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І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

1. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОНЕН СЪД–
БЛАГОЕВГРАД СЪДИИ 

 
         Щатните длъжности за районни съдии в Районен съд –
Благоевград   и за 2012г. бяха общо 12 броя.  В съда работят също 
2-ма съдии по вписванията и 2-ма съдебни изпълнители.  
       През отчетната година поради ползуван отпуск по 
майчинство от 1 съдия и незаемането чрез провеждане на конкурс 
на 1 вакантен съдийски щат, се наложи командироване на други 
съдии от съдилищата в Благоевградски съдебен район за 
подпомагане  работата на БлРС, като реално и пълно за отчетната 
година бяха ангажирани с дейността на съда 10 районни  съдии в 
това число и командировани такива от другите съдилища./През 
2012г. на мястото на командированата в РС-София съдия 
Йорданова бе командирован в РС-Благоевград от РС-Разлог 
съдия Емил Божков, на мястото на командированата в РС-Перник 
съдия Икономова, в РС-Благоевград бе командирована съдия 
Коюмджиева от РС-Перник. За компенсиране на голямата 
натовареност в съда за определени периоди от време в РС-
Благоевград от РС-Петрич бе командирована и съдия Богоева. / 
     На 17.12.2012г. овакантеният съдийски щат в РС-Благоевград 
бе зает след назначаването на съдия Урумова, която до момента 
на назначаването заемаше позиция на младши-съдия в ОС-
Благоевград. От деня на встъпването си обаче, същата излезе в 
продължителен отпуск поради временна нетрудоспособност и 
предстоящо раждане на дете, поради което въпреки формалното 
запълване на този съдийски щат, реално последният отново 
остана неефективно зает и до края на 2012г.  
         Неефективно зает бе 1 щат за съдия по вписванията , поради 
отсъствие на съдията, заемащ тази позиция и ползуването на 
продължителен отпуск за отглеждане на малко дете.  
 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/. 
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      Благодарение на така създадената организация, която 
отчитаме като добра практика в съда ни,  с работата на районните 
съдии и през изминалата година бяха  приключени повече 
съдебни дела в сравнение с 2010г. и 2011г. въпреки намаленият 
и неефективно зает по посочените по-горе обективни причини 
съдийски състав. 
 През 2012г. 2-ма съдии от РС-Благоевград бяха 
атестирани, като един от тях е повишен  в ранг, а вторият 
придоби статут на несменяемост, след получаване на най-
високата атестационна оценка “Много добра”  по решение на 
ВСС.   
     През отчетната година не са налагани наказания на 
магистратите в БлРС,  не са  образувани преписки срещу тях 
по Кодекса за етично поведение на българските магистрати и  
не са депозирани  сигнали за корупция .   
 
 

 2. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОНЕН 
СЪД –БЛАГОЕВГРАД СЛУЖИТЕЛИ 

 
      
     Броят на налични щатове за съдебни служители през 2012г. 
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 .  
     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 също спомага за улесняване на работния процес, 
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повишаване на квалификацията, обезпечава максимална бързина 
и качество при управлението на делата. 
     Съотношението  между съдии и всички съдебни служители/ от 
специализирана и обща администрация/,  през изминалата 2012г. 
се запази и бе   1 : 2.3 
      Заради високи атестационни показатели и работата си през 
2012г.  бе повишен ранга на 5  съдебни служители . 
      През 2012г. не са налагани дисциплинарни наказания на 
съдебните служители в РС-Благоевград. 
       През отчетната година е образувана 1 преписка  по Етичният 
кодекс на съдебните служители. Заради констатирано от 
Комисията по професионална етика на съдебните служители  
етично нарушение, на съответният съдебен служител бе обърнато 
писмено внимание от страна на административният ръководител 
на съда.  
      За подобряване на организацията на работа и оптимизиране 
на работния процес по управлението на съдебните дела предвид 
голямата степен на натовареност на РС-Благоевград, през 
следващата отчетна година е наложително да се направи 
искане до ВСС за увеличение на щата за съдебни служители с 
2 щата за длъжността “ съдебен секретар протоколист” и 2 
щата за длъжността” деловодител”. 
 

 
              ІІ. НАТОВАРЕНОСТ  НА СЪДА  
  
 
      Районен съд –Благоевград е областният районен съд в обхвата 
на действие на Окръжен съд –Благоевград, което е основна 
причина за високата натовареност на съда.  
      За отчетната 2012г. в съда са  постъпили общо 6305 бр.  нови 
дела, а заедно с висящите от предходен период дела, в съда са 
разгледани общо 7151 бр. дела. Тази статистика при сравнение с 
аналогична такава от предходни периоди онагледява 
незначително намаление на новообразуваните и съответно 
разгледани дела за 2011г. и значително увеличение спрямо 
статистиката по тези показатели за 2010г. и 2009г. /За  2011г. 
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са постъпили общо 6442бр. нови дела и са разгледани общо 7247 
бр. дела, за 2010г. са постъпили общо 5725 бр. дела и са 
разгледани общо  6626 бр. дела, а за 2009г. са постъпили общо 
5024 бр. дела  и са разгледани  общо 5760 бр. дела./ 
 От всички разгледани 7151 бр. дела през отчетната година, 
са приключени общо 6226 бр. дела, което е 87% от  делата за 
годината. При сравнение с предходните години се наблюдава 
известно намаление в общият брой на приключени дела спрямо 
2011г./89%/, което се дължи на незначително по-малкият брой от 
разгледани дела през 2012г., а при сравнение с приключените 
дела през 2010г. /87%/ и съответно 2009г./84% , не се констатира 
такова намаление, поради по-големият брой от разгледани дела 
през отчетната година . 
   От общия брой свършени през 2012г., гражданските дела са 
3662бр., а наказателните дела са 2564 бр.  
   От гражданските дела, приключени  в 3-месечен срок са 
3234бр. дела или това е 88% от делата, а от наказателните дела 
са приключени в този срок 1924бр. дела или това е 75% 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.  
 При тези обективни показатели, действителната средна 
месечна натовареност на работещите съдии в БлРС за 
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отчетната година и при заети реално 10 щата /в това число и с 
командироването на други съдии от региона/, при реално 
отработени 118 човекомесеца,  е  както следва: 
      - 60.60 бр. дела на човек за месец спрямо разгледаните 
дела,  
      - 53.43 бр. дела на месец за съдия спрямо новопостъпилите 
дела и съответно 
     - 52.76 бр. дела на месец за съдия спрямо свършените за 
отчетната година дела. 
     В сравнение с предходната 2011г. се констатира 
незначително намаление на натовареността по съдии, като 
средната натовареност за този минал период  спрямо разгледани 
дела на съдия за месец е била - 61.91 бр. дела, спрямо 
новопостъпилите през годината за месеца - 54.83 бр. дела на 
съдия и съответно спрямо  свършените дела за месец на съдия – 
54.71 бр. дела. Това незначително занижение в натовареността е 
последица от аналогично незначително занижение в 
постъпленията на нови дела през отчетната 2012г. в 
сравнение с предходни периоди.  
      За постигане на съразмерна индивидуална натовареност  на 
съдиите в двете отделения на БлРС и след значително редуциране 
на съдиите в Гражданското отделение поради отсъствие на 
магистрати за продължителен период от време през 2012г., с 
нарочна заповед на председателя  за определен период  от време  
на съдиите в Наказателното отделение бе възложено 
разглеждането на заповедни производства по  чл.410 и чл.417 от 
ГПК.  
     В сравнение с предходната 2011г., през отчетната 2012г. в НО 
на БлРС се констатира увеличение на новопостъпилите дела с 
общо 285 бр. дела.  По материя на постъплението се констатира 
увеличение в постъплението на административно-
наказателните дела, чието увеличение спрямо 2011г. е от 91бр. 
дела, както и в постъплението на дела от общ характер, чието 
увеличение в сравнение с 2011г. е от 47 бр. дела.  
   В Гражданското отделение през отчетната 2012г. се наблюдава 
намаление в постъплението на новите дела, което е от 
порядъка на 422бр. дела, в сравнение с предходната 2011г. По  
материя обаче е видно, че е налице увеличение на 
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постъплението от исковите производства, които в сравнение с 
2011г. са със 178 бр. дела повече. Съществено е намалението в 
постъплението на заповедните производства през 2012г., при 
които се  отчита намаление с 603бр. дела.  
    В резултат на  въведената организация на работа  по отделения, 
средната действителна и щатна месечна натовареност на всеки от 
5-мата наказателни съдии, работещи в НО за 2012г. е била: 
   - 48.47 бр. дела на съдия спрямо разгледани дела, 
   -42.20 бр.дела на съдия спрямо новопостъпили дела и 
съответно 
   -43.09 бр.дела на съдия за месец спрямо свършени дела за 
годината.  
   Тази статистика категорично онагледява едно значително 
увеличение на натовареността на съдиите в Наказателното 
отделение на БлРС през 2012г.  в сравнение с предходната 
2011г.  /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 за 2011г./ 
   От своя страна средната месечна действителна натовареността 
на гражданските съдии се е изразила в : 
    - 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. 
    Тази статистика онагледява известно намаление в 
натовареността на съдиите от Гражданското  отделение на 
БлРС през 2012г. в сравнение с предходната 2011г. 
/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 
за  2011г./ Въпреки това намаление несъмнено, съдиите в 
Гражданското отделение на БлРС  са продължили да работят 
и през отчетната 2012г.  при една изключително висока 
натовареност  за това ниво на системата.  
       През отчетната година в районен съд–Благоевград не са 
образувани и разглеждани дела с особен обществен интерес по 
критериите на ВСС. /Образувани бяха няколко дела с активен 
медиен интерес, които бяха разгледани и приключени през 



 8

отчетната година в изискуемите се разумни срокове, като тяхното 
развитие бе отразено и в Интернет сайта на съда-нохд 366/2011г., 
нохд№937 от 2007г., нохд№139 от 2012г./ 
    От всички разгледани през отчетната година  общо  4267 бр. 
граждански дела,  делата по чл.410  и чл.417 от ГПК, ведно с  
делата по ЗКИ възлизат на 2391 бр. дела. 
     От  всички разгледани  през отчетната година  общо 2884 бр. 
наказателни  дела,  образуваните дела за разпити пред съдия  са 
167 бр., а делата образувани във връзка с предоставяне на 
информация по ЗЕС в  досъдебна фаза са общо 488 бр. 
    Общият брой на разгледаните бързи производства по 
граждански дела за 2012г. е 139 бр. дела, което бележи 
съществено увеличение в сравнение  с разгледаните бързи 
производства през 2011г. /97 бр. дела. / 
   Общият брой разгледани бързи производства по наказателни 
дела за 2012г са 33 бр. дела,  което се запазва като тенденция на 
постъпление в сравнение с разгледаните бързи производства по 
наказателни дела през 2011г.-32бр. и съответно през  2010г.-29бр. 
дела.  
     Постъпилите  през 2012г. незабавни производства по НПК са 
11бр., а приключените наказателни дела от общ характер при 
условията на съкратено съдебно следствие са  30 
бр./Констатира се запазване на общият брой наказателни дела, 
които приключват със съкратено съдебно следствие , които за 
сравнение с 2011г. са били 33 бр. дела./ Причината за тази 
тенденция  при приложението на визираната специална 
процедура и през отчетната година се свързва  основно с 
естеството на разглежданите дела през отчетната година, с повече 
спорни обстоятелства и необходимост от събиране на 
допълнителни доказателства в съдебната фаза на процеса по 
искане на двете спорещи страни.  
     През отчетната 2012г. са разгледани общо 50бр. дела по 
УБДХ, което е известно занижение в сравнение с разгледаните 
такива дела през 2011г.-73 бр. и респ. в сравнение и с 2010г.-
91бр. дела 
     В обобщение, изложената статистика за движението и 
постъплението на съдебните дела в РС-Благоевград показва 
значителна степен  на натовареност  на съда  и през 
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изминалата 2012 година. В тази връзка следва да се  отбележи, 
че констатираната средна месечна натовареност на съдия в БлРС 
за 2012г. е от порядъка на 59.59.бр-дела за разгледани и 
съответно от порядъка на 51.88бр. дела-за приключени такива, а 
тази статистика съгласно Аналитичен доклад на ВСС  относно 
статистическите данни за натовареността на съдилищата в 
Република България за 2011г., категорично покрива 
критериите за много високо ниво на натовареност за районен 
съд в страната през 2012г.Тези статистически данни мотивираха 
и направата на искане за увеличаване на съдийският щат в РС-
Благоевград  през отчетната година.  
      При направата на сравнителен анализ  с натовареността на 
другите областни градове и районни съдилища в страната за 
2012г., се констатира, че РС-Благоевград се нарежда сред 
първите 7 районни съдилища по средна действителна 
натовареност на съдия за месец както по разгледани, така и 
по постъпили и свършени дела през отчетната година. 
        РС-Благоевград и през отчетната 2012г. бе най-
натовареният районен съд от всички други съдилища в 
Благоевградски съдебен район, заради което  след 
същественото редуциране на съдийският състав, се наложи 
многократно командироване на магистрати от тези други 
районни съдилища за подпомагане на работата. Благодарение на 
проявеното разбиране и колегиалност на магистратите от РС-
Петрич, РС-Разлог и РС-Гоце Делчев, чийто представители 
участваха и подпомагаха работата на РС-Благовеград в рамките 
на командироване, съдът ни успя да постигне тези високи 
резултати в правораздаването си. Следва да се отбележи също, че 
тази извънредна и изключително адекватна организация на 
работа чрез взаимно подпомагане на магистратите в 
Благоевградски съдебен район, бе възможна благодарение на 
взетите навременни и изключително далновидни управленски и 
организационни мерки от страна на председателя на Окръжен съд 
Благоевград –съдия Катя Бельова.  
         
 Бележка : Изложената информация е онагледена в 
Приложение №1: Сравнителна таблица за движението на  
гражданските и наказателните дела през 2012г., Отчет за работата 
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на Районен съд –Благоевград за 12 месеца през 2012г. Таблици за 
индивидуална натовареност по съдии в гражданското и в 
наказателното отделение през 2012г., Сравнителна графика за 
натовареност на  областните и районни съдилища за 2012г., 
Сравнителна графика за натовареността на районните съдилища в 
Благоевградски съдебен район през 2012г. 
 
       
         ІІІ.ДВИЖЕНИЕ  НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА 
  
         
                          1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
  1.1. ПОСТЪПИЛИ И РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
       През изминалата 2012г. общият брой на постъпилите 
/новообразувани/  граждански  дела  в  съда е  3794  бр. дела.  А 
общият брой разгледани граждански дела за същата година е  
4267 бр. дела.  
     Най-голям дял от новопостъпилите дела са  делата по чл. 410 и 
чл.417 от ГПК и по ЗКИ -2391бр. дела и  дела с облигационни 
искове-440бр., искове по СК-250 бр., искове по КТ-96 бр. 
Констатира се намаление на постъпилите дела по  чл.410 и 
чл.417 от ГПК /2994 бр. дела заедно с тези по ЗКИ през 2011г./ и 
същевременно с това се наблюдава увеличение на 
постъплението  от искови производства в сравнение с 
предходната отчетна година, което увеличение е от порядъка на 
77бр. дела. /облигационни искове, искове по КТ/. 
 
    
                 1.2. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
 
    Общият брой на свършените граждански дела за отчетната 
година е 3662 бр. дела, което представлява  86% от разгледаните 
дела /4267/. От тези свършени дела са приключили в 3-месечен 
срок 3234 бр. дела, което е близо 88% от всички свършени дела 
за отчетната година в ГО. В такъв срок по принцип  приключват 
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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 235бр. дела по СК, 344 
бр. дела свързани с облигационни искове, 96 бр. дела по КТ, 55 
бр. дела по вещни искове, 43бр. дела от административен 
характер, 29бр. 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 известното 
намаление в постъплението и общият брой на разгледаните дела 
през 2012г в това отделение. /Общият брой на свършените 
граждански дела за 2011г. е 4244 бр. дела, което представлява 
близо 90% от разгледаните дела. От тези свършени дела са 
приключили в 3-месечен срок 3807 бр. дела, което е близо 90% от 
всички свършени дела за отчетната година в ГО./ 
 
       
            1.3. НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
 
     Несвършените дела през 2012г. са 605 бр., като същите са 
предимно такива от отчетната година. Несвършени са делата  
предимно свързани със спорове по вещни искове и делба, които 
изискват по-дълги срокове и процедури на разглеждане и 
обжалване пред по-горна инстанция.  
      В сравнение с несвършените дела от предходни години се 
наблюдава  известно увеличение  в броя несвършени дела от 
предходна година, които през 2011г. са били 473бр. дела, през 
2010г. са били 501 бр., а през 2009г.-517 бр. дела. Като причина 
за това незначително увеличение на несвършените дела, съдиите 
извеждат усложнението по делата свързано с исканията, 
доказателствата и страните и по-голямото постъпление на искови 
производства през 2012г.  
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              1.4. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
 
    Прекратените граждански дела през отчетната  година са общо 
439 бр., което онагледява увеличение в сравнение с 
прекратените дела през 2011г.-392бр. дела и занижение в 
сравнение с  2010г.-470бр. и съответно през 2009г.-470 бр. дела.  
   От прекратените 439 бр. дела, 45 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 2011г. такива са 
сключени по -29 бр. дела, за 2010г. – по 43 бр. съдебни дела, а 
през 2009г.-36 бр. дела.  
     Посочената статистика показва, че магистратите активно 
упражняват правомощията си по ГПК за насърчаване на страните 
към приключване на съдебните спорове чрез спогодба и 
помирение, което е изход от взаимен интерес за спорещите и 
облекчава правосъдието в съдилищата. Предстоящото откриване 
на Медиационнен център в Съдебната палата на Благоевград през 
2013г. считаме, че ще подпомогне приключването на повече  
граждански дела чрез спогодба, а това ще ускори както съдебните 
процедури по разглеждане и приключване на делата, така и 
усещането за максимална удовлетвореност и справедливост на 
страните по тях, като наред с това ще доведе до допълнително 
намаляване на натовареността в съда.  
 
                 1.5.СПРЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
 
      Спрените през отчетната година граждански дела  са общо 37 
бр.,което е известно увеличение  в сравнение със спрените дела 
през 2011г.-34бр. дела и съответно намаление в  сравнение с  
2010г. - 47 бр. и  2009г.-43 бр. дела.  
      Основният обем от спрени дела са  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. И през отчетната година не бе приета конкретна  и  
изрична  нормативна уредба за конкретни срокове, в които следва 
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да се внесе тази ДТ и съответно съхранява такова дело, а 
последното възпрепятства неговото прекратяване, включително  
и при дългогодишна пасивност на страните, представляващо  
индиция за загубен правен интерес, до  изтичането на срока за 
съхранение на съдебни дела по ПАРОАВАС. /Изводите за 
причините касателно броя на несвършени дела през отчетната 
2012г., намират приложение и в тази част на Доклада./ 
 
   
          1.6. ВЪЗОБНОВЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
 
       През отчетната 2012г. възобновените граждански дела след 
даден “ход на делото по същество” са общо 10 бр. дела, което 
бележи намаление  в сравнение с  възобновените при същите 
обстоятелства дела през 2011г.- 13 бр. Последното несъмнено е 
показател за повишаване качеството на съдебният процес и 
оптимизиране начина на разглеждане и приключване на 
съдебните дела в Гражданското отделение .  
 
 
                      2.  НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
 
2.1.ПОСТЪПИЛИ И РАЗГЛЕДАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
         През изминалата 2012г. общият брой на постъпилите 
/новообразувани/  наказателни дела  в РС е 2 511 бр .дела.  
        Общият брой разгледани наказателни дела, в това число и 
н.а.х.д. за изминалата 2012г. е 2884 бр. дела.  
         При сравнителен анализ на постъпленията  по наказателните 
дела за предходен период се констатира увеличение на 
новопостъпилите, разгледани и съответно приключени дела 
от съдиите в НО. /В тази връзка за 2011г. новообразуваните дела 
са 2226 бр., за 2010г.- 1651 бр. дела, съответно  разгледаните  
дела за 2011г.  са били 2557 бр. дела, а за 2010г.- 2035 бр. / 
     При направата на профил на новообразуваните за 2012г. 
наказателни дела, се констатира значително увеличение в 
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сравнение с предходната година на образуваните дела, които по 
предмет се разпределят както следва: н.а.х.д.-увеличение с  91бр. 
дела, документи престъпления- с 26 бр. дела и т.н. Увеличение се 
констатира и в постъплението на  частно-наказателни дела /1015 
бр. дела/ и делата разглеждани по реда на чл.78а от НК /64 
бр.дела/. Същевременно е налице намаление в постъплението на 
дела свързани с престъпления против правата на гражданите ,  
престъпления против собствеността  и делата за престъпления от 
частен характер . 
     Като цяло през отчетната година се констатира  увеличение 
във внесените обвинителни актове от  РП-Благоевград, в 
сравнение с предходната 2011г., което увеличение е от порядъка 
на 47 бр. ОА 
       Статистиката очертава завишение и на делата за 
провеждане на разпит пред съдия, които за отчетната година са 
167 бр. дела, докато в сравнение с предходни години за 2011г. са 
образувани такива 85 бр. дела,  а за 2010г.-155бр. дела. 
     Причината за това завишение несъмнено е свързано и с по-
активната дейност на РП-Благоевград  през отчетната 2012г., в 
резултат на което са приключени повече наказателни дела от общ 
характер и са внесени повече ОА в РС-Благоевград, за 
разследването по които са ангажирани и повече гласни 
доказателства , в това число и чрез разпит на свидетели пред 
съдия по НПК. 
     През отчетната година се запазва като цяло общият размер 
на  внесените искания за разрешения по ЗЕС , като през 2012г. 
са внесени 488бр. искания, а през 2011г.-480 броя. По тези 
внесени искания през отчетната година  са постановени 13 броя 
откази за издаване на исканото разрешение . 
 
               2.2.СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
     Общият брой на свършените наказателни дела за отчетната 
година е 2564 бр. дела, което е над 89% от разгледаните за 
периода дела и е значително по-висок резултат в сравнение с 
този за 2011г. /близо 85%/ и респ. за 2010г./ близо 84%/ . 
     От всички  свършени дела през 2012г. /2564бр. дела/ , 
приключени в 3-месечен срок са общо 1924бр. дела, което е 
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75% от делата.  Тази статистика също сочи на увеличение  в 
общият брой приключени наказателни дела в 3-месечен срок, в 
сравнение с предходни отчетни години, като за  2011г. в този 
срок са приключени близо 73% от делата, а през 2010г. -66%. 
     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/, 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 2012г. дела са делата от 
административно-наказателен характер /1046 бр. дела/ и частно 
наказателните дела /1007бр. дела/, дела с общоопасни 
престъпления/149бр./, дела с престъпления против собствеността 
/121бр./, дела  с престъпления против стопанството /34бр./,  
делата от частен характер/51бр./ и дела по чл.78а от НК/65 бр./ 
              
             
            2.3.НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
      
     Несвършените наказателни дела през  отчетната 2012г. са 
общо 320 бр. дела, което представлява значително намаление в 
сравнение с несвършените наказателни дела през 2011г.- 373 
бр. дела и респ. за 2010г.-331 бр. 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.  
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             2.4. ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
 
       Общият брой на прекратените наказателни дела през 2012г. е 
448 бр. дела, от които прекратени поради  приключване на спора 
и постигане на споразумение или спогодба са  269 бр. дела. Този 
резултат онагледява завишение в приключените със 
споразумение и прекратени дела в сравнение с предходната 
2011г.-449бр. и съответно 2010г.-203бр. Прекратените поради 
постигната спогодба са 2 бр. дела, а прекратени по друга причина 
са 163 бр. дела. 
 
 
               2.5. СПРЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
 
      През отчетната година има спряно само  едно наказателно 
дело от общ характер, поради неоткриване и необходимост от 
щателно издирване на подсъдимия. През 2011г. не е имало 
спрени дела, а през 2010г. също е имало спряно 1 наказателно 
дело от общ характер . 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 2012г. са възобновени след даден “ход на 
делото по същество” общо  7 бр. дела, което е напълно идентичен 
резултат с 2011г. и съответно намаление в сравнение с 2010г.-
9бр. Тази тенденция също показва добро ниво на качество и 
професионално изпълнение на работата от страна на 
магистратите  в НО, съобразно изисквания и препоръки на ИВСС 
от 2010г. в тази насока. 
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             2.7. ВЪРНАТИ ДЕЛА НА ПРОКУРАТУРАТА 
 
         През отчетният период делата върнати за доразследване  в 
РП са 14 бр. дела. Тази статистика сочи на значително 
намаление на върнатите дела в РП, които за 2011г. са били 26 
бр., а за 2010г.-37бр. Наред с това посочените резултати показват  
значително подобряване в качеството на работата на 
разследващите органи в това число и прокурорите при РП-
Благоевград .  
       От върнатите дела, 13 бр. са били с ОА по наказателни дела 
от общ характер и 1бр.с  Постановление на РП, съставено във 
връзка с процедурата 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.  
 
 
    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.  
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3.ВЪЗЗИВЕН И КАСАЦИОНЕН КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО 
НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 
 
          3.1. ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  
 

През изминалата 2012г. общият брой на обжалваните 
съдебни актове е 740 бр. /от тях  292 бр.-граждански дела и 
съответно 446 бр.-наказателни дела./ 

 При сравнение с 2011г. се наблюдава значително 
увеличение  в броя на обжалваните дела /604бр./, като такова е 
налице и по отношение на   2010г. -662бр. дела. Причината се 
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 2012г. са  
по 5486 бр. съдебни дела, което е  88% от всички приключени 
съдебни дела през отчетната година. При сравнение с  
предходни периоди се наблюдава незначително намаление на 
влезлите в сила съдебни актове постановени през отчетната 
година, които за 2011г. са били 5824бр. дела / 90%/, а за 2010г. 
са били 5132  бр. /също 88% /. Тази статистика 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 2012 година са върнати от въззивен и 
касационен контрол общо 700 бр. дела, от които 247 бр.  
граждански дела и съответно 453 бр. наказателни дела.  
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      В сравнение с отчетната 2011г. се наблюдава увеличение във 
върнатите от въззивен и касационен  контрол дела /677бр./, 
което онагледява по-висока ефективност и бързина на 
приключване на въззивните и съответно касационните 
производства по контрол за законност на първоинстанционни 
дела.  
      От  общо върнати след въззивен и касационен контрол  247бр. 
граждански дела, потвърдените съдебни актове по тях са 169 бр. , 
отменените – 41бр., а изменените- 31бр. Прекратени са били 6 бр. 
дела при инстанционен контрол.  
      Общият процент на потвърдените и изменени съдебни актове 
от всички върнати такива през 2012г. след инстанционен контрол 
е 81% . При сравнение с предходната 2011г. , върнатите дела от 
инстанционен контрол са били 677бр., от тях потвърдените 
съдебни актове са били 207бр. - отменените съдебни актове са 
били- 49бр., изменените- 69бр., а прекратените дела-9бр. Именно 
това по-малко количество на върнати от инстанционен контрол 
дела е обусловило и известно завишение през 2011г. на общият 
процент потвърдени съдебни актове от върнатите дела-85%. 
     Съответно от общия брой върнати 453  наказателни дела след 
инстанционен контрол, през 2012г. потвърдените съдебни актове 
по тях  са 341 бр., отменените- 70 бр., изменените- 36 бр., а 
прекратените-6 бр.  
       Общият процент на потвърдените и изменени съдебни актове 
след инстанционен контрол през 2012г. е 83% от всички върнати 
дела за годината. При сравнение с предходната 2011г.  се 
констатира значително завишение в потвърдените и изменени 
съдебни актове след инстанционен контрол в НО, които за 
предходната отчетна година са били-211бр. потвърдени актове, 
80бр.-отменени, 44бр.-изменени , 7 бр. дела-прекратени при общ 
процент от потвърдени и изменени съдебни актове след 
инстанционен контрол от 75% от всички върнати дела за 2011г. 
          Изложената  статистика показва едно високо качество на 
постановените обжалвани съдебни актове в РС-Благоевград 
за изминалата година както по наказателни, така и по 
граждански дела и липсата на съществени процедурни 
пропуски при разглеждането им. 
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    При анализ на причините за отменените съдебни 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.  
 При анализ на причините за отмяна и изменение на 
съдебните актове по наказателни дела се констатира, че 
преимуществено съдебните актове са отменяни заради 
противоречива практика  в рамките на инстанцията, извършваща 
контрол за законност на първоинстанционните дела, както и 
динамичната 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 /ЗДвП, приложими Наредби , 
Конституционно решение на КС за обжалваемостта на 
наложените административни глоби и др./  
        За повишаване качеството на постановените съдебни актове 
от съдиите в БлРС продължи и през отчетната 2012г. периодично 
информиране и размяна на практика от съдебни актове на 
Окръжен съд  и АС-Благоевград по видове дела  в съответното 
отделение. Наред с това съдиите участват ежемесечно в 
организирани от Окръжен съд –Благоевград  тематични семинари 
за уеднаквяване практиката на съдилищата в региона, като всеки 
от районните съдии  е направил и изрични заявки за участие в 
НИП  в рамките на обучения, които по негова преценка ще 
обезпечат  повишаване на квалификацията и  знанията му  в 
материята на разглежданите от него дела. Инициирани са и 
предложения до АС-Благоевград за уеднаквяване на практиката 
по идентични казуси, разглеждани в районните съдилища и 
приключващи по коренно различен начин във въпросната 
касационна инстанция.  
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        3.4.ВЪРНАТИ ДЕЛА ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ В РС  
 
     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. Тази статистика показва в сравнение  
предходни години значително намаление във върнатите за 
ново разглеждане съдебни дела. За сравнение през 2011г.  
общият брой на такива върнати дела за ново разглеждане е бил 
27бр., а за 2010г.-32бр. дела./Общият брой на върнатите 
наказателни и администратино-наказателни дела през 2011г. е 
бил 22бр., а за гражданските дела- 5бр./ 
      При анализ на причините за връщане на делата  за ново 
разглеждане през 2012г. се констатират предимно пропуски 
свързани с технически неточности /пропуснати дати, липса на  
подпис на съдия или съдебен секретар в съдебен протокол/, които 
несъмнено са последица от изключителната натовареност на 
магистратите и съдебните служители, а не са резултат от не добро 
ниво на техните професионални познания и квалификация.  
      От друга страна се констатират върнати административно-
наказателни дела за ново разглеждане  поради представяни нови 
писмени доказателства в касационната инстанция, което по 
всеобщото мнение на районните съдии, не е процесуално 
основание за връщане на делата по АПК и ЗАНН, не се  прилага в 
други административни съдилища на страната и се очерта като 
изолирана практика само на АС-Благоевград. За преодоляване на 
това противоречие, по инициатива на Председателя на РС-
Благоевград и Председателя на ОС-Благоевград, със 
съдействието на НИП бе организирано през 2012г. 
специализирано обучение за районните съдилища, ОС-
Благоевград и АС-Благоевград, във връзка с административно-
наказателното производство по ЗАНН. 
      През отчетната година са налице и върнати административно-
наказателни дела по идентични съдебни дела, приключили по 
идентичен начин в РС-Благоевград, но решени с коренно 



 22

различен резултат след касационният контрол от АС-
Благоевград. Предвид тази противоречива практика на 
визираната по-горна инстанция, на този етап за РС-Благоевград 
не са ясни конкретните причини и основания за връщане на 
първоинстанционните дела по идентични казуси и респ. кой от 
постановените окончателни касационни актове е правилният 
такъв. Последното мотивира неколкократно през 2012г. 
изпращането на  писма до Председателя на АС-Благоевград за 
провокиране на становище на ОС на магистратите  в тази съдебна 
инстанция, във връзка с уеднаквяване на констатираната 
противоречива практика за в бъдеще.   
 
 
 
    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. 
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ІV. 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  се състои от две щатни 
бройки, като към настоящия момент длъжността се изпълнява 
само от един съдия , като другият е в отпуск по майчинство. През 
отчетния период в службата по вписванията – Благоевград  
работят  и четирима служители на Агенция по вписванията.  

Бързо  задълбочаващата се икономическа криза и шока , 
който хората изживяха поради несигурността за доходите си, 
накара голяма част от купувачите да отложат покупките на имоти 
за бъдещ момент. Основно на пазара се търгуваха имоти закупени 
преди построяването им и се извършваха разпореждания 
предимно със земеделски земи. 
     През отчетната 2012г. е извършено вписване на  4782 бр. 
актове. За сравнение през предходната 2011г. броят на 
вписванията е бил 4 758 бр., а през 2010г.- 4806 бр. Тази 
статистика показва известно увеличение във броя на 
вписаните актове през отчетната година в сравнение с 
предходната 2011г.  
   През 2012г. в Служба ”Вписвания” са издадени  4215 бр. 
удостоверения за вещноправно положение на недвижимостите. За 
сравнение в предходната 2011г. са издадени 2549бр. такива 
удостоверения, което показва значително завишение  в 
натовареността на съдията по вписвания за визираната 
дейност .   

През 2012 година се наблюдаваше  и тенденция за 
увеличаване броя вписаните обезпечителни мерки 
“ възбрани”, чийто брой е 402,  докато през 2011г.  са вписани  
357 бр. такива обезпечителни мерки.   

Постановените откази за вписване, отбелязване и заличаване 
на актове за отчетната година е 37 бр., от които 2 бр. обжалвани  
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и  съответно 2 бр. потвърдени от въззивната инстанция. Тази 
статистика показва едно много добра организация на работата 
и високо качество и отговорност в изпълнението на 
трудовите функции от страна на съдията по вписвания при 
БлРС. 

Проблемите  в работата на  съдията по вписванията  през 
отчетната година бяха свързани основно с противоречивата 
практика на съдилищата относно прилагане разпоредбата на 
чл.540 от ГПК /възможността съдиите по вписванията да оставят 
без движение преписки, по които има непълноти/. Наред с това се 
констатира необходимост от   уеднаквяване и стандартизиране на 
законовите изисквания по отношение и на описанието на имотите 
не само в нотариалните актове, но и във всички други актове, 
подлежащи на вписване /съдебни решения, искови молби , 
обезпечителни заповеди и др./ В много от случаите  в актовете на 
съдилищата /районен и окръжен съд/, описанията на имотите се 
извършват в противоречие с разпоредбата на чл.6  ал.3 от ПВ , 
тъй като не се отчита, че имотът- предмет на съответният съдебен 
акт  се намира в район с одобрена кадастрална карта. Тези 
неточности в съдебните катове водят до обективна невъзможност  
за изпълнението им  и извършване на вписването. т. 

Затруднения в работата на съдията по вписванията се 
обуславят и от работата с  въведеният от Агенция по вписванията 
нов програмен продукт “Интегрирана информационна система за 
кадастър и имотен регистър / ИИСКИР” , “ИКАР”/. Вписването  
на подлежащите на вписване актове  по този софтуер на практика 
се извършва по алгоритъм и начин, които  са в пълно 
противоречие с действащата нормативна уредба, касателно 
вписвания за защита правата на 3-тите добросъвестни лица. 
Отделно от това, актовете не се подреждат в изискуемите  се от 
Правилника за вписванията книги. Ето защо съдиите по 
вписвания при БлРС считат, че е недопустимо  да се смесват 
актове с различна предвидена от закона форма и съдържание , 
както и последните  да се подреждат в една и съща книга. 
Предложения  за промяна в тази насока са правени  и обсъждани 
от Българската асоциация на съдиите по вписванията, 
включително и с участието на съдията по вписвания при РС-
Благоевград . Едно от предложенията  на съда се свързва с  
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въвеждането на промени  в програмния продукт, с който работи 
Службата по вписванията за да могат да се попълват данни за 
извършените вписвания и отбелязвания за минали години, тъй 
като за дълъг период от време  от 1914 година до м. май 1997 
година, справките, издирването на данните за вписванията се 
извършва по стария ръчен начин и липсата на електронен аналог 
на информационната база. При неавтоматичният начин на 
извършване на справки, последните допълнително са затрудняват 
и забавят поради  лошото състояние на самите Книгите за 
вписванията , азбучните указатели и партидните книги , които 
позволяват търсене на данни  само по име на титуляр на 
вписването.  
     През 2012г. допълнителни затруднения в работата на съдията 
по вписване  при БлРс произтичаха и от недобрата подготовка и 
липсата на достатъчен опит и квалификация на ангажираните 
служители в Службата по вписвания. Последното доведе до 
допускането на  перманентни сериозни грешки  от тяхна страна 
при извършваните вписвания и попълването на  регистъра за 
вписвания, което има пряко отражение върху коректното 
изпълнение на функциите на самият съдия по вписванията и 
предоставяната на гражданите информация чрез издавани 
удостоверения. Заради тези многократни и сериозни пропуски и 
лисата на адекватен контрол от страна на Ръководителя на 
Службата, през 2012г. неколкократно се инициираха проверки  в 
тази служба, чрез Националната  Агенция по вписванията.  
 
 

  2.РАБОТА НА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 
       През  изтеклата 2012 година в съдебно-изпълнителната 
служба постъпиха и бяха образувани 277 броя дела. Заедно с 
висящите в началото на отчетния период 1533 броя, бяха 
администрирани и разглеждани общо 1810 броя изпълнителни 
дела. От  тях приключени са 295 броя, а  събраните суми  по 
разглежданите изпълнителни дела  за отчетната година са в 
размер на 333 554.00  лв. 
     Сравнявайки броя на новопостъпилите изпълнителни дела  
през отчетния период  с новопостъпилите дела през предходните 
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2010  и 2011 години се установява, че е налице тенденция за 
намаляване  броя  на новопостъпващите  дела , които за 2011г. 
са били 350бр., за 2010г.-338 бр. Такава е и тенденцията и 
касателно събраните суми по изпълнителните производства в 
сравнение с предходни периоди, като  за 2011г. са събрани общо 
335 554.00 лв, а през 2010г.- 453 767.00 лв.  
      През отчетния период службата функционираше в състав от 
двама съдебни изпълнители и един служител, който при 
отсъствие бе заместван от съдебни секретари при съда.               
      Като профил на постъпилите дела прави впечатление  
значителното увеличение на постъпващите нови изпълнителни 
дела  по НРИДПИ и СК , във връзка с изплащането на издръжка 
по въпросната Наредба. Зачестиха и делата с предмет 
обезпечаване на бъдещи и висящи искове./Делата за  обезпечение 
на бъдещи искове  по ЗОПДИПП  са образуват изцяло в СИС при 
РС – Благоевград./ 
       Продължават проблемите с призоваването на длъжниците, 
поради упоритото им укриване, дължащо се на либералната 
нормативна уредба относно адресната регистрация към момента.  
При връчването на призовките и съобщенията  на длъжниците се 
налага често съдействие от органите на националната полиция, 
което  също увеличава обема на работа в  службата. 
      Не бе разрешен проблема и с противоречията в нормативната 
уредба в  ЗМВР и ГПК, касателно приложението на чл.431, ал.5 
от ГПК, който на практика е обективно неприложим, а това води 
до затруднения  при издирването и спирането от движение на 
автомобилите-обект на принудително изпълнение. 
     През отчетната година се забелязва  тенденция  на изравняване 
на постъпващите от ЧСИ и изпращаните по подсъдност  на ЧСИ  
дела.   
 
         Бележка: Приложение №4- Доклад на съдиите по 
вписвания за дейността им през 2012г. и Доклад на съдебните 
изпълнители за дейността на СИС през 2012г.  
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   V. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
    
   През 2012г. са постъпили за разглеждане по 403 дела с 
обвинителни актове, 36 бр дела от частен характер по тъжби и  
64 бр. дела  са образувани по предложения на РП в процедура по 
чл.78а от НК. 
   Съдените лица през 2012 г.  по дела от общ характер  са 415, от 
тях осъдени са 398 лица, а оправдани 11. От тези съдени лица 12 
са непълнолетни, докато през 2011г. такива са били 18 лица, а 
през  2010г. осъдените непълнолетни  са били 20 лица.  
    Съдените  лица  по дела от частен характер през 2012г. са  
64, докато през 2011г. такива са били 24 лица, а през 2010г. -14 
лица. От общият брой на съден лица по такива дела през 2012г., 
28 от тях са осъдени, а 5 –оправдани.  
    Общо съдените лица по реда на чл.78а от НК за отчетната 
година са били 69 лица. С наложени административни 
наказания по този ред през 2012г. са 63 лица, докато през  
предходната 2011г.-34, а през 2010г. - 51 лица.  
 Основните причини и през отчетната година за 
постановените оправдателни присъди са  свързани с недоказаност 
на обвинението, което в някои 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 налага 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 и на двете различни 
тези на страните в процеса от страна на съда. Наред с това, 
причини за постановяване на оправдателни присъди  през 
отчетната година са били и несвоевременно извършени 
процесуално-следствени действия за събиране и запазване на 
важни доказателства от органите по разследване, оперативните 
работници и разследващи полицаи, в това число неизвършени 
огледи на място, претърсване изземване и възможни експертизи в 
ДП, каквито действия е било обективно невъзможно или 
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безпредметно заради изминал период от време, да се извършват 
за първи път едва в съдебната фаза на делото.  
     В допълнение през отчетната година се констатира и липсата 
на контрол и адекватно поведение на разследващите органи и 
оперативни полицаи, респ. служители на ГДБОП, във връзка с 
изземване, описване, предаване за съхранение и съхранение на 
веществени доказателства по делата /най-вече по делата свързани 
с престъпления по чл.172б от НК/, които дела изискват детайлно 
и конкретно изясняване и посочване на всички видове вещи, 
дейността с които е предмет на престъплението и липсата на 
посочени в обвинението вещи или нарушаването на 
императивният ред по НПК за изземване, опис и съхранение на 
такива веществени доказателства, също пряко рефлектира върху 
крайният изход на съдебното дело и постановеният съдебен акт .  
Тези констатации на съдиите в РС-Благоевград за причините 
обосноваващи постановяване на оправдателни присъди напълно 
кореспондират и с аналогични констатации за пропуски в 
разследването на досъдебна фаза и в национален мащаб, 
материализирани в Междинният доклад на ЕК за напредъка на 
България от м.02.2012г. 
     
По видове престъпления от общ характер, осъдените лица  в 

периода 2010-2012г. са както следва: 
 

 ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

 дела от общ характер 2010 
в т.ч. 

Непълнолетни 2011 
в т.ч. 

Непълнолетни 2012 
в т.ч. 

Непълнолетни 

 
1.Престъпления против 
личността 24 2 24   23 1 

 
2.Престъпления против 
правата на гражданите     4   4   

 

3.Престъпления против 
брака, семейството и 
младежта 13   18   19   

 
4.Престъпления против 
собствеността 142 7 143 18 126 9 

 
5.Престъпления против 
стопанството 3   30   30 1 

 

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

 

7.Престъпления против 
дейността на държ.органи, 
общ.организации  8   4   9   
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8.Документни 
престъпления 17   15   39   

 

9.Престъпления против 
реда и общественото 
спокойствие 3   3       

 
10.Общоопасни 
престъпления 139   138   147 1 

 13.Военни престъпления         1   

 ОБЩО: 349 9 379 18 398 12 

 13.Дела от частен характер 14   24   28   

 14.Дела по чл.78а НК 51   34   63 2 

 15.ЧНД             

 16.НАХД              
 ОБЩО: 414 9 437 18 489 14 

 
    Най-голям брой през отчетната 2012г. са осъдените лица за 
общоопасни престъпления , престъпления против собствеността 
и документи престъпления .  
    Общият брой на оправданите лица по дела от общ характер 
през 2012г. са 11, което в сравнение с оправданите лица през 
предходни години бележи намаление  /за 2011г. са оправдани 13 
лица, а за 2010г.-18лица.  
    По видове престъпления, оправданите лица са както следва за 
2012 година: 
       
 ОПРАВДАНИ  ЛИЦА 

 дела от общ характер 2010 2011 2012 

 
1.Престъпления против 
личността 5 1 4 

 
2.Престъпления против правата 
на гражданите     0 

 
3.Престъпления против брака, 
семейството и младежта   1 3 

 
4.Престъпления против 
собствеността 7 4 2 

 
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   
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9.Престъпления против реда и 
общественото спокойствие   1   

 10.Общоопасни престъпления 6 1   

 
11.Престъпления против 
отбр.способност на републиката        

 
12.Престъпления против мира и 
човечеството       

 ОБЩО: 18 13 11 

 13.Дела от частен характер 12 19 5 

 14.Дела по чл.78а НК 7 2 7 

 15.ЧНД       

 16.НАХД        
 ОБЩО: 37 34 23 

  
        Съотношението на осъдени спрямо оправдани лица по 
делата общ характер през отчетната 2012г. година показва, че  
осъдените лица са над 97 % от общият брой на съдени лица 
през годината. Аналогично е било съотношението  на осъдени 
спрямо оправдани лица от общият брой на съдените такива по 
дела от общ характер и през 2011г.-96% от съдените лица. 
 

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 

2010 349 97 64 20 159 9 

2011 379 124 62 26 160 7 

2012 398 126 74 25 167 6 

 
     Тази статистика показва, че най-голям дял  през 2012г. от 
наложените наказания са “Пробация”/ за 159 лица/, следват 
“Лишаване от свобода” с изпитателен срок по чл.66, ал.1 от НК/ 
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за 126 лица/  и “Лишаване от свобода” без изпитателен срок / за 
74 лица/. Аналогична е била статистиката и през предходната 
2011г. 
     Посочените цифри показват също значително завишение в 
броя наложени наказания за отчетната година, в сравнение с 
предходната /398 бр. наказания./ За сравнение през 2011г.- 379 , 
а за 2010г.- 349бр. наказания.  
    Основната причина за преимуществено налаганите като вид на 
посочените наказания и през отчетната 2012г. се свърза с 
обстоятелството, че повечето от осъдените лица с такива 
наказания са били с чисто съдебно минало към инкриминираната 
дата и/или и след нея, като такива наказания са отмервани и при 
приключване на делата със споразумение по чл.381 от НПК и 
съответно при условията на съкратено съдебно следствие по 
Глава ХХVІІ на НПК, когато са налице законови основания за 
това. 
    
През 2012г. са наложени като размер наказание “Лишаване 

от свобода”, както следва: 
              

     
НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  

     
     

  общо 
до 3 
години 

над 3 
години   

2010 64 49 15   

2011 62 54 8   

2012 74 66 8   

 
      Преимуществено и през 2012г. видно от статистиката са 
налагани наказания ”Лишаване от свобода” до 3 години /за 66 
лица/ и съответно над 3 години /за 8 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 2012г. е образувано само 1 дело по 
ЗБППМН, като  в това производство са приложени  мерки 
спрямо 1 непълнолетно лице. / За сравнение в предходната 2011г. 
по този нормативен акт са образувани 3 дела и са наложени 
съответни поправителни мерки на 5 непълнолетни лица./ 
       За изминалата  2012 година в Бюро “Съдимост”  на БлРС са 
издадени 8837 бр. свидетелства за съдимост, като са направени  
2536 бр. справки за съдимост, голяма част от които са изготвени 
и изпратени по електронен път чрез нарочният софтуер, ползуван 
в тази съдебна служба. На лице е значително увеличение на 
издадените свидетелства за съдимост през 2012г. в сравнение  с 
2011г./7420бр./ и намаление в направените справки за 
съдимост, които през 2011г. са били 7592 бр. Тази статистика 
онагледява за поредна година  изключителната натовареност 
на тази съдебна служба и огромният обем от работа, 
реализиран благодарение на усърдието и високият 
професионализма на служителя в Бюро Съдимост при РС-
Благоевград. 
     Общият брой на образуваните дела по реда на УБДХ през 
2012г. е 50бр. дела, което е значително намаление в сравнение 
с такива дела, образувани през 2011г./73бр. дела/ и 2010г./91 бр. 
дела/ .  
 
     Бележка: Изложената статистика е онагледена и в 
Приложение №5 към доклада, съдържащо: Сравнителна 
Диаграма на осъдените спрямо оправдани лица  за периода 2010-
2012г. и Сравнителни таблици за работата на Бюро съдимост и  
образуваните наказателни дела по УБДХ в тригодишен период  
от време.  
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VІ.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 сградата на Окръжен съд–Благоевград, където 
и през отчетната 2012г. продължи да ползува  само 8 бр. кабинети 
от 2-рия етаж, 7бр.-кабинети на партерния етаж и 3бр. помещения 
в приземен етаж.  
       За подпомагане на работата на магистратите и съдебните 
служители и улесняване дейността на съда, през 2012г. бяха 
закупени, както следва: 4 бр. двустранно печатащи мрежови 
лазерни принтери, 1брой 24-портов мрежови комутатор D-
link  и 2 броя управляеми 52 портови мрежови комутатори 
Cisco, 1 бр. климатик за съдебна зала №1, както и 10бр. 
стелажи за  дооборудване на обособеното предходната година 
ново помещение за “Архивохранилище” в сградата на съда.  
       Наред с това, ВСС уважи искането на РС-Благоевград и 
предостави средства за капиталови разходи, във връзка със 
закупуването на отделен сървър за съда, чрез който да се 
подобри и ускори работата с АСУД на магистратите и съдебните 
служители. Закупен бе и UPS за новият сървър, както и 
мултимедиен прожектор с екран. Последните бяха  използувани 
изключително активно през отчетната година при организираните 
обучения в съда и множеството презентации, свързани с 
дейността на БлРС, работата му по проекти  и прилаганите добри 
технологични и организационни практики . 
      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.  
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     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/ 5 от тези компютри са закупени в далечната 2001г., 2 
компютъра са закупени през 2003г. и съответно 9 компютъра са 
закупени през 2005г./ Съда е снабден също с 3 бр. копирни 
машини, които се ползуват в службите “Деловодство”, “Архив” и 
“Съдебно изпълнение. За подпомагане работата на съдебните 
служители е необходимо закупуването на 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  .  
 
 
          2.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МРЕЖА 
 
     И през отчетната година продължи  успешното ползуване на 
внедреният през 2001г.  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 
възможност за електронен обмен на документи и информация с 
РП-Благоевгрд, поддържат се електронни регистри и електронни 
книги, свързани със съдопроизводството, както и обемна 
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 
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 
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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 ползуването 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. 
      През 2012г. продължи активното използуване 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 прави съразмерни доклади 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 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 е 
гаранция за обезпечаването 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 
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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 в НО разпределени дела по време 
на наказателно дежурство, а те се разпределят ръчно на дежурен 
съдия, както и исканията разглеждани от председателя 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 
60% и 85%, заради обема от допълнителни дейности и 
административна 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 на последните 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 на този етап в 
съдебната система на България няма друга 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, поради което това нововъведение 
се отчита от ръководството на съда като една добра практика, 
чието приложение следва да продължи и за в бъдеще, с 
възможност за доразвиване и усъвършенстване разбира се, когато  
са налице основания  в практиката  за промяна в тази насока.  
 
     През отчетната година продължи ползуването на програма 
“Lotus notes” в съда , чрез която се обезпечава възможността за 
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поддържането на мрежова и електронна връзка и обмен на 
информация и документи с РП-Благоевград и ОС-
Благоевград. 
    Продължи изключително успешното и ефективно приложение 
на въведеният “Единен портал за предоставяне на пълната 
информация до делата”, макар и все още в тестова версия. 
Ползуването 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 
ПАРОАВАС. 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.12.2012г. този Електронен 
портал е ползуван от над 50 адвоката  от различни адвокатски 
колегии /Благоевград, София,  Варна, Пазарджик, Ловеч, Стара 
Загора и  Пловдив/.Делата , по които тези адвокати са правили 
справки и ползували дистанционен достъп до електронните 
папки по делата си за 2012г. са  над 600 бр. дела. 
       През отчетната годна този Електронен портал бе доразвит с 
допълнителна възможност за изпращане на електронни призовки 
и съобщения по електронен път до  страните и адвокатите в 
съдебните дела.  
     Като цяло приложението и на Единният електронен портал за 
дистанционен достъп до делата, ръководството на съдът отчита 
също като една добра практика на БлРС, която намери 
последователи в НО на ВКС, Смолянски съдебен окръг, СРС, 
както и интерес за ползуване във Великотърновски съдебен окръг 
. Опита на съда, свързан с въвеждането и използуването на ЕЕП 
бе споделен  и в рамките на нарочна работна група по е-
правосъдие  при МП, в която взе участие Председателя на съда. В 
резултата на дейността на тази работна група бяха предложени 
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редица изменения в ЗСВ, ГПК, АПК и НПК, свързани с 
въвеждане на е-правосъдие в съдебната система на РБългария, 
което се предвижда да се реализира именно чрез  подобен Единен 
и централизиран електронен портал за дистанционен достъп и 
електронни услуги  на съдебната система.   
   По Проекта на БлРС с ПРСС “Усъвършенстване на работните 
процеси в съда- План 2” , през 2012г. бе въведен софтуер 
специализиран за достъп до съдебна информация за незрящи 
и неграмотни лица  /Speech lab 2.0./ Софтуера автоматично 
трансформира текстовете на съдебните актове в естествена 
синтезирана реч и говор, чрез електронен четец и обезпечава 
равна възможност на тези уязвими групи граждани да получават 
съдебна информация. Този продукт бе дарен на РС-Благовеград 
от ПРСС  в рамките на посоченият Проект .  
    През м.февруари на 2012г. в съда се извърши смяна на 
ползваната до момента антивирусна програма с  нова такава-
Kasperski Anti-Virus . Лицензиите  за този продукт са закупени 
от ВСС и предоставени за ползване на съда. 
       През 2012г. 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 . 
Извърши се оптимизиране и допълване в Интернет сайта на съда, 
чрез: въвеждане на звукова версия на сайта , чрез /Speech lab 2.0./, 
въведе се електронна търсачка в сайта, активира се многоезична 
версия на сайта, публикува се Договор с обслужващата банка, 
активираха се линкове към  сайтове за подпомагане на жертви от 
престъпление и към национална линия  за помощ на деца, 
обезпечи се директна връзка с ЦУБИПСА  и публикуваните 
съдебни актове на всички съдилища   в страната, публикуваха се 
решения по етични процедури и преписки по ЗПУКИ. 

    В края на 2012г. в РС-Благоевград се предоставиха за 
ползуване на гражданите и адвокатите и 2 бр. Пос-терминални 
устройства за заплащане на такси и разноски. Ползуването на 
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тези устройства за гражданите и адвокатите е безплатно и без 
комисион. 

  
    Бележка: Изложената статистика е онагледена в 
Приложение №6-Случайно разпределение на делата по 
фактическа и правна сложност/шифри за сложност/ за периода 
01.01.2012г.-31.12.2012г.  

 
 

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА 
МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ТЕХНИЧЕСКОТО 

ОБОРУДВАНЕ 
 
 През отчетната година поради редуциране на бюджета на 
съда от страна на ВСС за извършено прехвърляне на средства 
към бюджета на ИВСС, нямаше финансова възможност за 
извършване на необходимата поетапна подмяна на най-
дългосрочно ползуваната техника –компютри. Именно това е 
първата организационна стъпка , която следва да се планира и 
реализира пред следващата отчетна година, тъй като 
компютърната техника е най-активно използуваната такава в 
работата на съдиите и съдебните служители и без нея е 
немислимо въобще 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./  
      След закупуването на нов сървър през 2012г., за 
преинсталирането на наличната до момента информационна база 
на съда, генерирана от 2001г., както и продължаване ползуването 
на тази база и генерирането на нова информация на този сървър, е  
наложително  закупуването на лицензи за новите версии на 
Lotus notes за клиентските станции. Използването на новите 
версии на софтуерните продукти също така  е наложително и 
поради факта, че само такива нови версии могат да ползуват 
техническата поддръжка от страна на  фирмата- разработчик. 
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  За улесняване на информацията по делата и по-ефективната 
времева организация на провежданите  публични заседания, през 
следващата година е необходимо да се поставят електронни 
информационни табла за съдебните зали, в каквато насока 
следва да се направи 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.  
         През следващата година се планира оборудването и 
откриването на Медиационният център в Съдебната палата на 
Благоевград, който ще се поддържа съвместно с Окръжен съд –
Благоевград . Този Център считаме, че ще насърчи, мотивира 
допълнително и улесни страните да разрешават сами 
възникналите съдебни спорове, чрез воденето на медиационни 
преговори и сключване на извънсъдебни спогоди /медиационни 
споразумения/ в подходяща за това неутрална среда именно в 
Съдебната палата. Този начин на алтернативно разрешаване на 
съдебните спорове е широко използуван и прилаган в другите 
европейски страни и САЩ, а резултатите от неговото прилагане 
еднозначно показват , че освен бързо приключване на споровете 
се обезпечава и разтоварване на съдилищата . 
      Друга предстояща дейност, свързана с подобряване на 
материалната база и условия за работа, е свързана с откриването 
на  фронт офис на обслужващата съда Банка, като по този 
начин се предостави възможност на гражданите и адвокатите да 
заплащат таксите и разноските си и в кеш при минимални 
комисионни, именно в Съдебната палата.  
     Предстои също така обособяването на адвокатска стая, 
която да улесни и подпомага адвокатите при работата им по 
делата , като наред с това се обезпечи по-комфортна и подходяща 
за тях работна среда в Съдебната палата на Благоевград .Тези две 
инициативи ще бъдат съвместно реализирани отново с Окръжен 
съд –Благоевград, след съдействие и разрешение за това от МП, 
което министерство е собственикът на сградата, ползувана към 
момента двете съдилища.  
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     През изминалата 2012г. РС-Благоевград и ОС-Благоевград 
участваха със съвместно Проекто-предложение за обособяването 
и оборудването на синя стая за изслушване на деца. Това 
предложение спечели обявеният по темата конкурс на ИСДП и 
Швейцарската донорска фондация, като в края на 2012г. бе 
сключено партньорско споразумение на съдилищата, ИСДП и  
Община-Благоевград  за оборудването и ползуването на синя стая 
за изслушване на деца. По проект, откриването на тази стая ще 
бъде през април 2013г., а ползуването й ще обезпечи 
необходимите условия и щадяща среда при изслушване и разпит 
на деца по съдебните дела, съобразно европейските изисквания и 
световните стандарти по Конвенцията на ООН за защита правата 
на децата.  
 И през отчетната година изключително неудобство 
представляваше позиционирането на съдиите в двойни съдийски 
кабинети, което възпрепятства  произнасянето, обсъждането и 
обезпечаването на тайна на съвещанието със съдебни състави при 
разглеждането на наказателни дела. Наред с това, след 
изземването от Окръжен съд  на 3 бр. съдийски кабинети, 
ползувани до 2007г. от РС-Благоевград, някои съдебни 
служители бяха лишени от работно място /съдебни секретари/, 
което налагаше изпълнението на възложените им трудови 
функции без постоянно работно място, в рамките на свободни 
съдебни зали за деня или в служба “СИС” и “Деловодство”, 
където се извършва дейност от друго естество и има постоянно 
обслужване на граждани. Този проблем налага  намирането на 
разрешение със съдействието на Председателя на ОС-
Благоевград, чрез връщането на поне един от взетите  
кабинети отново за ползуване от РС-Благоевград .  
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VІІ.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 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. 
Положителният ефект от тези приложени организационни мерки 
намира конкретно отражение във високите резултати от 
правораздавателната дейност  на РС-Благоевград и през 2012г.  
     След констатирането на съмнения за неравномерна 
натовареност и в служба ”Деловодство” на РС-Благоевград, през 
отчетната 2012г. бяха въведени измерители и за тяхната 
натовареност на база препоръки от Доклада по Проекта 
“Компететни и мотивирани и магистрати и съдебни 
служители” на ВСС по ОПАК, които измерители бяха 
съобразени с естеството на ежедневно извършваната дейност на 
тези служители. При анализ на резултатите от  приложението на 
тази организационна мярка действително се констатира 
несъразмерност на натовареността на деловодителите в службата, 
което мотивира съществена организационна промяна в тяхната 
работа—разпределение по материя и отделение на 
деловодителите и въвеждане на дежурства на ротационен 
принцип за разпределение на ежедневната поща и обслужване на 
клиенти на 1 гише. Като цяло обаче натовареността в тази служба 
е значително завишена, а щатът на деловодителите е 
недостатъчен, което именно мотивира и становището, че е 
наложително актуализиране на щата в тази служба и 
увеличението му с поне още 2-ма деловодители, които да се 
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включат в изпълнението на големият обем от работа в посочената 
служба. /Към настоящият момент щата на служителите в съда 
обективно не позволява вътрешно оптимизиране и 
преразпределение  на служители към тази служба за подпомагане 
на работата й , тъй като натовареността и на останалите служби и 
служители е изключително завишена и не по-малка, поради 
високата натовареност на съда като цяло през 2012г./ 
     По предложение на съдебният администратор,  през отчетната 
година бяха проведени няколко вътрешни обучения на 
служителите, в това число и от служителят по класифицираната 
информация. Наред с това бе организирано обучение в различни 
съдебни служби за определени периоди от време, с цел 
придобиване на необходимите знания за съвместяване на  други 
трудови функции при извънредна ситуация и необходимост в 
съда. /Няколко съдебни секретари бяха обучени за работа в 
служба “СИС”, за тази дейност бе обучаван и деловодител от 
служба ”Регистратура”, съдебни секретари и деловодител от 
служба “Регистратура” се обучаваха за работа и заместване в 
служба Бюро”Съдимост”./ Тези обучения обезпечават 
организационната възможност за взаимна заменяемост и 
заместване на служителите при отсъствие или ползуване на 
платен годишен отпуск .  
      И през отчетната година продължи периодичното извършване 
на анкети сред съдебните служители за идентифициране на 
материалните нужди, потребностите от обучение и 
организационни идеи за оптимизиране и подобряване на работата 
в съда.  Предложенията и препоръките на съдебните служители 
улесняваха и подпомагаха ръководството на съда за вземане на 
оптимални и своевременни решения за подобряване условията на 
работа и административните процеси в съда. Наред с това, тези 
предложения са и възможност за пряко участие на съдебните 
служители в подобряване на организацията на работа, улесняване 
изпълнението на възложените им трудови функции и постигането 
на по-добри резултати от дейността на съда като цяло.  
      През 2012 година се извършваше периодичен и постоянен 
преглед на административните процедури в съда и съответно 
актуализиране на вътрешните правила съобразно измененията в 
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законодателството, решения на ВСС или други обстоятелства, 
налагащи това. Въведени бяха и/или актуализирани и допълнени:  
Вътрешните правила за разпределение на делата, Вътрешни 
правила за достъп до съдебни процедури и информация на хора с 
увреждания, Стратегия за управление на риска, Вътрешни 
правила за работа с вещи лица, Вътрешни правила за връщане на 
държавни такси, План за подобряване работата на съда. С 
последният план магистратите на ОС заложиха сами времеви 
стандарти за  управление на делата и изписване на съдебните 
актове, в резултат на което през 2012г. отчитаме и тази по-голяма 
ефективност в работата си и значителното завишение на 
приключени  съдебни дела . 
    Със съдействието на Щатското посолство и 
административните ръководители на РС- и ОС-Благоевград, за 
съдиите и съдебните служители в съдебният регион и през 2012г. 
бяха организирани презентации на гост лектори /щатски 
федерален съдия от Пенсилвания и Председател на атестационна 
комисия за магистратите в Щата Колорадо/, във връзка с 
прилаганите техники и методи на разглеждане и приключване на 
наказателни дела и респ. относно атестирането на магистратите и 
защитата на тяхната независимост в САЩ. 
    За повишаване на правните познания и подобряване качеството 
на съвместната работа, през 2012г. РС-Благоевград организира 
провеждането на работни срещи с вещите лица и 
специализирано обучение на съдебни служители за работа с 
незрящи и хора с увреждания .  
     През отчетната година продължиха работните срещи на 
председатели на съдилища в Благоевградски съдебен район, 
на които неколкократно бяха разисквани административни и 
организационни проблеми и намирани съвместни разрешения на 
редица въпроси. Изключително позитивен резултат от тези срещи 
е взетото съвместно решение за едновременно стартиране и 
участие в тестовата версия на Единният електронен портал за 
дистанционен достъп до съдебните дела на всички съдилища в 
Благоевградски съдебен район, благодарение на което и се стигна 
до утвърждаването на този Електронен портал като  една добра 
практика на целият регион и нейното популяризиране сред 
другите съдилища в страната, пред ВСС и МП. 
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     За повишаване прозрачността и отчетността в работата на 
съда, РС-Благовеград се включи през 2012г. в инициативата на 
Председателя на ОС-Благоевград за провеждането на ”Ден на 
отворени врати” . В рамките на този ден, на гражданите и 
адвокатите бе предоставен свободен достъп до всички съдебни 
служби за запознаване с естеството на дейност в тях и с 
Вътрешните правила и процедури за работа на съда, като наред с 
това бе организирано и публично разпределение на съдебни дела 
по случаен признак и с отчитането на тяхната комплексна 
сложност,  в което разпределение бе предоставена възможност за 
участие на граждани и адвокати.  
      Магистрати  от РС-Благоевград взеха участие  през 2012г. и в 
няколко предавания  “Правосъдие близо до хората” на Радио-
Благоевград, което предаване бе създадено по идея на 
Председателя на Окръжен съд–Благоевград и радиожурналисти 
за улесняване на достъпа на граждани до правна информация и 
правосъдие. 
    През 2012г. финализира съвместният Проект на РС-
Благоевград и ПРСС “Усъвършенстване на работните процеси 
в съда-План 2”. Благодарение на участието на съда в този 
Проект се повишиха значително стандартите му за работа като се 
оптимизира и подобри организацията, повиши се качеството на 
правораздаването и обслужването на гражданите и адвокатите, 
подобри се отчетността, достъпността и прозрачността в 
дейността на съда, активира се комуникацията с “клиентите на 
съда” и медиите, а обратната връзка с тях при провежданото 
периодично анкетиране бе основната изходна база и източник на 
обективна информация за необходимите нови стъпки за промяна  
или утвърждаване на откроени и оценени добри практики в 
начина ни на работа. РС-Благоевград участваше като презентатор 
на добри свои практики в няколко работни срещи на 
председателите на съдилища през 2012г. в рамките на същият 
Проект , като активно участваше със свои идеи и Предложения за 
нормативни промени, пряко свързани с дейността на 
магистратите и съдебните служители. В резултата на изложеното 
и изключителната активност и стремеж на съда ни за 
усъвършенстване, модернизиране и развитие, през месец май на 
отчетната година, Комитета по оценка към ПРСС по този Проект, 
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състоящ се от магистрати на различни нива в съдебната система, 
даде най-високата външна оценка на РС-Благоевград, 
отреждайки му 1-вото място в страната и статута на съд-
модел на България за 2012г.  сред всички останали районни, 
окръжни, апелативни и административни съдилища, включени в 
този Проект . /За сравнение при включването на съда в Проекта 
през 2011г. позицията, която Комитетът по оценка към ПРСС 
определи за съда на база извършени дейности и въведени мерки 
за оптимизиране и подобряване ефективността в работата  бе 11-
то място, а след първото полугодие на 2012г.-3 то място заедно с 
ОС-Добрич./  
     В желанието си за обезпечаване на Правосъдие близо до 
хората, РС-Благоевград се включи в едноименен Проект  на 
“Център на НПО-Разград” през отчетната година. Благодарение 
на участието ни в този Проект се оптимизира предоставяната 
дистанционно информация за “клиентите на съда” посредством 
Интернет сайта, въведоха се специализирани правила за работа с 
граждани в неравностойно положение, въведе се ползуването на 
Пос-терминални устройства при заплащането на такси и разноски 
от гражданите и адвокатите, както и Електронен регистър за 
осъждани лица по УБДХ. Наред с това, благодарение на 
гражданските наблюдатели по този Проект, бе направен цялостен  
анализ на практиката и нормативната база, във връзка с  
прилагането на детското правосъдие, като РС-Благоевград 
направи свои предложения за нормативна промяна с цел 
опростяване и улесняване на съдебните процедури  с участие на 
деца и по-добра защита на техните права и интереси  в съдебния 
процес. При финализирането на Проекта в края на 2012г., 
наблюдателите направиха и много полезни препоръки за РС-
Благоевград, изпълнението на които по тяхна преценка ще 
доближи правосъдието още по-близо до хората и ще повиши 
тяхното доверие . За своето участие и направени промени, в 
изпълнение на въпросните препоръки на гражданските 
наблюдатели, РС-Благоевград бе удостоен с Грамота за принос 
в развитието на съдебната реформа на местно ниво и 
партньорствно между съда и гражданският сектор през 2012г. 
     За обезпечаване на обективна оценка за цялостната дейност на 
съда по делата и предоставяните от него административни услуги 
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и през отчетната 2012г. продължи провеждането на 
ежемесечна онлайн анкета чрез Интернет сайта на съда.  
     Според резултатите от тази оценка и вота на гражданите и 
потребителите на съдебна информация и услуги в РС-
Благоевград през 2012г., 88%  от  анкетираните са посочили, че  
според тях служителите в РС-Благоевград спазват правилата по 
Кодекса за етично поведение на съдебните служители, 89%  
считат, че с направената организация на работа в съда не се 
създават предпоставки за корупция, 90% от анкетираните  са 
посочили, че според тях съдиите в РС-Благоевград  спазват 
правилата по Кодекса за етично поведение на българските 
магистрати, 97% от анкетираните са посочили, че сроковете за 
насрочване и разглеждане на гражданските дела в съда са кратки 
и разумни, 96% са посочили, че сроковете за насрочване и 
разглеждане на наказателните дела в съда са кратки и разумни, 
89.6% от анкетираните са посочили, че предоставяните 
административни услуги и обслужването на гражданите в съда са 
на очакваното и необходимо  ниво, 80% от анкетираните са 
посочили, че и създадената организация на работа по време на 
Съдебната ваканция в съда също е била на очакваното добро ниво 
на ефективност, 91% от анкетираните са оценили работата на 
секретар-протоколистите  и служителите в служба “Деловодство”  
на съда като отлична и добра и 92% от анкетираните са 
посочили, че работата на служителите в служба ”Регистратура” 
също е отлична и добра. 
   Тези данни от интерент анкетирането през отчетната година  
отново визуализират една изключително висока и 
положителна оценка за създадената организация на работа, за 
качеството и ефективността на работа на съдиите и 
съдебните служители, а така също и за  дейността на РС-
Благоевград като цяло през отчетната 2012г. 
 
    Бележка: Посочената информация е онагледена в 
Приложение № 7 – Финална Графика за изпълнението на План 2  
на ПРСС, Грамота за съд-модел, Грамота по Проекта»Правосъдие 
близо до хората», Графики от Ежемесечната Интернет анкета 
през 2012г. на РС-Благоевград . 
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VІІІ. ПРОБЛЕМИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 

НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 
 
     И през отчетната година съдиите в гражданското отделение 
нямаха съществени проблеми при приложението на 
нормативните актове, в това число и по отношение приложението 
на ГПК. Становището им е в насока, че въведените с този кодекс 
нови процедури за управлението и разглеждането на 
гражданските дела, действително обезпечава по-бързо 
съдопроизводство и приключване на делата. 
    Същевременно магистратите в ГО на РС-Благоевград, правят 
следните предложения за промени в други нормативни актове: 
     1.В Закона за защита от домашно насилие:  
     -Да се  регламентира кому се възлага доказателствената тежест  
и в какво се изразява тя. 
    - За намаляване обема  от прекратени дела  поради нередовност 
на исковата молба, да се предвидят унифицирани Бланки-молби 
по Образец с основните  и задължителни реквизити за такъв 
документ по ГПК, които да се предоставят на гражданите, на 
ОДМВР и другите държавни  органи и институции, ангажирани 
по прилагането на закона.  
     2. В закона за закрила на детето 
     -Да се предвиди законова възможност за провеждане на 
съдебната процедура без участието на родителя, а за децата да се 
предвиди възможност за участие и чрез особен представител .  
     -Ангажираните особени представители да са специализирани 
за това лица към съответните общински социални структури, а не 
както е досегашния ред, като такива да се назначават само 
адвокати за сметка на бюджета на съда. 
    -В закона да се регламентира изрично, дали  децата до 10г. са 
страна в съдебното производство, с цел уеднаквяване на 
практиката и еднозначно тълкуване на ЗЗД.  
 Според становището на съдиите по вписвания и през 2012г.  
действащият вариант на ГПК създава неясноти и проблеми в 
работата поради липсата на ясна регламентация и процедура 
за оставяне на преписките им без движение при констатирани 
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нередовности. Практиката по този въпрос за момента е 
нееднозначна и това създава напрежение в работата на съдиите 
по вписвания и предпоставки за конфликтни ситуации с 
гражданите. За преодоляване на този проблем, от една страна се 
изисква конкретно законово разрешение, чрез допълване на ГПК, 
а от друга страна, следва да се обезпечи възможността за 
повишаване квалификацията и обучение на съдиите по вписвания 
със съдействието на МП, след като в обучителните програми на 
НИП не са предвидени семинари за тази фокус-група адресати.  
     Като проблем при приложението на нормативните актове за 
изминалата година отново се посочи от съдебните изпълнители  
съществуваща неяснота в ЗМВР при изпълнението на  запори 
по ГПК, като форма на обезпечение на бъдещи искове, в това 
число и такива на КУППД. Изпълнението на тези запори е 
затруднено, тъй като е налице непълнота в ЗМВР, където запорът 
на леки автомобили се третира като ПАМ, която се прилага при 
изчерпателно посочени хипотези, сред които не е  допускането на 
обезпечение по ГПК. Заради последното, компетентните органи 
на МВР отказват съдействие и изпълнение на искани  по 
изпълнителните дела запори на леки автомобили. Според 
съдебните изпълнители, последното може да бъде преодоляно с 
изменение на ЗМВР и допълване на възможността за 
изпълнение на исканите запори спрямо леки автомобили и по 
реда на ГПК, като форма на обезпечение в хода на 
изпълнителните производства 
 И през отчетната година, известен процедурен проблем при 
разглеждането на наказателни дела бе липсата на законова 
възможност по ЗПП за ангажирането на дежурни адвокати за 
участие по дела, които не са от кръга на изброените такива в 
ЗПП, но за провеждането им задължително  по НПК следва да 
участва защитник /при непроявена добросъвестност на 
подсъдимият и несвоевременно направено искане за такъв 
защитник, преди датата на заседанието и същевременно липсата 
на материална възможност за упълномощаване на защитник за 
участие по дела във връзка със сключване на споразумение за 
деня на заседанието или за провеждане на съкратено съдебно 
следствие, респ. по дела, образувани по  реда на УБДХ и по 
искания за групиране на наказания на осъдено лице. / В такива 
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хипотези, доказана липса на материална възможност за 
упълномощаване на защитник и възможност за приключване на 
делото в деня на заседанието, често пъти съдията –докладчик 
допуска и  назначава служебен защитник, като прави искане за  
определяне на адвокат, който да предостави правна помощ на 
подсъдимия за деня на заседанието . Материализираната  в закона 
на този етап  процедура по определяне на такъв адвокат  обаче е 
доста тромава /чрез АС на съответната колегия, който орган не е 
в състояние да заседава ежедневно по такива въпроси/, а това  
възпрепятства възможността за бързо определяне на защитник.  
Последното налага отлагане на делото само за да се определи  
служебният защитник, което не рядко е свързано и със 
заплащането на съдебни разноски за явилите се  за непровереното 
съдебно заседание участници в процеса, ненужно натоварващо 
съдебният бюджет и забавящо приключването на 
наказателните дела. За разрешаване на този проблем считаме, че 
е наложителна законодателна промяна, като изрично в Закона 
за правната помощ се регламентират и такива по-бързи 
случаи на необходимост от определяне на  адвокати за 
предоставяне на правна помощ по наказателните дела, 
включително и с разширяване приложното поле на института 
на така нар.”дежурни адвокати”, чийто функции са 
императивно посочени и твърде ограничени на този етап от 
закона./Аналогично предложение сме направили и в предходната 
отчетна година  до НПП, но до настоящият момент не е 
направено изменение и допълнение на ЗПП./ 
 И през 2012г. се констатира противоречива практика 
относно разглежданите дела за престъпления по чл.172а и 
чл.172б от НК. Различно продължава да бъде становището на 
съдебни състави  от районните съдилища, както и на съставите  в 
ОС относно допустимостта на гражданският иск и участието на 
граждански ищец по тези съдебни дела, въпреки че материалното 
право изрично регламентира и признава вредни последици от 
въпросните престъпления за носителите и /или представителите  
на съответните търговски марки и права . Различна е и съдебната 
практика по тези дела в  съдилищата на страната и ВКС, което 
мотивира през отчетната година изготвянето на Предложение  
от РС-Благоевград до Председателя  на ВКС за  
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инициирането на ТР по тази материя и уеднаквяване на  
противоречивата практика. Това предложение  бе уважено от 
Председателя на ВКС, който възложи изготвянето на ТР на 
работна група към ВКС и считаме, че по този начин през 
следващата година ще бъде разрешен описаният съществен 
проблем в работата през отчетната година за този вид дела, както 
за благоевградските магистрати, така и за магистратите в цялата 
страна.  
         През отчетната година се констатира поддържането на 
немалък обем от спрени граждански дела от предходни години, 
повечето от които са такива след 1-ва делбена фаза, внесени в 
така нар.”Обща архива”, поради  невнасяне на определената от 
съда ДТ на съделителите за провеждане на 2-ра делбена фаза. 
Липсата на изрична  нормативна уредба за конкретни 
срокове, в които следва да се внесе тази ДТ и съответно 
съхранява делото, възпрепятства неговото прекратяване дори и 
при дългогодишна пасивност на страните и индиция за загубен 
правен интерес, до изтичането на срока за съхранение на съдебни 
дела по ПАРОАВАС. Ето защо считаме, че за оптимизиране 
управлението и приключването на делата и преустановяване на 
такава висящност на  делбени дела с години заради субективно 
отношение и пасивност на страните в процеса, следва да се  
направи изменение и допълнение на ГПК или ПАРОАВАС, 
като се определят конкретни срокове за внасяне на ДТ за 
провеждане на 2-ра делбена фаза, като при невнясането на 
тези суми в посочените срокове, да се предвиди възможност за 
прекратяване на делото и обезпечаване организационна 
възможност за неговото архивиране. 
    Считаме, че с голямо практическо приложение и предвид 
новите възможности на информационните технологии, би било 
нормативното предвиждане и регламентиране на електронно 
призоваване по делата, чрез съответно изменение и 
допълнение на ГПК и НПК, като се взаимстват добри практики 
в тази насока от други европейски страни, които вече са 
предвидили такъв процесуален способ и обезпечили ускорени и 
улеснени процедури по съдебното призоваване. Това 
технологично и нормативно нововъведение, считаме че би имало 
и своеобразен дисциплиниращ ефект спрямо умишленото 
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шиканиране на съдебният процес от страна на  недобросъвестни 
участници  по делата. Тези свои идеи РС-Благоевград сподели 
чрез своя представител /председателя на съда/ и в нарочна 
работна група за е- правосъдие  към МП, която работна група 
финализира своята дейност в края на 2012г. с изготвянето и 
представянето за гласуване в НС на законопроекти за изменение 
на ЗСВ, ГПК, АПК и НПК, чийто основен акцент е именно 
повсеместното въвеждане на е-правосъдие в органите на 
съдебната система, в това число и електронно образуване и 
администриране на дела и електронно призоваване на 
участниците в съдебното производство.   
  
 
                          VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
     В заключение може да се отбележи, че отчетната 2012г. се 
характеризира с изключителна  натовареност на съдиите и на 
съдебните служители  в РС-Благоевград, но благодарение на 
техният висок професионализъм, усърдие и отговорност, тази 
натовареност не рефлектира върху качеството и срочността 
на правораздаването и извършваните административни 
услуги в съда ни.  
      От своя страна, въведените нови организационни мерки, 
утвърдените през отчетната година добри практики от 
предходната година и ползотворното сътрудничество между 
ръководния екип на съда с административните ръководители на 
другите съдилища в съдебният регион, РП, АК-Благоевград  и 
партньорите на РС-Благоевград от ПРСС и “Център на НПО-
Разград”, видимо допринесоха за усъвършенстването, 
подобряването и оптимизиране на работата, както и за 
повишаване на прозрачността и общественото доверие, 
обезпечавайки условия за правосъдие по-близо до хората, 
доказателство за което са резултатите от външната оценка на 
партньорите от НПО, предоставените грамоти на съда за участие  
в реформата на съдебната система на национално и местно ниво и 
съответно резултатите от анкетирането на  граждани, вещи лица  
и адвокати през отчетната 2012г. 
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    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/ 
 
25.02.2012г.                                                         
Благоевград 
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ПЕРСОНАЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  в РС-
БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2011г. ПО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

съдия 
% 

натовареност 
отработени 
месеци 

брой дела 
за 

разглеждане 

брой 
свършени 
дела 

действителна 
натовареност 

към делата 
за 
разглеждане 

към 
свършените 
дела 

Иван Петков 85 11.5 764 684 66.43 59.48 

Габриела 
Тричкова 100 12 843 688 70.25 57.33 
Владимир 
Ковачев 100 12 896 796 74.67 66.33 

Саша 
Алексова 100 12 886 721 73.83 60.08 
София 
Икономова 100 1.5 117 117 78.00 78.00 
Гергана 
Коюмджиева 100 6 345 345 57.50 57.50 

Татяна 
Богоева 100 2 286 181 143.00 90.50 
 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 
 

съдия 
% 

натовареност 
отработени 
месеци 

брой дела 
за 

разглеждане 

брой 
свършени 
дела 

действителна 
натовареност 

към делата 
за 
разглеждане 

към 
свършените 
дела 

Екатерина 
Николова 60 12 823 750 68.58 62.50 

Владимир 
Пензов 85 12 521 458 43.42 38.17 
Калинка 
Иванова 100 12 528 458 44.00 38.17 
Георги 
Янев 100 12 483 452 40.25 37.67 

Татяна 
Богоева 100 1.5 28 27 18.67 18.00 

Емил 
Божков 100 11.5 478 396 41.57 34.43 
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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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                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
 

     

 

               Резултатите от ежемесечната Интернет анкета през 2012г. 
на РС-Благоевград : 
 

                                           МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 
 
Въпрос на месеца: Считате ли, че Съдебните служители  в Районен съд-
Благоевград спазват правилата по Кодекса за етично поведение на 
съдебните служители  в своята работа? 
 
Резултати от гласуване: 
 
 
 а) да(88%) 

 
 

б) не(4%) 
 

в) относително(8%) 
 
Общо гласували: 51 потребители  
 
                                            МЕСЕЦ МАРТ  
 
Въпрос на месеца: Считате ли, че с направената организация на работа в 
Районен съд – Благоевград в момента, се създават предпоставки за 
възникване на корупционни практики за съдиите и съдебните служители? 
 
Резултати от анкетата: 
  
а) да(7%) 
 

 
б) не(89%) 

 
в) относително(2%) 
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г) не мога да преценя(2%) 
 
Общо гласували: 54 потребители  
 
 
                                              МЕСЕЦ АПРИЛ  
 
Въпрос на месеца: Считате ли, че съдиите в Районен съд-Благоевград 
спазват правилата по Кодекса за етично поведение на българските 
магистрати? 
 
Резултати от анкетата: 
 
 а) да(90%) 

 
б) не(6%) 

 
в) относително(4%) 
 
Общо гласували: 72 потребители  
 
                                                 
                                           МЕСЕЦ МАЙ  
 
Въпрос на месеца: Според вас сроковете, в които се насрочват и 
разглеждат гражданските дела в РС-Благоевград са: 
 
Резултати от анкетата: 
 
  
а) кратки(47%) 

 
б) разумни(50%) 

 
в) дълги(3%) 
 
г) извън разумния срок(0%) 
 
 
Общо гласували: 35 потребители  
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                                         МЕСЕЦ ЮНИ  
 
Въпрос на месеца: Според вас сроковете, в които се насрочват и 
разглеждат наказателните дела в РС-Благоевград са: 
 
Резултати от гласуване: 

 
а) кратки(87%) 

 
б) разумни(9%) 

 
в) дълги(3%) 

 
г) извън разумния срок(3%) 
 
 
Общо гласували: 36 
      
 
                                          МЕСЕЦ АВГУСТ 
 
Въпрос на месеца:Считате ли, че извършваните административни услуги 
и обслужването на гражданите в РС-Благоевград са на необходимото и 
очаквано от вас ниво?  
 
Резултати от  анкетата: 
 

 
     а) да(89,6%) 

 
 б) не(6,3%) 

 
в) относително(2,1%) 
 
г) не мога да преценя(0,0%) 
 
Общо гласували: 48 потребители  
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                                                МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  
 
  Въпрос на месеца:  Считате ли, че създадената организация за работа в 
РС-Благоевград през съдебната ваканция беше на очакваното от Вас ниво 
на ефективност? 
 
Резултати анкетата: 
 

 
а) да(80%) 

 
б) не(13%) 

 
в) относително(3%) 

 
г) не мога да преценя(3%) 
 
Общо гласували:  30 потребители  
 
 
                                    МЕСЕЦ ОКТОМВРИ  
 
 
    Въпрос на месеца: Как оценявате работата на съдебните секретар -
протоколисти във връзка с участието им в изготвянето на съдебните 
протоколи и съдебни книжа, прилагани по делата? 
 
Резултати от анкетата: 

 
а/ отлична(68%) 

 
б/ добра(23%) 
 
в/ лоша(0%) 

 
г/ не мога да преценя(9%) 
 
Общо гласували: 22 потребители 
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                                                  МЕСЕЦ НОЕМВРИ  
 
     Въпрос на месеца : Как оценявате работата на служба "Регистратура" 
във връзка с участието им в административното обслужване на 
граждани,адвокати и юрисконсулти? 
 
Резултати от анкетата: 
 

а/ отлична(84%) 
 

б/ добра(7%) 
 

в/ лоша(9%) 
 
г/ не мога да преценя(0%) 
 
Общо гласували: 44 потребители 
 
 
 
                                       МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  
 
Въпрос на месеца:   
 
    Как оценявате работата на служба "Деловодство" във връзка с участието 
на деловодителите в административното обслужване на граждани, 
адвокати и юрисконсулти? 
 
Резултати от анкетата:  

 
а/ отлична(79%) 

 
б/ добра(12%) 

 
в/ лоша(7%) 

 
г/ не мога да преценя(2%) 
 
Общо гласували: 57 потребители 
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   ФИНАЛНИ ОЦЕНКИ НА СЪДИЛИЩАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПЛАН 2 по Проекта на ПРСС” Усъвършенстване на работните 

процеси в съда”-2012г. 
 
 
 

 
 


