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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 2011г. бяха общо 12 броя.  В съда работят също 

2-ма съдии по вписванията и 2-ма съдии-изпълнители. През 

отчетната година поради ползуван отпуск по майчинство от 2-ма 

съдии и командироването на 1, реално и пълно за изминалата 

година бяха ангажирани с работата на съда 9 щатни районни  

съдии, като в същият период са командировани за определени 

времеви отрязъци и съдии от РС-Разлог и РС-Петрич. 

Аналогично, поради отсъствие и ползуване на отпуск по 

майчинство на единия съдия по вписване, считано от 

01.06.2011г., работата на съдиите по вписвания бе възложена 

само на втория такъв . /През отчетния период, на мястото на 

съдия Икономова  в РС-Благоевград бе командирована съдия 

Коюмджиева от РС-Перник, а съдия Икономова зае нейната 

позиция  на съдия в РС-Перник с оглед улесняване изпълнението 

на съдийските им функции и елиминиране на затрудненията с 

ежедневно  им пътуване . / 

 За по-голяма ефективност, оптимизиране  на работата и  за 

повишаване на съдийската квалификация и през отчетната 

година, съдиите продължиха да работят в отделения по конкретна 

материя /граждански и съответно наказателни дела/. 

      Благодарение на така създадената организация в работата на 

районните съдии и през изминалата година бяха разгледани и 

приключени повече съдебни дела в сравнение с 2010г. въпреки 

намаленият и неефективно зает по посочените по-горе обективни 

причини съдийски състав. 

 През 2011г. 4-ма съдии от РС-Благоевград бяха 

повишени в ранг след атестиране от ВСС и получаване на най-

високата атестационна оценка “Много добра”.  

     През отчетната година не са налагани наказания на 

магистратите в съда.  
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 2. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ В РАЙОНЕН 

СЪД –БЛАГОЕВГРАД СЛУЖИТЕЛИ 

 

       Броят на налични щатове за съдебни служители през 2011г. 

беше 34. Същите са разпределени в специализирана и обща 

администрация на съда. 

      В специализираната администрация са включени 11 щата 

за съдебни секретар–протоколисти, 9 щата за компютърни 

оператори с деловодни функции /от тях 7 в служба 

”Деловодство”, 2-ма в служба ”Регистратура”/, 1 секретар СИС, 3 

щата за “призовкари” на съда, 1 щат за служител в 

Бюро”Съдимост”, 1 щат за “съдебен администратор”, 1 щат за 

“административен секретар” и 2 щата за “архивари”.  

     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”. От тези 

служители, реално ангажирани за цялата година с управлението и 

движението на делата бяха 19 служители /10 съдебни секретар–

протоколисти, 7 компютърни оператори с деловодни функции и 2 

архивари./ Поради ползуван  отпуск заради майчинство и  

съответно пенсиониране, не участваха в работата на съда 2-ма 

служители по щат /съдебен-секретар протоколист и съответно 

секретар за Служба “СИС”/, като за част от периода, техните 

функции се изпълняваха  от  други служители, включително  и  

назначени по заместване такива след проведен конкурс .   

      През м.11.2011г. бе овакантен щата за “Главен счетоводител” 

в съда . С решение по Протокол №38/24.11.2011г., ВСС даде 

съгласие за заемане на този щат и за целта бе обявен и проведен 

публичен конкурс, който приключи  в началото на 2012г. с 

назначаване на нов служител на тази длъжност . До приключване 

на конкурса, от датата на овакантяване на щата, длъжността 

”Главен счетоводител” се съвместяваше  по  заповед на 

председателя на съда, от  съдебният администратор. 

 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 



 4 

страна също улесняваше и спомагаше за добрата работа, 

повишаване на квалификацията, максимална бързина и качество 

при управлението на делата. Даденото своевременно 

разрешение от ВСС за попълване на освободените постоянно 

и респ. временно позиции на служители в тази група, на 

практика обезпечи възможността за продължаване на 

въпросната ефективна организация на работа и през 

отчетната 2011г. 

     Съотношението  между съдии и всички съдебни служители, 

ангажирани в работата по делата  през изминалата 2011г. се 

запази и бе   1:2.3  . 

      Заради високи атестационни показатели, през отчетната 

година бе повишен ранга на един съдебен служител за работата 

му през атестираната 2010г.. 

      През 2011г. не са налагани наказания на съдебните 

служители в РС-Благоевград./Със Заповед на Председателя на 

съда е “Обърнато внимание” на един съдебен служител, заради 

пропуски в работата по едно гражданско дело./ 

 

 

              ІІ. НАТОВАРЕНОСТ  НА СЪДА  
 

      Районен съд –Благоевград е областният районен съд в обхвата 

на действие на Окръжен съд –Благоевград, което  за поредна 

година е основна предпоставка за най-високата му 

натовареност в сравнение с другите районни съдилища в 

региона . В тази връзка за отчетната 2011г. в съда са  постъпили 

общо 6442  нови дела, а заедно с висящите от предходен период 

дела, в съда са разгледани общо 7274 бр. дела. Тази статистика 

при сравнение с аналогична такава от предходни периоди 

онагледява значително завишение на новообразуваните и 

съответно разгледани дела за 2011г. /За  2010г. са постъпили 

общо 5725 бр. дела и са разгледани общо  6626 бр. дела, за 2009г. 

са постъпили общо 5024 бр. дела  и са разгледани  общо 5760 бр. 

дела./ 

 От всички разгледани 7274 бр. дела за отчетната година са 

приключени 6428 бр. дела, което е близо 89% от всички 
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разгледани дела. В сравнение с предходната 2010г. са 

разгледани общо 6626 бр. дела , а от тях са приключени 5794 бр. 

дела, което е над 87% приключени дела за отчетният период, 

през  2009г. са разгледани общо 5760 бр. дела, от тях а 

приключени  4859 бр. дела, което е 84% от всички разгледани 

дела. Тази статистика онагледява процентно увеличение на 

приключилите дела  през отчетната година, в сравнение с 

предходни такива . 

     Наред с това, статистиката за 2011г. сочи, че от общият брой 

свършени за годината граждански дела /4244 бр. дела/, 

приключени в 3-месечен срок  са 3807 бр. дела, което е близо 

90% от всички свършени дела за отчетната година, като  се 

запазва тази висока тенденция на ефективност от 

предходната отчетна година. Аналогично, от свършените 

наказателни дела за изминалата година /2184 бр./, приключени в 

3-месечен срок  са 1589 бр.дела, което е  над  73% от делата. / 

Тези показатели несъмнено визуализират едно високо ниво на 

ефективност, разгледани и приключени в кратки срокове 

съдебни дела, включително и при сравнение с предходният 

отчетен период, като по-големият процент на приключилите в 

такива срокове граждански дела е свързан основно с естеството 

на разглежданите граждански дела, преимуществено от които са 

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

в 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 

отчетната година и при заети реално 10 щата /в това число и с 
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командироването на други съдии от региона/, при реално 

отработени 117.5 човекомесеца,  е , както следва: 

      - 61.91 бр. дела на човек за месец спрямо разгледаните 

дела,  

      - 54.83 бр. дела на месец за съдия спрямо новопостъпилите 

дела и съответно 

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

отчетната година дела. 

     В сравнение с предходната 2010г. се констатира значително 

завишение на натовареността по съдии, като средната 

натовареност за този минал период  спрямо разгледани дела на 

съдия за месец е била - 51.36 бр. дела,  спрямо новопостъпилите 

дела през годината за месеца -44.38 бр. дела на съдия и съответно 

спрямо  свършените дела за месец на съдия - 44.91 бр. дела. Това 

завишение в натовареността е последица от значителното 

завишение  в постъпленията на нови дела през отчетната 

2011г. в сравнение с предходни периоди.  
       Индивидуалната натовареност на съдиите в двете отделения 

на съда обаче бе различна през отчетната година, тъй като  

единствено на съдиите от  гражданското отделение бе възложено  

разглеждането на граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 

които са и преимущественият брой на новопостъпили дела и през 

отчетната година. Тази организационна мярка бе въведена поради 

констатирането на значително завишение на новопостъпилите 

наказателни дела в съответното отделение на съда и времевата 

необходимост от провеждане на съдебни заседания за 

разглеждане на същите в срокове по НПК и ЗАНН./ В сравнение с 

предходната 2010г., през отчетната 2011г. в НО на БлРС са 

постъпили 575 бр. дела повече, а в ГО -142 бр. граждански  дела 

повече./ 

    В резултат на  въведената организация на работа  по отделения, 

средната действителна месечна натовареност на всеки от 5-мата 

наказателни съдии, работещи в НО за 2011г. е била 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 годината. От 

своя страна средната месечна действителна натовареността на 

гражданските съдии се е изразила в 78.62бр.дела на месец по 
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съдии –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 годината 

       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 

отчетната година в изискуемите се разумни срокове -н.о.х.д.№ 

451 от 2009г.,  н.о.х.д.№102 от 2011г., н.о.х.д.№458 от 2009г. / 

    От всички разгледани през отчетната година  общо  4244 бр. 

дела, общият брой на делата по чл.410  и чл.417 от ГПК, ведно с  

делата по ЗКИ възлизат на 2994 бр. дела. 

     От  всички разгледани  през отчетната година наказателни 

дела общо 2557 бр., делата  образувани за разпити пред съдия  са 

85бр., а делата образувани във връзка с предоставяне на 

информация по ЗЕС в  досъдебна фаза са общо 480 бр.дела 

    Общият брой на разгледаните бързи производства по 

граждански дела за 2011г. е 97бр. дела , което бележи известно 

намаление в сравнение  с разгледаните бързи производства 

през 2010г.-115бр. дела и съответно през 2009г.-84 бр. дела. 

   Общият брой разгледани бързи производства по наказателни 

дела за 2011г са 32 бр. дела,  което е известно завишение в 

сравнение с разгледаните бързи производства по наказателни 

дела през 2010г.-29бр. дела и съответно през  2009г.-31 бр. дела. 

    Констатира се известно намаление на наказателните дела , 

приключващи със съкратено съдебно следствие, които за 

2011г. са били общо 33 бр. дела, през 2010г.-45 бр. дела, а през 

2009г.-48 бр. дела. Причината за намалението на делата с 

приложението на тази специална процедура е свързано 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 2011г. са разгледани общо 73 бр. дела по 

УБДХ, което е известно занижение в сравнение с разгледаните 

такива дела през 2010г.-91 бр. и съответно завишение в 

сравнение с разгледаните дела през 2009г.-84бр. дела.  



 8 

     Като цяло изложената статистика показва значително 

завишение в натовареността на съда за изминалата година, в 

сравнение с предходната 2010г., когато средната месечна 

натовареност на разгледани дела за съдия е била от порядъка на 

51.36 бр. дела 
     От друга, страна визираните статистически данни за 61.91 бр. 

средно месечно разгледани дела от съдия през 2011г по 

критериите на ВСС, материализирани в публикуван Доклад за 

определяне показателите за натовареност на магистратите в 

отделните нива на съдебната система от 03.05.2010г., покриват  

много високо ниво на натовареност за районен съд в страната 

и  позицията  на “много натоварени съдии” за 2011г. 

Последното  мотивира и направата на искане  от страна на 

Председателя на съда, за увеличаване щатната численост на 

районните съдии в БлРС с още 2 съдийски щата, с което именно 

ще може да се обезпечи и по-голяма срочност при разглеждането  

и приключването на съдебните дела за следващия отчетен 

период. 

      При направата на сравнителен анализ  с натовареността на 

другите областни градове в страната, се констатира, че  през 

отчетната година РС-Благоевград се нарежда сред първите 

районни областни съдилища по средна и действителна 

натовареност на съдия за месец както по разгледани, така и 

по постъпили и свършени дела през 2011г. 

        В сравнение с другите районни съдилища в Благоевградски 

съдебен район, РС-Благоевград заема безапелационното първо 

място по натовареност за отчетната година както по брой 

разгледани средномесечно дела на съдия, така и по постъпили 

и свършени такива.  
 

 Бележка :Изложената информация е онагледена в 

Приложение №1: Сравнителна таблица за движението на  

гражданските и наказателните дела през 2011г., Отчет за работата 

на Районен съд –Благоевград за 12 месеца през 2011г. Таблици за 

индивидуална натовареност по съдии в гражданското и в 

наказателното отделение през 2011г., Сравнителна графика за 

натовареност на  областните районни съдилища за 2011г., 
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Сравнителна графика за натовареност на районните съдилища в 

Благоевградски съдебен район през 2011г.  

 

              ІІІ.ДВИЖЕНИЕ  НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА 
  

         

                          1.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

 1.1. ПОСТЪПИЛИ И РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

       През изминалата 2010г. общият брой на постъпилите 

/новообразувани/  граждански  дела  в  съда е  4216 бр. дела.  А 

общият брой разгледани граждански дела за същата година е  

4717бр. дела. / Най-голям дял от новопостъпилите дела са  делата 

по чл. 410 и чл.417 от ГПК и по ЗКИ /2994 бр. дела/, дела с 

облигационни искове /363бр./ и искове по СК /249 бр./ 

Констатира се завишение на постъпилите дела по  чл.410 и 

чл.417 от ГПК /2763 бр. дела заедно с тези по ЗКИ през 2010г./  

          При сравнителен анализ на постъпленията от граждански 

дела за предходен период се констатира увеличение на  

новообразуваните граждански дела за 2011г., които са 4216 бр. 

дела, т.е.  с 142 бр. дела в повече в сравнение  с 2010г. / 4074 бр 

дела/ и съответно  в сравнение с 2009г.-3292 бр. новообразувани 

дела. 

    Независимо от това увеличение на новопостъпилите 

граждански дела се констатира запазване на процента 

приключили дела в 3-месечен срок в сравнение с предходната 

отчетна 2010г., което се дължи на изключително високото 

чувство за отговорност и професионализъм на съдиите в ГО, 

както и на помощта на съдии, командировани  от други районни 

съдилища в региона за да подпомогнат дейността на РС-

Благоевград в отделни отрязъци от време през отчетната 2011г.  

      При направата на профил на вида постъпили граждански дела 

за изминалата година се констатира увеличение в постъплението 

на дела по чл.410 и чл.417 на ГПК и  известно намаление  в 

постъпилите искови молби и разглежданите други искови 
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производства в РС  в сравнение с 2010г./облигационни искове, 

искове по СК, вещни искове, делби, искове по КТ ./ 

 

    

 1.2. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

        Общият брой на свършените граждански дела за отчетната 

година 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. В такъв срок по 

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

делата по ЗКИ, обезпечителни производства, дела по ЗЗДН, 

вписване на откази от наследство, даване  на разрешение за 

теглене на суми от детски влогове, дела по КТ, бързи 

производства, както и някои дела  по СК.  

      За отчетния период са  свършени общо 259 дела по СК, 367 

дела свързани с облигационни искове, 57 дела по вещни искове, 

28 дела с делби, 89 дела с искове по КТ, 28 дела от 

административен характер  и 4 бр. дела по финансови начети. 

Общият брой на постъпилите и свършени граждански дела по 

искови молби през отчетната година бележи известно намаление 

в сравнение с предходни отчетни години.  

 

      1.3. НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

     Несвършените дела през 2011г. са 473 бр. дела, като същите 

са предимно такива от отчетната 2011г. От визираните дела, 

несвършени от предходни години са 89бр. дела, като същите са 

предимно свързани със спорове по вещни искове и делба, които 

са свързани с по-дълги срокове и процедури на разглеждане и 

обжалване пред по-горна инстанция.  

      В сравнение с несвършените дела от предходни години се 

наблюдава  намаление в броя несвършени дела от предходна 

година, които през 2010г. са били 501 бр., а през 2009г.-517 бр. 

дела.  
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1.4. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

    Прекратените граждански дела през отчетната  година са общо 

392 бр., което онагледява значително намаление в сравнение с 

прекратените дела през 2010г.-470бр. и съответно през 2009г.-470 

бр. дела.  

   От прекратените 392бр. дела, 29бр. дела са прекратени 

поради сключена спогодба или извънсъдебно споразумение на 

страните по ГПК. Тази статистика показва намаление на 

приключилите съдебни дела поради постигната спогодба и 

извънсъдебно споразумение на страните, одобрено от съда в 

сравнение с предходни години,  като за 2010г. по този специален 

ред са приключили  общо 43 бр. съдебни дела, а през 2009г.-36 

бр. дела. Според становището на съдиите в Гражданското 

отделение, основната причина за неефективното използуване на 

тази законова процедура за по-бързо приключване на съдебните 

дела, се свързва  основно с недостатъчната информираност и 

увереност в страните от полезността и позитивните правни 

последици за всяка от тях при приключване на делото със 

спогодба и взаимни компромиси .  Считаме, че  с откриването на 

Медиационният център в Съдебната палата на Благоевград през 

2012г. ще се спомогне за повишаване информираността и 

мотивацията на страните за използуване на ускорени способи и 

алтернативни процедури за приключване на делата, в това число  

спогодби и медиационни споразумения .  

 

1.5. СПРЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

   Спрените през отчетната година граждански дела  са общо 34 

бр.,което е намаление в сравнение със спрените дела през 2010г.-

47 бр. и съответно през 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. 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 



 12 

индиция за загубен правен интерес, до  изтичането на срока за 

съхранение на съдебни дела по ПАРОАВАС. 

 

   

 1.6. ВЪЗОБНОВЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

   През отчетната 2011г. възобновените граждански дела след 

даден “ход на делото по същество” са общо 13 бр. дела, което 

незначително завишение в сравнение с  възобновените при 

същите обстоятелства дела през 2010г.-7бр. и съответно през 

2009г.-12 бр. дела.  Основната причина за това незначително 

завишение е свързано с по-големият обем от работа и разгледани 

дела от съдиите в ГО.  Причината, поради която  е постановено 

такова възобновяване на делата е свързана с необходимостта от 

събиране на допълнителни доказателства и изясняване в 

максимална степен на всяка от поддържаните позиции на 

страните в процеса.  

 

 

                          2.  НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

 

2.1.ПОСТЪПИЛИ И РАЗГЛЕДАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

         През изминалата 2011г. общият брой на постъпилите 

/новообразувани/  наказателни дела  в РС е 2226. Общият брой 

разгледани наказателни дела, в това число и н.а.х.д. за 

изминалата 2011г. е 2557бр. дела.  

     Констатира се завишение на постъпилите нови наказателни 

дела в НО за отчетната година, в сравнение с 2010г. от 

порядъка на 575 бр. дела . 

     При сравнителен анализ на постъпленията  по наказателните 

дела за предходен период се констатира значително увеличение 

в сравнение с 2010г. на новопостъпилите, разгледани и 

съответно приключени дела от съдиите в НО. В тази връзка за 

2010г. новообразуваните  наказателни дела са били 1651 бр. дела, 

а разгледаните 2035 бр. дела, за 2009г. съответно 
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новопостъпилите дела са били общо 1732, а разгледаните 

наказателни дела за годината -1982бр. дела.  

     При направата на профил на новообразуваните за 2011г. 

наказателни дела, се констатира значително увеличение в 

сравнение с предходната година на образуваните: н.а.х.д./ с близо 

180 бр. дела/,  престъпления против правата на гражданите /8 

пъти повече в сравнение с 2010г./, престъпения  против 

стопанството / с 28 дела повече/, завишение има и при 

постъпилите дела от  частен характер по тъжби, както и на 

образуваните наказателни дела по искания от досъдебна фаза на 

процеса /452 бр. дела през 2011г. и 417 бр. дела през 2010г./ 

Същевременно се констатира като цяло намаление във 

внесените обвинителни актове на РП-Благоевград за 

престъпления против личността, престъпления против 

собствеността, престъпления против дейността на държавни 

органи и обществени организации, общоопасни престъпления 

и дела разглеждани по реда на чл.78а от НК.  

       Статистиката очертава значително намаление  на делата за 

провеждане на разпит пред съдия, които за отчетната година са 

едва  85 бр. дела, докато в сравнение с предходни години е имало 

значително повече такива дела, а именно : за 2010г.-155бр. дела, а 

за 2009г.-167 бр. дела. Причината за тези резултати са 

направените изменения  през 2010г. на  чл.281, ал.3 от НПК, въз 

основа на които се предвиди възможност за приобщаване в 

съдебната фаза на разпити на свидетели, направени в досъдебната 

фаза при предпоставките на чл.281 от НПК и когато не са 

проведени пред съдия, а само от разследващ орган, но в 

присъствието на обвиняемото лице и неговият защитник . В тази 

връзка, считаме, че това изменение на НПК има своят правен 

резон и доведе до разтоварване на съдебните състави по 

дежурства във връзка с разпити на свидетели в досъдебната фаза, 

което в предходни отчетни години бе превърнато в почти 

задължителна и масова практика за разследването на всякакви 

престъпления, включително и за леки такива.  

     Значително нарастване   през 2011г. се наблюдава при 

делата, образувани по искане на разследващи органи и ДАНС 

за предоставяне на информация по ЗЕС, които за отчетната 

година са 480 бр., а за 2010г.-199бр. През отчетната година са  
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постановените откази за предоставяне на разрешение за 

ползуване на данни по ЗЕС  по общо  8 бр. искания   

 

  

  2.2.СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

     Общият брой на свършените наказателни дела за отчетната 

година е 2184бр. дела, което е над 85% от разгледаните за 

периода дела и е по-висок резултат в сравнение с този за 2010г. 

/ близо 84%/ От тези  свършени дела, 1589 бр. са приключени в 

3 месечен срок, което е  близо 73%   и  отново  показва 

звишение в сравнение с резултата по този статистически 

показател за 2010г. /66%/. В такъв срок 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 2011г. дела са тези 

образувани по искане от досъдебна фаза /866 бр. дела/, за 

общоопасни престъпления /143 бр. дела/, престъпления против 

собствеността/121 бр.дела/, дела по частни тъжби /66р./, 

престъпления против стопанството /30 дела/, престъпления 

против личността/23 дела/ и документи престъпления /18 

бр.дела/. Свършените дела по чл.78а от НК са  общо 46 бр. през 

отчетната година. 

 

   2.3.НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

      

   Несвършените наказателни дела през  отчетната 2011г.  общо са 

373 бр. дела, което представлява незначително завишение в 

сравнение с несвършените наказателни дела през 2010г.-331 

бр. и съответно намаление спрямо несвършените дела през 

2009г.-384 бр. дела. Основната причина за констатираното 

незначително завишение на несвършените дела се дължи именно 

на значително по-големият обем от работа и дела, разгледани от 
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съдиите в НО през отчетната година. Основно несвършените дела 

са такива от отчетната 2011г., като несвършени от предходни 

години са само 18бр. наказателни дела, чието разглеждане е 

свързано с повече участници в процеса, по-голям обем от 

доказателства и ангажирането на експертизи. 

 

   2.4. ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 

    Общият брой на прекратените наказателни дела през 2011г. е 

449 бр. дела, от които прекратени поради  приключване на спора 

и постигане на споразумение или спогодба са  248 бр. дела. Този 

резултат онагледява завишение в приключените със 

споразумение прекратени дела в сравнение с предходната 

2010г., когато  по този специален ред са приключили 203 бр.дела 

  

     2.5. СПРЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 

   През отчетната година няма спрени наказателни дела, за 

разлика от 2010г., когато е постановено спиране на 1 бр  

наказателно дело, а през 2009г.-на 3 бр. наказателни дела.  

 

 

2.6. ВЪЗОБНОВЕНИ АДМИНИСТРАТИВНО-

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

    През отчетната 2011г. са възобновени след даден “ход на 

делото по същество” общо  7 бр. дела, което бележи намаление в 

сравнение с възобновените при същите условия 

административно-наказателни дела през 2010г.-9бр. и съответно 

през 2009г.-23 бр. дела.  Тази тенденция онагледява завишаване в 

качеството и ефективността на работа на съдиите в НО при 

запознаване с делата и провеждане на съдебният процес по 

събиране на доказателства, което бе и една от основните 

препоръки на ИВСС при извършената проверка за работата на 

НО през предходната отчетна 2010г.  
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    2.7. ВЪРНАТИ ДЕЛА НА ПРОКУРАТУРАТА 

 

      През 2011г.  общият брой на върнатите дела на прокуратурата 

е 26 бр. дела,  като от тях върнати  дела с обвинителен акт -19бр. 

и съответно върнати  с Постановления по чл.78а, от НК-7 бр.дела. 

Тази статистика  онагледява значително намаление на общият 

брой върнати дела на прокуратурата в сравнение с предходни 

години, като за 2010г. общият брой на такива дела е бил 37 бр., а 

за 2009г.-36 бр. дела. Този резултат категорично показва  

подобряване качеството на работа на прокуратурата, което 

несъмнено е последица от активната съвместна работа и работни 

срещи , организирани през отчетната година в тази насока между 

съдиите от наказателното отделение на БлРС и прокурорите при 

РП-Благоевград . 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.  

 

    Бележка: Отразената информация по тази точка 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 2011г. общият брой на обжалваните 

съдебни актове е 604 бр. /от тях  391 бр.-граждански дела и 

съответно 213 бр.-наказателни дела./ 

 При сравнение с предходният период /2010г./ се наблюдава 

намаление   в броя на обжалваните дела на РС-Благоевград,  

които за 2010г. са били общо  662 бр. дела., а през 2009г.-607 бр. 

дела. 

 

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 2011г. са  

по 5824 бр. съдебни дела, което е  над 90% от всички 

приключени съдебни дела през отчетната година. При 

сравнение с  предходни периоди се наблюдава  увеличение на 

влезлите в сила съдебни актове постановени през отчетната 

година, които за 2010г. са били  по 5132  бр. дела, което е около 

88% от всички постановени актове през годината, респ. за 2009г.-

по 4252 бр. дела, което е  около 87% от постановените съдебни 

актове през отчетната година. Тази статистика очертава едно 

изключително високо ниво на ефективност, качество, 

обективност и справедливост на съдебните актове, 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 2011 година са върнати от въззивен и 

касационен контрол общо 677 бр. дела , от които 334 бр.  

граждански дела и съответно 343 бр. наказателни дела.  
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      От тези 334бр., потвърдените съдебни актове по граждански 

дела са 207, отменени 49бр. изменени- 69 бр. и приключили с 

прекратяване на делата-9 бр., или общият брой на 

потвърдените и изменени съдебни актове по върнатите 

граждански дела е повече от 85%. 

    Съответно от общия брой върнати 343 наказателни дела, 

потвърдените съдебни актове по наказателни дела са 211бр. дела, 

отменени са 80бр. дела, изменени са 44 бр. дела, а 7 бр. дела са 

приключили с прекратяване от въззивната инстанция, или 

общият брой на потвърдените и изменени актове от тези 

върнати наказателни дела е над 75%. 
      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. 

 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,  

отказ или оттегляне на иска,  постигане на спогодба между 

страните, като  в редки случаи делата са отменени и заради 

допуснато съществено процесуално нарушение в производството 

пред районен съд.  

 При анализ на причините за отмяна и изменение на 

съдебните актове по наказателни дела се констатира, че 

преимуществено съдебните актове са отменяни заради нови 

доказателства и ангажирането на разширени или допълнителни 

експертизи пред въззивната инстанция,  както и липсата на 

еднаква практика при различните наказателни въззивни състави 

относно конкретни нормативно регламентирани процедури, 

допускане и разглеждане на граждански искове в наказателното 

производство и респ. критериите относно определяне на 

наказанието . 

        За повишаване качеството на постановените съдебни актове 

от съдиите в БлРС се прави периодично информиране и размяна 

на практика от съдебни актове на Окръжен съд по видове дела  в 

съответното отделение. Наред с това съдиите участват 



 19 

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.  

    

     

 

    3.4.ВЪРНАТИ ДЕЛА ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ В РС  
 

     През отчетната 2011г. общият брой на  отменените съдебни 

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

разглеждане е 27 бр. дела, което в сравнение  предходни години 

очертава намаление . За сравнение през 2010г. общият брой на 

такива върнати дела за ново разглеждане е 32 дела, а през 2009г.-

28 дела.  

    От този общ брой върнати дела за ново разглеждане, 22бр. са 

наказателни дела и 5 бр. граждански дела. При анализ на 

причините за връщане на делата  за ново разглеждане  в някои 

случаи са процедурни пропуски както по гражданските дела, така 

и по наказателните дела, като при последните главно свързани с 

провеждани задочни производства поради ненамиране на 

подсъдимите на предоставените от тях адреси в досъдебната фаза 

на делото . В други случаи са обусловени от различна практика 

на въззивните състави касателно оформлението на обвинителният 

акт и неговите реквизити, респ. различно третиране на 

доказателствената тежест в наказателното производство и 

отношението й към изхода на делото с крайният съдебен акт . 

 

   Бележка: Отразената информация по тази точка 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  

 

  През отчетната 2011 година в работата на съдиите по 

вписвания се наблюдава  тенденцията за намаляване броя на 

изповяданите и вписани сделки, а така също и на постановените 

от съдилищата и от съдебните изпълнители  обезпечителни мерки  

“възбрани”, което се дължи предимно на свиване на пазара  с  

оглед  на икономическата криза в страната и в световен аспект .  

 Независимо от горното, работата на съдиите по вписвания 

се характеризираше със значителен обем  и през 2011г. поради 

обстоятелството, че единият от двамата съдии отсъстваше 

продължително по обективни причини /считано от м.06. до м.12. 

2011г. включително/, а наред  с това и през изминалата година 

продължи издаването на множество удостоверения за вещни 

тежести, които през 2011 година възлизат на 2549 броя. За 

сравнение през 2010г. издадените удостоверения за вещни 

тежести са били 2741 броя.  

     Същевременно се констатира значително увеличаване 

исканията на отделни институции като НАП, КУИППД, МВР  

и съдебните изпълнители  за извършване на справки за лица 

и имоти, които  през 2011г. са били 3178 бр., а през 2010г. едва  

387 бр. 

    През отчетната година са извършени също  общо  4758 бр. 

вписвания, които през 2010г. са били -4806 бр. Наред с това през 

2011г. са вписани 357 бр. обезпечителни мерки “възбрани”. 

Постановени са откази за вписване по  33 бр. дела, от които 5 бр. 

откази са обжалвани , а от тях 3 бр. потвърдени, 1 бр. отменен  и 

за 1 бр. за момента без произнасяне .   

   За оптимизиране и улесняване нормалната работа на съдиите по 

вписвания с граждани, следва да се въведе организация за 

лимитиране неограниченият за момента достъп на гражданите до 

съдийските кабинети, което допълнително натоварва работното 

ежедневие на съдиите и създава предпоставки за ненужни и 
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излишни  спорове на гражданите с тях. Констатират се също 

редица пропуски  в работата на служителите , ангажирани в 

Служба ”Вписвания”, обусловени от недобрата тяхна 

квалификация и подготовка, в каквато насока следва да се 

направят препоръки  и вземат мерки от МП за подобряване и 

оптимизиране качеството на работа в тази служба, което от своя 

страна дава пряко отражение и на ефективността на работа на 

съдиите по вписвания в РС и на общественото доверие и оценка 

за цялостната дейност по вписване в съда. 

 

      2.РАБОТА НА ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ  

 

   През отчетната 2011 година в съдебно-изпълнителната служба  

са постъпили и  образувани  общо 350 броя дела. Заедно с 

висящите в началото на отчетния период 1434 броя, са 

разгледани от двамата съдебни изпълнители общо 1784 броя 

изпълнителни дела. От  тях през отчетната година са приключени  

251 броя. 
     При сравнителен анализ на броя новопостъпили изпълнителни 

дела  през отчетния период  с такива  през предходните  години 

се констатира тенденция за увеличение броя на 

новопостъпващите  дела, които за 2011г. са общо 350 дела, за 

2010г.-338бр. дела, а за 2009г.-173 бр. дела.  

       Констатира се съществено увеличение и в общият размер 

на събраната сума по изпълнителни дела , които за 2011г.  в 

размер на  453 767  лв, а през 2010г.- с 61 647 лв. 

       След приемането на новата НРИДПИ и СК е налице 

многократно увеличение  в работата по делата за издръжка, 

изплащана по реда на посочената Наредба, тъй като на всеки 

шест месеца  се извършват справки в търговските банки, ОД на 

МВР–сектор “КАТ”, Службата по вписвания, Общината, НАП и 

РУ”СО”, във връзка с  имотното състояние на длъжниците .  

     Поради противоречие в нормативните уредби /взискателите по 

реда на ГПК са освободени от внасяне на авансово дължимите се 

такси, а съгласно ЗМДТ същите не са освободени от такава 

такса/, се налага допълнителни указания и удължаване на 

сроковете за изготвяне на справки  от държавните институции за 

нуждите та изпълнителните дела.  
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       Основните проблеми в работата на съдебните изпълнители и 

през отчетната година са свързани с призоваването на 

недобросъвестни длъжници, които се укриват и действащата 

либерална нормативна уредба към такова поведение на страната. 

Последното   налага често изискване съдействието  на полицията 

за връчване на призовки, което допълнително забавя и затруднява 

работата.  

   Проблеми в работата  и през отчетната година произтичаха от  

противоречията в нормативната уредба в  ЗМВР и ГПК /чл.431, 

ал.5/, касателно спирането от движение на автомобили , което 

затруднява издирването на МПС и постановяването на такава 

изпълнителна мярка по делата.  

         През отчетната година се забелязва тенденция за образуване 

и водене на дела с по-малък материален интерес, дела от 

социален характер /трудови, издръжки и режим на лични 

контакти/, както и такива с необезпечени вземания, които са 

изпращани по подсъдност от ЧСИ  в съдебния регион към 

Съдебно-изпълнителна служба при РС – Благоевград.От своя 

страна, делата  за  обезпечение на бъдещи искове  по ЗОПДИПП 

изцяло са образувани само в  СИС при РС – Благоевград. 

 

         Бележка: Отразената информация по тази точка е 

онагледена в Приложение №4 :Доклад на съдебните 

изпълнители за дейността на СИС през 2011г. и Доклад на 

съдиите по вписвания за дейността им през 2011г. 

 

 

V. СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
    

   През 2011 г. са постъпили за разглеждане по 356 дела с 

обвинителни актове, 60 бр дела от частен характер по тъжби и  

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

чл.78а от НК. 

    Съдените лица през 2011 г.  по дела от общ характер  са 398, от 

тях осъдени са 379 лица, а оправдани 13. От тези съдени лица 18 

са непълнолетни, а през 2010г. осъдените непълнолетни  са били 

20 лица. . 
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    Тази статистика онагледява завишаване на броя осъдени  

лица  в сравнение с предходната 2010г. /349 лица/ и съответно 

намаление на боря оправдани лица  в сравнение с 2010г. /18 

лица/.  

     От друга страна осъдените лица  по дела от частен характер 

през 2011г са  24, докато през 2010г. осъдени по такива дела са 

били 14 лица.  

    С наложени административни наказания по реда на чл.78а 

от НК през 2011г са 34 лица, докато през  отчетната 2010г.  

такива наказания са наложени на 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. 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 безпредметно заради изминал период 

от време, да се извършват за първи път едва в съдебната фаза на 

делото. Тези констатации на съдиите в РС 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. 
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По видове престъпления от общ характер , осъдените лица  в 

периода 2009-2011г. са както следва: 

 
ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

дела от общ характер 2009 
в т.ч. 

Непълнолетни 2010 
в т.ч. 

Непълнолетни 2011 
в т.ч. 

Непълнолетни 

1.Престъпления против 
личността 13 1 24 2 24   

2.Престъпления против 
правата на гражданите 3       4   

3.Престъпления против 
брака, семейството и 
младежта 6   13   18   

4.Престъпления против 
собствеността 162 20 142 7 143 18 

5.Престъпления против 
стопанството 1   3   30   

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

7.Престъпления против 
дейността на държ.органи, 
общ.организации  9   8   4   

8.Документни престъпления 17   17   15   

9.Престъпления против 
реда и общественото 
спокойствие 9   3   3   

10.Общоопасни 
престъпления 208 2 139   138   

11.Престъпления против 
отбр.способност на 
републиката              

12.Престъпления против 
мира и човечеството             

ОБЩО: 428 23 349 9 379 18 

13.Дела от частен характер 16   14   24   

14.Дела по чл.78а НК 44   51   34   

15.ЧНД             

16.НАХД              

ОБЩО: 488 23 414 9 437 18 

 

 

    Най-голям брой през отчетната 2011г. са осъдените лица за 

престъпления против собствеността, общоопасни престъпления и 

престъпления против стопанството. Не се наблюдава значителна 

разлика  в боря осъдени лица  за отделните престъпления в 

сравнение с предходни години, което се дължи главно на 



 25 

намаленото постъпление на наказателни дела, образувани по 

обвинителни актове през отчетната година.  

 

    Общият брой на оправданите лица по дела от общ характер 

през 2011г.  са 13, което в сравнение с оправданите лица през 

предходни години бележи намаление на постановените 

оправдателни присъди/ за 2010г. –са оправдани по дела от общ 

характер 18 лица, а през 2009г.-23 лица/.  

    По видове престъпления, оправданите лица са както следва за 

2011г.: 

 
ОПРАВДАНИ  ЛИЦА 

дела от общ характер 2009 2010 2011 

1.Престъпления против 
личността   5 1 

2.Престъпления против правата 
на гражданите       

3.Престъпления против брака, 
семейството и младежта     1 

4.Престъпления против 
собствеността 14 7 4 

5.Престъпления против 
стопанството       

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

7.Престъпления против 
дейността на държ.органи, 
общ.организации  2     

8.Документни престъпления 2   5 

9.Престъпления против реда и 
общественото спокойствие 2   1 

10.Общоопасни престъпления 3 6 1 

11.Престъпления против 
отбр.способност на републиката        

12.Престъпления против мира и 
човечеството       

ОБЩО: 23 18 13 

13.Дела от частен характер 14 12 19 

14.Дела по чл.78а НК 1 7 2 

15.ЧНД       

16.НАХД        

ОБЩО: 38 37 34 
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       Съотношението на осъдени спрямо оправдани лица по делата 

общ характер през отчетната 2011г. година показва, че  

осъдените лица са над 96 % от общият брой на съдени лица 

през 2011г. Аналогично е било съотношението  на осъдени 

спрямо оправдани лица от общият брой на съдените такива по 

дела от общ характер и през 2010г. и съответно 2009г., като се 

констатира намаление в броя на постановените оправдателни 

присъди и съответно оправдани лица през отчетната година. 

 

 Видовете наложени наказания на осъдените лица  при 

сравнителен анализ за отчетната година и предходни периоди 

са както следва: 

 
       

НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ 

       

       

  общо 

лишаване 
от 
свобода 
условно 

лишаване 
от 
свобода 
реално глоба пробация 

други 
наказания 

2009 428 75 58 39 248 8 

2010 349 97 64 20 159 9 

2011 379 124 62 26 160 7 

 

 

     Тази статистика показва, че най-голям дял  през 2011г. от 

наложените наказания са “Пробация”/160 лица/, следват 

“Лишаване от свобода” с изпитателен срок по чл.66, ал.1 от 

НК/124 лица/  и “Лишаване от свобода” без изпитателен срок/62 

лица/. Изложената статистика показва също и завишение в броя 

наложени наказания за отчетната година, в сравнение с 

предходната 2010г. Основната причина за преимуществено 

налаганите като вид на посочените наказания през отчетната 

2011г. 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 
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чл.381 от НПК и съответно при условията на съкратено съдебно 

следствие по Глава ХХVІІ на НПК. 

    

   През 2011г. са наложени като размер наказание “Лишаване 

от свобода”, както следва: 

 

    

НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 

    

    

  общо 
до 3 
години 

над 3 
години 

2009 58 58   

2010 64 49 15   

2011 62 54 8 

 

    Преимуществено през 2011г. видно от статистиката са 

налагани наказания ”Лишаване от свобода” до 3 години /за 54 

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.  

     През отчетната 2011г. са образувани общо 3 бр. дела по 

ЗБППМН, като са приложени мерки спрямо 5 непълнолетни 

лица.  

       За изминалата  2011 година в Бюро “Съдимост” на БлРС са 

издадени 7420 бр.  свидетелства за съдимост и  7592 бр. справки 

за съдимост, от които  5352 бр. справки са предоставени и 

изпратени по електронен път .  Тази статистика онагледява 

изключителната натовареност на тази съдебна служба и 

огромният обем от работа, реализиран благодарение на усърдието 

и професионализма на служителя в това Бюро. 

     Общият брой на образуваните дела по реда на УБДХ през 

2011г. е 73 бр. дела, което е намаление в сравнение с такива 

дела, образувани през 2010г./91 бр. дела/ и завишение в 

сравнение с  2009г./51 бр. дела/. 
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     Бележка: Изложената статистика е онагледена и в 

Приложение №5 към доклада, съдържащо: Сравнителна 

Диаграма на осъдените спрямо оправдани лица  за периода 2011-

2009г. и Сравнителни таблици за работата на Бюро съдимост и  

образуваните наказателни дела по УБДХ в тригодишен период  

от време.  

     

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 ползува 8 бр. кабинети от 2-рия етаж, 7бр.-кабинети на 

партерния етаж и 3бр. помещения в приземен етаж.  

След отпускане на средства с нарочно решение на ВСС, в 

началото на 2011г. бе финализирана обществена поръчка и 

подменена дограмата в помещенията, ползувани от РС-

Благоевград, което бе своеобразна енергоспестяваща мярка, 

намалила сериозно разходите на съда за заплащане на ток и 

гориво в отоплителният зимен  сезон  през отчетната година .  

С активното съдействие на зам. председателя и 

Ръководителя на служба”Архива”, бе организиран ремонта и 

оборудването със стилажи на ново помещение 

“Архивохранилище” в приземния етаж на Съдебната палата, 

предоставен за ползуване на РС с решение и със съдействието  на 

Председателя на ОС-Благоевград . Това организационно решение 

ще обезпечи разделението на  архивираните дела в Гражданско и 

Наказателно архивохранилище, което от своя страна ще улесни 

работата на съдебните служители и направата на справки по 

архивираните дела за гражданите и адвокатите.  

     През изминалата година бе закупен нов  цифров рекордер, с 

който бе оборудвана  зала №5 на Районен съд–Благоевград, като 
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по този начин всички съдебни зали бяха снабдени с такива 

технически устройства за улесняване на съдебното 

протоколиране и качеството на работата на секретар-

протоколистите.  

     За подпомагане дейността на съда, в това число и 

възможността за направата на информационни брошури и  

рекламни табели   в полза на гражданите и адвокатите, през м.12. 

2011г. бе закупен цветен принтер.  

    През отчетната година бяха закупени също и 5 бр. архивни 

шкафа за подреждане на делата по заповедните производства в 

Служба”Деловодство” на РС-Благоевград. 

    За подобряване и улесняване на работата на съдиите и 

съдебните служители през летният сезон, бяха закупени след 

смяната на дограмата лентови щори за всички кабинети и за 

съдебни зали.  

    С оглед потребностите и за улесняване на работата през 

отчетната година бяха закупени нови клавиатури, мишки за 

компютри и слушалки за секретар-протоколистите при  

ползуване на рекордерите в съдебните зали. 

    През м.декември бе закупен и нов климатик за кабинет №28, 

след повреда на ползуваният до момента такъв и констатираната 

от компетентни технически лица невъзможност за неговото 

ремонтиране и поправяне .  

   С оглед обезпечаване необходимите условия за съхранение на 

класифицирана информация по делата по ЗЗКИ, през 2011г. бе 

закупен и нов метален шкаф за Класифицираната регистратура в 

съда.  

    За улесняване на гражданите и адвокатите и оптимизиране 

ползуването на Информационното табло на входа на Съдебната 

палата, съвместно с  ОС-Благоевград, РС участва в подмяната на 

това информационно табло , като вместо ползуваното до момента 

такова за лепене на обяви, бе поставено ново под формата на 

разтворена книга, в която преглеждането на поставените обяви и 

съдебна информация  не позволява похабяване или унищожаване 

на самите обяви. Наред с това се обезпечи по-голямо 

пространство за поставяне на повече обяви и информация на 

таблото .  
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   Като цяло, към момента в Районен съд-Благоевград е 

обезпечено едно добро ниво на техническо оборудване като 

всички  работни места на районните съдии и служителите са 

снабдени с компютърна техника и принтери.  

     Районен съд–Благоевград разполага с 52 компютърни 

конфигурации, 17 персонални принтери и 8 мрежови принтери, 

един от които е цветен . Част от техниката обаче вече е морално и  

физически остаряла и се налага нейното поетапно подменяне. 

Съда е снабден също с 4 бр. копирни машини, които се ползуват 

в службите “Деловодство”, “Архив”, “Съдебно изпълнение” и 

“Бюро съдимост”.  

       В служба “Регистратура” на съда  се поддържа 1 бр. 

компютър и работно място за  справки на страните и адвокатите 

по делата  чрез Интернет сайта на БлРС. Поради липса на 

материални средства обаче, тази техника също не е подменяна 

през отчетната година.  

    Със заповед на Министъра на правосъдието, през 2011 година 

бяха предоставени на РС-Благоевград  безвъзмездно компютър и 

монитор, които до момента се ползваха задбалансово от нашия 

съд в Бюро”Съдимост”. 

 

    2.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МРЕЖА 

 

     Сравнително доброто техническо оборудване на съда създаде 

възможност и условия за продължаване успешното ползуване на 

внедреният със съдействието и помощта на ПРСС в РС 

програмен софтуер за управление на делата /АСУД/ и през 

2011г., който изключително улеснява организацията и работата 

на съдиите, съдебните служители и обработването на 

документите в съдопроизводството. Чрез този програмен продукт 

и през отчетната година всички съдии и съдебни служители бяха  

включени в една обща вътрешна мрежа, чрез която се постига 

бърз документооборот и документообработка между отделните 

работни места и служби и се подпомага административната 

дейност на ръководителя на съда, съдебният администратор, 

административният секретар, ръководителите на съдебни служби, 

ръководителите на отделения, статистиката и счетоводството на 

съда.  
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 Чрез АСУД автоматично продължи направата на 

бюлетините за съдимост по делата, с което изключително се 

подпомага дейността и поддържаната база данни за осъдените 

лица в “Бюро съдимост”. Този програмен продукт осигурява и 

автоматично изработване на справките  за съдимост на лицата.  

   За улесняване направата на дистанционни справки по 

електронен път в Бюро “Съдимост” е въведен нарочен 

софтуер, чрез който бюлетините за съдимост се прехвърлят в 

Автоматизирана система „Бюра съдимост“, която се ползва в 

служба „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 отчетната година бе направена 

актуализация в ползуваната база данни  от Бюро “Съдимост” чрез 

ЕСГРАОН, което също доведе до улесняване на работата на 

съдебните служители  при издаване на справки и свидетелства за 

съдимост. 

   И през отчетната година продължи активното използуване на 

Модула към АСУД за случайно разпределение на делата, 
утвърден с Решение на ВСС,  чрез който се обуславя прозрачност 

и възможност за осигуряване на съразмерна натовареност на 

съдиите при разпределението на делата по материя. 

Допълнително постигането на тази стратегическа цел бе улеснено 

с разработването и въвеждането на шифри за прогнозна 

трудност на делата /шифри за сложност/, като 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. Идеята за въвеждането на шифрите за сложност при 

разпределението на делата бе взаимствана от препоръки в 

нарочен Доклад на ВСС от 2009г. по Проект компетентни и 

мотивирани магистрати и съдебни служители-2008г. С 

въвеждането на шифри за сложност на делата при случайното им 

разпределение  се постига сравнително съразмерна натовареност 

на съдиите по отделения и на същите се предоставят сравнително 
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равни възможности и условия за работа, което от своя страна 

предпоставя обективността на преценката за ефективността, 

срочността и качеството на тяхната работа. 

   Видно от приложената статистика към този раздел, за 

сравнително краткият период от време/ от м.07.2011г. до 

м.12.2011г./, в който  делата са разпределяни на случаен принцип 

и съобразно прогнозната си трудност /фактическа сложност и 

правна тежест съобразно препоръките на ВСС/, се наблюдава 

действително постигната относителна съразмерност на 

разпределените дела и по тежест, като се елиминира 

констатираната в предходни периоди неправилна организация на 

работа с концентрирането на преимуществено тежки дела в едни 

и същи съдебни състави, рефлектиращо върху обективната 

възможност за срочност и качество на работата за тези така 

натоварени магистрати . Статистиката за следващата година ще 

предостави по-ясна картина и представа за съразмерността на 

натоварването на магистратите, тъй като ще бъдат предмет на 

разпределяне по-голям обем от постъпили дела.Този ни извод се 

базира на констатацията, че и към момента е постигнато 

съразмерно натоварване и разпределение на делата по тежест 

между съдиите в отделението  за делата, които са по-голям обем 

от разпределените такива/ делата с прогнозна трудност и шифър 

за сложност 4, 3.5 и 3/ .Съществена разлика има при 

разпределението на делата с коефициенти на сложност 2 и 1.5, 

които са предимно дела свързани с издаване на разрешения по 

ЗЕС, възложени по закон само на административният 

ръководител и съответно  дела  по искания от досъдебна фаза, 

които се разпределят по АСУД ръчно, тъй като с оглед 

естеството си са възложени на дежурните съдии за датата на 

постъпването им .  

     През отчетната година продължи ползуването на програма 

“Lotus notes” в съда , чрез която се обезпечава възможността за 

поддържането на мрежова и електронна връзка и обмен на 

информация и документи с РП-Благоевград и ОС-

Благоевград, което улеснява организацията по образуването и 

провеждането на наказателни дела, чрез генерирането на 

информация с унаследяване на същата от обвинителните и 

другите прокурорски актове, в съдебните книжа, респ. създава 
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възможност за ползуване на практика  от въззивната инстанция  и 

подпомага уеднаквяване практиката  по делата в РС. 

    За обезпечаване равни възможности за дистанционен достъп до 

делата  и на  адвокатите и юрисконсултите, в края на 2011г. в 

съдилищата на Благоевградски съдебен район, в това число и в 

РС-Благоевград стартира тестова версия на нов технологичен 

продукт “Единен портал за предоставяне на пълната 

информация до делата”, който също за момента е своеобразен 

допълнителен Модул към АСУД. 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. През следващата отчетна година предстои 

направата на анализ на резултатите от ползуването на този 

продукт в тестовата му версия и  преценката за оконочателното 

му въвеждане с разширяване на възможните потребители, като 

освен адвокатите и  юрисконсулти, се включат и самите страни 

по делата.Продукта обезпечава едновременно максимален 

дистанционен достъп до електронните аналози на делата и 

същевременно гарантира защитата на личните данни, съдържащи 

се по делата, защитени срещу  злоупотреба и нерегламентираното 

им ползуване от трети лица съгласно ЗЗЛД.  

       През 2011 година се въведе и  нова функционалност в 

АСУД за автоматичен и случаен подбор на съдебни 

заседатели към делата с тяхно участие. Този нов Модул  

позволява избор на двама съдебни заседатели, както и резервен 

такъв на абсолютно случаен принцип. Направеният избор се 

записва в  протокол, който се разпечатва от административния 

секретар и е достъпен за справки към делото. Тази техническа 
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възможност позволява избор на съдебен заседател – педагог в 

случаите, предвидени в НПК. 

За улесняване работата на съдиите в Районен съд –

Благоевград се поддържа чрез абонаментен договор  

нормативната база и съдебната практика на нова версия на  

“Апис”, които периодично се актуализират. Такава актуализация 

бе извършена и през отчетната 2011г. с въвеждането на “Апис 

7“/нова версия/ и „Апис 7 Регистър плюс“ /информационна 

система за лицата и фирмите/. Тези версии имат нови 

функционалности, осигуряват бързодействие при работа и се 

отличават с модерен и удобен дизайн. Преминаването към новата 

версия се наложи и поради предстоящо спиране на поддръжката 

на старите версии на информационните системи на фирма 

“Апис”. 

Районен съд–Благоевград работи с Автоматизирана система 

за управление на делата, която ползва за платформа Домино 

сървър версия 6.  

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 . 

Допълниха се информационни брошури за правата на гражданите 

и в ЕС, за възможни процедури в съда, изготвена и актуализирана 

бе брошура за съдебните заседатели. 

 

Бележка: Изложената статистика е онагледена в Приложение 

№6-Случайно разпределение на делата по фактическа и правна 

сложност/шифри за сложност/ за периода м.07.2011г.-30.12.2011г. 

 

 

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА 

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ТЕХНИЧЕСКОТО 

ОБОРУДВАНЕ 

 

 Въпреки доброто компютърно оборудване на съда през 

отчетната година, доколкото се касае до специфична техника, 

която има бързо морално изхабяване, се налага периодична 
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подмяна на най-дългосрочно ползуваната техника, за което 

обаче през 2011г. нямаше финансова възможност. 

Актуализирането на тази техника ще гарантира  през следващата 

отчетна година улесняване и срочност в работата на съдиите и 

съдебните служители . По-голямата част от компютърна техника,  

с която съда разполага е доставена по проекти и със съдействието 

на ААМР, ИУСС и ПРСС от преди  близо 10 години и работи на 

границите на възможностите си, в това число и сървърът на съда. 

Затруднения при поддръжката на тази техника възникват 

допълнително от обстоятелството, че на пазара липсват резервни 

части за голяма част от компютърната техника и трудно може да 

се ремонтира. От друга страна, поради голямото натоварване в 

съда и огромният обем от работа се стига до дефектиране и на по-

късно закупена техника заради интензивното й и ежедневно 

използване /принтери, копирни машини/. В тази връзка, част от 

мрежовите принтери непрекъснато дефектират поради износване 

на части и се налага тяхното перманентно ремонтиране. 

Икономически е целесъобразно, с оглед икономия на 

консумативи и хартия, закупуването на нови двустранно 

печатащи мрежови принтери от по-висок клас, които да се 

справят с натоварването в службите.   

       Предвид бързото морално и физическо изхабяване на 

компютрите, е належащо закупуване на компютри за 

съдебните зали, където се ползват най-старите компютри, а след 

това постепенно закупуване на нови компютри за съдебните 

секретари и деловодителите. 

   Версията Домино сървър 6, с която Районен съд–Благоевград 

работи също е прекомерно остаряла и е належащо  

закупуването на а нова версия на Домино сървър, както и 

лицензи за новите версии на Lotus notes за клиентските 

станции с цел подобряване бързодействието на системата и от 

там осигуряване на по-надеждна и качествена работа на съдиите 

и съдебните служители. Използването на новите версии на 

софтуерните продукти също така  е наложително и поради факта, 

че тези стари версии могат да останат без поддръжка от фирмата- 

разработчик. 

  За улесняване на информацията по делата и по-ефективната 

времева организация на провежданите  публични заседания, през 
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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. 

 Първото архивохранилище на съда, което  ще бъде отредено 

за архивиране на гражданските дела за момента е оборудвано със 

стари нефункционални шкафове за съхраняване на делата. За 

него е наложително закупуване на необходимия брой нови 

стелажи, което ще увеличи възможността за съхраняване на по-

голям брой архивирани дела и ще улесни извършването на 

справките за служителите. 

 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, а  в рамките на свободни 

съдебни зали за деня или в служба “СИС”, която се намира на 

друг етаж в Съдебната палата и не е ангажирана с управлението 

на делата, разглеждани в съда.Този проблем налага  намирането 

на разрешение със съдействието на Председателя на ОС-

Благоевград, чрез връщането на един от иззетите кабинети 

отново за ползуване на РС-Благоевград .  

 

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 
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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. 

 Периодично се извършваха анкети сред съдебните 

служители за идентифициране на материалните нужди, 

потребностите от обучени и други . 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. 

     През 2011 година се извършваше периодичен и постоянен 

преглед на административните процедури в съда и съответно 

актуализиране на вътрешните правила съобразно измененията в 

законодателството, решения на ВСС или други обстоятелства, 

налагащи това. Въведени бяха и/или актуализирани и допълнени: 

Вътрешни правила за подбор на съдебни служители, Вътрешни 

правила за организацията и дейността на комисиите по 

професионална етика в РС-Благоевград, Вътрешни правила за 

допълнително възнаграждение и мотивиране на магистратите и 

съдебните служители, Правила за достъп до обществена 

информация в съда и Вътрешните правила за разпределение на 

делата. По предложения на ръководителите на службите бяха 

разработени и утвърдени Вътрешни правила за организацията на 

работа на службите при заместване на отсъстващи служители. 

 Със заповед на Председателя на Окръжен съд–Благоевград и 

след съгласуване с Председателя на РС-Благоевград, съдебните 

служители ангажирани с призоваването в РС и ОС бяха 

обединени в едно общо Бюро “Призовки”, ръководството на 

което бе възложено на завеждащ служба. За работата на това 

Бюро също бяха изготвени съвместно с Окръжен съд –

Благоевград и утвърдени от административните ръководители на 

съдилищата Вътрешни правила за организацията и 

функционирането на тази служба. 

 Разработени и утвърдени бяха и Правила за организацията 

на работа на най-голямата в съда служба “Съдебни секретари”. 
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 Поради изменения в законодателството и съобразно 

решения на ВСС, бяха актуализирани вътрешните правила за 

организацията на работната заплата в РС – Благоевград, 

актуализирана беше  счетоводната политика на съда и правилата 

за набиране и отчитане движението по набирателната сметка на 

съда.  

 За предотвратяване отлагането на делата при подаден 

сигнал за поставено взривно устройство в съдебната палата, бяха 

предприети организационни мерки, чрез въвеждане на вътрешни 

правила за реакция при такива случаи, с които се обезпечава 

нормална организация на работа и провеждане на съдебните 

заседания в изнесени помещения извън сградата на съда в такива 

случаи. 

 След проведено общо събрание на съдебните служители, 

беше създадена Комисия за професионална етика, която да 

подпомага административния ръководител и да изразява 

становища по подадени сигнали за нарушения на етичния кодекс 

на съдебните служители. 

 За повишаване квалификацията на съдиите и съдебните 

служители и подпомагане на работата им  бе въведен Регистър 

на обученията  и планирани обучения по Програмата на НИП и 

на база заявени такива от съдиите и съдебните служители. Наред 

с това в съда бе обособена Библиотека с направен опис на 

поддържаната правна литература, учебни помагала, съдебна 

практика и периодика по правна тематика.  

    Със съдействието на Щатското посолство и 

административните ръководители на РС- и ОС-Благоевград, за 

съдиите и съдебните служители в съдебният регион бяха 

организирани презентации на гост лектори /щатски съдия и 

прокурор/, във връзка с приложението на медиацията в съдебното 

производство и респ. във връзка с разследването на тежки 

престъпления и организирана престъпност .  

    Със съдействието и при доброто сътрудничество  с НИП и 

ССБ, бяха организирани и проведени за съдиите изнесени 

обучения на тема “Имидж на магистрата” и “Обучение за работа 

с медиите”.  

     През отчетната година продължиха работните срещи на 

председатели на съдилища в Благоевградски съдебен район, 
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на които неколкократно бяха разисквани административни и 

организационни проблеми и намирани съвместни разрешения на 

редица въпроси, включително и касателно уеднаквяване на 

практиката и обучения на магистратите.  

     За повишаване правната култура и подобряване ефективността 

на работа на съдебните заседатели, през 2011г. бе проведено 

първо ниво на обучение на съдебните заседатели/начално 

обучение/, при което те бяха запознати с основните си права, 

задължения и отговорности като участници в съдебните състави, 

разглеждането на делата, както и с основните процедури и 

принципи на наказателния процес. 

    В изпълнение на заложените стратегически цели  на съда за 

реформиране, развитие и модернизиране, РС-Благоевград се 

включи в Проекта на ПРСС “Усъвършенстване на работните 

процеси в съда-План 2”. Заради  изключителната активност за 

усъвършенстване и подобряване организацията на работа, 

прозрачност, отчетност и достъпност на съдебната дейност в 

съда,  още  първото полугодие на 2011г. Комитета по оценка към 

ПРСС по този Проект даде изключително висока външна 

оценка на РС-Благоевград, отреждайки му 10-то място в 

страната сред всички останали районни, окръжни, апелативни и 

административни съдилища, включени в този Проект  и класация 

за 2011г.  

    За  направата на обективна оценка за начина и качеството на 

работа, както и за нивото на обезпеченост на достъпа до съдебна 

информация, през отчетната година бе извършена анкета с 

адвокатите от АК-Благоевград. Според резултатите от 

анкетата, повече от 65% от адвокатите считат, че извършваните 

административни услуги в съда са с нужното качество и бързина. 

Наред с това, адвокатите  сочат, че през 2011г. в съда няма случаи 

на необосновано забавяне  при издаването на документите по 

делата от съдебните служители /97% от отговорилите/ и няма 

случай на отказ за предоставяне на информация /100% от 

отговорите/. Според  повече от 70% от анкетираните адвокати,  

служителите в РС-Благоевград  спазват правилата на Етичния си 

кодекс и притежават необходимата компетентност за да 

изпълняват възложените им функции в съда.Тези резултати от 

направеното анкетиране онагледяват една висока оценка за 
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качеството и бързината на работа на съдебните служители с 

адвокати през отчетната година.  
     За обезпечаване на обективна оценка за цялостната дейност на 

съда по делата и предоставяните от него административни услуги 

и информация, през отчетната 2011г. бе активирана и 

провеждане 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 2011г., 60% от анкетираните потребители са  

дали отлична оценка за работата на съдебната администрация в 

РС-Благоевград, 80% от анкетираните потребители са посочили, 

че сроковете, в които се разглеждате делата в  РС-Благоевград са 

разумни такива, 87% от анкетираните  потребители са посочили, 

че достъпа до съдебна информация в РС-Благоевград е обезпечен 

в достатъчна степен, 71% от анкетираните потребители са 

посочили, че предоставяната информация, поддържана в 

Интернет сайта на съда отговаря на очаквания обем и 

възможности за ползуване, 73% от  анкетираните потребители са 

посочили, че са доволни от прозивоването по делата си, 63% от 

анкетираните  потребители са посочили, че сроковете, в които се 

насрочват съдебните дела в РС-Благоевград са кратки и  90% от 

анкетираните потребители  са посочили, че оценяват като по-

добро обслужването в РС-Благоевград в сравнение с другите 

държавни институции и органи.  Тези данни от интерент 

анкетирането през отчетната година също визуализират една 

изключително висока и положителна оценка за качеството и 

ефективността на работа на съдиите и съдебните служители, 

а така също и за  дейността на РС-Благоевград като цяло през 

отчетната 2011г. 

 

    Бележка: Посочената информация е онагледена в 

Приложение № 7 – Графика за изпълнението на План 2  на 

ПРСС, Графика за резултатите от анкетирането на адвокатите 

през 2011г.,Графики от Ежемесечната Интернет анкета през 

2011г. На РС-Благоевград . 

 

 

 



 41 

VІІІ. ПРОБЛЕМИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА 

НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 
    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. 

 Според становището на съдиите по вписвания обаче 

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 

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.  
 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 

хипотези, доказана липса на материална възможност за 
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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./ 

     Известен проблем с разнопосочната практика през отчетната 

година имаше при приложението на УБДХ преди 

Конституционно решение №3/2011г. на КС на РБългария, тъй 

като нямаше еднозначен отговор относно органа и процедурата, 

по която следва да се обжалват съдебните актове  на РС по тези 

дела.Този процедурен проблем бе донякъде изяснен след 

публикуване на конституционното решение. Доколкото обаче с 

това решение не е обявен за противоконституционен пълният 

текст на чл.7 от УБДХ, в това число и за незабавното изпълнение 

на постановените първоинстанционни съдебни актове, в 

практиката отново се появиха проблеми и противоречие 

касателно въпроса дали постановеното “Задържане в поделенията 

на МВР”  подлежи на незабавно изпълнение или не и какъв е 
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правният интерес за обжалване, при постановено задържане в 

рамките на 1 или 2 денонощия при незабавно изпълнение на този 

първоинстанционен съдебен акт . Отговор на  тези въпроси 

считаме, че следва да даде практиката и /или съответно 

изменение и допълнение на УБДХ . 

 И през 2011г. 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 създаването на работна група по 

инициатива на ССБ  от съдии в различни съдебни региони, в това 

число и такива от РС-Благоевград, за иницииране на ТР по тази 

материя за уеднаквяване на  противоречивата практика.   

       3.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. Когато въпросният запор касае леки 

автомобили и тяхното спиране от движение, съгласно  ЗМВР и 

ПАМ се налага в конкретно посочени нормативни хипотези, 

между 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. 

      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 
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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 

шиканиране на съдебният процес от страна на  недобросъвестни 

участници  по делата.  

  

          VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

    В заключение може да се отбележи, че отчетната 2011г. се 

характеризира с най-високата натовареност на съдиите и на 

съдебните служители  в РС-Благоевград в сравнение с всички 

анализирани предходни години до момента . За поредна година 

се констатира трайна тенденция на завишение в 

постъпленията в съда, което мотивира актуализирането и 
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завишаването на щатната численост на РС-Благоевград, явяваща 

се крайно недостатъчна към момента за да обезпечи 

разглеждането и приключването на целият обем от 

новопостъпващи дела в  изискуемите се процесуални срокове и в 

съответствие с очакването на обществото. Въпреки голямата 

натовареност, магистратите и съдебните служители проявиха 

изключителна отговорност, усърдие и професионализъм при 

изпълнение на възложената им работа, с което допринесоха и 

предпоставиха констатираните и онагледени в отчета високи 

резултати за ефективност на работата .  

      От своя страна, въведените организационни мерки и 

ползотворното сътрудничество между ръководния екип на съда и 

административните ръководители на другите съдилища в 

съдебният регион, РП, АК-Благоевград  и партньорите на РС-

Благоевград  от ПРСС, допринесоха през 2011г. за оптимизиране 

и подобряване  условията и организацията на работа в съда и 

повишаване на общественото доверие, доказателство за което 

са резултатите от външна оценка и анкетирането на гражданите и 

адвокатите  за дейността на съда през отчетната година. 

 

    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. 

 

 

                                   ИЗТОГВИЛ ДОКЛАДА: 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД –БЛАГОЕВГРАД : 

 

                                                                           /Екатерина Николова/ 

 

15.02.2012г.                                                         

Благоевград 
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                            ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 
                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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        ПЕРСОНАЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  в РС-

БЛАГОВЕГРАД ПРЕЗ 2011г. ПО ОТДЕЛЕНИЯ 
 
 

                                           ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
        

съдия 

% 
натоварено

ст 
отработени 

месеци 

брой дела 
за 

разглеждан
е 

брой 
свършени 

дела 

от тях 
заповедн
и п-ва и 

чл.62 ЗКИ 

действителна нато-- 
вареност 

към 
делата 
за 
разглеж
дане 

към свършени- 
те дела 

Иван 
Петков/ръководи
тел ГО/ 
 85 12 890 803 584 74,17 66,92 

Владимир 
Ковачев 100 12 993 895 622 82,75 74,58 

Гергана 
Коюмджиева 100 12 1051 953 666 87,58 79,42 

Саша Алексова 100 12 958 846 614 79,83 70,5 

Атанас Иванов 100 1,1 83 83 52 75,45 75,45 

Вера Коева 100 5,5 559 482 335 101,64 87,64 

Лилия Масева 100 2,5 154 154 99 61,60 61,60 
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                                       НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 
 
        

съдия 
% 

натовареност 
отработени 

месеци 

брой дела 
за 

разглеждан
е 

брой 
свършени 

дела 

от тях 
разпити и 

чнд от 
досъдебнот

о п-во  

действителна нато- 
вареност 

към 
делата за 
разглежд
ане 

към свърше- 
ните дела 

Екатерина 
Николова 
/Председател/ 70 12 784 704 

463 в 
т.ч.428 ЗЕС 65,33 58,67 

Владимир 
Пензов 
/зам.председат
ел и р-л НО/ 85 12 434 352 

64 в т.ч.9 
ЗЕС 36,17 29,33 

Калинка 
Иванова 100 12 456 380 

53 в т.ч.17 
ЗЕС 38,00 31,67 

Георги Янев 100 12 420 384 
42 в т.ч.19 
ЗЕС 35,00 32,00 

Татяна Богоева 100 10,5 415 317      49 39,52 30,19 

Мирослава 
Йорданова  100 1,5 37 36      4 24,67 24,00 
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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 за 

периода: 

18.07.2011г.-30.12.2011г. 
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Граждански дела с коефициент 
н а  с л о ж н о с т  4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Вера Коева Владимир

Ковачев

Гергана

Коюмджиева

Иван Петков Саша

Алексова
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Граждански дела с коефициент 
н а  с л о ж н о с т  3
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Граждански дела с коефициент 
н а  с л о ж н о с т  2
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Граждански дела с коефициент 
н а  с л о ж н о с т  1
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Случайно разпределение на делата по коефициент за 

комплексна сложност  на съдии в НО за периода: 

18.07.2011г.-30.12.2011г. 
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Наказателни дела  с 
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Наказателни дела  с 
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Наказателни дела  с 
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                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
 
     
 

               Резултатите от ежемесечната Интернет анкета през 2011г. 

на РС-Благоевград  
 
 

                                      ФЕВРУАРИ    

 

 Въпрос на месеца: Как бихте оценили административното 

обслужване в Районен съд - Благоевград? 
 

 

Период за гласуване:  01.02.2011-28.02.2011 

 
 

Резултати от Интернет гласуването: 
 

 
а) Отлично(60%) 

 
б) Много добро(19%) 

 
в) Добро(8%) 

 
г) Задоволително(0%) 

 
д) Лошо(8%) 

 

 

Общо гласували: 63 потребители 
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                                       М А Р Т   

 

             

Въпрос на месеца: Според вас разумен ли е срока, в който се 

разглеждат делата в Районен съд-Благоевград? 

 

Период на гласуване: 01.03.2011-31.03.2011г. 

 

Резултати от Интернет гласуването: 
 

 
а) делата се разглеждат в разумен срок(80%) 

 
б) разглеждането на едно дело отнема прекалено много 

време(12%) 

 
в) не мога да преценя(4%) 

 

 

Общо гласували: 51 потребители 
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                                      А  П  Р И Л     
 

 

Въпрос на месеца:  Според вас обезпечен ли е в достатъчна 

степен достъпа до съдебна информация в Районен съд-

Благоевград? 

 

Период на гласуване: 01.04.2011-01.05.2011г. 

 

Резултати от Интернет гласуването: 
 

 
а) достъпа до съдебна информация е обезпечен в достатъчна степен(87%) 
 

 
 

б) достъпа до съдебна информация теоретично е обезпечен, но на практика 

се ограничава от субективно отношение на съдии и/или съдебни 

служители(3%) 

 
в) достъпа до съдебна информация теоретично е обезпечен, но на практика 

се ограничава от усложнени процедури за получаване(0%) 

 

 
 

г)достъпа до съдебна информация не е обезпечен(3%) 

 
 

 

Общо гласували: 30 потребители 
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                                         МАЙ  
 

 

Въпрос на месеца:  Според Вас, кои са основните причини за 

отлагането на делата? 

 

Период на гласуване: 01.05.2011-31.05.2011г. 

 

Резултати от Интернет гласуването: 
 
 
a) Представяне на болнични листове от адвокатите и страните (20%) 

 
б) Неправилно призоваване на страните по делото(13%) 

 
в) Не явяване на свидетелите(20%) 

 
г) Искания за представяне на нови доказателства(11%) 

 
д) Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или 

неявяване на вещото лице(11%) 

 
е) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело(11%) 

 
ж) Неявяване на страните(4%) 

 
з) Не мога да преценя(4%) 

 

 

 

Общо гласували: 45 потребители 
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                            Ю Н И  
 

Въпрос на месеца:  Според Вас справедливи ли са решенията 

по гражданските дела, разглеждани в РС-Благоевград? 

 

Период на гласуване: 01.06.2011-30.06.2011г. 

 

Резултати от Интернет гласуването: 
 

 
 

a) да(50%) 

 
 

б) частично(19%) 

 
 

в) относително(10%) 

 
 

г) не(19%) 

 
д) не мога да преценя(0%) 

 
 

Общо гласували: 48 потребители 
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                                       ЮЛ И       

 

 

Въпрос на месеца:  Според Вас справедливи ли са решенията и 

присъдите по наказателните дела, разглеждани в РС-

Благоевград 
 

Период на гласуване: 01.07.2011-31.07.2011г. 

 

Резултати от Интернет гласуването: 
 

 
a) да(64%) 

 

 
б) частично(2%) 

 

 
в) относително(9%) 

 

 
г) не(26%) 

 

 
д) не мога да преценя(0%) 

 

 

Общо гласували: 47 потребители 
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                                      АВГУСТ  

 
 

Въпрос на месеца: Предоставените в Районен съд-

Благоевград административни услуги отговарят на вашите 

очаквания в следните служби: 

 

Период на гласуване: 01.08.2011-31.08.2011г. 

 

Резултати от Интернет гласуването: 
 

 
а) Архива (35%) 

 
б) Бюро съдимост (6%) 

 
в) Деловодство (12%) 

 
г) Регистратура (40%) 

 

 

Общо гласували: 77 потребители 
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                                СЕПТЕМВРИ  

 

 

Въпрос на месеца: Предоставената съдебна информация чрез 

Интернет страницата на Районен съд-Благоевград е в 

очаквания обем и възможности за ползване? 
 

 

Период на гласуване: 01.09.2011-30.09.2011г. 

 

 

Резултати от Интернет гласуването 
 

 
а) да(71%) 

 

 
б) не(23%) 

 

 
в) относително(6%) 

 

 

Общо гласували: 31 потребители 
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                                   ОКТОМВРИ  

 

 

Въпрос на месеца: Доволни ли сте от призоваването по делата 

на Районен съд - Благоевград? 

 

 

Период на гласуване: 01.10.2011-01.11.2011г. 

 

 

Резултати от Интернет гласуването: 
 
 

 
 

а) да(73%) 
 

 
 

б) не(11%) 

 

 
 

в) относително(14%) 

 
 

 

Общо гласували: 37 потребители 
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                                         НОЕМВРИ  

 
 

Въпрос на месеца:Сроковете, в които се насрочват съдебните 

дела в РС-Благоевград според вас са: 
 

 

Период на гласуване: 01.11.2011-30.11.2011г 

 

 

Резултати от Интернет гласуването: 
 
 

 
а) кратки(63%) 

 
б) разумни(22%) 

 
в) дълги(3%) 

 
г) извън разумния срок(11%) 
 

 

Общо гласували: 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

                                         ДЕКЕМВРИ 

 

 

Въпрос на месеца: Как оценявате обслужването в Районен съд 

- Благоевград в сравнение с другите държавни институции? 

 

 

Период на гласуване: 01.12.2011-31.12.2011г 

 

 

Резултати от Интернет гласуването 

 

 

 
а) по-добро(90%) 

 
б) еднакво(3%) 

 
в) по-лошо(6%) 

 
г) не мога да преценя(0%) 

 

 

 

Общо гласували: 31 
 

 

 


