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             КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОНЕН СЪД- 

БЛАГОЕВГРАД СЪДИИ 

Районен съд –Благоевград  извършва правораздавателна 

дейност в областният център и на територията на Община- 

Благоевград, която включва 26 населени места и общо население  

от 77 441 жители по последните статистически данни на НСИ към 

01.02.2011г. 

Щатните длъжности за съдии в Районен съд – Благоевград 

за периода  от  01.01.2014 и до 01.05.2014г. бяха  13 районни съдии, 

като от тях бяха заети 13 съдийски щата, но реално работещи – 11 

съдии /отсъстващи към този момент бяха 2-ма съдии поради 

ползване на отпуск по майчинство/ . 

След 01.05.2014 г.  съдът  имаше 12 заети по щат съдийски 

позиции при 13 щатен състав, но работещи реално 10  районни 

съдии , след  повишаването в АС- Благоевград на съдия Саша 

Алексова . 

   След 01.07.2014 г. съдът имаше 11 заети по щат съдии при 

13 щатен състав и реално работещи 10 съдии, заради ползван 

отпуск по майчинство на съдия Деница Урумова, повишаването на 

съдия Саша Алексова  в АС-Благоевград и преместването на съдия 

Икономова в СРС./ 

Заради  непрекъснатото редуциране на съдийският състав по 

посочените причини и високата натовареност на съда ни по 

критериите на ВСС, ръководството на съда направи искане за 

оказване на помощ на РС-Благоевград в работата, чрез 

командироване на магистрати от другите районни съдилища в 
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региона с по-малка натовареност, но Ръководството на 

ОС-Благоевград за втори път постанови писмен отказ и не издаде 

заповед за такова командироване, въпреки наличието на всички 

обективни и изискуеми се предпоставки за това по Правилата за 

командироване на ВСС и постъпили цели  4 бр. молби на съдии от 

региона за командироване в БлРС. Тази извънредна кадрова 

обстановка мотивира и сезиране на ВСС за решаване на кадровия 

дефицит  в РС-Благоевград и с решение по протокол №33 от 

17.07.2014г.,Висшия съдебен съвет увеличи щата на РС–Благоевград 

с двама районни съдии по реда на чл.194 от ЗСВ, като премести 

съдиите Татяна Богоева – Маркова и Силвия Николова от РС – 

Петрич в РС-Благоевград . С това решение на ВСС се балансира в 

значима степен кадровия дефицит на съда  ни и се  

нормализираха работните условия и възможността съдиите в 

РС-Благоевград да извършват правораздавателната си дейност  

при  предвидените от закона и очакваните от гражданите 

времеви критерии до края на 2014г.  

Към 01.08.2014 г.  при нов утвърден  щат  от 15 районни съдии, 

заетите щатове бяха   13 , а  реално работещи бяха  12 съдии.  

Към 06.10.2014 г.  при  щат  от 15 районни съдии, заетите 

щатове  бяха 13 , а  реално работещи бяха  11 съдии /съдия  Деница 

Урумова продължи да ползва отпуск по майчинство, 1 щат бе 

освободен от съдия Саша Алексова-повишена в АС-Благоевград, 1 

щат бе освободен от съдия Икономова-преместена в СРС и 1 щат бе 

овакантен от съдия Ковачев, след като същият бе класиран за 

спечелил конкурса за повишаване и назначаване за съдия в 

ОС-Благоевград, където бе и командирован до датата на встъпването 

си на тази позиция./  

След 08.12.2014г.  при щат от 15 районни съдии, заетите 

щатове бяха 12 /след назначаването на съдия Ковачев и 
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повишаването му за съдия в ОС- Благоевград/, а реално 

работещите съдии  в БлРС към този момент и до края на годината 

бяха 11 районни съдии.  

Утвърденият към м.08.2014г. съдийски щат в 

РС-Благоевград считаме, че при ефективно заемане и  отчитане 

на настоящата натовареност на съда, ще обезпечи едни 

нормални и близки до средната натовареност условия за работа 

на районните магистрати, а последното ще гарантира срочно и 

качествено правосъдие и за в бъдеще в съдебната институция.  

В съда по щат  работят  2 - ма съдии по вписванията и 2- ма 

съдебни изпълнители,  като през  2014г.  г. на мястото на излязлата 

в отпуск по майчинство съдия по вписванията Мирена Бозовайска, 

беше назначена по заместване  от министъра на правосъдието 

Илияна Иванова Костова .  

През 2014 година не са налагани наказания и не са 

постъпвали сигнали за корупция  спрямо съдиите на 

РС-Благоевград. 

 

2. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОНЕН  

СЪД-БЛАГОЕВГРАД СЛУЖИТЕЛИ 

В началото на отчетната година налични щатове за съдебни 

служители бяха 34.  

С решение на ВСС с протокол № 9 от 27.02.2014 година за 

оптимизиране на щатни длъжности за съдебните служители в 

органите на съдебната власт, беше увеличен щата на РС–

Благоевград с двама съдебни служители, но поради провеждане на 

конкурсната процедура, новите служители бяха назначени през 

месец май. След тази дата ,  щата на съдебните служители в РС – 

Благоевград  е вече  36 служители.  
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В началото на 2014 година съотношението на съдиите към 

служителите беше 2.6, а в края на годината поради промяна в 

щатовете и на съдиите и на служителите, съотношението е 2,4.  

Същите са разпределени в специализирана и обща 

администрация на съда. 

В специализираната администрация са включени 12 щата 

за съдебни секретар-протоколисти, 1 щат за секретар "Бюро 

съдимост", 11 деловодители /8 от тях в служба "Деловодство", 2 в 

служба "Регистратура" и 1 в служба "СИС"/, 2 архивари, 3 

призовкари , 1 съдебен администратор и 1 административен 

секретар . 

В общата администрация на съда са включени 1 щат за 

"системен администратор", 1 щат за "касиер", 1 щат за " главен 

счетоводител" на съда и 2 щата за "хигиенисти". 

Служителите, чиято дейност е пряко свързана с 

управлението и движението на делата и през отчетната година  са  

разделени в отделни съдийски екипи /наказателен 

съдия-секретар-деловодител-архивар, респ. граждански 

съдия-секретар- деловодител-архивар/,  при обезпечена съразмерна 

натовареност на всички служители в съответната съдебна служба, 

която организация на работа от своя страна спомага за улесняване 

на работния процес, повишаване на квалификацията, обезпечава 

максимална бързина и качество при управлението на делата и 

работата с граждани и адвокати. 

      През отчетната година Служба СИС работеше  при отсъствие на 

основният титуляр-деловодител и се наложи неговото отсъствие да 

се компенсира с работа на служители от други съдебни служби, 

обучени за това , като преимуществено в тази служба бе насочена за 

работа и помощ  деловодителя в Служба „Регистратура“ Росица 

Пороминска. Благодарение на усърдната работа  на този  служител 

на съда, служба СИС  продължи дейността си  в обичайният ритъм , 

без  да се допуска отсъствието на титуляра да рефлектира върху 
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движението на изпълнителните дела и изготвяне на съдебни книжа 

по тях и без да се засягат правата на  страните по тези дела от този 

кадрови дефицит.  

Увеличеният щат за съдии на 15 бр. , считано от 01.08.2014г.  

и увеличаване броя на съдебните състави  с различни заседателни 

графици през работната седмица, логично налага актуализиране и 

на  щата на съдебните служители, ангажирани в пряката дейност по 

правораздаване , а именно съдебните секретари и деловодители. За 

момента  за 15-те щата на съдии са предвидени за участие в съдебни 

състави 12 съдебни секретари, което налага  постоянно ангажиране 

на ротационен принцип и то при ефективно заемане на щатовете, на 

едни и същи съдебни секретари в няколко съдебни състава за 

участие в разглеждане на съдебни дела, свързано с повишаване на 

тяхната натовареност и по някога до рефлектиране върху  

обективната възможност за изготвяне на всички съдебни протоколи 

по делата в изискуемият се за това 3-дневен срок . При отсъствие на 

секретари по обективни причини, последното налага и 

допълнително ангажиране и натоварване на останалите такива 

служители в съдийски състави. Аналогично е положението и при 

деловодителите, като за 15-те съдийски щата са утвърдени 8 щата 

за деловодители, разпределени по състави с по няколко съдии. 

Ето защо считаме, че за нормализиране на работата на 

съдебните секретари и деловодители, следва да се увеличи щата на 

съдебните секретари с поне още 2-ма и съответно на 

деловодителите в Служба „Деловодство“ с поне още 1 щат . От своя 

страна, дейността в служба СИС и отметената статистика за 

натовареността в тази служба, също мотивира увеличение на щата с 

още един служител-деловодител. 

През 2014 година не са налагани наказания и не са 

постъпвали сигнали за корупция  спрямо съдебните служители 

на РС-Благоевград . 
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          II. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

Районен съд -Благоевград е областният районен съд в 

обхвата на действие на Окръжен съд-Благоевград, което  е основна 

причина традиционно именно съда ни да отчита най-високата 

натовареност за съд в  съдебният регион .  

За отчетната 2014г. в съда са постъпили общо 4 668 бр. 

нови дела, а заедно с висящите от предходен период дела, в съда са 

разгледани общо 5 547 бр. дела. Тази статистика при сравнение с 

аналогична такава от предходни периоди онагледява известно 

намаление на новообразуваните и съответно разгледани дела за 

2014г. спрямо статистиката по тези показатели за 2013г. и 

2012г. /За 2013 година са постъпили 5427, а са разгледани 6352 

дела, а за 2012 са постъпили 6305 броя нови дела и са разгледани 

общо 7151 дела/. Причината за това намаление в постъплението на 

делата , от една страна е  в намалението на броя на заповедни 

производства, образувани по инициатива основно на банки и 

монополисти на услуги, които предпочитат като алтернатива за 

разрешаване на спорове арбитражен съд , вместо общите съдилища 

на страната, където  могат да избират съдия, процедура и срокове за 

решаване на спора. Отделно от това има съществено намаление в 

делата, образувани за разпит на свидетели пред съдия от досъдебна 

фаза, както и намаление в административно-наказателните дела, 

образувани по електронни фишове и НП на органите по ЗДвП, 

заради противоречивата практика и очакваното ТР на ВАС  в тази 

насока. 

От всички разгледани 5 547 бр. дела през отчетната година, 

са приключени общо 4 864 бр. дела, което е 88% от делата за 

годината. /При сравнение с предходните години се наблюдава 

увеличение в общият брой на приключени дела спрямо делата за 
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разглеждане – през 2013 – 85 %, а през 2012г. - 87% . / Известното 

редуциране в постъплението на делата и балансиране на 

натовареността, несъмнено е обезпечило по-голяма времева 

възможност на съдиите за по-срочно разглеждане и приключване 

на  съдебните дела през отчетната 2014г., което е намерило и своето 

реално отражение в отчитания резултат за приключени през 

годината дела./ 

От общия брой свършени дела през 2014 година, 

гражданските са 2861 дела, а наказателни – 2003 броя дела. 

От гражданските дела, приключени в 3-месечен срок са 

2500 бр. дела или това е 88% от делата, а от наказателните дела 

са приключени в този срок 1 527 бр. дела или това е 76 % от 

делата. Тези показатели и за отчетната година визуализират едно 

високо ниво на ефективност на правораздаването в съда на 

разгледани и приключени в кратки срокове съдебни дела./ 

При анализ на тази статистика се констатира, че по- 

големият процент на приключилите  в 3-месечен срок граждански 

дела е обусловен с естеството на делата, преимуществено от които 

са производства по чл.410 и чл.417 от ГПК, с формална процедура, 

с провеждано закрито производство при кратки процесуални 

срокове за произнасяне /100% приключили в този срок/, частни 

граждански дела и производства по чл.310 от ГПК/искания за 

обезпечения/, също характеризиращи се с бързи процесуални 

срокове на разглеждане и произнасяне, без провеждане на 

същински съдебен процес в публично съдебно заседание / 

съответно 97% и   80% от тези дела са приключени в този срок/ и др. 

В такъв срок са приключили и една значителна част от 

гражданските искови дела, разглеждани по общия ред /68%/, като 

забавянето при тези дела се дължи основно на специфичната  

процедура по размяна на книжа, връчване на книжа и призоваване в 

гражданското производство, която е доста по-бавна във времето в 
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сравнение с процедурата   в наказателното производство, обвързана 

и с инструктивни срокове за насрочване, разглеждане на делата, 

отсрочване на делата и изписване на мотивите към съдебните 

актове .  

От наказателните и административно наказателните дела, в 

такъв срок са приключили делата, за които закона изисква 

произнасяне в кратки срокове / производства с предложения  по 

реда на чл.78а от НПК ,  частно –наказателни дела, за които  не се 

налага провеждане на същинско наказателно производство със 

събиране на доказателства в публично съдебно заседание /99% от 

тези дела са в този срок/, разпити пред съдия  /100% от делата са в 

този срок/,  дела по УБДХ/100 % от делата приключват в този срок/, 

както и по-голямата част от  наказателните дела от общ характер, 

които са с неусложнена фактическа обстановка и достатъчно 

събрани доказателства в досъдебна фаза за да не налага събиране на 

допълнителни такива от съда за разкриване на обективната истина / 

77% от тези дела са в този срок/.  

         При тези обективни показатели, действителната средна 

месечна натовареност на работещите съдии в БлРС за 

отчетната година при реално отработени  129.5  човекомесеца, е 

както следва: 

      -42,83 бр. дела  на човек за месец спрямо разгледаните дела, 

      -36,05 бр. дела на месец за съдия спрямо новопостъпилите 

дела и съответно 

      -37,56 бр. дела на месец за съдия спрямо свършените за 

отчетната година дела. 

       В сравнение с предходната 2013 г. се констатира намаление на 

натовареността по съдии. 

       През 2013 година средната натовареност спрямо разгледани 

дела на съдия за месец е била 51,23 бр. Дела, спрямо 

новопостъпилите през годината за месец  е била  43,77 бр. дела на 
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съдия и съответно спрямо свършените дела за месец на съдия е била 

41,12 бр. дела.  

      Това известно  занижение в натовареността  в сравнение с 

2013г.  е последица основно от една страна  от аналогично 

занижение в постъпленията на нови дела през отчетната 2014г. в 

сравнение с предходни периоди, а от друга страна така 

наблюдаваното балансиране на натовареността на магистратите , 

особено  след средата на 2014г. е последица и от предприетите 

адекватни и ефективни мерки за попълване на кадровия дефицит в 

съда ни  от страна на ВСС , чрез увеличаване на съдийският ни щат 

с още двама районни съдии, започнали реално работа в 

РС-Благоевград  непосредствено след  назначаването им с 

процедурата по чл.194 от ЗСВ. 

 

 

 АНАЛИЗ И ПРОФИЛ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 

 

 При анализ на профила на  вида дела, чието постъпление 

е довело до констатираното намаление в натовареността се 

установява  следното по отделения:  

В сравнение с предходната 2013г., през отчетната 2014г. в 

наказателното отделение на съда  се констатира намаление на 

новопостъпилите дела общо с  413 бр. дела.  

Това намаление при проследяване профила на 

постъпленията се дължи на основно на  редуцирано постъпление 

на: 

- чнд дела-разпити, чието постъпление  през 2012г.  е било 

167 бр. дела, през 2013г.-149 бр. дела, а през отчетната 2014г.  

г.-94 бр. дела,  
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-административно-наказателни дела, чието постъпление 

през  2012г. е било 993 бр. дела, през 2013г.-1001 бр. дела, а през 

2014г.-674 бр. дела.   

/В предходната отчетна година занижението на делата бе в 

намаленото постъпление на дела с искания за разкриване на 

трафични данни по ЗЕС, които през 2013г. са били 289бр. дела, но 

през отчетната 2014г. постъплението на тези дела е  при известно 

завишение, а именно – 320 бр. дела. / 

Констатира се незначително  намаление в постъплението 

на дела, образувани по ОА  в сравнение с 2013г., когато 

постъплението от такива дела е било 390 бр. дела, а през отчетната 

2014г., постъплението на такива дела е от 374 бр. дела. 

 Същевременно обаче е налице увеличение в 

постъплението на дела за разглеждане на  престъпления: 

- против личността /през 2013г-16 бр. дела, през 2014г.-26 

бр. дела/, 

- престъпления  против брака, семейството и младежта 

/през 2013г.-24бр. дела, през 2014г.-33 бр. дела / 

- престъпления против дейността на държавните органи 

и общ. Организации / през 2013г.-13 бр. дела, през 2014г.-26 бр. 

дела/. 

 

В Гражданското отделение през отчетната 2014г. също  се 

наблюдава известно намаление в постъплението на новите 

дела, което е от порядъка на 346 бр. дела, в сравнение с 

предходната 2013г.  

При анализа  на това постъпление  по материя  се 

констатира, че най-съществено е намалението при постъпването на 

дела по : 
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-заповедните производства по чл. 410 и 417 от ГПК и 

ЗКИ, които са 1545 бр. дела - с 242 броя по-малко в сравнение с 

постъпилите от този вид дела за 2013г. /1787 бр. дела/, 

-граждански дела образувани за разглеждане на 

облигационни искове, които през 2013г. са били 435 бр. дела, а 

през отчетната 2014г.-301 бр.дела 

-граждански дела за разглеждане искове по КТ, които 

през 2013г. са били 91 бр. дела, а през 2014г.-66 бр. дела  

-граждански дела за разглеждане на искове за делби,  

чието постъпление през 2013г. е било 40бр. дела, а през 2014г.-29 

бр. дела.  

 В същото време се констатира увеличение в 

постъплението на други видове дела в сравнение с предходен 

период: 

           -дела за разглеждане на искове по СК , които през 2013г. 

са били 242 бр. дела, а през отчетната 2014г.-261 бр. дела,  

          - дела за разглеждане на вещни искове , които през 2013г. 

са били като постъпление 40бр. дела, а през 2014г.- 65 бр. дела.  

 

       През 2014 година  в НО на съда са работели по щат 5 съдии, 

които са разглеждали наказателни и административно-наказателни 

дела  при следната натовареност: 

 

          - 37,07 бр.дела на съдия спрямо разгледаните дела 

          - 31,88 бр. дела спрямо новопостъпилите дела 

          - 33,38 бр. дела спрямо свършените дела 

За сравнение в предходната 2013г.  натовареността на тези 

съдии е била средно месечно, както следва: 

          - 48,11 бр.дела на съдия спрямо разгледаните дела 

          - 42,29 бр. дела спрямо новопостъпилите дела 

          - 42,45 бр. дела спрямо свършените дела . 
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            Това известно занижение в натовареността е предимно 

последица от намалението на  новообразуваните дела през 2014г. за 

разпити пред съдия от досъдебна фаза и 

административно-наказателни дела и като цяло не е повлияло на 

същинската натовареност и работна ангажираност на съдиите 

в НО, тъй като се е запазило  нивото на натовареност  в това 

отделение за разглежданите дела със същински съдебен процес 

по НПК и ЗАНН от предходната година, ведно с висок 

интензитет на заседателните им графици и участие в публично 

съдебно заседание..  

През отчетната година в Гражданското отделение на съда са  

били ангажирани до м.08.2014г. 6 бр. съдии . В последствие са 

настъпили значителни промени  През отчетната година обаче 

настъпиха значителни промени  в състава на това отделение поради  

преместване на съдиите Владимир Ковачев и Саша Алексова в 

други съдилища и назначаване на нови съдии, които бяха 

разпределени за работа в това отделение към 01.08.2014г. – Татяна 

Маркова и Силвия Николова. Така при  средната натовареност в ГО 

на база отработени човекомесеци – 70,5 за 2014г.  средната 

натовареност на съдия в ГО е била, както следва: 

 

-47,13 бр. дела спрямо разгледаните дела 

-39,08 бр. дела спрямо новопостъпилите дела  

-40,58 бр. дела спрямо свършените дела  

 

За сравнение, през 2013г.  средната месечна действителна 

натовареността на гражданските съдии  в това отделение е била, 

както следва:  

 

-67,38 бр. дела спрямо разгледаните 

-56,38 бр. дела спрямо новопостъпилите 

-57,05 бр. дела спрямо свършените 
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   Това известно занижение в натовареността на съдиите в 

ГО, както и при съдиите в НО се дължи и е предимно последица от 

намалението на  новообразуваните дела през 2014г.  по чл. 410, 

чл.417 и ЗКИ, което като цяло не е повлияло на същинската 

натовареност и работна ангажираност на съдиите в ГО, тъй 

като се е запазило  нивото на натовареност  в това отделение за 

разглежданите дела със същински съдебен процес  в публично 

съдебно заседание по ГПК, както и през и предходната година.  

 

 

          АНАЛИЗ И ПРОФИЛ НА РАЗГЛЕДАНИТЕ ДЕЛА  

 

От всички разгледани през отчетната година общо 3323 

бр. граждански дела, делата по чл.410 и чл.417 от ГПК, ведно с 

делата по ЗКИ възлизат на 1577 бр. дела. 

От всички разгледани през отчетната година общо 2224 

бр. наказателни дела, образуваните дела за разпити пред съдия са 

94 бр., а делата образувани във връзка с предоставяне на 

информация по ЗЕС в досъдебна фаза са общо 320 бр. 

Общият брой на разгледаните бързи производства по 

граждански дела  за 2014 година е 88, при 115 за 2013 година и 

139 броя за 2012 година, като се наблюдава намаление в тяхното 

постъпление.  

Различна е статистиката при разгледаните през 2014г. бързи 

производства по наказателни дела, които  за 2014 година са  

били 81 броя, за 2013 година -58 броя, а за 2012г.- едва  33 броя 

дела.  Такива са предимно дела за разглеждане на общоопасни 

престъпления по чл.343б и чл.343в от НК. 

Постъпилите през 2014г. незабавни производства по НПК 

са 2 бр.. 
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 Приключените наказателни дела от общ характер при 

условията на съкратено съдебно следствие са 30 бр.Констатира се 

намаление на общият брой наказателни дела, които приключват със 

съкратено съдебно следствие , които за сравнение през 2013 година 

са били 40 броя, а през 2012 година са били 30 бр. Причината за 

тези резултати е  разглеждането на наказателни дела с усложнена 

фактическа обстановка и спорни тези в процеса на страните, които 

препятстват възможността за провеждане на съкратено съдебно 

следствие по НПК.  

През последните три години  се наблюдава значително 

намаление на делата по УБДХ, които през 2014 година са 22 

броя,  през  2013 година са били 23 бр. , а през 2012г.- 50 броя дела.  

Така направеният анализ на профила на  постъпилите  и 

разглеждани дела, при съобразяване на вида дела довели до 

намаление в постъплението  за 2014г. и в двете отделения на съда, 

обосновават извода, че въпреки констатираното по-малко 

постъпление на нови дела и в двете отделения за отчетната 2014г., 

се е запазило високо ниво на натовареност на районните съдии, 

които са били ангажирани в разглеждането на по-малко дела без 

провеждане на публичен съдебен процес и постановяване на 

съдебен акт по същество, но  в  същото време са били натоварени 

с висок обем от дела, които изискват провеждане на съдебен 

процес по НПК, ГПК или ЗАНН, събиране на доказателства и 

постановяване на съдебен акт по същество при приключване 

на такива дела. Наред с това и като действителна средномесечна 

натовареност по съдии и по отделения, РС-Благоевград е бил 

високо натоварен съд и за 2014г. съгласно критериите за това 

на ВСС, материализирани в Анализ за натовареността на 

органите на съдебна власт от м.март. 2014г. Според този Анализ, 

приет от ВСС  с Решение по Протокол №18/17.04.2014г.,  

районните съдилища с натовареност от разглеждани 
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средномесечно дела  от 35 до  50 бр. дела , се считат за  съдилища 

с висока натовареност , а през отчетната 2014г. средномесечната 

натовареност от разглеждани дела на съдия в РС- Благоевград е 

била от порядъка на 42.83 бр. дела /действителна натовареност/ и 

съответно от 35.56 бр. /натовареност по щат при пълна и ефективна 

ангажираност на всички 15 бр. съдийски щатове, които не са били 

ефективно заети през отчетната година по изложени по-горе 

причини/. 

Отчитайки наличната обективна статистика за натовареност 

на РС-Благоевград и нуждата от кадрови ресурс за балансиране и 

нормализиране на работните условия и осъществяване на срочно и 

качествено правосъдие съобразно очакването на гражданите,  със 

свое Решение по Протокол№33/17.07.2014г., ВСС прие решение  за 

увеличение в щата на съдиите на БлРС с още 2 бр. съдии, 

преместени при условията на чл.194 от ЗСВ от ПРС и назначени на 

работа в РС- Благоевград, считано от 01.078.2014г.  В резултата на 

това кадрово решение на ВСС се балансира в значителна степен 

кадровия дефицит в съда  и  районните съдии успяха да се справят  в 

добри срочни и качествени показатели с възложената им работа 

през 2014г. При ефективно заемане на утвърдените за момента 

15 щата за съдии считаме, че натовареността на 

благоевградските районни магистрати би била нормализирана 

и близка до средната в страната за районно ниво, поради което  

и не се налага друго актуализиране на съдийският ни щат към 

този момент.  

С Решение  на ВСС  по Протокол от 29.05.2014г. е 

утвърдена минималната натовареност на административните 

ръководители на съдилищата, като за областен съд с щатната 

численост на РС-Благоевград е определена натовареност на 

административният ръководител 70%, а на зам.административният 

ръководител и ръководители с приравнени на заместник функции 
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-90% натовареност . Именно такава е била и въведената 

натовареност  за ръководството на съда през отчетната 2014г., а 

всички останали съдии са работели при 100%-на натовареност  в 

своето отделение . 

През отчетната година в районен съд-Благоевград не са 

образувани и разглеждани дела с особен обществен интерес по 

критериите на ВСС.  

 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА НАТОВАРЕНОСТТА ПО 

СЪДИЛИЩА В БЛАГОЕВГРАДСКИ РЕГИОН 

 

И през отчетната 2014г.  година РС-Благоевград като 

областен център отново бе и най- натовареният районен съд от 

всички други съдилища в Благоевградски съдебен район. Така 

при действителна натовареност  за разгледани дела средно месечно 

от съдия в РС-Благоевград са отчетени по 42.83 бр. дела, за 

РС-Разлог -36.79 бр.дела, за РС-Петрич-35.3 бр. дела, за 

РС-Сандански- 32.64 бр. дела и за РС-Гоце Делчев- 27.69 бр. дела. 

 

 

Бележка : Изложената информация е онагледена в 

Приложение №1: Сравнителна таблица за движението на 

гражданските и наказателните дела през 2014г., Отчет за работата 

на Районен съд -Благоевград за 12 месеца през 2014г.общ и по 

отделения при сравнителен 3-годишен анализ, Таблици за 

натовареността по видове дела и за индивидуална натовареност по 

съдии в гражданското и в наказателното отделение през 2014г., 

Сравнителна графика за натовареността на районните съдилища в 

Благоевградски съдебен район през 2014г. 
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      Ш.ДВИЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА 

 

              1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

1.1. ПОСТЪПИЛИ И РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

През изминалата 2014г. общият брой на постъпилите 

/новообразувани/ граждански дела в съда е 2755 бр. дела. А общият 

брой разгледани граждански дела за същата година е 3323 бр. 

дела. 

Най-голям дял от новопостъпилите дела са делата по чл. 410 

и чл.417 от ГПК и по ЗКИ - 1545 бр. дела и дела с облигационни 

искове-301бр., други дела – 453 бр., искове по СК-261 бр., други 

граждански дела-453 бр. дела, искове по КТ-66 бр. , вещни искове 

-65 бр. 

1.2. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Общият брой на свършените граждански дела за 

отчетната година е 2861 бр. дела, което представлява 86% от 

разгледаните дела /3323/. От тези свършени дела са приключили в 

3-месечен срок 2500 бр. дела, което е близо 87% от всички 

свършени дела за отчетната година в ГО. В такъв срок по 

принцип приключват всички дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 

делата по ЗКИ, обезпечителни производства, дела по ЗЗДН, 

вписване на откази от наследство, даване на разрешение за теглене 

на суми от детски влогове, дела по КТ, бързи производства, както и 

някои дела по СК. 
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За отчетния период са свършени общо 260бр. дела по СК, 

394 бр. дела свързани с облигационни искове,417 бр. други 

граждански дела,  69 бр. дела по КТ, 59 бр. дела по вещни искове, 31 

бр. дела от административен характер, 28 бр. дела по делби и т.н. 

Общият брой на свършените граждански дела по искови 

молби през отчетната година бележи известно намаление в 

сравнение с предходната отчетна година, което е последица от 

констатираното  намаление в постъплението на граждански  дела 

през отчетната година, като  общият брой  на приключените дела за 

2013 са били 3138 броя, а за 2012 година-3662 броя . 

1.3. НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Несвършените дела през 2014 г. са 462 бр., като същите са 

предимно такива от отчетната година. Несвършени са основно  

свързани със спорове по вещни искове, облигационни искове 

между търговци  и делба, които изискват по-дълги срокове и 

процедури , в това число и на разглеждане и обжалване пред 

по-горна инстанция. 

В сравнение с несвършените дела от предходни години се 

наблюдава намаление  в броя несвършени дела от предходна 

година, които през 2013 са 568 броя, а през 2012 година са били 

605 броя,  което е индикация за  завишената срочност в 

работата на съдиите в ГО през отчетната година, дължаща се и 

на констатираното намаление в обема работа от намаленото 

постъпление на заповедни производства през 2014г.  
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1.4. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Прекратените граждански дела през отчетната година са 

общо 431 броя, което онагледява намаление в сравнение с 

прекратените дела през 2013 – 506 броя и за 2012 – 439 броя дела 

От прекратените 431 броя дела, 47 бр. дела са прекратени 

поради сключена спогодба или извънсъдебно споразумение на 

страните по ГПК. Тази статистика показва намаление на 

приключилите съдебни дела поради постигната спогодба и 

извънсъдебно споразумение на страните, одобрено от съда в 

сравнение с предходни години, като за 2013 са били 57 броя и 

известно увеличение на делата приключени по този ред в 

сравните с 2012г., когато с одобрена от съда спогодба са 

приключили 45 броя. Този анализ показва и през отчетната година 

проявяваната от съда активност  за мотивиране  на страните в 

процеса към  сключване на спогодба за приключване на техните 

спорове по възможно най-бърз и непротиворечащ на закона и 

морала начин .  

 

         1.5.СПРЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

      Спрените през отчетната година граждански дела са общо 35 

броя, при 38 броя за 2013 и 37 броя за 2012, което сочи на 

известно намаление  в броя на спрените дела . Относно тази 

категория дела в съда се извършва ежемесечна статистика и анализ 

за спрените дела и причините за спиране, като се констатира, че  

спрените дела и през отчетната година са основно такива 

изчакващи решаването на преюдициален спор за изхода на делото 

или спрени по взаимно съгласие на страните, обичайно при 

изразено то тяхна страна желание за постигане на спогодба за 

разрешаване  на спора.  
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ВЪЗОБНОВЕНИ ГРАЖДАНСИК И АДМИНИСТРАТИВНИ 

ДЕЛА  

 

    През отчетната година са възобновени след даден ход на делото 

по същество 9 бр. граждански дела и 2 бр. административни. При 

анализ на причините за това възобновяване се открояват допуснати 

процесуални пропуски от страните, включително и по представяне 

на доказателства относими и необходими за изясняване на 

обективната истина по спора.  

 

                 2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

2.1.ПОСТЪПИЛИ И РАЗГЛЕДАНИ НАКАЗАТЕЛНИ 

ДЕЛА 

През изминалата 2014г. общият брой на постъпилите 

/новообразувани/ наказателни дела в РС е 1913 бр .дела. 

Общият брой разгледани наказателни дела, в това число и 

н.а.х.д. за изминалата 2014г. е 2224 бр. дела. 

При сравнителен анализ на постъпленията по наказателните 

дела за предходен период се констатира известно намаление на 

новопостъпилите, разгледани и съответно приключени дела от 

съдиите в НО спрямо 2013г., когато  новообразуваните дела са 

били 2326 и съответно  през 2012 година, когато 

новообразуваните дела са били  2511 броя. 

При направата на профил на новообразуваните за 2014г. 

наказателни дела, се констатира увеличение в сравнение с 

предходната година на образуваните дела за престъпления 

против личността, престъпленията против брака, семейството 

и младежта и престъпления против дейността на държавните 

органи и обществените организации. Същевременно се 

констатира намаление в постъплението на дела с престъпления 
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против собствеността, документните престъпления,  

общоопасните престъпления и престъпления против 

стопанството. 

Като цяло през отчетната 2014г. година се констатира 

намаление във внесените обвинителни актове от 

РП-Благоевград с 16 броя /внесени общо 374 бр. обвинителни 

актове, по които са образувани и разгледани дела от общ 

характер/, в сравнение с предходната 2013 година /внесени общо 

390 обвинителни акта/, а в сравнение с 2012  намалението е с 29 

броя  обвинителни акта / внесени общо 403 бр. ОА/. 

Статистиката очертава съществено намаление  на делата 

за провеждане на разпит пред съдия, които за отчетната 2014г. 

година са 94 броя, за 2013 - 149 броя, а за 2012 -  167 бр.  

През отчетната година се наблюдава незначително 

увеличение на внесените искания за разрешения по ЗЕС , като 

за 2014г.  същите са 320 броя, при 289 броя за 2013 година и  488 

броя искания по ЗЕС за 2012 година. 

 Основното постъпление и съответно основен дял на 

разгледаните от съдиите  в НО дела през отчетната година са 

били: административно-наказателен характер дела/674бр./,  дела за 

общоопасни престъпления /136 бр./, престъпления против 

личността / 100 бр/, престъпления против брака, семейството и 

младежта /33 бр./  документи престъпления /29бр. дела/, тъжби /62 

бр/ и дела по чл.78а НК – 58 бр. 

 2.2.СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Общият брой на свършените наказателни дела за 

отчетната година е 2003 дела, което е 90% от разгледаните дела 

за 2014г., като  през 2013 година този процент е бил  88%, а за 2012 

година е бил  близо  89% .  
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От всички свършени дела през 2014 година /2003 броя/ в 

тримесечния срок са приключили 1527 броя или 76 %, докато 

през 2013 година  в тримесечния срок са приключени 1723 броя от 

всичко свършени 2335 бр. дела или това е  74 % от тях . За 

сравнение през 2012г. от приключените 2564 бр. дела , 

приключени в 3-месечен срок са общо 1924бр. дела, което е 75% 

от делата. Тази статистика показва  запазване и през отчетната 

година на висок процент приключени наказателни и 

административно-наказателни дела  от съдиите именно  в 

3-месечен срок.  

В такива кратки срокове по принцип приключват всички 

дела, които се разглеждат в производството по чл.382 от НПК, 

делата по чл.78а от НК, делата със съкратено съдебно следствие, 

БП, производствата по чл.25 вр.с чл.23 от НК, делата по УБДХ, 

делата за разпити пред съдия, делата с някои общоопасни 

престъпления /343б, 343в от НК/,  дела с някои документни 

престъпления,  дела с престъпления против брака, семейството и 

младежта, престъпления против собствеността  и н.а.х.дела, които 

не са свързани със събирането на повече доказателства и 

назначаване, респ. изслушване на съдебни експертизи и 

по-продължителен съдебен процес  за събиране на доказателства и 

установяване на обективната истина  по делата.  

Най-голям дял от свършените през 2014 година дела са тези 

от административно-наказателен характер – 743 броя,  частно 

наказателните дела /747 бр. дела/, дела с общоопасни 

престъпления/141бр./, дела с престъпления против собствеността 

/108 бр./, тъжби / 65бр./, дела по чл.78а НК /57 бр./ 
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2.3.НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Несвършените наказателни дела през отчетната 2014 година 

са 221 броя,  което представлява значително  намаление в 

сравнение с несвършените наказателни дела през 2013 година – 

311 броя, а през  2012 година – 320 броя. Тази статистика 

несъмнено онагледява по-високо качество и ефективност на 

правосъдието, прилагано от магистратите в НО, което е 

корелативна последица и от по-малкото постъпление на някои 

дела, обезпечили повече времева възможност за срочно 

разглеждане и приключване на останалите наказателни и 

административно-наказателни дела в отделението. От своя 

страна несвършените дела са предимно такива от отчетната година , 

образувани в края на отчетния период или наказателни дела от общ 

характер с усложнена фактическа обстановка, повече участници и 

ангажиран по-голям обем от доказателства или частно-наказателни 

дела с множество свидетели, спорни тези на страните в процеса, 

включително и в нередки случаи особено по делата от частен 

характер - с изключително изострени междуличностни отношения.  

 

2.4. ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Общият брой на прекратените наказателни дела през 2014 

година 440 броя, от които прекратени поради приключване на 

спора по предложение за одобряване на споразумение са 149 бр. 

дела. Този резултат онагледява намаление в приключените със 

споразумение и прекратени  заради това дела в сравнение с 

предходната 2013 година – 500 броя / от тях със споразумение или 

спогодба 277 броя/  и  за 2012 година общо прекратени 448 броя /от 

тях по споразумение и спогодба 271 броя/.  
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 Приключени от съдебно заседание чрез постигане на 

спогодба/помирение/ или съгласуване на споразумение по 

наказателни дела от общ характер са 115 бр. дела. Този резултат 

онагледява намаление в приключените със споразумение и 

прекратени дела в сравнение с предходната 2013 година – 500 

броя / от тях със споразумение или спогодба 277 броя/  и  за 2012 

година общо прекратени 448 броя / от тях по споразумение и 

спогодба 271 броя/. От приключените по този ред дела през 2014г., 

със спогодба са приключили 5 бр. наказателни дела от частен 

характер.  Тази статистика също показва ефективно упражняване 

правомощията и на съдиите от  НО  за насочване на страните 

към диференцирани процедури или помирение за  

окончателното и по-бързо приключване на съдебният спор .  

     2.5. СПРЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

През отчетната 2014г. няма спрени наказателни дела.  

Статистиката за предходните години е – 1 брой спряно дело за 2013 

година и 1 брой за  2012 година. Тази статистика също показва 

добрата организация на работа във връзка с разглеждането и 

приклюването на делата от страна на магистратите в НО.  

2.6. ВЪЗОБНОВЕНИ АДМИНИСТРАТИВНО- 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 През отчетната 2014г. възобновени нахд след даден „ход на 

делото по същество“  са  16 броя . При анализа за причините на това 
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възобновяване, се констатира, че основание за последното е главно 

преценката на съда за събиране на допълнителни доказателства, във 

връзка с максималното  изясняване на съдебния спор, след 

проявена пасивност на страните в процеса по този въпрос до даден 

ход на делото по същество и /или въведена нова и различна 

практика в тази насока от АС-Благоевград по върнати от 

касационен контрол дела в срока за произнасяне на обявени за 

решаване административно –наказателни  дела от вида на 

върнатите такива./ 

             2.7. ВЪРНАТИ ДЕЛА НА ПРОКУРАТУРАТА 

 

През отчетната 2014г.  делата върнати за доразследване в РП 

са 16 бр. дела, като  за 2013 са били 14 броя, а за 2012  година са 

били също 14 броя.   От върнатите дела през 2014г., 15 бр. са били 

дела с ОА по наказателни дела от общ характер и 1 

бр.постановления по чл.78а от НК. 

 Основните причини за връщане на ОА и Постановления на 

РП и през отчетната година бяха свързани с пропуски във 

фактическото описание на всички квалифициращи белези за 

конкретното престъпление, както и противоречие и пропуски 

между фактически твърдения в обстоятелствената част на 

прокурорските актове и диспозитива на същите . постановено е и 

връщане на ОА заради непредяваване на материали от досъдебна 

фаза на пострадало лице, което не е  заявило изрично, че не желае 

такова предявяване. И през отчетната година  прави впечатление в 

практиката, че  след въведената с НПК възможност за обжалване на 

такова връщане на ОА  от съда, тези актове на РС се обжалват пред 

по-горен съд по почти всяко дело, дори и при очевидни пропуски 

при изготвяне на ОА, което рефлектира негативно и значително 
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върху сроковете за отстраняване на констатираните процесуални  

пороци в досъдебната фаза и съответно върху  приключването на 

делото в тази фаза и внасянето му за разглеждане в съда, което 

считаме за неудачно решение на нормотвореца, което не е в полза 

на по-доброто правораздаване .  

Бележка: Отразената информация по този раздел е 

онагледена в приложение №2: Сравнителни диаграми за 

постъпили, разгледани, свършени, приключени в 3-месечен срок и 

останали несвършени за отчетната година граждански и съответно 

наказателни дела, Сравнителна Таблица за движението на делата в 

ГО и НО за три години, Сравнителна таблица за прекратените дела 

за три годишен период в РС, Сравнителна таблица за спрените и 

възобновени дела в РС за 3 години, Диаграма и Сравнителна 

таблица за върнатите дела на РП за 3- годишен период. 

 

3.ВЪЗЗИВЕН И КАСАЦИОНЕН КОНТРОЛ И 

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 

 3.1. ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

През изминалата 2014 година общият брой на обжалваните 

дела е 902 броя, от които граждански 294 и наказателни 608 

дела.  

За сравнение през  2013 година общият брой на обжалваните 

съдебни актове е бил 849 броя, от които граждански дела – 299 

броя и наказателни дела – 550 броя, а през 2012 година 

обжалваните дела са били 740 броя..  

Статистиката за три години сочи значително увеличаване  

на броя дела с обжалвани крайни съдебни актове . Причината се 
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свързва с по-големият брой на приключени дела през отчетната 

година, в сравнение с предходни такива.  

 

 

   3.2 ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

Общият брой на влезлите в сила съдебни актове, които не са 

били предмет на проверка по жалба или протест през 2014 година 

3962 броя или 81 % от всички приключени през годината дела. 

Общият брой на влезлите в сила съдебни актове, които не са 

били предмет на проверка по жалба или протест през 2013 година  

4624 броя или 84 % от всички приключени през годината дела. 

При сравнение с предходни периоди се наблюдава  намаление на 

влезлите в сила съдебни актове постановени през отчетната 

година, които за 2012 година са 5486 бр. дела / 88%/, което е 

последица главно от по-малкият обем и разгледани дела през 

отчетната година, но повече приключени дела с обжалвани 

съдебни актове. Тази статистика несъмнено онагледява 

продължаващата трайна  тенденцията и от предходните отчетни 

години за едно изключително високо ниво на ефективност, 

качество и справедливост на съдебните актове на 

благоевградските магистрати, които не са провокирали в 

страните интерес и мотив за тяхното обжалване пред по-горна 

инстанция в цели 81% от всички приключени дела за 2014г. в 

съда. 
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3.3. ПРОВЕРЕНИ ПРИ ВЪЗЗИВЕН И/ИЛИ 

КАСАЦИОНЕН КОНТРОЛ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

През отчетната 2014 година са върнати от въззивен и 

касационен контрол 808 броя дела, от които граждански 241 и 

наказателни 567 броя дела. В сравнение с предходните години се 

наблюдава  увеличение във върнатите от въззивен и касационен 

контрол дела. За сравнение през 2013 година са върнати от 

въззивен и касационен контрол 805 броя дела, от които 262 броя 

граждански дела и 543 броя наказателни дела, а през 2012 година 

общо 700 броя дела.  

От общо върнати след въззивен и касационен контрол 

през 2014 година 241 бр.граждански дела, потвърдените съдебни 

актове по тях са 160 бр. , отменените - 36 бр., а изменените- 38 

бр. Прекратени са били 7 бр. дела при инстанционен контрол. 

Общият процент на потвърдените и изменени съдебни 

актове по граждански дела  от всички върнати такива през 

2014 година е 82 %, при 87 % през 2013 и  при 81% през 2012 

година . Тази статистика е доказателство  и през отчетната година  

за едно високото качество на правораздаването на 

магистратите в ГО .  

По отношение на отменените съдебни  актове при въззивен 

и касационен контрол в това отделение се констатира  известно 

увеличение в броя на отменените съдебни актове, които през 

2014 година са 36 броя, през 2013г. са  30 броя и намаление в 

сравнение с  2012г., когато отменените съдебни актове при 

въззивен контрол са били  41 броя.   

При анализ на причините за отмяна на  съдебните актове по 

граждански дела се запазват няколко основни такива, констатирани 

и в предходния годишен отчет, а именно: представяне на нови 

доказателства във въззивната инстанция, която извършва 
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допълване на доклада на съдията-докладчик и така предоставя 

допълнителна възможност на страните в по- горното ниво за 

представяне на нови доказателства, отказ или оттегляне на иска, 

постигане на спогодба между страните, като и наличието на 

противоречива практика във въззивната инстанция по отношение 

на идентични казуси, разглеждани в РС. 

 

От общия брой върнати 567 броя наказателни дела след 

въззивен и инстанционен контрол, потвърдени са 386, 

отменени са 138 броя, изменени са 25 броя и прекратени 18 броя 

дела. За сравнение  през 2013 година  са  върнати от въззивен и 

касационен контрол 543 броя наказателни дела, от които 

потвърдени са 353 броя дела, изменени са 44 броя, отменени са 132 

броя, и са прекратени  14 броя наказателни дела. 

Общият процент на потвърдените и изменените съдебни 

актове след инстанционен контрол през 2014 година в НО е 

72%, като през  2013 година този процент е бил 73%, а през 2012 

година- 83%.  

При анализа за причините довели до това увеличение в боря 

на отменените  съдебни актове на съдиите в НО,  от една страна се 

констатира съществено увеличение на броя обжалвани актове 

в НО /567 бр. за 2014, 550бр. за 2013г., при 446-за 2012г/ а от друга 

страна този процент на отменени актове е резултат основно от  

отмяната на съдебни актове при касационен контрол пред 

Административен съд –Благоевград по 

административно-наказателните  дела, разглеждани в БлРС.  

При анализа на причините и основанията за отмяна на 

решенията на районните магистрати обаче се констатира, че 

преимуществено тази отмяна е последица от въвеждана и 

поддържана  противоречива практика на АС- Благоевград при 

разглеждането на идентични съдебни казуси, което освен че 

рефлектира върху статистиката за отменени съдебни актове, води 

до една неяснота за правилният начин на решаване на даден 
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идентичен спор и до пълна непредвидимост на крайният резултата 

от решаването на делото, което рефлектира върху степента на 

обществено доверие в гражданите и ЮЛ относно  работата на 

съдебните институции по административно-наказателни дела.  

През отчетната 2014г. от общият брой 138 дела с отменени 

съдебни актове в НО, 111бр. са делата от 

административно-наказателен характер и само 7 бр. са 

отменените съдебни актове за 2014г. по наказателни дела от общ 

характер . Тази противоречива практика е мотивирала 

инициирането на писма с искания както до АС- Благоевград, така и 

до ВАС за предприемане на организационни мерки за уеднаквяване 

на практиката, включително и чрез изготвянето на ТР по 

прилагането на ЗАНН и вида събирани доказателства в 

касационната инстанция, а така също и относно установяването и 

доказването на нарушения по ЗДвП  с електронен фиш. По 

последната тема ОС на ВАС изготви решение №1/26.02.2014г. по 

тълк. дело №1/2013г. във връзка с приложението на чл.189, ал.4 от 

ЗДвП./ 

3.4.  ВЪРНАТИ ДЕЛА ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ  

През отчетната 2014 година общият брой на отменените 

съдебни актове  в НО от по-горна инстанция и върнати дела за ново 

разглеждане  са  44 броя, от които върнати за ново разглеждане са  

32 бр. административно-наказателни дела , 5  бр. с тъжби и 6 бр. 

дела с ОА.  Като преобладаваща причина за връщане на тези дела 

от АС- Благоевград  се сочи събирането на писмени доказателства, 

каквито могат да бъдат събирани от БАС по реда на АПК и 

съгласно практиката на ВАС и другите съдилища в страната, 

несъбрани писмени доказателства от районен съд , не е основание 

за отмяна на съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане , 

защото това е доказателствен с пропуск, който може да се попълни 
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и санира именно от касационната инстанция. Въпреки това, една 

част от съдебните състави в БАС са отменили съдебните актове на 

БлРС и са върнали делата за ново разглеждане с указание за 

събиране именно на писмени доказателства, за други идентични 

казуси, други състави на БАС са разгледани спора по същество и не 

са връщали делата на РС за ново разглеждане . Последното отново е 

мотивирано инициирането на уеднаквяване на практиката от страна 

на БАС по тези дела, както и иницииране на ТР, чрез председателя 

на ВАС за приложението на чл. 219, ал.1 от АПК.  

През 2013г. общият брой на отменените съдебни актове 

от по-горна инстанция и върнати съдебни дела за ново 

разглеждане е бил 43бр. дела. От тях наказателни и 

административно-наказателни са  били 41 броя. Това незначително 

завишение на  отменените  и върнати дела за ново разглеждане от 1 

бр. дело в сравнение с 2013г.  считаме , че се дължи основно  на 

по-големият брой обжалвани пред касационна инстанция нах дела , 

в сравнение с предходната година. Като преобладаваща причина за 

отмяна и връщане на  наказателни дела от общ характер за ново 

разглеждане  за определен съдебен състав е посочена  липсата на 

достатъчно мотиви за обосноваване на крайният съдебен акт .  

През 2014г. са отменени и върнати за ново разглеждане в 

ГО от въззивен и касационен контрол общо 8бр. дела, от които 6 

бр. граждански и 2 бр. –административни дела. За сравнение, с 

предходната 2013г. отменените актове и върнати дела за ново 

разглеждане са били 2бр.  граждански дела. Като преобладаваща  

причина за отмяната и връщането на гражданските дела за ново 

разглеждане се откроява прилагането на процедурата по ГПК за 

постановяване на неприсъствени съдебни решения, като 

въззивният инстанция е счела, че  в тази процедура са нарушени 
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при разглеждане на делото права на страните в процеса по 

призоваване и участие. 

 

Бележка. Отразената информация по този раздел е 

онагледена в Приложение №3 : Диаграма за свършените и 

необжалвани съдебни актове, Сравнителна таблица за резултатите 

от върнатите обжалвани граждански и наказателни дела за период 

от три години, Сравнителна таблица за обжалваните съдебни дела в 

тригодишен период, Сравнителна таблица на отменените и върнати 

за ново разглеждане съдебни дела в тригодишен период и такава за 

въззивен и касационен контрол по актовете на отделните съдии за 

отчетния период, таблица за профила на отменените съдебни 

актове по видове дела в НО. 

 

IV. РАБОТА НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ И 

СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

  1. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ 

През отчетния период  от съдиите по вписванията в Районен 

съд –Благоевград са извършени общо 6256 броя  вписвания, 

отбелязвания и заличавания, от които 3888 бр. – образувани 

канцеларски дела и 2368 бр. нотариални дела. Броят на приетите и 

обявени завещания са общо 31 бр. Издадени са  общо 8334 бр. 

преписи, удостоверения и справки. Постановените определения за  

отказ за вписване, отбелязване и заличавене  са 100 бр. като 

отменените актове на съдията по вписвания с такива откази са  2 бр. 

Така посочените по-горе данни  сравнени с данните за 2013 

година  сочат на известно  увеличение  в работата на съдиите по 

вписванията, както при  вписаните актове, така и при 

удостоверенията. /За предходната 2013г. броят на извършените 
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вписвания на актове възлиза на 5671, докато за 2012 година  общият 

брой на вписванията е  бил 4782бр./ 

     При тригодишно сравнение на статистиката  се констатира 

една тенденция на постепенно нарастване на вписванията и 

предоставените други услуги на граждани и институции от тази 

съдебна служба. Причините за това се свързват както с нормативната 

уредба, която разшири кръга на актовете, подлежащи на вписване, 

така и нарасналия  обем на работа на съдебните изпълнители и 

намаляването през 2014 година на държавните такси или изцяло 

освобождаването внасянето на такива при вписване на някои видове 

актове , като напр. АДС  и АОС , решения на поземлени комисии и 

др. Следва да се отбележи също, че през отчетната 2014 г., част от 

нормативната уредба, касаеща работата на съдиите по 

вписванията/Правилника за вписванията/, е действал в три различни 

редакции, уреждащи, както различен кръг актове, подлежащи на 

вписване, така и различен ред, процедура на вписване, което особено 

затрудни работата на съдиите по вписванията, имайки предвид и 

несъобразения софтуер на Агенция по вписванията с нито една от 

тези редакции. 
 

 

  

2.РАБОТА НА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

      През  2014 година в съдебно-изпълнителната служба  са   

образувани 201 броя дела. Заедно с висящите в началото на 

отчетния период  са разглеждани общо през отчетната година 1856 

броя изпълнителни дела. От  тях  са приключени  103 броя и 

събрани суми в размер на 580238.00 лв. 

     Сравнявайки броя на новопостъпилите изпълнителни дела  през 

отчетния период  с новопостъпилите дела през предходната  2013 

години се установи, че е налице намаляване  броя  на 

новопостъпващите  дела   за 2014г, като този брой дела през 2013г. са 

били 327 .  От друга страна е налице  почти двойно увеличение  на 
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събраните суми  през 2014г. по разглежданите изпълнителни дела, 

в сравнение с тези през 2013г./ 273 876.00лв /, което  несъмнено е 

доказателство за по-голямата активност и качество на работа на  

двамата държавни съдебни изпълнители през отчетната година. 

           С промените в  НОРИДПИ и СК се констатира  увеличение  на  

работата по делата за издръжка, изплащана по реда на посочената 

Наредба. 

              През 2014 година бе извършена и  тематична планова  

проверка от Инспектората към МП на дейността на СИС, като 

резултатите от същата бяха положителни и се констатира много 

добра организация на работа, условия на работа в съда и 

никакви пропуски  в дейността на двамата държавни съдебни 

изпълнители на РС- Благоевград . Бяха изведени и добри 

практики от тяхната работа, изрично отбелязани в доклада на 

проверяващите инспектори при приключване на проверката. 

Тези обективни констатации от доклада на компетентните 

проверяващи лица са ярко доказателство за изключително 

високото качество и ниво на работа и отговорност  при 

изпълнение на служебните задължения на държавните съдебни 

изпълнители при РС-Благоевград  през отчетната 2014г. В 

същият доклад е посочени изрично и, че ръководството на РС- 

Благоевград  е създало много добри условия за работата на 

държаните съдебни изпълнители, което допълнително улеснява 

тяхната дейност. 

 

 

       

           V. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

 

През 2014 година са постъпили за разглеждане 374 дела с 

обвинителни актове, 62 броя дела по тъжби от частен характер и 

58 броя дела по предложения на РП по чл.78а НК. 

Съдените през 2014 година по дела от общ характер са 411 

лица, от тях осъдени са 388 и оправдани 15 лица. От тези съдени 
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лица 9 са непълнолетни, като през 2013 година са били 7, а през 

2012 година – 12 лица. 

 

Съдените лица по дела от частен характер през 2014 

година са 76, от тях осъдени 14, а оправдани 15 лица. За 

сравнение съдените лица по дела от частен характер през 2013 

година са 73, при 64 за 2012 година. 

 

Общо съдените лица по реда на чл.78а от НК за отчетната 

година са били 58 лица, като по този ред са наложени 

административни наказания на 52 лица. С наложени 

административни накацания по този ред през 2013 година са 48, 

докато през 2012 година са били 63 лица. 

 

   При анализа на причините за постановените оправдателни 

присъди и през отчетната година се констатира, че оправдаването 

на лицата е основно  резултат  от недоказаност на обвинението 

и/или непрецизирането му с установените факти в досъдебната 

фаза, което в нередки  случаи е последица от преследването на 

кратки срокове за приключване на делото в досъдебната му фаза по 

НПК, за сметка на разкриване на обективната истина на база 

събиране на всички възможни, допустими и относими към 

съответният случай доказателства по НПК. Този начин на работа 

води до  удължаване на времето за разглеждане на такива дела в 

съдебната им фаза, поради необходимостта от събиране на 

допълнителни доказателства за разкриване на обективната истина и 

проверка на противоположните тези на страните  в процеса, като  

ненужно усложнява и обременява съдебния процес.  
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      По видове престъпления от общ характер, осъдените лица в 

периода 2012-2014г. са както следва: 

 
ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

дела от общ характер 2012 

в т.ч. 
Непълнолетн

и 2013 

в т.ч. 
Непълноле

тни 2014 

в т.ч. 
Непълноле

тни 

1.Престъпления против 
личността 23 1 17 1 19 1 

2.Престъпления против 
правата на гражданите 4   2       

3.Престъпления против 
брака, семейството и 
младежта 19   24   33   

4.Престъпления против 
собствеността 126 9 146 6 120 6 

5.Престъпления против 
стопанството 30 1 21   22 1 

6.Престъпления против 
фин., данъчната и осиг. 
система         1   

7.Престъпления против 
дейността на държ.органи, 
общ.организации  9   17   22   

8.Документни престъпления 39   56   31   

9.Престъпления против реда 
и общественото спокойствие         2   

10.Общоопасни 
престъпления 147 1 138   138 1 

13.Военни престъпления 1           

ОБЩО: 398 12 421 7 388 9 

13.Дела от частен характер 28   12   14   

14.Дела по чл.78а НК 63 2 48 2 52   

15.ЧНД             

16.НАХД              

ОБЩО: 489 14 481 9 454 9 

 

Най-много са осъдените лица за: общоопасни 

престъпления /138/, престъпления против собствеността /120/, 

престъпления против брака и семейството /338,  документи 

престъпления /31/. 
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През отчетната 2014 година са оправдани 15 лица, като през   

2013 г.  са 13 , при 11 оправдани за 2012г.  

 

По видове престъпления, оправданите лица са както следва за 

периода 2012 - 2014 година: 

дела от общ характер 2012 2013 2014 

1.Престъпления против 
личността 4   5 

2.Престъпления против правата 
на гражданите     2 

3.Престъпления против брака, 
семейството и младежта 3 2 2 

4.Престъпления против 
собствеността 2 8 2 

5.Престъпления против 
стопанството 2   1 

6.Престъпления против фин., 
данъчната и осиг. система       

7.Престъпления против 
дейността на държ.органи, 
общ.организации        

8.Документни престъпления   2 1 

9.Престъпления против реда и 
общественото спокойствие       

10.Общоопасни престъпления   1 2 

11.Престъпления против 
отбр.способност на републиката        

12.Престъпления против мира и 
човечеството       

ОБЩО: 11 13 15 

13.Дела от частен характер 5 10 15 

14.Дела по чл.78а НК 7 7 3 

15.ЧНД       

16.НАХД        

ОБЩО: 23 30 33 

Най-много са оправданите лица за: престъпления против 

личността /5бр./ 
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Съотношението на осъдени спрямо оправдани лица по 

делата общ характер през отчетната 2014 година е 97 %,  като  

този процент е напълно идентичен и се запазва както през  2013 

година, така и  през 2012 .  

 Видовете наложени наказания на осъдените лица при 

сравнителен анализ за отчетната година и предходни периоди са 

както следва: 

НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ 

       

       

  общо 

лишаване 
от 
свобода 
условно 

лишаване 
от 
свобода 
реално глоба пробация 

други 
наказания 

2012 398 126 74 25 167 6 

2013 421 142 71 32 169 7 

2014 388 145 55 27 149 12 

Тази статистика показва, че най-голям дял през 2014 година 

от наложените наказания са: „Лишаване от свобода“-за 200  лица 

/от тях на  „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок по чл.66, ал.1 

от НК – 145 лица и „Лишаване от свобода“ без изпитателен срок – 

55 лица/, „Пробация“ – за 149 лица.  

Най-често  през 2014г. е налагано наказание : "Пробация" 

/за 169 лица/,  "Лишаване от свобода" с изпитателен срок по чл.66, 

ал.1 от НК  / за  142 лица/ и "Лишаване от свобода" без изпитателен 

срок /за  71 лица/.  

Посочените цифри показват известно намаление в броя 

наложени наказания за отчетната година, което е в корелативна 

връзка и с по-малкият брой на  разгледани дела и съответно 

по-малкият брой осъдени лица за отчетната година.  
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Основната причина за преимуществено налаганите като вид 

на посочените наказания и през отчетната 2014г. се свърза с 

обстоятелството, че повечето от осъдените лица  не са били  

осъждани и с обременено съдебно минало и/или са договорили 

такова наказание при сключване на споразумение с РП, което съдът 

е одобрил като непротиворечащо на закона и морала. По-тежките 

наказания /“Лишаване от свобода без изпитателен срок“/ са 

налагани на осъждани лица и такива с утвърдени престъпни 

навици, чийто брой е бил значително по-малък в сравнение с броя 

на другите съдени лица през отчетната година.    

През 2014г. са наложени като размер наказание 

"Лишаване от свобода", както следва: 

      

НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 

    

    

  общо 
до 3 
години 

над 3 
години 

2012 74 66 8 

2013 71 62 9 

2014 55 53 2 

 

Преимуществено през 2014 година видно от 

статистиката са налагани наказания „Лишаване от свобода“ до 

3 години /за 53 лица/ и над 3 години /за 2 лица/. За сравнение през  

2013г. са наложени наказания "Лишаване от свобода" до 3 години 

/за 62 лица/ и съответно над 3 години /за 9 лица/, като причините за 

това индивидуализиране на наказанието са аналогични като 

посочените по-горе такива за обществената опасност и 

характеристики на осъдените лица. 
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През отчетната 2014 са образувани 3 дела по ЗБППМН, 

като са приложени мерки спрямо 3 лица. Аналогична е била 

статистиката и за предходната 2013г. , като наложените 

възпитателни мерки са спрямо 2 непълнолетни  лица. През 2012 

година е образувано само 1бр. такова дело и са наложени 

възпитателни мерки  спрямо едно лице. 

Общият брой на образуваните дела по реда на УБДХ през 

2014 година дела е 22 броя, при 24 броя за 2013 и 50 броя за 2012 

година. 

 

     ДЕЙНОСТ НА СЛУЖБА“БЮРО СЪДИМОСТ“  

 

За изминалата 2014 година в Служба“ Бюро Съдимост“ са 

издадени 8 687 броя свидетелства за съдимост, а издадените 

справки за съдимост са 2339 броя. 

За сравнение през 2013 година в Бюро "Съдимост" на БлРС 

са издадени 9244 броя свидетелства за съдимост и са направени 

2422 броя справки за съдимост, а  през  2012 година са издадени  

8837 бр. свидетелства за съдимост и са направени  2536 бр. 

справки. Тази статистика онагледява за поредна година 

изключителната натовареност на тази съдебна служба и огромният 

обем от работа, извършван от единственият служител  работещ  там 

с изключителна отговорност и всеотдайност . За подпомагане на 

неговата работа при отсъствие, в съда бяха обучени служители и от 

други съдебни служби, които на ротационен принцип да заместват 

отсъстващият титуляр в Бюро „Съдимост“, за да не се нарушава 

обичайният работен ритъм и възможността гражданите да бъдат 

обслужвани срочно и качествено както досега от тази съдебна 

служба.  
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През 2014г.  продължи прилагането на активираната от МП 

електронната услуга за издаване на електронно свидетелство 

за съдимост, във връзка с която услуга, чрез Бюро „Съдимост“ при 

РС- Благоевград  са издадени 37 бр.   електронни свидетелства за 

съдимост на граждани, при 11  бр. издадени такива през 2013 

година.   

Бележка: Изложената статистика е онагледена и в 

Приложение №4 към доклада, съдържащо: Сравнителна 

Диаграма на осъдените спрямо оправдани лица за периода 2012- 

2014г. и Сравнителни таблици за работата на Бюро съдимост и 

образуваните наказателни дела по УБДХ в тригодишен период от 

време. 

 

         МАТЕРИАЛНА БАЗА, ТЕХНИЧЕСКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.МАТЕРИАЛНА БАЗА, ТЕХНИЧЕСКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ 

 

Районният съд-Благоевград няма самостоятелна сграда и се 

помещава в част от Съдебната палата на Благоевград, която е 

собственост на Министерство на правосъдието на РБългария . 

Съгласно нарочна заповед на министъра на правосъдието 

№М-03-510/14.02.1995г.от 1995г., на РС-Благоевград са 

предоставени за ползване от 1-ви етаж на палатата : помещение 

№117, 118, 119, 120,121,126,127 и 128, ведно с  ЦЕЛИЯТ ВТОРИ 

ЕТАЖ от сградата. РС е настанен в тази сграда и е съвместен 

ползвател на същата заедно с ОС-Благоевград и ОП- Благоевград . 

Към настоящият момент обаче съдът ни не ползва 

предоставените му помещения от министъра на правосъдието и 

голяма част от тях се ползват от съдии и служители на ОС- 
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Благоевград  без изричното съгласие  на РС или промяна на 

волята на министъра в тази насока. Заради тази фактическа 

ситуация към настоящият момент  от целия 2-ри етаж на Съдебната 

палата, който по Заповед на министъра е предоставен за 

самостоятелно ползване на БлРС,  на съда ни са оставени за 

ползване  само 7 бр. кабинети, в които всички районни съдии с 

изключение на административните ръководители, са настанени за 

работа по двама в кабинет. Съдебните секретари на РС- 

Благоевград нямат свои  кабинети нито на първи, нито на втори 

етаж от палатата и с времето са били принудени да се настанят в 

2-те стаи за съвещание на съдебните състави към зала №3 и зала№4 

на 2-ри етаж, като в такава стая са настанени по цели 6 бр. 

секретари при грубо нарушение дори на минималните изисквания 

за работно място по действащата нормативна уредба. Призовкарите 

на РС-Благоевград също нямат свои кабинети и работно място в 

площта предоставена за ползване на РС от Съдебната палата и  са 

настанени в общо помещение в мазето заедно с призовкари на ОС. 

Системният администратор на съда също  няма свое работно място 

и кабинет  в площта предоставена за ползване на  РС и е настанен в 

кабинета на системните администратори на ОС-Благоевград. 

Помещение №118 от първи етаж,  предоставено за ползване на РС 

по заповед на министъра, вместо да се оборудва  и ползва за 

работни места на служители на РС, на 10.12.2014г. е обявено  от 

Ръководството на другият ползвател ОС за Адвокатска стая  само 

на  този съд, без знанието и волята въобще на ръководството на 

БлРС.  През м. март 2015г. дата предстои попълване на щатният 

състав на съдиите в РС- Благоевград с още 3-ма магистрати, за 

които обаче съдът ни няма вече обективна възможност да 

обособи и оборудва работно място в Съдебната палата, докато 

по- голямата част от съдиите в ОС са настанени в самостоятелни 

кабинети както на етажа, предоставен за ползване на този съд по 
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визираната заповед на министъра, така и на 2-ри етаж от 

палатата, който  е предоставен за ползване именно на РС. Тази 

битова ситуация  създава затруднение в работата на съдиите и 

служителите на РС-Благоевград и за преустановяването й 

неколкократно е отправяно искане към ръководителя на ОС за 

освобождаване на предоставените за ползване помещения на РС по 

заповедта  на министъра на правосъдието, но до настоящият 

момент  този орган проявява бездействие и не съдейства на 

Ръководството на РС за решаването на визираният битов проблем 

по обективен и справедлив начин, с което допълнително се създава 

напрежение в работата на всички ни.  

 

2.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МРЕЖА 

И през отчетната година продължи успешното ползване на 

внедреният през 2001 г. със съдействието и помощта на ААМР и 

ПРСС в РС програмен софтуер за управление на делата /АСУД/. 

Същият улеснява организацията и работата на съдиите, съдебните 

служители и обработването на документите в съдопроизводството, 

подпомага електронното управление на делата, създаването, 

поддържането и работата с електронни папки и електронни 

документи. Чрез АСУД се поддържа вътрешна поща за съдиите и 

съдебните служители , както и  електронен обмен на документи и 

информация с РП- Благоевград, поддържат се електронни регистри 

и електронни книги, свързани със съдопроизводството, както и 

обемен на статистика по различни показатели. Чрез АСУД се 

осъществява електронен обмен на електронни дела и документи и с 

Окръжен съд-Благоевград, осъществява се случайното 

разпределение на делата в това число и по коефициенти за 

сложност, както и  случайно разпределение на съдебните 

заседатели  в съдебните състави по наказателни дела.  Тази система, 
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изключително улеснява документооборота в съда и подпомага 

административната дейност на ръководството. 

Чрез АСУД автоматично продължи изготвянето на 

бюлетините за съдимост по делата, с което изключително се 

подпомага дейността и поддържаната база данни за осъдените лица 

в "Бюро съдимост". Този програмен продукт осигурява и 

автоматично изработване на справките за съдимост на лицата. 

През отчетната година продължи ползването на 

Автоматизирана система „Бюра съдимост" от служителите при 

„Бюро съдимост" за издаване на свидетелства и справки за 

съдимост. Чрез тази система се осигурява комуникация с централен 

сървър и в рамките на няколко часа се получава обратна 

информация за съдебният статут на лицата, които са родени в други 

населени места, а това улеснява гражданите при издаването на 

свидетелство за съдимост с местоживеене различно от 

месторождението им.Тази система обезпечи и възможността за 

издаването на електронни свидетелства за съдимост, при 

процедурата за това въведена от МП. 

През 2014г. продължи активното използването на Модула 

към АСУД за случайно разпределение на делата, при отчитане 

на комплексната сложност за същите, чрез който се обуславя 

прозрачност, отчетност и възможност за осигуряване на съразмерна 

натовареност на съдиите при разпределението на делата по 

материя. По този начин Модулът за случайно разпределение на 

делата гарантира съразмерност относно индивидуалната 

натовареност на съдиите по отделения  и при съобразяване и 

отчитане фактическата тежест и правната сложност на 

разпределяните дела.  

Видно от направената статистика през отчетната година за 

постъпилите и разпределени съдебни дела по съдии във всяко от 

двете отделения, този Модул обезпечава възможност за 
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съразмерно разпределение  между съдиите на идентични дела с 

различна комплексна сложност /лека, средна и тежка/, като за 

магистратите, които са били ангажирани целогодишно в 

работата на съда и са участвали в това разпределение на 

новопостъпилите дела е постигнато освен случайно 

разпределение на тези новопостъпили дела и една сравнителна 

съразмерност на тяхната тежест . Последното дава възможност за 

обезпечаване и гарантиране  на равни условия за работа на 

всички магистрати в съответното отделение, във връзка със 

съдопроизводството. /Известна несъразмерност се констатира 

само по отношение на разпределените дела на магистрати, които са 

новопостъпили през отчетната година или са отсъствали за 

продължителен период от време, заради което и разпределените им 

по вид и тежест дела са по-малко в сравнение с магистратите, 

ангажирани в работата на съда през цялата отчетна година. 

Аналогично, констатира се разлика в натовареността от 

разпределените дела и по отношение на шифрите за комплексна 

сложност "2" и "1.5", които онагледяват за съдиите разпределени 

дела по време на  дежурство, а те се разпределят ръчно на дежурен 

съдия, както и делата с исканията по ЗЕС. Известна разлика в 

натовареността при разпределение на  делата се констатира също 

така и между новопостъпилите дела за административният 

ръководител, зам. административният ръководител и 

ръководителят на ГО, и останалите магистрати в съответното 

отделение, след като по нарочна Заповед на Председателя на съда, 

натовареността касателно постъплението на дела за тези трима 

магистрати бе редуцирано съответно до 70%-за председателя  и 

90%-на зам.председателя и ръководителите на отделение, заради 

обема от допълнителни дейности и административна работа, 

свързана с управлението на съда, които обективно не позволяват 

съвместяването на тези административни дейности със 100% 
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натовареност при разпределението и разглеждането и на съдебни 

дела./ 

При анализа на ефективността от приложението на това 

допълнение към Модула за разпределение на делата, чрез 

разпределянето им и  по комплексна сложност и през отчетната 

година се констатира, че по-голямата съразмерност на 

постъплението по отделения и магистрати се обезпечава при 

по-голямо постъпление на дела от една и съща статистическа 

група, примерно заповедни производства и нах.дела . Категорично 

обаче се налага извода, че и  на този етап в съдебната система на 

България няма друга и по-добра алтернатива за обезпечаване 

на съразмерност на разпределените дела по сложност и 

създаването на равни или поне сравними условия за работа на 

магистратите във всяко от двете отделения на съда,както и 

такива между двете отделения, поради което това 

нововъведение се отчита от съдиите и ръководството на съда 

като една добра практика, чието приложение следва да 

продължи и за в бъдеще. 

Аналогичен извод и оценка за тази практика на 

РС-Благоевград се обосновава и при въведените от 

ръководството на съда обективни измерители чрез АСУД за 

обезпечаване на съразмерна натовареност на съдебните 

служители в отделните съдебни служби /Съдебни секретари, 

Деловодство, Архива/, като измерването на натовареността и 

критериите за това на всяка от службите е съобразено с естеството 

на извършваната в службата дейност. Чрез тази организационна 

мярка освен, че се  гарантират равни условия на труд и на 

съдебните служители, се повишава качеството на работата им, 

мотивираността им и възможността за обективна преценка за 

обучения и насочване на ротационен принцип за подпомагане 

и заместване в работата на отсъстващи служители в други 
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съдебни служби, с което се обезпечава  непрекъснатост и 

нормален ритъм на работата на съда и извършваните 

административни услуги за граждани и адвокати   в 

РС-Благоевград.  

През отчетната година продължи ползването на програма 

"Lotus notes" в съда , чрез която се обезпечава възможността за 

поддържането на мрежова и електронна връзка и обмен на 

информация и документи с РП-Благоевград и ОС- Благоевград. 

След закупуването на нов сървър през 2013г., за 

прехвърлянето  на наличната до момента информационна база на 

съда, генерирана от 2001г. през 2013г. , съдът закупи със средства 

отпуснати от ВСС  и  IBM LOTUS DOMINO COLLABORATION 

EXPRESS AUTHORIZED USER LICENSE + SW 

SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS. Тези лицензи 

продължиха да обезпечават поддръжката на ползваните технологии 

в съда и  дават право за използване на Lotus Domino сървър  с 

всички необходими инструменти за изграждане Lotus 

Domino/Notes среда и през цялата 2014г. 

Продължи изключително успешното и ефективно 

приложение на въведеният "Единен портал за предоставяне на 

пълната информация до делата", макар и все още в тестова 

версия, до създаването, въвеждането и утвърждаването на такава на 

национално ниво от страна на ВСС. Ползването на продукта се 

оценява много добре както от потребителите-адвокати и 

юрисконсулти, така и от съдебните служители. Адвокатите могат 

да правят дистанционни справки по делата си по всяко време, както 

и да копират документи от тях в незаверени копия, без да се налага 

да използват утвърдената процедура с депозиране на молба и 

резолюция на съдията- докладчик, каквито се изискват при 

направата на физически справки на място в съда и съдебните 

служби съгласно Правилника за администрацията в съдилищата.  
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От своя страна съдебните служби са разтоварени от направата на 

такива справки, като нововъведението спестява и консумативи за 

копиране на документи от делата. За ефективността и полезността 

на това технологично нововъведение сочи и направената 

статистика за потребителите на Портала, според която, към 

31.12.2014г.  за близо 2-годишното си функциониране този 

Електронен портал  в РС-Благоевград  се ползва  от  97 адвоката от 

различни адвокатски колегии  в страната /Благоевград, София, 

Варна, Пазарджик, Ловеч, Стара Загора и Пловдив, Хасково, 

Враца, Видин /.  Според водената статистика  в съда за ползване на 

Електронния портал, тези адвокати  са правили справки и 

осъществявали самостоятелно дистанционен електронен достъп до 

делата по общо  1945  дела на РС-Благоевград. През отчетната 

година използваният  Електронен портал  обезпечаваше и 

техническа възможност за изпращане на електронни призовки и 

съобщения по електронен път до страните и адвокатите в 

съдебните дела. 

През м.февруари на 2014г. в съда се извърши смяна на 

ползваната до момента антивирусна програма Kasperski 

Anti-Virus с нова такава- ESET Endpoint Antivirus. Лицензиите 

за този продукт са закупени от ВСС и предоставени за ползване на 

съда. 

През 2014г. продължи ползването на правно 

информационната система АПИС 7, АПИС 7 - Регистър+, 

счетоводна програма "Конто" и интегрираната система за 

управление на човешките ресурси "Аладин“. 

През отчетната година продължи актуализирането и 

допълването на Интерфейса на Интернет страницата на 

Районен съд -Благоевград, чрез която се осигурява достъп до 

съдебната информация и съдебните административни услуги в съда  

за гражданите и адвокатите.Доказателство за полезността на 
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предоставяната информация чрез сайта на съда ни е 

статистиката , като  само за 2014г.  са регистрирани 46 436 бр. 

посещения на потребители в сайта.  

 През 2014г. се въведе в реална експлоатация обмена на 

данни между Автоматизираната система за управление на 

делата  и ядрото на ЕИСПП. Единната информационна система за 

противодействие на престъпността е  национално интегрирана база 

данни за фактическото състояние на престъпността. В системата се 

въвежда и генерира цялата информация по наказателните 

производства от извършване на престъплението, образуването на 

досъдебно производство, повдигане на обвинение, наложената 

мярка за неотклонение, актовете на разследващите органи, 

съдебните актове от всички инстанции, до  изпълнението на 

наказанието за осъденото лице. 

И в рамките на  отчетната 2014 г. продължиха да се ползват 

активно  поставените 2 бр. ПОС–терминалните устройства  през 

2012г.  в Счетоводството на съда, във връзка със заплащането на  

държавни такси и разноски, като за отчетния период  са извършени 

3970 броя транзакции на стойност 49 457  лв.  

       През отчетната година,   в следствие на постигнатото между МП 

и НАП споразумение  № 93-00-218/03.10.2012 година за електронен 

достъп на ДСИ до електронния регистър на НАП, се прилага КЕП, 

който осигурява по-бърз достъп  до информацията за 

имущественото състояние на длъжниците по изпълнителните 

дела.      

Бележка: Изложената статистика е онагледена в 

Приложение №5-Случайно разпределение на делата по 

фактическа и правна сложност/шифри за сложност/ за периода 

18.07.2011г.-31.12.2014г., Статистика за персоналната 

натовареност на съдиите през 2014г. по отделения  и Графическа 

статистика за посещаемостта на Интернет сайта на съда 
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     3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ 

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ 

 

Като цяло, към момента в Районен съд-Благоевград е 

обезпечено едно добро ниво на техническо оборудване  и  всички 

работни места на районните съдии и служителите са снабдени с 

компютърна техника и принтери, което несъмнено подпомага и 

улеснява пряката им трудова дейност.  

През 2014г.  със съдействието на ВСС бяха  закупени 4 броя  

нови компютърни конфигурации за преместените с Решение на 

Съвета през м.07.2014г. двама нови магистрата от ПРС в БлРС и за 

двамата  новоназначените  съдебни служители. Наред с това беше 

закупен 1 бр.  мрежови принтер от нисък клас и 1бр. бюро за 

кабинета на съдебните секретари. 

Съда е снабден също с 3 бр.  копирни машини, които се 

ползват в службите "Деловодство", "Архив" и "Съдебно 

изпълнение.  

Към м.31.12.2014г. РС-Благоевград разполага общо с 57 

компютърни конфигурации, 27  принтери, от които един цветен и 4 

мултифункционални устройства.  Голяма част от тази техника 

обаче е морално и физически остаряла и се налага нейното 

поетапно подменяне/ През 2013 година Висшия съдебен съвет 

уважи искането на нашия съд за такава  поетапна подмяна на 

компютърното оборудване и одобри капиталови разходи по 

бюджетната сметка на БлРС, с които са закупиха 5 нови 

компютърни конфигурации, които замениха 5 такива закупени 

през 2001 година. През следващата година е необходима поетапната 

подмяна и на друга част от наличната компютърна техника и 

най-вече тази, която  е закупена  през 2003г. и 2005г. В 
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РС-Благоевград управлението на делата става именно по електронен 

път, както и направата на множество справки, цялото движение на 

документооборота, воденето и извеждането на ежемесечна 

статистика за дейността на съда и работещите в него съдии и 

съдебни служители, поддържане и водене на редица регистри, книги  

и справки.В този смисъл компютърната техника е най-активно 

ползваната такава в работата на съдиите и съдебните служители и 

без нея е обективно невъзможно  управлението на съдебните дела и 

предоставянето на административни услуги за гражданите. 

Изключително интензивното ползване на тази компютърна техника 

от своя страна перманетно през цялата година, несъмнено води до 

нейното изхабяване, а така също и морално остаряване, 

предоставящо повреди и налагащо разходи за периодични ремонти 

на по-старата техника.  

 За подпомагане работата на съдебните служители  трябва 

да  се закупят също нови 2 бр. сканиращи устройства, които са 

необходимо за дигитализирането на всички писмени документи 

към създаваните и поддържани електронни папки на съдебните 

дела в РС- Благоевград, което е изключително обемна и 

амортизираща  наличната техника дейност. 

За улесняване на  информираността на гражданите и 

адвокатите при работата на съдебните състави в публично съдебно 

заседание, както и за по-ефективната времева организация на 

провежданите публични заседания е необходимо да се закупят и 

поставят електронни информационни табла за съдебните зали, 

в каквато насока следва да се направи  искане за допълнително 

финансиране и съдействие от ВСС при бюджетен ресурс за това. 



 

53 

Предвид увеличаващият се обем от дела за съхранение , с 

лед тяхното приключване ежегодно, се налага и закупуването на 

нови стелажи за 2-те обособени Архивохранилища на съда  за 

граждански и наказателни дела.  

С оглед улесняване на работата и постигане на 

по-ефективни резултати е необходима подмяна на техническото 

оборудване в  СИС – Благоевград /компютри и копирна техника/. 

VII.ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪДА 

През отчетната година В Районен съд-Благоевград 

продължи използването на въведените времеви измерители за 

ангажираността на съдебните секретари в зала, които дават 

възможност за равномерно разпределение на натовареността им. 

Ежеседмично се изготвяше статистика по състави, която е основа за 

направата на графика за разпределение на секретарите и участието 

им в съдебни заседания  за следващата седмица. От своя страна 

въвеждането на случайно разпределение на делата и по  шифри 

за сложност /фактическа и правна сложност за всеки 

статистически шифър и вид дело/, гарантира съразмерност в 

натовареността на съдиите по отделения и обезпечава равни 

условия за работа на магистратите при високи времеви и 

качествени показатели на тяхната дейност. 

Въведените организационни мерки от предходната 

година за съразмерност в натовареността и на служителите в 

служба“Деловодство“  също продължиха да се прилагат 

ефективно и през 2014г. Наред с това се въведоха организационни 
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мерки за контрол при архивирането на съдебните дела и 

срочност на тази дейност, контрол и срочност при вписването 

на съдебните актове, при изготвянето на съдебните протоколи 

и служебното издаване на изпълнителни листове по делата, 

които мерки обезпечиха и по-добри времеви  показатели на 

тези извършвани административни дейности в съда.  

 През отчетната година  в  изпълнение на набелязаните 

стратегически цели на Ръководството на съда и оптимизиране 

работата  на  този съдебен орган  се изготвиха и утвърдиха и нови 

организационни правила и процедури, както следва: Правила за  

обезпечаване на достъп до съдебна информация на адвокатите, 

актуализация и допълнение на Вътрешните правила за 

разпределение на делата, Вътрешни правила за електронно 

получаване и изпращане на съдебни документи, призовки и 

съобщения.  

През 2014г. започна ефективното използване на откритият в 

края на 2013г. Медиационен център-Благоевград, създаден по 

инициатива и с активното участие на РС-Благоевград, като 

съвместно с медиаторите за Благоевградски регион и 

АК-Благоевград, Ръководния екип на РС- Благоевград съгласува и 

организира  провеждането на ежеседмични безплатни  

дежурства на медиаторите в Центъра за предоставяне на 

безплатни консултации на гражданите относно приложението на 

този алтернативен способ за решаване на спорове, предимствата на 

медиацията при разрешаване на спорове в сравнение със съдебните 

дела, ролята на медиатора в медиационната процедура и др. Освен 

подпомагане и мотивиране на гражданите за използване на този 

алтернативен метод за решаване на съдебните спорове, тази 

инициатива имаше за цел и популяризиране на медиацията като 

един широко и ефективно прилаган способ за окончателно 

приключване на конфликти в множество европейски страни и 
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САЩ, препоръчван  и в редица европейски актове. Със същата цел, 

РС-Благоевград, АК-Благоевград и медиаторите в Благоевградски 

съдебен регион, организираха и първата по рода си 

Информационна кампания за популяризиране на медиацията, 

в рамките на която бяха поканени за участие представители на 

лицата предоставящи  потребителски услуги и медиатори с богат 

опит в областта на медиационните процедури, за да споделят 

същият и насърчат и мотивират използването на този алтернативен 

способ за бързо и окончателно разрешаване на съдебни спорове. 

Все със същата цел, ръководството на съда организира и бе 

проведена  през м.01.2014г. първата по рода си Обща 

конференция на съдиите от Наказателното отделение за 

едновременно насочване към медиация на страни по 

еднотипни /идентични/наказателни спорове от частен 

характер, които граждани  бяха инициирали десетки  дела по 

между си, образувани  в БлРС . В резултат на  тези съвместни 

усилия и инициатива на наказателните съдии , бяха направени 3 

извънсъдебни спогодби и приключиха 3 бр. от тези еднотипни дела 

по начин, предложен именно от страните и одобрен с акт на съда. 

Ръководителите на съда продължиха и през 2014г. 

участието си в работна група към Комисията за отчитане и 

анализ степента на натовареност на органите на съдебна власт 

при ВСС , във връзка с разработването на  унифицирана норма за 

натовареност, като БлРС участва и в проведеното първо по рода 

си национално анкетиране на ВСС за определяне времето и 

тежестта на разглежданите дела за районно ниво. От своя страна 

Председателя на съда продължи своето участие и в работна група 

към Министерство на правосъдието за изготвянето на ЗИД на 

ЗСВ, ГПК, НПК и АПК за въвеждане на е-правосъдие в 

съдебната система на страната.  
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През отчетната година съдебният администратор и 

ръководството на съда организира Ден за самообучение на 

съдебни служители , чиято цел бе  да се повиши квалификацията и 

познанията на съдебните служители за естеството на работа и 

функциите на служителите в другите съдебни служби, когато се 

налага да заместват свои отсъстващи колеги. Тази инициатива 

освен, че подпомага ефективното участие в работа на други служби 

при отсъствие на служители, мотивира и повече уважение и 

адекватна оценка на труда на всички съдебни служби в РС- 

Благоевград.  

През 2014г. районните съдии и съдебните служители взеха 

участие в редица обучения , организирани от НИП за повишаване 

на квалификацията си.  

И през отчетната 2014г. година съдиите в РС- Благоевград 

продължиха активно да изразяват становища по различни 

Проекти за закони и вътрешни актове на ВСС, по Проекта за 

Актуализирана Стратегия за реформа на съдебната система на 

МП, както и по предложения за ТР на ВАС и ВКС. Наред с това, 

отчетеният пропуск през миналата отчетна година  в нормативната 

уредба относно съхранението на дела след 1-ва делбена фаза при 

невнесения от съда ДТ са 2-ра фаза, мотивира иницииране на 

нормативни промени от страна на РС- Благоевград с негово  

предложение за решаване на този проблем, и през 2014г.  в новият 

приет от ВСС Правилник за съдебната администрация , този 

въпрос намери разрешение със създаването на разпоредбата на 

чл. 57 от него. 

През 2014г. административните ръководители на съда бяха 

поканени и взеха участие  в редица мероприятия на национално 

и международно ниво  във връзка с подобряване на 

правосъдието и дейността на органите на съдебна власт :  
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-Конференция  по Проект „EIRENE", създаден 

с   партньорството на ЕК, ПРСС,  Проекта "Мediation Europe" 

за популяризиране на медиацията като алтернативен способ за 

решаване на спорове и предлагането на законодателни промени за 

по ефективното й приложение  в страната ,  

          - Работни срещи на сформирана международна работна група  

по Проект на  "European Judicial Network ", във връзка с 

приложението на Европейска заповед за арест , иницииран от 

Английската кралската съдебна система и финансиран от ЕК, 

проведени във Вилнюс, Литва,  

          -Конференция на тема „Детско 

правосъдие-предизвикателство или възможност“,  по покана на 

министъра на правосъдието, където председателя на съда бе 

презентатор на тема, а мероприятието бе организирано  от 

Министерство на правосъдието и Българо -швейцарска програма за 

сътрудничество , с координацията на ПРСС и  с цел укрепване на 

правния и институционалния  капацитет на съдебната система в 

сферата на младежкото правосъдие,  

           -Конференция по Проекта „Правосъдие близо до хората“ 

на Център на НПО-Разград , където председателя на съда бе 

поканен за презентатор на добри практики в съда на 

тема:"Механизми и гаранции за обективност , прозрачност и 

защита на случайният избор при разпределение на делата ",  

            През 2014г. продължиха посещенията на официални гости  

и обмяната на опит и добри практики с магистрати от други 

страни, като  през м.06.2014г. в РС-Благоевград бяха на посещение 

френски магистрати от гр.Лил по Обменна програма на ЕМСО за 

2014г., която се осъществява с партньорството на ОП-Благоевград и 

НИП, а през м. 12.2014г. РС-Благоевград бе домакин на среща с 

участието на експертите Д-р Матю Клайман и Д-р Брайан Остром- 

главни консултанти в областта на съдебните изследвания в 

Националния център на щатските съдилища, които се запознаха по 

инициатива на КАОСНОСВ при ВСС, с проведеното анкетиране  в 

съда за изследване тежестта на делата чрез времето вложено в 
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тяхното разглеждане и  с практиката на РС- Благоевград за 

разпределение на делата на случаен принцип и по тяхната 

фактическа и правна сложност за всеки статистически шифър и вид 

дело.  

     За времето от 05.12.-17.12.2014г. РС-Благоевград организира и 

първите по рода си СЕДМИЦИ НА ДЕТСКАТА ПРЕВЕНЦИЯ,  

чиято цел бе повишаване на правната култура и информираност на 

малолетните и непълнолетните за работата на съда и прокуратурата 

и  за правата на децата в съдебните процедури. Всички училища в 

Благоевград заявиха желание за участие в първите по рода си 

изнесени "съдебни уроци" за деца, провеждани в Съдебната палата 

на Благоевград от съдии при РС-Благоевград и прокурори при РП- 

Благоевград. На децата бе представена мултимедийна презентация, с  

която те бяха информирани по подходящ и адаптиран за възрастта и 

психиката им начин с правата им като свидетели в съдебните 

процедури, с правата им на пострадали от престъпление, с правата 

им на деца пострадали от насилие или живеещи в риск. Децата бяха 

информирани също за последиците при нарушаване на закона на 

тяхната възраст и възможните възпитателни мерки, които се 

предвиждат когато нарушават закона. Същите бяха осведомени и за 

правата им в съдебната процедура, когато сами са извършили 

нарушение на закона, в това число и престъпление и се намират в 

конфликт с него. След мултимедийната презентация за участие на 

децата в съдебните процедури, на учениците бе представено и 

анимационно филмче по Конвенцията на ООН за всички права на 

детето, признати с този международен договор, като им бе 

предоставена и възможност да задават въпроси, на които отговаряха 

лично участващите в мероприятието за деня съдии от РС- 

Благоевград и прокурора от РП-Благоевград.  

          Традиционно на 10.12.2014г. в РС-Благоевград се организира 

и Ден на отворени врати, по инициатива на ВСС, която проява 

цели да повиши информираността на гражданите за работата на съда 

и да повиши тяхното доверие в работата на институцията. Тази 

отчетна година освен обичайната мултимедийна презентация за 

гражданите за функциите на съда, работата на съдиите и съдебните 

служби, съдебните процедури и предоставяни административни 
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услуги в съда, това мероприятие премина и  с акцент „Детска 

превенция“ и „Популяризиране използването на медиацията като 

алтернативен способ за решаване на спорове“. 

Предложения и идеи на  РС- Благоевград за прилагане на 

е-правосъдие  в съдилищата намериха отражение в нови 

Законопроекти на МП за изменение и допълнение на ЗСВ, ГПК, 

НПК и АПК, подготвени в рамките на работна група за 

е-правосъдие, в която участва и административният 

ръководител на РС- Благоевград .  

 Съдът продължи да актуализира Интернет страницата си, 

чрез която  улеснява гражданите и адвокатите за получаване на 

информация за работата на съда и за техните права в съдебните 

процедури на България и европейските страни.  Според водената 

статистика, само 2014г. година в сайта на съда има 43 643 

посещения на потребители.  

В края на 2014г.  бе създадена и Фейсбук страница на РС- 

Благоевград, която отпочна своето реално  използване от първият 

работен ден на 2015г., като по този начин съдът ни приложи 

най-новите и актуални форми на комуникация чрез ИТ технологии 

и социални мрежи, за да може да реализира комуникация с 

потребителите на съдебни услуги и да предоставя информация за 

дейността си до неограничен кръг адресати и субекти, търсещи 

такава информация и улеснени в получаването й именно по този 

технологичен начин. Чрез тази нова електронна страница на съда  

периодично  се предоставя  актуална информация за акцентите и 

новините от  работата на съда и дейността на съдиите и съдебните 

служители, както и важна информация за 

извършваните  административни съдебни услуги и достъпа до 
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правосъдие в нашия съд. Тази организационна мярка, считаме че 

допринася именно за повишаване на отчетността и прозрачността в 

работата на съда ни и посещаемостта на Фейсбук страницата на 

РС-Благоевград , в която са се регистрирали само за 2 месеца от 

отпочване на използването й  близо 450 постоянни 

потребители, е ярко доказателство за полезността на това наше 

организационно решение  за  гражданите.  

За обезпечаване на обективна външна оценка за 

цялостната дейност на съда по делата и предоставяните от него 

административни услуги и през отчетната 2014г. продължи 

провеждането на ежемесечна онлайн анкета чрез Интернет 

сайта на съда, а резултатите от анкетирането са следните:  

-При сравнение между отделните съдебни служби , 43% 

от потребителите са посочили , че най-висока оценка заслужава 

за работата си служба “Деловодство“ в съда, след това 

служба“Съдебни секретари“ /37%/, след това служба „Архив“, 

„Регистратура“, „Бюро съдимост“,“СИС“ и „Призовки“.При 

отговора на този въпрос са взели участие 1831 потребители в 

рамките на близо 5-месечно анкетиране. 

-93% от анкетираните 35 потребители  за месеца са 

посочили , че поддържаната с Интернет сайта на съда ни 

информация е полезна за тях и 7% са заявили, че не могат да 

преценят това. 

-89% от анкетираните 54 потребители за месеца  са 

поставили „Отлична“ оценка за работата на съдебните 

служители на РС- Благоевград през отчетната година, 

5%-много добра оценка, 4%-средна  и 2%-слаба , което е само 1 

потребител.  

-85% от анкетираните 128 -потребители са поставили 

„Отлична оценка“ за работата на съдиите през 2014г., 
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11%-много добра оценка, 3%-добра оценка , 1% средна оценка и 0% 

слаба оценка.  

-96% от анкетираните 67 потребители за месеца  са 

поставили „Отлична оценка“ за работата на ръководния екип 

в РС- Благоевград през 2014 година, 3%-са поставили „добра 

оценка“и 1%-„средна“, което е по 1 потребител за последните две 

оценки .  

-72% от анкетираните 66 потребители за месеца са 

посочили, че според тях, дейността на Ръководството на съда 

ни следва да се насочи към : по-активно прилагане на медиацията 

в съдебните процедури, 18%-към подобряване работата с деца в 

съдебните процедури, 7%-към подобряване срочността по делата и 

3%- към подобряване етично поведение на съдебни служители, 

което е 1 потребител от 66-те анкетирани.  

Тези данни от Интернет анкетирането  и през отчетната 

година отново  показват една много  висока външна оценка за 

работата на съдиите, съдебните служители и ръководния екип 

на РС- Благоевград, както и активно ползване на 

предоставяната от съда ни  информация за гражданите и 

адвокатите, посредством различните форми на 

информационните технологии и иновации. Констатира се и 

завидна активност  на потребителите  при поставянето на въпроси , 

свързани с бъдещата дейност на съда и ръководният екип, като по 

този начин от една страна на гражданите се дава възможност пряко 

да участват във вземането на организационни решения за 

оптимизиране на работата и достъпа до правосъдие в 

РС-Благоевград .  
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VIII. ПРОБЛЕМИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 

НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 

        Отново при работата на държавните съдебни изпълнители се 

посочва, че продължават проблемите с призоваването на 

длъжниците, поради упоритото им укриване, дължащо се на 

либералната нормативна уредба за  адресната им  регистрация. 

Заради последното, при връчването на призовките и съобщенията  на  

страните се налага често съдействие от органите на националната 

полиция. По този повод държавните съдебни изпълнители твърдят, 

че срещат изключителна подкрепа и съдействие в работата си от 

страна на служителите на ОД на МВР – Благоевград, както за 

връчване на призовки по изпълнителните дела, така и за извършване 

на изпълнителни действия. Сочи се още в отчета на тези съдебни 

органи, че  е останал неразрешен и през 2014г.  проблема с 

противоречивата  в нормативната уредба в  ЗМВР и ГПК, като  

текста на чл.431, ал.5 от ГПК практически е неприложим, което 

прави способа на изпълнение – “запор и опис на МПС” почти  

неизползваем .   

В  работата  на съдиите по административно-наказателни 

дела,  основен проблем  в НО бе отново противоречивата 

практика на АС- Благоевград по прилагането и тълкуването 

на чл.189  и чл.21 от ЗДвП,  във връзка с издаването на електронни 

фишове за нарушения на този нормативен акт от стационарна 

система за видео контрол на пътя. За преодоляване на този проблем 

РС- Благоевград с няколко свои писма инициира уеднаквяване на 

практиката на съставите в АС- Благоевград както по процедурата, 

така и по тълкуване на материалния закон . Изключителен проблем 

представляваше нееднозначното тълкуване на ЗАНН и 

приложимостта на давностните срокове за 

административно-наказателно санкциониране, заради което е 

инициирано и тълкувателно дело на ВАС и ВКС, приключило с 
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издаването на ТР№1/2015г. на общите събрания на тези две 

съдилища, но  приложимо едва през следващата отчетна година.  

През отчетната година не се наблюдаваха някакви значими 

проблеми за съдиите при прилагането на гражданските материални 

и процесуални закони  в ГО. 

                        VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        В заключение от изложеното може да се направи извода, че  

през отчетната 2014г. съдиите и съдебните служители в 

РС-Благоевград изпълняваха съвестно и отговорно своите трудови 

задължения, с което всички допринесоха за поддържането на едно 

високо ниво на качество и срочност както в правосъдието, така и  

при извършваните съдебни административни услуги в тази съдебна 

институция.  Наред с това РС- Благоевград  и през изминалата 

година продължи да бъде  активен участник   в дейността на 

различни съдебни органи и институции  в държавата, работещи за 

реформа и развитие  на  съдебната ни система  на национално ниво, 

като успя да реализира и различни конкретни инициативи за 

улесняване на достъпа да правосъдие  и повишаване на 

общественото доверие в съдебните институции  на РБългария.  

Настоящият Доклад да се предостави за запознаване на 

всички съдии и съдебни служители, а в изпълнение на Решение по 

протокол №44/13.12.2010г. на ВСС, следва да се публикува на 

Интернет страницата на Районен съд -Благоевград. 

                                              

                             ИЗГОТВИЛ ДОКЛАДА:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД -БЛАГОЕВГРАД 

                                                          /Екатерина Николова/ 
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                     ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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Върнати дела на Прокуратурата през 2014г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
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Профил на отменените дела в ГО  
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Отменени граждански дела 

потвърдени 
68% 

отменени 
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изменени 
5% 

прекратени 
3% 

Въззивен контрол наказателни  дела                                                                  
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Профил на отменените дела  в НО  
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нчх 
4% чл. 78а НК 

2% 

чнд 
8% 

нахд 
81% 

Отменени наказателни дела  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
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23 30 33 

2012 2013 2014

Брой осъдени и оправдани лица                                                                      

осъдени  оправдани 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 
Случайно разпределение на делата в РС-Благоевград по 

коефициент на комплексна сложност в ГО за периода на действие на 

софтуера за случайно разпределение по коефициент за прогнозна 

трудност  от м.08.2011г. до31.12.2014г. : 
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Коева Ковачев Тричкова Петков Иванов С. 
Николова 

Богоева 

Граждански дела с коефициент на 
сложност 5 
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Коева Ковачев Тричкова Петков Иванов С. 
Николова 

Богоева 

Граждански дела с коефициент на 
сложност 4,5 
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Коева Ковачев Тричкова Петков Иванов С. 
Николова 

Богоева 

Граждански дела с коефициент на 
сложност 4 
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Коева Ковачев Тричкова Петков Иванов С. 
Николова 

Богоева 

Граждански дела с коефициент на 
сложност 3,5 
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Коева Ковачев Тричкова Петков Иванов С. 
Николова 

Богоева 

Граждански дела с коефициент на 
сложност 3 
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Коева Ковачев Тричкова Петков Иванов С. 
Николова 

Богоева 

Граждански дела с коефициент на 
сложност 2,5 
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Коева Ковачев Тричкова Петков Иванов С. 
Николова 

Богоева 

Граждански дела с коефициент на 
сложност 2 
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Коева Ковачев Тричкова Петков Иванов С. 
Николова 

Богоева 

Граждански дела с коефициент на 
сложност 1,5 



 

81 

 

 

 

Случайно разпределение на делата в РС-Благоевград по 

коефициент на комплексна сложност в НО за периода на действие на 

софтуера за случайно разпределение по коефициент за прогнозна 

трудност  от м.08.2011г. до31.12.2014г. : 
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Коева Ковачев Тричкова Петков Иванов С. 
Николова 

Богоева 

Граждански дела с коефициент на 
сложност 1 
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Пензов Янев Николова Иванова Йорданова 

Наказателни дела  с коефициент на 
сложност 5 
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Пензов Янев Николова Иванова Йорданова 

Наказателни дела  с коефициент на 
сложност 4,5 
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Пензов Янев Николова Иванова Йорданова 

Наказателни дела  с коефициент на 
сложност 4 
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185 
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155 

213 

92 

Пензов Янев Николова Иванова Йорданова 

Наказателни дела  с коефициент на 
сложност 3,5 

612 

687 

463 

706 

342 

Пензов Янев Николова Иванова Йорданова 

Наказателни дела  с коефициент на 
сложност 3 
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Пензов Янев Николова Иванова Йорданова 

Наказателни дела  с коефициент на 
сложност 2,5 
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Пензов Янев Николова Иванова Йорданова 

Наказателни дела  с коефициент на 
сложност 2 


