съд Хасково е настанен в сградата на
Съдебната палата – гр.Хасково. Съдът разполага с 2 съдебни зали, 14
кабинета ,  в 6  от които се помещават съдии и в 4  от тях деловодства
/гражданско,наказателно, бюро съдимост и съдебно изпълнителна
служба/, като в останалите са настанени съдебни секретари,съд
администратор, гл.счетоводител и сист.администратор. Материалната
база е крайно недостатъчна, като в един кабинет са настанени 4
Държавни съдебни изпълнители, а в едно помещение са работят от 3-8
съдебни служители, което създава затруднение в работата. От
11.04.2006г. съдът ползва локална система „Бюро съдимост” от
информационна система CSCS – осигурена по програма „ФАР” – ЛОТ 4.
Създадена е и интернет страница на съда.

Районен съд Димитровград заема част от сграда,
предоставено от Община Димитровград – част от първи/партерен/
етаж и втори етаж. Следва да се разреши проблема с ползването на
сградата, като настанените от собственика – Община Димитровград
трети лица –  освободят ползваните от тях помещения и същите бъдат
предоставени за ползване от съда. През отчетния период е изграден
офис на обслужваща банка, започна експлоатацията на две нови
съдебни зали – чрез преустройство на съществуваща стара такава.
Необходимо е оборудването на съдебните зали с озвучителна техника и
информационни табла. По програма ФАР е изградена локална мрежа,
инсталиран е сървър и програмен продукт Локална АИС „Бюра
съдимост” по ЛОТ 4, доставени са 4 бр. компютърни системи.

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, но въпреки това има недостиг,
свързан с обособяването на помещения, във връзка с някои нови
изисквания /ЗЗКИ  и др./ Наложително е вътрешно боядисване на
сградата, както и смяна на дограмата, която е поставяна при
построяването на сградата през 1981г. От разработените ЛОТ-ове на
програма ФАР, по ЛОТ 4 ” Програма за издаване на свидетелства за
съдимост” е извършена инсталация на локална база данни за системата
CSCS на 32 –битов сървър.
                            Районен съд Харманли се помещава в сграда построена
през 1932г., която не отговаря на нарасналите потребности от работни
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помещения. Разполагат със 1 съдебна зала, която е крайно недостатъчна.
За задоволяване на нарасналите нужди на съда от помещения за работа
е необходимо да се извърши пристрояване на първи етаж и
надстрояване на втори етаж на съдебната палата и осигуряване на още
една съдебна зала и кабинети за магистрати и служители. А с
инсталирането на отделните програмни продукти, разработени по LOT-
ове по програма ФАР е нужно закупуване на климатици за всички
помещения, принтери и ксерокси.
                             Районен съд Ивайловград разполага със собствена
сграда, която не задоволява административните нужди, поради
нарастване на щатната численост на съда. В същата сграда са настанени
Районна прокуратура и Службата по вписванията. Материалната база и
на този съд е незадоволителна. През отчетният период е извършен
основен ремонт на покрива и ел.инсталацията на сградата. Необходимо
е подмяна на дограмата и на офис оборудването на съда. Част от
техническото оборудване – компютри,принтери са морално и
физически остарели, което налага необходимост от подмяната им с
други такива. Липсва техника за изграждане на информационна
система за съдебната зала. 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 двама старши съдии и един младши съдия. Всеки от
магистратите, едновременно с това, разглежда и първоинстанционни
наказателни дела.

- Административни състави – работят 2
състава за разглеждане на дела от административен характер,  в
които  по двама старши съдии и по един младши съдия.

- Граждански състави:  4  въззивни състава, в които
участвуват по двама старши съдии и по един младши съдия, като всеки
от старшите съдии разглежда първоинстанционни граждански дела.

-състави разглеждащи дела по търговският закон  - 2 ма
съдии разглеждащи фирмени и първоинстанционни граждански и



21

търговски дела.
През 2006 г., с оглед измененията в постъпленията на

дела /продължаващо нарастване на обема на работа в наказателно
отделение, намаляване на първоинстанционните граждански и
търговски дела,  а също и на фирмените/,  както и с оглед промените в
кадровата обезпеченост на ОС Хасково / напущането на 2-ма съдии,
поради преминаването им в Административен съд, както и изтичането
на мандата на младшите съдии/, след края на отчетният период през
настоящата година в описаната по-горе структура настъпиха промени.

През отчетният период бяха осъществени множество
организационни мерки, с цел осигуряване пълното прилагане на
разпоредбите на ПСАРОВАС. През месец август бе въведена
компютърна информационна система за автоматизиране движението
на делата САС „Съдебно деловодство” адаптирана към изискванията на
ПСАРДВАС, включително и съобразена с изискванията за случайният
избор на съдии докладчици на постъпващите в съда дела. Особено
внимание бе обърнато на спазването изискванията на Правилника,
касаеща работата с всички входящи и изходящи документи в ОС
Хасково, като макар и с недостатъчен щатен персонал, бе възложено на
един деловодител да осъществява функциите на длъжността
„деловодител – регистратура” съобразно Единният класификатор на
длъжностите за съдебни служители.

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

През отчетния период ОС Хасково бе ревизиран от
Инспектората на МП.  На основание чл.35б ал.1  т.1  и 2  от ЗСВ и в
изпълнение на заповед № ЛС-04-890/28.09.2006 година на Министъра на
правосъдието на Р България се извърши тематична проверка на
организацията на административната дейност и на организацията по
образуването, движението и приключването на наказателните дела в
ОС Хасково. Проверката бе извършена от 09.10.2006 година до 13.10.2006
година и обхващаше периода от 01.01.2006 година до 30.09.2006 година.
Общата оценка на работата на Окръжен съд Хасково през
проверяваният период бе оценена като много добра. Дадените
препоръки се изразяват във следното: Да се предприемат мерки за
създаване на служба „Регистратура” в съответствие с изискванията на
чл.12 ал.1 т.1 от ПСАРОВАС и разкриване на нова щатна бройка за
съдебен регистратор, както и за разкриване на нова щатна бройка за
„касиер” съгласно изискванията на Закона за счетоводството; Да се
създаде по добра организация по насрочването на наказателните дела с
оглед стриктното спазване на разпоредбата на чл.252 от НПК.
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Препоръките съобразно компетенциите на ръководството на
Окръжният съд град Хасково бяха изпълнени своевременно.

През 2006 г. бе поставено началото на няколко
обществени проекта и инициативи с цел представяне на работата на
правораздавателните институции, "отваряне" към обществото и
превенция на престъпността.

На 09.05.2006 година в град Хасково бе поставено
началото на проекта „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в
граничните райони” осъществяван с финансовата подкрепа на
Британското посолство в Р България. На организираната
пресконференция по този повод в Окръжен съд Хасково присъстваха д-
р Ким Хоуелс – зам. Министър на външните работи на Великобритания,
г-н Джереми Хил – посланик на Великобритания в Р България, гости от
Министерството на правосъдието, Съюза на съдиите, магистрати от
Окръжен съд Хасково, както и екип от Центъра за изследване на
демокрацията, с чиято помощ проекта се реализира в страната. В
изпълнение на идеите на проекта през месец септември 2006 година бе
организирана работна среща между магистрати от Хасковски окръжен
съд и магистрати от Р Турция. Срещата имаше и опознавателен
характер и бе изключително ползотворна и за двете страни.

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.

През 2006 г., съобразно правомощията на Окръжния съд
по чл. 60 т. 2 ЗСВ, бяха извършени ревизии на всички районни
съдилища в окръга. Те обхващаха организацията на работа и
административната дейност, спазването на разпоредбите на
ПСАРОВАС, както и проверка на производствата по наказателни дела и
делата по контрол върху органите на досъдебното производство
/образуване и движение/. Ревизията обхващаше, също така, спазването
на деловодните правила по отношение на начина на образуване и
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движение на гражданските дела. Със заповед на председателя на
Окръжния съд бяха определени проверяващи групи от съдии в ОС.
Всяка от ревизиите завърши с доклад с констатирани слабости и
препоръки. На председателите на Районните съдилища, след
запознаване с докладите, бе даден срок за отстраняване на установените
нарушения и за предприемане на съответни организационни мерки.

2. Обучение на съдии и служители

Обучението на съдии се извършва по програмите на
Националния институт на правосъдието. Всички младши съдии са
преминали задължителните обучения на института. През 2006 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 и от Инициативата за укрепване на съдебната
система. Общо 7 служители 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.

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
30.03.2007г. ОКРЪЖЕН СЪД ХАСКОВО:

/РОСЕН РУСЕВ/


