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                КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОНЕН СЪД- 

БЛАГОЕВГРАД СЪДИИ 

Щатните длъжности за съдии в Районен съд - Благоевград в 

началото на 2013 година бяха 12 броя.  С решение на ВСС по 

протокол № 5 от 07.02.2013 година е увеличен съдийският 

състав  на БлРС с още една щатна  бройка за съдия, 

мотивирано с високата натовареност на съда ни. 

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

съдебни изпълнители. 

През м.януари-м.февруари  2013г. бе организирано   

командироване на ротационен принцип  на няколко съдии от  РС – 

Гоце Делчев,  РС – Петрич  и РС-Сандански в РС-Благоевград, във 

връзка с разглеждането на конкретни заседания на продължително 

отсъстващи  съдии  от  БлРС.  

Наред с това, през отчетната година, поради ползван 

продължителен  отпуск по майчинство от 2 съдийки /Икономова и 

Урумова/ и продължителната конкурсна процедура за заемане на  

предоставеният нов съдийски щат, се наложи и  командироване на 

съдия Татяна Богоева от РС-Петрич за по-продължителен период 

/от .м.01 до м.10 2013г./ Така реално и пълно за отчетната година 

бяха ангажирани с дейността на съда 10 районни съдии в това число 

и с командированите такива от другите съдилища за първото 

полугодие, а през второто -11 районни съдии.  

Неефективно зает бе 1 щат за съдия по вписванията , поради 

отсъствие на съдията, заемащ тази позиция и ползването на 

продължителен отпуск за отглеждане на малко дете. /Съдията по 

вписвания Бозовайска се завърна на работа от този продължителен 

отпуск в началото на декември 2013 година./ 
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За оптимизиране на организацията и качеството на 

съдийската работа и през отчетната година, съдиите продължиха да 

работят в отделения, специализирани по конкретна материя 

/граждански и съответно наказателни дела/. Същевременно през 

отчетната година  се наложи и възлагането на 

административно-наказателни дела на съдии от ГО, във връзка с 

необходимостта от балансиране на натовареността на съдиите в 

двете  отделения, а така също и  заради отказа на Ръководството на 

ОС-Благоевград да съдейства на РС-Благоевград за подпомагане в 

работата му, чрез командироване на съдии от друг районен съд в 

региона след м.10.2013г. и при продължителното отсъствие  и 

неефективно заемане на съдийски щатове през цялата   2013г.  

През отчетната година не са налагани наказания на 

магистратите в БлРС и не са депозирани сигнали за корупция . 

 

2. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОНЕН  СЪД 

-БЛАГОЕВГРАД СЛУЖИТЕЛИ 

Броят на налични щатове за съдебни служители през 2013г. 

беше 34. Същите са разпределени в специализирана и обща 

администрация на съда. 

В специализираната администрация са включени 11 щата 

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

съдимост", 10 деловодители /7 от тях в служба "Деловодство", 2 в 

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

призовкари , 1 съдебен администратор и 1 съдебен секретар . 
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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 бяха 

разделени в отделни съдийски екипи /наказателен 

съдия-секретар-деловодител-архивар, респ. граждански 

съдия-секретар- деловодител-архивар/, 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. 

Съотношението между съдии и всички съдебни служители/ 

от специализирана и обща администрация/ и  през изминалата 

2013г. се запази и бе 1 : 2.3 

Заради високи атестационни показатели и работата си през 

2013г. бяха повишени в  ранг 3 съдебни служители . 

За пропуск в работата през 2013 година на един съдебен 

служител е „обърнато внимание“  с нарочна заповед на 

председателя, като превантивна дисциплинираща мярка. 

През 2013 година не са налагани наказания и не са 

постъпвали сигнали за корупция  спрямо съдебните 

служители. 

 

За подобряване на организацията на работа и оптимизиране 

на работния процес по управлението на съдебните дела и предвид 

голямата степен на натовареност на РС-Благоевград, беше 

направено искане до Висшия съдебен съвет  за повишаване на щата. 

С решение по протокол № 31 от 25.07.2013 година  на ВСС, това 

искане на съда бе уважено и щата на съда бе увеличен с един 

брой  за длъжността „деловодител“ и един брой за длъжността „ 

съдебен секретар“, считано от 01.04.2014 година.  
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          II. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА 

Районен съд -Благоевград е областният районен съд в 

обхвата на действие на Окръжен съд-Благоевград, което 

традиционно  е основна причина за висока натовареност на съда. 

За отчетната 2013г. в съда са постъпили общо 5427 бр. 

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

разгледани общо 6352 бр. дела. Тази статистика при сравнение с 

аналогична такава от предходни периоди онагледява намаление на 

новообразуваните и съответно разгледани дела за 2013г. 

спрямо статистиката по тези показатели за 2012г. и 2011г. /За 

2012 са постъпили 6305 броя нови дела и са разгледани общо 7151 

дела, а за  2011г.са постъпили общо 6442 бр. нови дела и са 

разгледани общо 7247 бр.дела./ 

От всички разгледани 6352 бр. дела през отчетната година, 

са приключени общо 5473 бр. дела, което е 86% от делата за 

годината./ При сравнение с предходните години се наблюдава 

незначително намаление в общият брой на приключени дела 

спрямо делата за разглеждане – през 2012г. - 87% и през  2011г. – 

89%. Причината за последното  в ГО е, че през отчетната година са 

разглеждани  по-усложнени искови производства в това число 

разгледаните делбени дела са в  двойно по-голямо количество в 

сравнение с предходната година, а тези типове дела обичайно 

изискват по-дълги срокове за разглеждане, тъй като включват 

повече участници, налагат събиране на повече доказателства, 

включително и събирани чрез съдебни експертизи, което 

неминуемо удължава сроковете за приключването им.Аналогично, 

в НО се наблюдава също постъпление на някои видове 

по-усложнени дела, включително и  при нах делата /дела със 

здравната каса и проверки на цели болнични заведения и здравни 
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пътеки с по няколко десетки пункта нарушения в НП/, а  наред с 

това  в НО  се наблюдава и запазване на постъплението на повече 

дела , които изискват провеждането на същински съдебен процес в 

открито съдебно заседание по НПК и ЗАНН, свързани със събиране 

на доказателства и повече участници в процеса, водещо до забавяне 

разглеждането и приключването на тези видове дела в по-кратки 

срокове./ 

От общия брой свършени през 2013г., гражданските дела са 

3138бр., а наказателните дела са 2335 бр. 

От гражданските дела, приключени в 3-месечен срок са 

2680 бр. дела или това е 89% от делата, а от наказателните дела са 

приключени в този срок 1723 бр. дела или това е 74% 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 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, докато наказателните дела преимуществено се 

разглеждат в публични съдебни заседания, с няколко участници в 

процеса и спазването на императивно заложена формална 

процедура по НПК или ЗАНН. Аналогично, в по-кратки срокове, 

включително и в рамките на 24 часа са приключени и наказателните 

дела, за които НПК изисква ускорено произнасяне и специални 

процедури в закрити заседания- разрешаване и одобряване на 

действия по разследване, разкриване на банкови тайни и 

предоставяне на информация по ЗЕС, бързи производства и дела по 

УБДХ, както и дела приключили по диференцирана процедура./ 
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     При тези обективни показатели, действителната средна 

месечна натовареност на работещите съдии в БлРС за 

отчетната година и при заети реално 10 щата  за първото 

полугодие и 11 щата за второто /в това число и с 

командироването на други съдии от региона/, при реално 

отработени 124 човекомесеца, е както следва: 

      -51.23 бр. дела на човек за месец спрямо разгледаните дела, 

      -44.12 бр. дела на месец за съдия спрямо новопостъпилите 

дела и съответно 

      -44.14 бр. дела на месец за съдия спрямо свършените за 

отчетната година дела. 

       В сравнение с предходната 2012 г. се констатира намаление на 

натовареността по съдии, като средната натовареност за този 

минал период спрямо разгледани дела на съдия за месец е била - 

60.60 бр. дела, спрямо новопостъпилите през годината за месеца – 

53.43 бр. дела на съдия и съответно спрямо свършените дела за 

месец на съдия – 52.76 бр. дела. Това незначително занижение в 

натовареността  в сравнение с 2012г.,  е последица основно от 

аналогично занижение в постъпленията на нови дела през 

отчетната 2013г. в сравнение с предходни периоди. 

 

 

    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 2012г., през отчетната 2013г. в 

наказателното отделение на съда  се констатира намаление на 

новопостъпилите дела общо с  185 бр. дела. , но това са предимно 

и основно дела по искания за получаване на информация по 
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ЗЕС, които се разглеждат в закрити заседания и не включват 

провеждането на същински съдебен процес по НПК или 

ЗАНН.Тези дела за отчетната година като постъпление са 289 бр. 

дела, а за 2012г. са били 488 бр. дела.  Значителна част от 

намалението в постъплението касае и частно-наказателните дела, 

в това число и дела по искания за разпити пред съдия, които 

също не са дела свързани с публичен и същински съдебен процес, а 

производства разглеждани в закрито заседание, без събиране на 

доказателства и постановяване на съдебен акт. Констатира се 

известно намаление в постъплението на дела по ОА  в сравнение с 

2012г./с 13 дела по-малко/. Същевременно е налице увеличение в 

постъплението на документни престъпления  и 

административно-наказателен характер дела.  

В Гражданското отделение през отчетната 2013г. се 

наблюдава намаление в постъплението на новите дела, което е 

от порядъка на 692 бр. дела, в сравнение с предходната 2012г. При 

анализа  на това постъпление  по материя  се констатира, че 

най-съществено е намалението при постъпването на дела по  

заповедните производства, които са с 604 броя по-малко в 

сравнение с постъпилите от този вид дела за 2012г. , като се 

констатира и известно намаление в постъпление на дела по 

искови молби, които са с 89бр. по-малко в сравнение с 

постъпилите дела то този вид през 2012г. В същото време се 

констатира увеличение в постъплението на дела по казуси за 

делби, от които за отчетната година са  постъпили 40бр., за 2012г. 

са постъпили 19бр. , а за 2011г.-27 бр. дела.  

 

В резултат на въведената организация на работа по 

отделения, средната действителна и щатна месечна 

натовареност за 5,5 наказателни съдии, работещи в НО за 

2013г. е била: 



 

9 

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

          -42,29 бр. дела спрямо новопостъпилите дела 

          - 42,45 бр. дела спрямо свършените дела 

 

      През 2012 година натовареността на 5 съдии в НО е била:  

          - 48.47 бр. дела на съдия спрямо разгледани дела, 

          - 42.20 бр.дела на съдия спрямо новопостъпилите дела  

         - 43.09 бр.дела на съдия за месец спрямо свършени дела за 

годината. 

През 2011 година - /42.62 бр.дела на съдия за месец -спрямо 

разгледани дела, 37.10бр.дела на съдия за месец-спрямо 

новопостъпили дела и съответно 36.40 бр.дела на съдия за месец 

спрямо свършени дела/ 

 Следователно, през отчетната година, посоченото 

намаление  в постъплението на делата предвид тяхната 

материя и предмет/ предимно производства  във връзка с 

искания по ЗЕС и искания от досъдебна фаза в това число 

разпити пред съдия/, 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. /Тази статистика онагледява 

тенденция на запазване на високо ниво на натовареност в 

отделението при средно дела за разглеждане на месец по щат - 

48бр. , респ. средномесечно постъпление на нови дела на съдия  -по 

42бр. дела както през 2012г., така и през 2013г и дори завишение 

на тези показатели спрямо 2011г. Налице е и запазване 

натовареността по отношение на приключените за месеца дела на 

съдия в това отделение/. 

 

От своя страна средната месечна действителна 

натовареността на гражданските съдии за 5,5 щата през 2013 

година се е изразила в : 
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-67,38 бр. дела спрямо разгледаните 

-56,38 бр. дела спрямо новопостъпилите 

-57,05 бр. дела спрямо свършените 

    

 През 2012 година натовареността на съдиите в 

гражданското отделение за 5 щата е била:  

-72.94 бр.дела на съдия спрямо разгледани такива, 

-64.85 бр.дела на съдия спрямо постъпили дела и съответно 

-62.60 бр.дела на съдия спрямо свършени дела за годината. 

 

През 2011 година натовареността в ГО е била:78.62бр.дела 

на месец на съдия спрямо разгледани такива, 70.27бр.дела на месец 

за съдия спрямо постъпили дела и съответно 70.73бр. дела на месец 

за съдия спрямо свършени дела./ 

 

   При анализ на профила на делата, с които е намаляло 

постъплението в ГО за отчетната година се констатира, че  това 

намаление е основно за сметка на намаленото постъпление  от 

дела по  заповедни производства /  с 604 бр. дела  по-малко / в 

сравнение са постъплението  на този вид дела през 2012г. 

Констатира се и известно намаление в постъплението на делата по 

искови молби в сравнение с това през 2012г. , свързани със спорове 

по СК/8бр. по-малко/, вещни искове/15бр. по-малко/ и дела от 

административен характер /40 бр. по-малко/. Същевременно се 

наблюдава пък  увеличение на постъплението на дела по 

спорове за делби в това отделение /21 бр. повече в сравнение с 

постъплението на този вид дела през 2012г./ 

 

 

          АНАЛИЗ И ПРОФИЛ НА РАЗГЛЕДАНИТЕ ДЕЛА  
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От всички разгледани през отчетната година общо 3706 

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

делата по ЗКИ възлизат на 1787 бр. дела. 

От всички разгледани през отчетната година общо 2326 

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

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

информация по ЗЕС в досъдебна фаза са общо 289 бр. 

Общият брой на разгледаните бързи производства по 

граждански дела за 2013г. е 80 бр. дела, при 139 броя за 2012 и 97 

броя за 2011 година. 

Налице е значително увеличение на общия брой 

разгледани бързи производства по наказателни дела, които  за 

2013 година са 58 броя, при 33 броя за 2012 и 32бр. за 2011 година. 

Постъпилите през 2013г. незабавни производства по НПК 

са 2, а  приключените наказателни дела от общ характер при 

условията на съкратено съдебно следствие са 40 бр./Констатира 

се увеличение на общият брой наказателни дела, които приключват 

със съкратено съдебно следствие , които за сравнение през 2012 

година са били 30бр., а през  2011 г. са били 33 бр. дела./ Причината 

за тази тенденция при приложението на визираната специална 

процедура  през отчетната година се свързва основно с подобряване 

начина на работа и ефективността на разследването в досъдебна 

фаза. Събраните достатъчно доказателства от досъдебна фаза на 

процеса в подкрепа на обвинителната теза, логично са довели до 

демотивиране на подсъдимите за разглеждане на тези дела по 

общият ред и  са предпочели приключването  на  делата именно  

чрез  въпросната  диференцирана  процедура по НПК./ 

 През последните три години  се наблюдава значително 

намаление на делата по УБДХ, които за 2013 година са  24 броя, 

за 2012 – 50 броя, а за  2011 – 73 бр. 
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  Именно този анализ на профила на постъпилите и 

разглеждани  дела и намалението в това постъпление по конкретна 

материя, обосновават извода, че въпреки констатираното по-малко 

постъпление на нови дела и в двете отделения за отчетната 2013г., 

се е запазило високо ниво на натовареност на районните съдии, 

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

съдебен процес и постановяване на съдебен акт, 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. 

Наред с това и като действителна средномесечна натовареност по 

съдии и по отделения, РС-Благоевград е бил високо натоварен 

съд и за 2013г. съгласно критериите за това на ВСС, 

материализирани в негов Аналитичен доклад за 

натовареността на органите на съдебна власт от 2011г. Именно 

за това  през отчетната година  и във връзка с отказа  на 

ръководството на БлОС за командироване на магистрат в БлРС от 

по-малко натоварен съд в региона,  бе формирано и изрично 

становище по този въпрос на Комисията по анализ и отчитане 

степента на натовареност на органите на съдебна власт към  ВСС 

/Протокол №40 от 19.11.2013г. и допълнение към Протокола 

Изх.№11-07-1674/03.12.2013г. /, в което становище категорично е 

откроен  извода на този специализиран орган, че РС- 

Благоевград и през 2013г. е бил именно  високо натоварен съд 

за районно ниво!  

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 
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     При направата на сравнителен анализ с натовареността 

на другите областни градове и районни съдилища в страната за 

2013г., се констатира, че РС-Благоевград се нареждаше през 

първото полугодие на 2013г. по официалната статистика на 

ВСС на 5-то място  по натовареност в страната за районно ниво 

и областен град. /До приключване изготвянето на доклада не бе 

публикувана официална статистика на ВСС за второто полугодие 

на 2013г. и такава не е включена в настоящото изложение./ 

    През отчетната година РС-Благоевград отново бе и най- 

натовареният районен съд от всички други съдилища в 

Благоевградски съдебен район, заради което и колегите от 

региона проявиха разбиране и помагаха на благоевградските 

магистрати чрез обезпечаване на възможност за командироване , до 

постановяване на отказа за продължаване на това 

командироване от страна на Ръководството на ОС- 

Благоевград .  

 

Бележка : Изложената информация е онагледена в 

Приложение №1: Сравнителна таблица за движението на 

гражданските и наказателните дела през 2013г., Отчет за работата 

на Районен съд -Благоевград за 12 месеца през 2013г. Таблици за 

натовареността по видове дела и за индивидуална натовареност по 

съдии в гражданското и в наказателното отделение през 2013г., 

Сравнителна графика за натовареност на областните и районни 

съдилища за 2013г., Сравнителна графика за натовареността на 

районните съдилища в Благоевградски съдебен район през 2013г. 
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      Ш.ДВИЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА 

 

              1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

1.1. ПОСТЪПИЛИ И РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

През изминалата 2013г. общият брой на постъпилите 

/новообразувани/ граждански дела в съда е 3101 бр. дела. А общият 

брой разгледани граждански дела за същата година е 3706 бр. 

дела. 

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

и чл.417 от ГПК и по ЗКИ -1787 бр. дела и дела с облигационни 

искове-435бр., искове по СК-242 бр., искове по КТ-91 бр. , делби 

-40 бр. 

1.2. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Общият брой на свършените граждански дела за 

отчетната година е 3138 бр. дела, което представлява 85% от 

разгледаните дела /3706/. От тези свършени дела са приключили в 

3-месечен срок 2680 бр. дела, което е близо 85% 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. 

За отчетния период са свършени общо 263бр. дела по СК, 

453 бр. дела свързани с облигационни искове, 90 бр. дела по КТ, 46 
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бр. дела по вещни искове, 49 бр. дела от административен характер, 

32 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 общият брой на 

разгледаните дела през 2013г в това отделение, в това число и  от 

искови производства. /Общият брой на свършените граждански 

дела за 2012 година е бил 3662 броя при 4244 бр. дела за 2011г./  

1.3. НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Несвършените дела през 2013г. са 568 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 2012 година са били 605, а за 2011г. са били 

473бр. дела, 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 2013г.  

 

1.4. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

Прекратените граждански дела през отчетната година са 

общо 506 броя, което онагледява увеличение в сравнение с 

прекратените дела през 2012 – 439 броя и през 2011г.-392бр.  
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От прекратените 506 броя дела, 57 бр. дела са прекратени 

поради сключена спогодба или извънсъдебно споразумение на 

страните по ГПК. Тази статистика показва увеличение на 

приключилите съдебни дела поради постигната спогодба и 

извънсъдебно споразумение на страните, одобрено от съда в 

сравнение с предходни години, като за 2012 година са били 45 

броя и за 2011 г. такива са сключени по -29 бр. дела.Този анализ 

показва  активните усилия на съда за помиряване на страните при 

преценката за такава възможност, с което  се ускорява 

правосъдието и повишава удовлетвореността на спорещите от 

разрешаването на техният спор по този начин .  

Декември месец на  2013 година в Съдебната палата бе 

открит и Медиационен център , който считаме, че ще насърчи, 

улесни и мотивира още повече страните по съдебните спорове да 

приключват същите чрез извънсъдебни алтернативни методи и 

постигане на извънсъдебна спогодба, в това число и медиационно 

споразумение .  

         1.5.СПРЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

      Спрените през отчетната година граждански дела са общо 38 

броя, при 37 броя за 2012 и 2011г.-34бр. дела. Относно тази 

категория дела в съда се извършва ежемесечна статистика и анализ 

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

през отчетната година са основно такива след 1-ва делбена фаза, 

които са внесени в така нар."Обща архива", поради незаплащане от 

страните на определена ДТ за провеждане на 2-ра делбена фаза. 

 

 

1.6. ВЪЗОБНОВЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

През отчетната 2013г. възобновените граждански дела след 

даден "ход на делото по същество" са 13 броя, при общо 10 бр. дела 
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за 2012 година и 13 броя за 2011 година.Тази статистика онагледява 

запазване на тенденцията за възобновяване на дела от тази фаза на 

процеса в изключително незначителен брой случаи на фона на 

общият брой приключени и разгледани за отчетният брой съдебни 

дела.  

       2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

2.1.ПОСТЪПИЛИ И РАЗГЛЕДАНИ НАКАЗАТЕЛНИ 

ДЕЛА 

През изминалата 2013г. общият брой на постъпилите 

/новообразувани/ наказателни дела в РС е 2326 бр .дела. 

Общият брой разгледани наказателни дела, в това число и 

н.а.х.д. за изминалата 2013г. е 2646 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 2012г./ новообразуваните дела са били 

2511/, но същевременно се констатира увеличение на тези дела 

през отчетната година, спрямо статистиката за тях през 

2011г./новообразуваните дела са  били 2226 бр./ 

При направата на профил на новообразуваните за 2013г. 

наказателни дела, се констатира увеличение в сравнение с 

предходната година на образуваните дела за документни 

престъпления, ч.н.д. дела по тъжби и административно-наказателен 

характер дела. Същевременно се констатира намаление в 

постъплението на дела с престъпления против личността, 

престъпления против собствеността и стопанството и престъпления 

против правата на гражданите.  
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Като цяло през отчетната година се констатира намаление 

във внесените обвинителни актове от РП-Благоевград, в 

сравнение с предходната 2012г., което намалението е с 13 

обвинителни акта. 

Статистиката очертава намаление  и на делата за 

провеждане на разпит пред съдия, които за отчетната година са 

149 броя, при 167 бр. дела за 2012 година и 85 броя за 2011 година. 

През отчетната година се наблюдава значително 

намаланеие на внесените искания за разрешения по ЗЕС , като 

за отчетния период същите са 289 броя, при 488 броя искания за 

2012г.  и 480 броя за 2011 година. По тези внесени искания през 

отчетната година са постановени 7 броя откази за издаване на 

исканото разрешение . 

      Основното постъпление и съответно основен дял на 

разгледаните от съдиите  в НО дела през отчетната година са 

били: административно-наказателен характер дела/1001бр./,  дела 

за общоопасни престъпления /145бр./, дела с престъпления против 

собствеността /109бр./, дела с документи престъпления /56бр. дела/, 

дела по тъжби /73 бр. дела/, престъпления против стопанството 

/25бр./, дела по чл.78а от НК/59бр./ 

 

   

 2.2.СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

Общият брой на свършените наказателни дела за 

отчетната година е 2335 броя дела, което е над 88% от 

разгледаните дела, при 2564 бр. свършени дела през 2012 
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година /близо  89%/ и е по-висок резултат в сравнение с този за 

2011г./ близо 85%/ . 

 

От всички свършени дела през 2013 година / 2335 броя/ в 

тримесечния срок са приключени 1723 броя 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. През 2011г. този показател е бил от порядъка на  

73% от делата. 

 

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/, някои документни престъпления, 

както и н.а.х.дела, които не са свързани със събирането на повече 

доказателства и назначаване, респ. изслушване на съдебни 

експертизи. 

 

Най-голям дял от свършените през 2013 година дела са тези 

от административно-наказателен характер – 1029 броя,  частно 

наказателните дела /807 бр. дела/, дела с общоопасни 

престъпления/138бр./, дела с престъпления против собствеността 

/118 бр./, дела по чл.78а НК /60 броя/, дела с документни 

престъпления /57 броя/ дела от частен характер /47 броя/. 
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2.3.НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Несвършените наказателни дела през отчетната 2013 година 

са 311 броя,   което представлява незначително  намаление в 

сравнение с несвършените наказателни дела през 2012 година – 

320 броя и през 2011г.- 373 бр. дела. Тази статистика несъмнено 

онагледява по-високо качество и ефективност на правосъдието, 

прилагано от магистратите в НО. От своя страна несвършените 

дела са предимно такива от отчетната година , образувани в края на 

отчетния период и 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 и изключително изострени междуличностни отношения 

на страните в процеса. 

 

2.4. ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Общият брой на прекратените наказателни дела през 2013 

година е 500 броя, от които прекратени поради приключване на 

спора и постигане на споразумение или спогодба са 277 броя, 

Този резултат онагледява завишение в приключените със 

споразумение и прекратени дела в сравнение с предходната 2012 

година, когато са прекратени  448 бр. дела, от които прекратени 

поради приключване на спора и постигане на споразумение или 

спогодба са 269 бр. дела, а през  2011 година са прекратени 449 бр., 

от тях със споразумения или спогодба – 246 броя.  

От приключените по този ред дела, със спогодба са 

приключили 94бр. наказателни дела от частен характер, а със 
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споразумение по НПК-183бр. наказателни дела от общ 

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 година има спряно само 1 наказателно дело 

от общ характер, поради неоткриване и необходимост от щателно 

издирване на подсъдимия. Същата статистика е и за предходните 

години – 1 брой спряно дело за 2012 година и 1 брой за  2011 

година. Тази статистика също показва добрата организация на 

работа във връзка с разглеждането и приключването на делата 

от страна на магистратите в НО. 

 

2.6.ВЪЗОБНОВЕНИ АДМИНИСТРАТИВНО- 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

През отчетната 2013 година,  възобновени след даден „ход 

на делото по същество“  са  18 броя  дела, при 7 броя за  2012г. и 
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също 7 броя възобновени дела през  2011 година. При анализа за 

причините на това 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 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 отчетният период делата върнати за доразследване в 

РП са 14 бр. дела. Тази статистика сочи на запазване на 

тенденцията на  намаление на върнатите дела в РП, които за 

2012 година са били също 14 броя, при 26 за 2011 г.   

От върнатите дела, 11 бр. са били с ОА по наказателни дела 

от общ характер и 3 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, респ. непосочване 

на субективен елемент и фактически обстоятелства за субективния 

елемент на твърдяното престъпление./След въведената с НПК 

възможност за обжалване на такова връщане на ОА пред по-горен 

съд,  напрактика се стигна до протестиране на всеки върнат ОА на 

РП, дори и при очевидни пропуски в този акт , което рефлектира 
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негативно и значително върху сроковете за отстраняване на 

констатираните процесуални  пороци в досъдебната фаза и 

съответно върху  разглеждането и приключването на наказателните 

дела в разумни срокове. / 

Бележка: Отразената информация по този раздел е 

онагледена в приложение №2: Сравнителни диаграми за 

постъпили, разгледани, свършени, свършени 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 2013 година общият брой на обжалваните 

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

наказателни дела – 550 броя.  

Статистиката за три години сочи значително увеличаване 

броя на обжалваните дела – 740 броя за 2012 година и 604 броя 

през 2011 година.  

Причината се свързва с големият брой на приключени дела 

през отчетната година, в сравнение с предходни такива и то с 
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по-усложнена фактическа обстановка  и спор по фактите или 

приложението на правото за страните по спора. 

 

   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 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%/, а през 2011г. 

са били 5824бр. дела / 90%/, което е последица главно от 

по-малкият обем и разгледани дела през отчетната година. Тази 

статистика обаче  продължава тенденцията от миналите отчетни 

години за едно изключително високо ниво на ефективност, 

качество, обективност и справедливост на съдебните актове на 

благоевградските магистрати, които не са провокирали в 

страните интерес и мотив за тяхното обжалване пред по-горна 

инстанция. 

3.3. ПРОВЕРЕНИ ПРИ ВЪЗЗИВЕН И/ИЛИ 

КАСАЦИОНЕН КОНТРОЛ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

През отчетната 2013 година са върнати от въззивен и 

касационен контрол 805 броя дела, от които 262 броя 

граждански дела и 543 броя наказателни дела.  

В сравнение с предходните години се наблюдава  

увеличение във върнатите от въззивен и касационен контрол 

дела / 700 броя през 2012 година и 677 броя за 2011 година/. 

От общо върнати след въззивен и касационен контрол 

262 бр. граждански дела, потвърдените съдебни актове по тях 
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са 195 бр. , отменените - 30 бр., а изменените- 34 бр. Прекратени 

са били 3 бр. дела при инстанционен контрол. 

Общият процент на потвърдените и изменени съдебни 

актове по граждански дела  от всички върнати такива през 2013 

година е 87 %, при 81% през 2012 година и 85 % през 2011 година. 

Следователно, статистиката сочи на значително увеличение в  

броя на потвърдените и/или изменени съдебни актове при 

въззивен и касационен контрол, което е доказателство за 

високото качество на правораздаването на магистратите в ГО . 

Налице е и тенденция на увеличение в броя потвърдените 

съдебни актове по гражданските дела – 195 броя за 2013 година, 

при 169 бр. за 2012 и 207бр. през 2011 година. 

 По отношение на отменените съдебни  актове при въззивен 

и касационен контрол в това отделение се констатира  намаление в 

боря на отменените съдебни актове, които през 2013г. са  30 

броя, за 2012г. са били  41 броя , а през 2011г.-49  бр.   

  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 

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. 

Съответно от общия брой върнати 543 броя наказателни 

дела след въззивен и инстанционен контрол, 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 2013 година е 73%, при 
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83% през 2012 година и 75% през 2011 година.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 /550бр. 

за 2013г., при 446-за 2012г. и 213бр.- за 2011г./, 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 

/104бр. дела от общо 132бр. дела с отменени актове в това 

отделение/. 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 изключително противоречива практика на АС- 

Благоевград при разглеждането на идентични съдебни казуси, 

включително и  са налице случаи на противоречива практика на 

едни и същи състави при идентични казуси на БлРС, решени по 

идентичен начин от районните магистрати и приключили с 

различен краен резултат след касационният контрол в АС- 

Благоевград . Заради последното ръководството на РС-Благоевград 

и през отчетната година направи  многократни опити и апели с 

писма до ръководството на АС- Благоевград   за уеднаквяване на 

тази противоречива практика, включително и чрез инициирането на 

общ семинар по приложението на ЗАНН с гост-лектори от НИП. До 

момента обаче всички опити за решаване на този процедурен 

проблем рефлектиращ както върху мотивацията на магистратите и 

атестационните им показатели за качество на работа, така и върху 

общественото доверие в работата на съда, останаха безрезултатни и 

РС-Благоевград бе принуден да инициира и ТР чрез Председателя 

на  ВАС за да се уеднакви противоречивата практика на този 

съд./По това наше искане е образувано тълкувателно дело във ВАС 
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и е формирано ТР№1 от 2014г., чието публикуване предстои и в ДВ 

до края на м.02.2014г./ 

Тези констатации и анализ за причините, поради които през 

отчетната година се наблюдава завишение в отменените съдебни 

актове на съдиите в НО, категорично изключват извода, че 

въпросната  негативна статистика е последица от недоброто 

изпълнение и недоброто качество на работата на тези 

магистрати при разглеждането на дела от 

административно-наказателен характер .  

  При анализ на причините за отмяна на съдебните актове по 

другите  дела, извън визираните такива–последица от прилагана 

противоречива съдебна практика на БлАС по идентични  

административно-наказателни дела и казуси главно по ЗДвП, се 

констатира,че преимуществено съдебните актове са отменяни и 

заради  динамичната  правна уредба по 

административно-наказателните дела, въвеждаща по-благоприятен 

закон за дееца и мотивираща отмяна на съдебните актове пред 

първата съдебна инстанция, постановени преди влизането в сила на 

въпросното по- благоприятно изменение, както и отново 

различното разбиране на  съдебните състави на БлАС по 

приложението на чл.28 от ЗАНН и квалифицирането на даден 

случай като маловажен .  

 

3.4.  ВЪРНАТИ ДЕЛА ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ  

През отчетната 2013г. общият брой на отменените съдебни 

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

разглеждане е 43 бр. дела.  От тях наказателни и 

административно-наказателни са 41 броя / 31 бр. 

административно-наказателни дела  върнати за ново разглеждане 

от друг състав  и 3 броя нох дела върнати на  прокурора/,  

гражданските дела са  2 броя. 
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През отчетната 2012г. общият брой на отменените съдебни 

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

разглеждане е 18 бр. дела.   От тях за ново разглеждане от друг 

съдебен състав са върнати 16 бр. дела, а върнати на РП са 2 бр. дела. 

От този общ брой върнати дела за ново разглеждане, 17бр. са 

наказателни и административно-наказателни дела, а 1 бр. - 

гражданско дело.  

През 2011 г. общият брой на такива върнати дела за ново 

разглеждане е бил 27бр. / административно-наказателни дела през 

2011г. е бил 22бр., а за гражданските дела- 5бр./ 

  Основен дял и от тези отменени  съдебни актове и дела 

върнати за ново разглеждане отново са именно 

административно-наказателните дела, множество от които са 

върнати за върнати и заради въпросната противоречива   практика  

на АС-Благоевград  по тълкуването и приложението на ЗАНН   и 

АПК в идентични съдебни дела /31 бр. дела/. Тази противоречива 

практика е обобщена и също изпратена през отчетната година  на 

Председателя на ВАС за иницииране на ТР по приложеното на 

чл.189 от ЗДвП, чл. 219, ал.1 от АПК и чл.61, ал.2 от ЗАНН. 

    

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. 
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IV. РАБОТА НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ И 

СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

1. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯ 

Службата по вписванията обслужва район от две общини - 

Благоевград и Симитли и работи с голям брой търговски фирми и 

банки. 

Състава на съдиите по вписванията и през отчетната година 

включваше  две щатни бройки, като в по-голямата част от периода 

длъжността се изпълняваше само от един съдия поради 

продължителното отсъствие и ползван отпуск  за майчинство  от  

вторият съдия по вписванията.  

Изминалата 2013 година бе една сравнително натоварена 

година за съдиите по вписванията при Районен съд –Благоевград. 

Макар на имотния пазар да няма значително раздвижване, броят на 

извършените вписвания на актове възлиза на 5671 броя за отчетния 

период, докато за 2012 година  общият брой на вписванията е  бил 

4782бр. 

През отчетната година основно са вписвани сделки за 

аренда на земеделските земи, но не и покупко-продажба на същите. 

Интересът  на гражданите към този вид сделки със земеделските 

земи се обуславя основно от програмите на ЕС , като мерки за 

подпомагане на млади фермери. В тази връзка и констатираното 

увеличение в броя на вписаните актове през отчетния период  се 

дължи главно на извършваните  Община – Благоевград и Община- 

Симитли актувания на земеделски земи и имоти в урбанизираните 

зони. Общият брой на вписаните актове за общинска собственост  

за 2013г. са общо 1363 бр. 

През отчетния период  постановените от съдията по 

вписванията отказа за вписване, отбелязване и заличавания на 
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актове са общо 54 броя, от които три броя са обжалвани  , 1 

потвърден и 2 бр. са в процедура за произнасяне от въззивният съд. 

 

2.РАБОТА НА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

През изтеклата 2013 година в съдебно-изпълнителната 

служба постъпиха и бяха образувани 327 броя дела. Заедно с 

висящите в началото на отчетния период 1515 броя, бяха 

администрирани и разглеждани общо 1842 броя изпълнителни 

дела. От тях приключени са 187 броя, от които поради събиране 

на вземанията- 94 броя, прекратени по други причини- 64 броя 

и изпратени на ЧСИ -28 броя. Събраните суми по 

разглежданите изпълнителни дела за отчетната 2013 г. са в 

размер на 273 876 лв., / за 2012 година събраните суми са били 

333 554 лева, а за 2011 година – 335 554 лева./ Налице е намаление 

в размера на събраните суми. При анализа на причините за 

намалението в събраните суми по изпълнителните дела се 

констатират следните такива за отчетния период: икономическа 

криза и стагнация във финансовата сфера на страната, намаление в 

платежоспособността на гражданите и фирмите, намаление на 

трудовата заетост на длъжниците и увеличение в безработицата,а 

така също и липсата на обезпечение на някои вземания по 

изпълнителните дела.  

В сравнение с 2012 година , през отчетната година е налице 

увеличение в броя на новообразуваните изпълнителни дела с 

50 броя. /през 2011 година броят на новите изпълнителни дела е 

бил 350бр./ 

Бележка: Приложение №4-Отчет за дейността на съдебните 

изпълнители в районните съдилища през 2013г.  
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V. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

През 2013г. са постъпили за разглеждане 390  дела с 

обвинителни актове, 73бр дела от частен характер по тъжби и 

59 бр. дела са образувани по предложения на РП в процедура по 

чл.78а от НК. 

Съдените лица през 2013 г. по дела от общ характер са 

437, от тях осъдени са 421 лица, а оправдани 13. От тези съдени 

лица 7 са непълнолетни, като през 2012 такива са били 12 лица, 

а за  2011 г. такива са били 18 лица. 

Съдените лица по дела от частен характер през 2013 

година са 73, при 64 за 2012г. и 24 за 2011 година. От общият брой 

на съдени лица по такива дела през 2013 година са осъдени 12 лица 

и няма оправдани. 

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

година са били 56. С наложени административни накацания по 

този ред през 2013 година са 48, докато през 2-12 година са били 

63 лица, а през 2011 34 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.  

      По видове престъпления от общ характер, осъдените лица в 

периода 2011-2013г. са както следва: 
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Общият брой на оправданите лица по дела от общ 

характер  през 2013 година са 13 , при 11 оправдани за 2012г. и 

също 13 оправдани лица за 2011 година. 

 

                              ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

дела от общ характер 

2
011 

в т.ч. 
Непълнолетн
и 

2
012 

в т.ч. 
Непълнолетн
и 

2
013 

в т.ч. 
Непълнолетн
и 

1.Престъплени
я против личността 

2
4   

2
3 1 

1
7 1 

2.Престъплени
я против правата на 
гражданите 4   4   2   

3.Престъплени
я против брака, 
семейството и младежта 

1
8   

1
9   

2
4   

4.Престъплени
я против собствеността 

1
43 18 

1
26 9 

1
46 6 

5.Престъплени
я против стопанството 

3
0   

3
0 1 

2
1   

6.Престъплени
я против фин., данъчната и 
осиг. система             

7.Престъплени
я против дейността на 
държ.органи, 
общ.организации  4   9   

1
7   

8.Документни 
престъпления 

1
5   

3
9   

5
6   

9.Престъплени
я против реда и 
общественото спокойствие 3           

10.Общоопасни 
престъпления 

1
38   

1
47 1 

1
38   

13.Военни 
престъпления     1       

ОБЩО: 

3
79 18 

3
98 12 

4
21 7 

13.Дела от 
частен характер 

2
4   

2
8   

1
2   

14.Дела по 
чл.78а НК 

3
4   

6
3 2 

4
8 2 

15.ЧНД             

16.НАХД              

ОБЩО: 

4
37 18 

4
89 14 

4
81 9 
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По видове престъпления, оправданите лица са както следва за 

2013 година: 

        ОПРАВДАНИ  ЛИЦА 
 

дела от общ характер 

2
011 

2
012 2013 

1.Престъпления против 
личността 1 4   

2.Престъпления против 
правата на гражданите   0   

3.Престъпления против 
брака, семейството и младежта 1 3 2 

4.Престъпления против 
собствеността 4 2 8 

5.Престъпления против 
стопанството   2   

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

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

8.Документни 
престъпления 5   2 

9.Престъпления против 
реда и общественото спокойствие 1     

10.Общоопасни 
престъпления 1   1 

11.Престъпления 
против отбр.способност на 
републиката        

12.Престъпления 
против мира и човечеството       

ОБЩО: 

1
3 

1
1 13 

13.Дела от частен 
характер 

1
9 5 10 

14.Дела по чл.78а НК 2 7 7 

15.ЧНД       

16.НАХД        

ОБЩО: 

3
4 

2
3 33 

 

Съотношението на осъдени спрямо оправдани лица по 

делата общ характер през отчетната 2013 година е 97%, каквото 
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е било съотношението и през  2012г. – отново 97 %, при 96% през 

2011 година. 

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 

г

Глоба Пробация 

други 

наказания 

2011 379 124 62 

2

6 160 7 

2012 398 126 74 

2

5 167 6 

2013 421 142 71 

3

2 169 7 

 

Тази статистика показва, че най-голям дял през 2013 година 

от наложените наказания са: „Лишаване от свобода“-за 213  лица 

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

от НК – 142 лица и „Лишаване от свобода“ без изпитателен срок – 

71 лица/, „Пробация“ – за 169 лица.През предходната година  

преимуществено е налагано наказание  "Пробация" – за  159 лица, 

следва наказание  "Лишаване от свобода" с изпитателен срок по 

чл.66, ал.1 от НК -за  126 лица и "Лишаване от свобода" без 

изпитателен срок –за  74 лица. Аналогични са били тенденциите за 

видовете налагани наказания и  през предходната 2011г. 

Посочените цифри показват също значително завишение в 

броя наложени наказания за отчетната година, в сравнение с 

предходната /421 броя наказания общо/. За сравнение през 2012 
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година са наложени 398 броя наказания, а през 2011 година – 

379 броя. 

Основната причина за преимуществено налаганите като вид 

на посочените наказания и през отчетната 2013г. се свърза с 

обстоятелството, че повечето от осъдените лица с такива наказания 

са били с обременено съдебно минало и предходни осъждания .  

През 2012г. са наложени като размер наказание 

"Лишаване от свобода", както следва: 

 

      

          НАКАЗАНИЕ      „ЛИШАВАНЕ ОТ 

СВОБОДА“ 

    
    
  общо до 3 години над 3 години 

2011 62 54 8 

2012 74 66 8 

2013 71 62 9 

 

 

Преимуществено и през 2013г. видно от статистиката са 

налагани 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. 

През отчетната 2013г. са  образувани 3 дела по ЗБППМН, 

като в това производство са приложени мерки спрямо 2 

непълнолетно лице. / За сравнение в предходната 2012 година е 
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образувано само 1бр. такова дело и са наложени мерки спрямо едно 

лице, а през 2011 г. по този нормативен акт са образувани 3 дела и 

са наложени съответни поправителни мерки на 5 непълнолетни 

лица./ 

За изминалата 2013 година 2012 година в Бюро 

"Съдимост" на БлРС са издадени 9244 броя свидетелства за 

съдимост и са направени 2422 броя справки за съдимост, голяма 

част от които са изготвени и изпратени по електронен път чрез 

нарочният софтуер, ползван в тази съдебна служба. На лице е 

значително увеличение на издадените свидетелства за 

съдимост спрямо 2012., когато са издадени  8837 бр. 

свидетелства за съдимост и са направени  2536 бр. справки и 

съответно спрямо  2011 г., когато  са издадени 7420 броя 

свидетелства за съдимост. Тази статистика онагледява за поредна 

година изключителната натовареност на тази съдебна служба и 

огромният обем от работа, реализиран благодарение на 

усърдието и високото ниво на отговорност и професионализъм 

служителя в Бюро Съдимост при РС- Благоевград Надежда 

Таушанска. 

През отчетната година Министерство на правосъдието 

активира и електронната услуга за издаване на електронно 

свидетелство за съдимост, във връзка  която услуга, чрез Бюро 

„Съдимост“ при РС- Благоевград  са издадени 11бр. електронни 

свидетелства за съдимост на граждани.   

Общият брой на образуваните дела по реда на УБДХ през 

2013 година е 24 броя, което бележи почти двойно намаление  в 

постъплението на този вид дела спрямо 2012 /50 бр. Дела/ и 

съответно спрямо 2011г./73 броя такива дела./ 

Бележка: Изложената статистика е онагледена и в 

Приложение №5 към доклада, съдържащо: Сравнителна 
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Диаграма на осъдените спрямо оправдани лица за периода 2010- 

2013г. 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 . 

Въз основа на изрични заповеди на Министъра на правосъдието, на 

РС- Благоевград е предоставено ползването на 2-ри етаж от тази 

съдебна палата, както и конкретни помещения, разположени на 

партера на сградата. Независимо от тези заповеди, към момента 

РС-Благоевград е ограничен в ползването на предоставените му 

помещения  в съдебната палата, като  и през  отчетната 2013г.  

съдът ни продължи да ползва само 8 бр. кабинети от 2-рия етаж, 7 

бр.кабинети на партерния етаж и 3 бр. помещения в приземен етаж 

на Съдебната палата, а останалите предоставени му за ползване 

помещения от 2-рия етаж по заповедите на МП, напрактика  се 

ползваха и през изминалата година  от  Окръжен съд –Благоевград . 

Предвид увеличеният щатен съдийски състав и щата за 

съдебни служители, през следващата отчетна година, 

ползваните помещения от РС-Благоевград ще се окажат 

крайно недостатъчни за задоволяване на битовите нужди и 

обезпечаване на нормална работна среда на съдиите и 

съдебните служители, а това ще обуслови и  необходимостта от 
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връщане на предоставени за ползване на ОС от  

РС-Благоевград помещения, от 2-ри етаж на Съдебната палата. 

През м.06-м.07. 2013 година в съдебната палата се обособи, 

ремонтира и оборудва помещение за Медиационен център, 

съгласно споразумение между ОС- Благоевград и РС-Благоевград . 

Във връзка с оборудването на този център Районен съд – 

Благоевград закупи  следното обзавеждане със свои бюджетни 

средства, както следва: заседателната маса, два броя етажерки 

със шкафове,  закачалка, седем броя посетителски столове и 1 

бр. секретарско бюро. Помещението бе снабдено и с  1 бр. 

компютърна конфигурация също собственост на БлРС, 

проектиран и поставен бе надпис на Центъра, информационни 

табла и брошури с лого и мото . 

За подпомагане на работата на магистратите и съдебните 

служители и улесняване дейността на съда, през 2013 година бяха 

закупени секретарско бюро и лазерен принтер, като бе 

извършено  за периода на лятната ваканция боядисване и 

освежаване на банките и пейките  във   всички съдебни зали /5 

на брой/, както  и боядисване на зала №2 и  на 2 бр. кабинети на 

секретар-протоколистите . 

През отчетната година ВСС уважи искането на 

РС-Благоевград и  с нарочно решение предостави средства за 

закупуване на лиценз за домино сървъра на Районния съд , 

който вече функционира със самостоятелен сървър и това  

подобри и ускори значително работата с АСУД на 

магистратите и съдебните служители.  

След закупуването на нов сървър през 2013г., за 

прехвърлянето  на наличната до момента информационна база на 

съда, генерирана от 2001г.,през отчетната година бяха закупени и 

IBM LOTUS DOMINO COLLABORATION EXPRESS 

AUTHORIZED USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & 
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SUPPORT 12 MONTHS. Тези т.н "Express" лицензи са приложими 

за съдебната система, като имат съществено ценово предимство, 

сравнено със стандартното корпоративно лицензиране - на сървър и 

на потребител и дават право за използване на Lotus Domino сървър, 

с всички необходими инструменти за изграждане Lotus 

Domino/Notes среда. Това ни позволи да инсталираме отделен 

Домино сървър за деловодната система на Районен 

съд-Благоевград, тъй като до момента и от 2001г.  ползвахме 

общ Домино сървър с Окръжен съд-Благоевград. 

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

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

изпълнение.  

 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 
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сложност, както и  случайно разпределение на съдебните 

заседатели по делата. Тази система, 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 

започване издаването на електронни свидетелства за съдимост чрез 

Бюро съдимост при БлРС  през 2013г. 

През 2013г. 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.  
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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 

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 

били командировани в РС-Благоевград само за определен период от 

време 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% и 

85%, заради обема от допълнителни дейности и административна 
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работа, свързана с управлението на съда, които обективно не 

позволяват съвместяването на тези административни дейности със 

100% 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, 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 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 са направени и от Комисията по 

отчитане и анализ степента на натовареност на органите на съдебна 

власт , поради което и ръководителите на съда  бяха поканени и 

включени в работна група към тази Комисия за разработване на 

норма и измерители за натовареност на магистратите, в това число 

и определяне на тежест на делата преди тяхното разпределение на 

случаен принцип с нарочен и автоматичен софтуер .  

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. 
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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 

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. 

Продължи изключително успешното и ефективно 

приложение на въведеният "Единен портал за предоставяне на 

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

версия. 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 минават по 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.  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 м.12.2013г.  за близо 

1-годишното си функциониране този Електронен портал е ползван 

от  78 адвоката от различни адвокатски колегии  в страната 

/Благоевград, София, Варна, Пазарджик, Ловеч, Стара Загора и 

Пловдив, Хасково, Враца, Видин /. Според водената статистика , 

тези адвокати  са правили справки и осъществявали самостоятелно 
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дистанционен електронен достъп до делата си чрез Електронния 

портал   по общо  1 248 бр. дела на РС-Благоевград. Тази добра 

практика на РС-Благоевград за осигуряване на електронен 

дистанционен достъп до съдебните дела бе използвана и при  

разработването на Законопроект  и от новия състав на от МП  за 

изменение и допълнение на ЗСВ относно въвеждане на електронно 

правосъдие в съдебната система на страната, по повод на което  

председателят на съда отново бе поканен и взе участие и в тази 

работната група към министерство, която изготви  и финализира  

въпросният Законопроект през м.01.2014г.  

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 2013г. 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 2013г. продължи ползуването 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.   

В края на 2012г. в РС-Благоевград се предоставиха за 

ползуване на гражданите и адвокатите и 2 бр. ПОС-терминални 

устройства за заплащане на държавни такси и депозитни суми. 
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Ползването на тези устройства за гражданите и адвокатите е 

безплатно и без комисион. /През 2013 г. ПОС – терминалните 

устройства се използват активно, като за този период  са извършени 

3738 броя транзакции на стойност 3 8561 лв. / 

Бележка: Изложената статистика е онагледена в 

Приложение №6-Случайно разпределение на делата по 

фактическа и правна сложност/шифри за сложност/ за периода 

01.01.2013г.-31.12.2013г. 

 

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ 

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ 

 

 

Като цяло, към момента в Районен съд-Благоевград е 

обезпечено едно добро ниво на техническо оборудване като всички 

работни места на районните съдии и служителите са снабдени с 

компютърна техника и принтери. 

Районен съд-Благоевград разполага с 52 компютърни 

конфигурации, 17 персонални принтери и 8 мрежови принтери, 

един от които е цветен . 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.  
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Належащо е и закупуването на 2 бр. нови компютърни 

конфигурации за предстоящото назначение на двама служители, 

което назначение е одобрено с решение на ВСС през 2013г. и 

предстои попълването на тези щатове след конкурс, считано от 

м.04.2014г. Именно това е първата организационна стъпка, която 

следва да се планира и реализира пред следващата отчетна година, 

тъй като 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. /В 

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./ 

За подпомагане работата на съдебните служители  трябва да  

се закупят също нови 2 бр. принтери и 2 бр. сканиращи 

устройства, които са необходимо за сканирането 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  по делата и по-ефективната времева организация на 

провежданите публични заседания е необходимо да се закупят и 

поставят електронни информационни табла за съдебните зали, 
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в каквато насока следва да се направи ново искане за допълнително 

финансиране и съдействие от ВСС. 

Предстои и дооборудването на новообособените през 

предходната година 2бр. Архивохранилища съответно за 

архивирането на граждански и наказателни дела, чрез 

закупуването на допълнителни стелажи за съхранение на 

делата. 

 

VII.ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪДА 

През отчетната година В Районен съд-Благоевград 

продължи използуването 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 по шифри за сложност 

на делата гарантира съразмерност в натовареността на съдиите 

по отделения и обезпечава еднакви условия за работа на 

магистратите.  

Въведените организационни мерки от предходната 

година за съразмерност в натовареността и на служителите в 

служба“Деловодство“ , продължиха да се прилагат ефективно и 

през 2013г.Наред с това се въведоха организационни мерки за 

контрол при архивирането на съдебните дела и срочност на 

тази дейност, контрол и срочност при вписването на съдебните 
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актове, при изготвянето на съдебните протоколи и служебното 

издаване на изпълнителни листове по делата.  

  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: Вътрешна 

правила за работа на Медиационен център – Благоевград, 

Вътрешни правила за движение и съхранение на материални и 

нематериални дълготрайни активи и материални запаси, 

Вътрешни правила за приемане на сигнали и жалби срещу 

нарушения – корупционни прояви на магистрати и съдебни 

служители, Вътрешни правила за приложението на 

антикорупционни мерки и политики в дейността на РС – 

Благоевград . Наред с това се извърши актуализиране и допълване 

на следните вътрешни правила и процедури : Система за финансово 

управление и контрол , План за подобряване работата на съда, 

Вътрешни правил за подбор и назначаване на съдебните 

служители, Вътрешни правила за атестиране и обучение на 

съдебните служители , Вътрешни правила за движението на 

счетоводните документи , Правила за определяне и изплащане на 

суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, 

съдиите по вписванията и съдебните служители, Вътрешни правила 

за разпределение на делата. 

Част от тези организационни мерки бяха предмет на 

контрол и проверка през месец май 2013 година  в рамките на  

одитен ангажимент за даване на увереност  от Дирекция 

„Вътрешен одит“ на Висшия съдебен съвет  с предмет на одита, 

както следва: оценка на надеждността и всеобхватността на 

финансово счетоводната информация; опазване на активите и 

спазването на нормативните изисквания и утвърдените вътрешни 

правила и процедури при осъществяване на бюджетния процес; 
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оценка на съответствието на управлението и стопанисването на 

имуществото, възложено на съда в нормативните и вътрешни 

актове; оценка на съответствието на управлението на човешките 

ресурси с нормативните изисквания; оценка на съответствието на 

процесите, извършвани в специализираната администрация с 

нормативните изисквания; оценка на адекватността и 

ефективността на вътрешния контрол.  

    Проверката завърши без никакви препоръки към съда и 

неговият ръководен екип  и със заключението, че в  Районен съд 

– Благоевград е изградена ефективна система за управление,  

разходване и отчитане на публичните средства,  въведени са  

вътрешни правила и процедури, които създават условия и 

увереност , че рисковете са ограничени в разумни граници  и  

състоянието на системите за финансово управление и контрол в 

Районен съд – Благоевград е много добро и ефективно! 

В рамките на отчетната година приключи ремонта и 

оборудването на така нар.“синя стая за изслушване на деца в 

съдебните процедури“ по Проект на съда с ИСДП и с 

партньорството на Община-Благоевград, като бяха проведени от 

районни съдии и първите тестови разпити на деца-свидетели в 

реален наказателен съдебен процес  при  тези щадящи условия в 

съответствие  с изискванията и стандартите на Конвенцията за 

правата на детето на ООН. /Официалното откриване на синята 

обаче  стая ще се осъществи в началото на 2014г./ 

На 10.12.2013г. бе открит и Медиационен 

център-Благовеград , за създаването на който РС-Благоевград бе 

основен инициатор и  участник . Съдът ни обезпечи изцяло  

оборудването на това помещение с мебели и материали във връзка с 

приложението на медиацията в България, Европа и САЩ, обезпечи 

надписа на центъра, създаването и изготвянето на 

информационните брошури за него, мотото и логото на този 
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Център, а така също и информационни плакати за медиацията.  Със 

създаването на Медиационния център, РС-Благоевград вече реално 

обезпечава  възможност за  гражданите да приключват съдебните 

си дела  и чрез този алтернативен и извънсъдебен способ. 

Ръководителите на съда продължиха и през 2013г. 

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 бе и един от пилотните съдилища, в които 

се проведе тестово анкетата за определяне времето и тежестта на 

разглежданите дела за районно ниво, чието национално 

провеждане предстои в началото на 2014г.  

Районни съдии и съдебни служители продължиха участието 

си в  периодичното предаване на Радио Благоевград „Правосъдие 

близо до хората“, като бяха събеседница по избрани от гражданите 

и радиослушателите правни теми .  

През отчетната година съдебният администратор  на съда 

организира вътрешни обучения за съдебни служители за работа с 

класифицирана информация и  граматика, които бяха проведени 

със съдействието на съдебни служители, предварително обучени по 

тези теми от лектори в НИП и съответно КЗКИ. За първи път през 

2013г. съдебни служители на РС-Благовеград бяха одобрени и 

участваха в международно обучение по Проект на НИП по  

ОПАК,  в гр.Барселона, Испания. От своя страна ръководителите 

на съда бяха одобрени и взеха участие в аналогично международно 

обучение по Проект на ОПАК в Люксембург, във връзка с 

Европейската заповед за арест .  

  През 2013г. районни съдии взеха участие и в семинар за 

обмяна на опит по приложението на Закона за защита от 

домашно насилие, организиран от колегите ни в РС-Петрич, в 

което мероприятие Ръководителят на ГО Иван Петков бе и 
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презентатор. Председателят на съда взе участие в Кръгла маса, 

свързана със съдебната реформа на страните от Централна и 

Източна Европа, която бе проведена в гр.Прага, Чехия. 

Ръководството на съда взе участие и в национална конференция  

на тема "Наистина ли правосъдието става дружелюбно към 

децата?" по проекта с партньора ИСДП, както и  в Национална 

кръгла маса на тема "Добри практики при случайното 

разпределение на съдебните дела", организирана от  партньора по 

Проект  Център на НПО-Разград. 

И през отчетната година съдиите в РС-Благовеград 

продължиха активно да изразяват становища по различни 

Проекти за закони и вътрешни актове на ВСС, като наред с това 

и инициираха  издаването на ТР чрез председателите на ВКС и ВАС  

относно противоречиви практики на съдилища по сходни казуси, в 

резултат на което и бе изготвено и публикувано ТР№1 от 2013г. на 

ОСНК на ВКС.    

През 2013г. в  РС-Благовеград  не се организира и проведе  

"Ден на отворени врати", съгласно изискванията и 

Комуникационните политики на ВСС, тъй като Председателя на 

ОС-Благоевград издаде нарочна заповед за забрана на това 

мероприятие за РС в сградата на Съдебната палата . 

За обезпечаване на обективна външна оценка за 

цялостната дейност на съда по делата и предоставяните от него 

административни услуги и през отчетната 2013г. продължи 

провеждането на ежемесечна онлайн анкета чрез Интернет сайта на 

съда. 

Според резултатите от тази оценка през 2013г. и вота на 

гражданите и потребителите на съдебна информация и услуги в РС- 

Благоевград:  

-70% са дали „Отлична“оценка за работата на 

служба“Архив“ в РС-Благоевград, 3% са поставили на тази 
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служба „Добра“ оценка и 14% са оценили работата на тази служба 

през годината като „Лоша“, от  общо 122 гласували  потребители, 

-56% са дали „Отлична“ оценка за работата на „Бюро 

съдимост“ в съда ни, 16% са оценили работата на тази служба като 

„Добра“ и 27% са я оценили като „Лоша“ от общо 45 гласували 

потребители ,  

-59% са оценили с „Отличен“работата на служба „СИС“, 

14% са поставили оценка „Добра“ за работата на тази служба , а 

17% са я оценили като „Лоша“ при общо  29 анкетирани лица, 

-85% са оценили като „Отлична“ работата на 

призовкарите в БлРС, 5% са оценили тяхната работа като „Добра“ 

и  е два 3% -като „Лоша“ от общо 39 отговорили на въпроса 

потребители,  

-60% са оценили като „Отлична“ работата на съдиите по 

вписвания в РС-Благовеград, а 30% са оценили тяхната работа 

като „Добра“, без да има отрицателна оценка за дейността на тези 

съдии , при общо 20 гласували потребители. /10% са тоговорили, че 

не могат да преценят какво е качеството на работата на съдиите по 

вписвания/,  

-86% са гласували, че според тях РС-Благовеград 

обезпечава правосъдие близо до хората и само 9% са отговорили 

отрицателно на този въпрос при общо 35 анкетирани лица,  

- 70% от потребителите са посочили , че одобряват 

въведеният нов начин за заплащане на такси и разноски в съда 

чрез Пос-терминални устройства, а 30% са отговорили 

отрицателно на този въпрос, при 18 анкетирани потребители,  

-89% от анкетираните са посочили, че според тях 

въведеният софтуер в РС-Благоевград  за случайно 

разпределение на делата гарантира обективност при подбора 

на съдия-докладчик и само 11% са отговорили отрицателно на 

този въпрос, при 67 потребители участвали в това анкетиране.  
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Тези данни от Интернет анкетирането през отчетната година 

отново  показват една  висока оценка за работата на съдебните 

служби и съдиите по вписвания през 2013г., одобрение по 

отношение на въведени нови организационни решения за 

подобряване и улесняване  обслужването  на гражданите и 

адвокатите при заплащане на ДТ по делата , а така също и много 

високо ниво на външно доверие на гражданите и адвокатите по 

отношение на  въведената организация  и използван софтуер за 

случайно разпределение на съдебните дела.  

 

VIII. ПРОБЛЕМИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 

НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

И през отчетната година съдиите в гражданското отделение 

отчетоха проблеми с приложението на някои нормативни актове, 

каквито проблеми бяха отчетени при работата и в предходната 

година , във връзка с приложението на :  Закона за защита от 

домашно насилие /необходимост от регламентиране кому се 

възлага доказателствената тежест и в какво се изразява тя и 

необходимост от  унифициране на  задължителните реквизити при 

искови молби по този закон с бланка образец/, Закон за закрила на 

детето /необходимост от предвиждането на  законова възможност 

за провеждане на съдебната процедура без участието на родителя, а 

за децата да се предвиди възможност за участие и чрез особен 

представител, да се регламентира, че  ангажирането на особени 

представители трябва да са  специализирани за това лица към 

съответните общински социални структури, а не както е  по 

досегашния ред, като такива да се назначават само адвокати за 

сметка на бюджета на съда, да се предвиди в  този закон дали децата 
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до 10г. са страна в съдебното производство, с цел уеднаквяване на 

практиката и еднозначно тълкуване на ЗЗД./ 

    По отношение на работата по наказателни и 

административно-наказателни дела, основен проблем  за съдиите в 

НО бе крайно противоречивата практика на АС-Благовеград 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. За преодоляване на този проблем РС-Благовеград 

инициира ТР по този въпрос чрез Председателя на ВАС, по 

което е образувано тълкувателно дело, като в тази насока 

инициатива е проявил и ИВСС по същата тема. През 2014г. 

предстои публикуването на решението по това тълкувателно дело. 

Аналогично иницииране съдът ни е направил и за ТР относно 

тълкуването и прилагането на ЗАНН /чл.61, ал.2 /, след като 

АС-Благовеград въведе и започна да утвърждава  противоречива 

практика и относно приложението на този безспорен до момента  в 

цялата страна законов текст. 

  В работата си с ОС-Благоевград, съдите от НО констатираха 

противоречива практика при приложението на чл. 306, ал.3 вр. с 

ал.1 т.4 от НПК, относно това кой е компетентният орган да 

присъди разноските във всяка фаза и съдебна инстанция. За 

преодоляване на това противоречие  в работата на различни състави 

на БлОС и САС, при наличието и на практика в тази насока и на 

ВКС, РС-Благоевград направи искане за ТР и по този процедурен 

въпрос чрез Председателя на ВКС, във връзка с образувано 

тълкувателно дело №4/2013г. по описа на ВКС. Касационният съд  

приключи и този спор в практиката като постанови 

ТР№4/11.02.2014г., в чийто мотиви даде еднозначен отговор по 

поставените проблеми с тълкуването на НПК. 

Проблема с констатираната противоречива практика през 

2012г. относно  разглежданите дела за престъпления по чл.172а 
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и чл.172б от НК, бе  окончателно разрешен с публикуването на  ТР 

№1 /2013г.  на ОСНК на ВКС, което бе изготвено по инициатива 

именно на РС-Благоевград от предходната отчетна 2012г.  

Отчетеният пропуск  в нормативната уредба относно 

съхранението на дела след 1-ва делбена фаза при невнесения от 

съда ДТ са 2-ра фаза, за който РС-Благовеград инициира 

нормативни промени със свое предложение,  намери разрешение в 

новият ПАРОАВАС, който е в сила от 2014г. 

Предложението на РС-Благовеград от предходната отчетна 

година за регламентиране на електронното призоваване по 

делата пък намери отражение в новият Законопроект на МП за 

изменение на ЗСВ, който бе подготвен в работна група с участието 

на представители на БлРС  и финализиран в края на 2013г.  

                        VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        В заключение се налага извода, че и през отчетната 2013г. 

съдиите и съдебните служители в РС-Благоевград са изпълнявали 

изключително отговорно и професионално своите служебни 

задължения, в резултат на което е постигната  висока ефективност 

на правораздаването и предоставяните съдебни  услуги за 

гражданите и адвокатите.  

        Наред с това РС- Благоевград  и през изминалата година 

продължи да бъде и един активен участник  в конкретни стъпки на 

основни съдебни институции  в държавата за реформиране и 

развитие на съдебната ни система , в който важен процес несъмнено  

БлРС  вече има своят принос .    

 

Настоящият Доклад да се предостави за запознаване на 

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

 

 

Благоевград  

18.02.2013г.  
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Натовареност  на един съдия месечно към свършените дела в 
районните съдилища в областните центрове за I полугодие на 

2013г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

Случайно разпределение на делата в РС-Благоевград по 

коефициент за комплексна сложност  на съдии в ГО:  
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ПЕРСОНАЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА 

СЪДИИТЕ в РС- БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2013г.  

  

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ В 

РС-БЛАГОЕВГРАД  ОБЩО  

години 
брой съдии 

по щат 
отработени 
човекомесеци 

брой дела за 
разглеждане 

брой 
свършени 

дела 

  

към делата 
за 

разглеждане 

към 
свършените 
дела 

2011 12 117,5 7274 6428 61,91 54,71 

2012 12 118 7151 6226 60,6 52,76 

2013 13 124 6352 5473 51,23 44,14 

  

 ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ В 

РС-БЛАГОЕВГРАД  ЗА 2013г. ПО ОТДЕЛЕНИЯ  

 

                                          

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

Иван 
Петков 85 12 639 545 53,25 45,42 

Габриела 
Тричкова 100 12 755 611 62,92 50,92 

Владимир 
Ковачев 100 12 667 587 55,58 48,92 

Саша 
Алексова 100 12 764 609 63,67 50,75 

Татяна 
Богоева 100 11 489 489 44,45 44,45 

Вера Коева 100 7 386 291 55,14 41,57 

      3700 3132     
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НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

Екатерина 
Николова 70 12 396 330 33,00 27,50 

Владимир 
Пензов 85 12 523 460 43,58 38,33 

Калинка 
Иванова 100 12 590 539 49,17 44,92 

Георги 
Янев 100 12 522 478 43,50 39,83 

Мирослава 
Йорданова 100 11 475 395 43,18 35,91 

Вера Коева 100 0 72 67     

      2578 2269     

 

 

 

 

                                     


