
О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ:

Календарната 2015 година за Районен съд – Перник беше белязана от
динамични промени в броя на щатната численост и при заемането на
съответните длъжности.

По утвърденото към 01.01.2015 г. от ВСС разписание на длъжностите в
Районен съд – Перник щатната численост включваше общо 61 бройки, а
именно: за магистрати - 17, от които 1 - за административен ръководител и 2 за
заместник на административния ръководител; за държавни съдебни
изпълнители - 4, за съдии по вписванията – 2 и за съдебни служители – 38.

В началото на календарната 2015 година незаети бяха общо 3 /три/ щатни
бройки, от които 2 /две/ заместник-председателски и 1 /една/ магистратска.

С Решение на ВСС по протокол № 7/12.02.2015 г. на длъжност
“заместник на административния ръководител – заместник-председател” в
Районен съд – Перник беше назначена Светослава Иванова Алексиева, считано
от датата на встъпване в длъжност - 20.02.2015 г.

С Решение на ВСС по протокол № 19/09.04.2015 г. на длъжност
“заместник на административния ръководител – заместник-председател” в
Районен съд – Перник беше назначена Лора Рангелова Стефанова-Иванова,
считано от датата на встъпване в длъжност – 21.04.2015 г.

С Решение на ВСС по протокол № 11/11.03.2015 г. беше преместена от
Районен съд – Враца на длъжност “съдия” в РС – Перник Илина Велизарова
Златарева-Митева, считано датата на встъпване в длъжност – 03.04.2015.

Така към 21.04.2015 г. беше заета напълно щатната численост по
утвърденото от ВСС разписание на длъжностите в Районен съд – Перник.

През отчетната година ръководството на съда се осъществяваше от
административния ръководител - председател – Десислава Ахладова, както и от
заместниците на административния ръководител – заместник-председателите
Светослава Алексиева и Лора Стефанова.
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1. Съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията

През 2015 година в Районен съд – Перник продължиха да функционират
двете отделения - наказателно и гражданско. В сравнение с предходната година
наказателното отделение остана непроменено, включващо шест състава с
определени докладчици, както следва:

- I състав – Валери Ненков
- II състав - Петя Котева
Поради ползване на продължителен отпуск за временна

неработоспособност от определения съдия-докладчик, съставът не е
функционирал през периода от 18.09.2015 г. до 08.01.2016 г.

- III състав - Богдан Велев
- IV състав - Светослава Алексиева
- V състав - Христина Ангелова
- VI състав – Силвия Алексова
Динамиката в числеността на магистратските длъжности доведе до

промяна в броя на съдийските състави и определените докладчици в
гражданското отделение, което от 01.01.2015 г. до 21.04.2015 г. включваше
десет състава, а от 21.04.2015 г. до 31.12.2015 г. съгласно Заповед №
105/21.04.2015 г. на административния ръководител-председател на Районен
съд – Перник броят на съставите беше увеличен на единадесет. Определените
докладчици са както следва:

- I състав:
Темислав Димитров - за времето от 01.01.2015 г. до 24.06.2015 г.
Съдия Димитров беше командирован от длъжността „младши съдия“ в

Окръжен съд – Силистра в Районен съд - Перник със Заповед №
1758/25.11.2014 г. на и.ф. административен ръководител-председател на ВКС –
София, считано от 01.12.2014 г. Със заповед на административния ръководител
на РС – Перник Т. Димитров беше определен за съдия-докладчик на І
граждански състав, а поради изтичане срока на командироването му, съгласно
заповед № 205/22.06.2015 г. на административния ръководител на РС – Перник,
беше изключен като съдия-докладчик от програмата за случайно електронно
разпределение на делата в съда, считано от 25.06.2015 г.

без съдия-докладчик - за времето от 25.06.2015 г. до 31.12.2015 г.,
поради неприключила конкурсна процедура за длъжността.

- II състав – Антония Атанасова-Алексова
- III състав – Зорница Дойчинова
- IV състав - Десислава Ахладова
- V състав – Гергана Коюмджиева
Със Заповед № К-27/15.01.2015 г. на и.ф. административен ръководител

– председател на Апелативен съд - София съдия Коюмджиева беше
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командирована на длъжност “съдия” в Софийски градски съд за срок от 3 /три/
месеца, считано от 29.01.2015 г. до 29.04.2015 г.

- VI състав - Диана Матеева
- VII състав - Явор Джамалов
- VIII състав – Кристиан Петров
- IX състав - Петър Боснешки
- Х състав:
без съдия-докладчик - за времето от 01.01.2015 г. до 03.04.2015 г.,

поради неприключила конкурсна процедура за длъжността.
Илина Велизарова Златарева-Митева, считано от 03.04.2015 г., съгласно

Заповед № 86/03.04.2015 г. на председателя на РС – Перник.
Реално този състав не е функционирал през цялата отчетна година,

поради ползване на отпуск на осн. чл. 163, ал. 1 от КТ от определения съдия-
докладчик.

- XI състав – Лора Стефанова
Съставът е обособен съгласно заповед № 105/21.04.2015 г. на

председателя на РС – Перник, считано от 21.04.2015 г. За докладчик е
определена съдия Л. Стефанова, на която се разпределят и административно-
наказателни дела през периода 21.04.2015 г. – 31.12.2015 г.

През 2015 година нямаше промени в щатната численост, поименния
състав и структурата на съдебно-изпълнителната служба при Районен съд –
Перник. Продължиха да осъществяват дейността си държавните съдебни
изпълнители - Светослава Ангелова, която е ръководител, Марина Симеонова,
Бисера Иванова и Десислава Василева.

Кадрови промени нямаше и при съдиите по вписванията. И през тази
календарна година Гергана Манова - ръководител на съдиите по вписванията
при РС – Перник, и Десислава Павлова продължиха своята работа.

2. Съдебни служители

Специализираната администрация в Районен съд – Перник продължи да
функционира, организирана в отделни служби - “Регистратура”, “Наказателно
деловодство”, “Гражданско деловодство”,“Деловодство при СИС”, “Съдебни
секретари” и “Бюро съдимост” и „Архив“.

Общата администрация в съда, включваща заетите щатни бройки за
длъжностите “съдебен администратор”, “главен счетоводител”,
“административен секретар” и “системен администратор”, не промени състава
си.

Техническите длъжности – “чистач” и “шофьор”, също бяха заети.
Дейността на съдебната администрация се организираше и ръководеше от

съдебния администратор - Аделина Евтимова.
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По щатно разписание към 01.01.2015 г. съдебните служители в Районен

съд - Перник бяха 38 - всичките заети. През годината обаче съставът и
числеността на администрацията се променяха динамично.

Считано от 16.02.2015 г. заетата щатна численост на администрацията
беше променена от 38 на 37 бройки, поради преместване на 1 /един/ съдебен
служител на длъжност “съдебен секретар” в друг съд – Районен съд – Брезник.

С Решение по протокол № 13/19.03.2015 г. Висшият съдебен съвет разкри
една щатна бройка за длъжността „старши специалист-счетоводител“, считано
от 01.05.2015 г. Така щатната численост на съдебната администрация беше
увеличена на 39 бройки, считано от посочената дата.

През месец април на 2015 г. в продължителен отпуск за временна
неработоспособност, поради тежко общо заболяване, излезе един служител от
състава на съдебните секретари и за близо 2 месеца работата бе разпределена
между наличните съдебни служители.

От 39 щатни бройки за съдебни служители към 01.05.2015 г. не бяха заети
3 бройки, а именно: 2 бройки за длъжността „съдебен секретар“ и разкритата
бройка за „старши специалист-счетоводител“.

С Решение на ВСС по протокол № 8/19.02.2015 г. ВСС даде съгласие за
назначаване на един съдебен служител на вакантната длъжност „съдебен
секретар“, в резултат на което беше проведена конкурсна процедура и считано
от 19.05.2015 г., щатната бройка бе заета от Божура Георгиева Антонова.
Считано от 08.06.2015 г., при условията на чл. 68, ал. 1 т. 3 от КТ на длъжност
„съдебен секретар“ беше назначена Даниела Боянова Йорданова-Асенова,
съгласно Заповед № 180/05.06.2015 г. на председателя на РС – Перник.

Със Заповед № 261/01.07.2015 г. на административния ръководител на РС
– Перник при спазване разпоредбата на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ, на длъжността
„старши специалист-счетоводител“, считано от 01.09.2015 г. беше преназначена
Румяна Бойкова Огнянова – съдебен деловодител в РС – Перник. На
освободената щатна длъжност „съдебен деловодител“, при условията на чл. 68,
ал. 1 т. 4 беше назначена Лилия Иванова Драганова-Александрова, считано от
01.09.2015 г..

Кадровите затруднения при осигуряването на състава на служителите
продължиха и през второто полугодие на годината. Поради ползване на
продължителен отпуск за временна неработоспособност от един служител в
гражданско деловодство за близо 2 месеца работата беше разпределена между
наличните деловодители, чийто брой беше критичен предвид ползването на
полагаем платен отпуск в съответствие с предварително утвърдения график.

Щатната численост на администрацията на Районен съд – Перник беше
запълнена към 27.11.2015 г.

ІІ. КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИТЕ И СЪДЕБНИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

През 2015 година продължи дейността по обучение и повишаване на
квалификацията на съдиите и съдебните служители.
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Съдия Антония Алексова взе участие в “Специализирано обучение по

производства пред съда при настаняване на дете извън семейството по закона за
закрила на детето. Прекратяване на настаняването. Противоречива съдебна
практика”, организирано във връзка с проект “Повишаване на компетентността
и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и
на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез
организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, договор № 13-24-
1/15.11.2013 г.

Съдия Явор Джамалов се включи в “Специализирано обучение по
проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и на
общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на
съдебната власт. Основание за искове. Анализ на съдебната практика”,
организирано в рамките на проект „Повишаване на компетентността и
професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на
административни ръководители на органите на съдебната власт чрез
организиране и предоставяне на обучения от ВСС“, договор № 13-24-
1/15.11.2013 г.

Съдия Силвия Алексова участва в семинар на тема: “Съдебният процес за
неспазване на европейското право за качеството на въздуха и шума”,
организиран от Европейската правна академия (ЕРА).

През отчетната 2015 година административният ръководител-председател
на РС – Перник Десислава Ахладова взе участие в работна среща за
представяне проекта на Комуникационна стратегия на съдебната власт, в
работна среща на тема: „Единни критерии за определяне на натовареността на
съдебните служители“, в пилотен семинар на тема: „Правосъдие по
трансгранични гражданскоправни спорове“ и в заключителната
пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на
ВСС и служителите в администрацията на ВСС“. Съдия Ахладова участва също
и в заключителната пресконференция по проект „Повишаване на
компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и
следователи, както и на административните ръководители на органите на
съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС“, в
рамките на който беше обучител по финансово управление и приложението на
ЗФУКПС в организирано обучение на обучители.

През отчетната 2015 година съдебният администратор и двама съдебни
служители от служба „Деловодство“ и от служба „Съдебни секретари“
участваха в Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебни
служители, извършващи статистическа дейност по проект „Повишаване
компетентността на съдебни служители-статистици в органите на съдебната
власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“ договор С 13-24-1/13.03.2014 г.
на ВСС.

В обучителен семинар на тема: “Актуални промени в законодателството и
в софтуерната система ПОЛИКОНТ” участва главният счетоводител на РС –
Перник, а седем служители от специализираната администрация се включиха в
обучение за съдебни служители на тема: “Електронно правосъдие”.
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През изтеклата 2015 година по предложение на председателя на РС -

Перник беше проведено периодично атестиране на основание чл. 196 т. 2 от
ЗСВ на съдиите Светослава Алексиева и Зорница Дойчинова. Инициирано
беше, но към датата на изготвяне на настоящия доклад - 09.02.2016 г. не е
приключила процедурата по атестирането на основание чл. 196 т. 1 (за
придобиване статут за несменяемост) на съдия Светослава Алексиева.

По предложение на административния ръководител на РС – Перник и
съгласно Решение на ВСС по протокол № 62/16.12.2015 г. на място в ранг
„съдия в ОС“ беше повишена съдия Антония Алексова.

В края на 2015 година завърши атестирането на съдебните служители за
атестационния период 01.12.2014 г. - 30.11.2015 г. Назначената със Заповед №
380/28.11.2014 г. на административния ръководител-председател на РС –
Перник атестационна комисия работи отговорно и приложи обективни
критерии при установяването и оценяването на равнището на професионалната
квалификация, доказана от служителите на РС - Перник в работата им при
изпълнение на задълженията съобразно заеманата длъжност.

След получена при атестирането оценка 1 - "отличен" със Заповед №
444/21.12.2015 г. на административния ръководител - председател на Районен
съд - Перник предсрочно бяха повишени в ранг долупосочените съдебни
служители:

1. Антоанета Василева - съдебен секретар - от притежаван IV ранг в III
ранг.;

2. Василка Владимирова – съдебен деловодител - от притежаван III ранг в
II ранг.;

3. Веселин Михайлов – шофьор – от притежаван II ранг във I ранг;
4. Светла Стаменова – чистач - от притежаван II ранг във I ранг.
С горепосочената заповед и с оглед получена при атестирането трета

последователна оценка 2 - "много добър" са повишени в ранг следните
служители:

1. Капка Станчева - съдебен секретар - от притежаван II ранг в I ранг;
2. Биляна Миткова - съдебен секретар - от притежаван II ранг в I ранг;
3. Снежана Герасимова - съдебен деловодител - от притежаван III ранг в

II ранг;
4. Милена Станимирова – съдебен деловодител - от притежаван V ранг в

IV ранг.

ІІІ. МАТЕРИАЛНА БАЗА И ОБОРУДВАНЕ

Районен съд - Перник се намира в Съдебната палата в град Перник, на
ул.”Търговска” № 37.

През отчетната 2015 година след окончателно приключване на
строително – ремонтните дейности, свързани с надстрояване и укрепване на
сградата на Съдебната палата в град Перник, се подписа протокол за
разпределение на помещенията и етажите между органите на съдебната власт,
ползватели на сградата. На Районен съд – Перник беше предоставен цял
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допълнителен етаж, както и нови архивни помещения. След отправени искания
до ВСС за отпускане на средства, беше извършен ремонт на помещенията на
новопридобития етаж, като за част от тях се закупи и ново обзавеждане. В
архивните помещения бе извършен ремонт и изграждане на метални рафтове за
архивираните дела.

През 2015 година продължихме усилията за поетапно подновяване на
копирната и компютърната техника в Районен съд – Перник. Бяха закупени
нови компютърни конфигурации, за обезпечаване работата на гражданско и
наказателно деловодство. Въпреки голямата полза от тази нова техника за
работата на деловодителите, остана сериозната необходимост от още нови
компютри. Районен съд – Перник използва изключително остаряла компютърна
техника, закупена през 2003г. и 2005г., с която работят всички съдебни
секретари – 13 на брой, както и държавните съдебни изпълнители и
деловодителите в Съдебно изпълнителна служба. Това обстоятелство
изключително много затруднява работата на тези служители. Така например в
СИС, които работят с програма за управление на изпълнителните дела “Jes”
практически е стопирано извършването на актуализации на същата, тъй като е
невъзможно инсталирането на операционна система, отговаряща по
възможности на изискванията на програмата, което прави използването й
нефункционално.

През отчетната година компютърната система в Районен съд – Перник
не веднъж стана обект на сериозни вирусни атаки, които изключително трудно
бяха овладяни, имаше изгубена информация от електронната папка на делата в
деловодната система САС “Съдебно деловодство” и текст папката със
съдебните актове на съдиите, която трудно бе възстановена и съществуваше
реална опасност от окончателното й погубване. Една от причините за това са
крайно остарелите компютри, които описахме по-горе, чиито капацитет не
позволява инсталирането на антивирусни програми с по-голяма защита. Ето
защо, във връзка с изложеното е необходимо закупуването на още 20
компютърни конфигурации /13 за съдебните секретари, 4 за държавните
съдебни изпълнители и 3 за деловодителите в СИС/, които по наша преценка
ще обезпечат почти напълно нормалния работен процес на работещите съдии и
служители в РС-Перник, които са 62 на брой.

Необходимо е и закупуването на нов скенер за служба «Регистратура»
в съда, тъй като закупеният в края на 2014г. такъв вече е изхабен и предаден за
ремонт. Това е така, защото за един ден през регистратурата на РС-Перник се
сканират документи със среден брой листа между 1500 и 2000 броя.

И през 2015 година всички програмни продукти, които се ползват в
Районен съд - Перник са лицензирани. Магистратите, съдиите по вписвания и
държавните съдебни изпълнители използват мрежовия програмен продукт
“Апис 7” в пакет с няколко актуални модула.
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Деловодителите, съдебните секретари и служба “Регистратура”

работят с деловодната програма САС “Съдебно деловодство”, в счетоводството
се използва ПП “Поликонт”.

В Бюро “Съдимост” се работи с програмният продукт АИС “Бюра
съдимост”, поддържан от фирмата “Индекс - България” ООД, с която договорът
за извънгаранционна поддръжка бе подновен.

В съдебно-изпълнителна служба на РС- Перник се работи с
деловодната програма за изпълнителни дела “JES”. Същата е въведена в
експлоатация от 2013г. и значително оптимизира работата на държавните
съдебни изпълнители. Програмата предоставя възможност за създаване на общ
регистър на длъжниците, изчисляване на суми дължими и внасяни от страните
по делата, статистика и подобряване на отчетността. Както посочихме по-горе,
не се използва целия капацитет на програмата, поради остарелите компютри, на
които е инсталирана.

Разпределението на делата на принципа на случайния избор се
осъществява с Централизираната система за разпределение на делата на ВСС,
като за целта са изготвени Вътрешни правила за случайното разпределение на
делата. Стриктно се следи за спазването на принципа за случайния избор и не
се допускат отклонения от Вътрешните правила.

Системата за финансово управление и контрол е попълнена със
съответните Вътрешни правила, които постоянно се актуализират в
съответствие със законодателни изменения и подобряване организацията на
работа в съда.

Съдът поддържа актуална интернет-страница, в която се отразяват
насрочените съдебни заседания, вътрешните правила, имащи отношения пряко
към гражданите, изготвените съдебни актове, анкета, имаща за цел извеждане
на проблемите и подобряване обслужването на гражданите и друга актуална
информация, свързана с дейността на районния съд.
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ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

През 2015 година общият брой дела за разглеждане в Районен съд-
Перник е бил 13 110 дела, от които 12 024 броя са постъпили през отчетната
година. Съотношението между постъпили и разглеждани наказателни и
граждански дела е следното:

Година Наказателни дела Граждански дела

постъпили разглеждани постъпили разглеждани

2015 2273 2583 9751 10 527

2014 1748 2182 7449 8269

2013 1976 2333 7795 8793

2012 2075 2367 8988 9825

При съпоставяне на горните показатели може да се направи извода, че
през последните четири години е налице една постоянна тенденция за
увеличение на броя на делата, като през 2015г. броя на постъпилите граждански
и наказателни дела е най-висок сравнение с последните три години. При
съпоставка на разгледаните дела в Районен съд-Перник с предходната 2014г.,
през 2015г. общият  брой разгледани граждански и наказателни дела се е
увеличил с 2 659 броя. Това увеличение е значително, в контекста на
намаляване на постъпленията в районните съдилища в страната с около 10 %
през 2015г.

През 2015 година средното месечно постъпление за един съдия е било 32
броя дела /2014г.- 24 бр.дела/ за наказателните съдии и 85 броя дела /2014г.- 69
бр. дела/ за гражданските съдии.
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Съотношение на видовете дела за разглеждане за 2013г., 2014г. и 2015г.
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Съотношение на видовете свършени дела за 2013г., 2014г. и 2015г.
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Дялово разпределение на видовете дела към общия брой дела за
разглеждане през 2015г.
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1 Граждански дела по общия ред-2161 бр.-
16,4%

2 Производства по чл.310 от ГПК-103 бр.-0,9%

3 Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ-11
бр.-0,01%

4 Частни граждански дела-292 бр.-2,2%

5 Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-7577 бр.-
57,8%

6 Дела от и срещу търговци-14 бр.-0,1%

7 Други граждански дела-369 бр.-2,8%

8 Наказателни дела общ характер-343 бр.-
2,6%

9 Наказателни дела от частен характер-44 бр.-
0,3%

10 Дела по чл.78а от НК-37 бр.-0,4%

11 Частни наказателни дела-1228 бр.-9,3%

12 Частни наказателни дела - разпити-33 бр.-
0,3%

13 Административно наказателни дела-898
бр.-6,8%
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Дялово разпределение на видове дела към общия брой свършени дела през
2015г.
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11,9%
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3 Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ-11
бр.-0,1%

4 Частни граждански дела-276 бр.-2,3%

5 Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-7577 бр.-
63,3%

6 Дела от и срещу търговци 14 бр.-0,1%

7 Други граждански дела-290 бр.-2,5%

8 Наказателни дела общ характер-270 бр.-
2,2%

9 Наказателни дела от частен характер-35 бр.-
0,3%

10 Дела по чл.78а от НК-33 бр.-0,3%

11 Частни наказателни дела-1220 бр.-10,1%

12 Частни наказателни дела - разпити-33 бр.-
0,3%

13 Административно наказателни дела-718
бр.-5,9%
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V.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:

През 2015 година в Районен съд- Перник са постъпили 9 751 броя
граждански дела. Техният общ брой за разглеждане е бил 10 527 броя, предвид
несвършените 776 броя от предходни години. Свършени са били 9 676 дела.

По отношение на гражданските дела от минали години:
Несвършени над 3 години-12 бр. дела;
От 1 до 3 години- 31 бр.;
За сравнение през 2014г. несвършените от 1 до 3 години дела са били

59 бр.
В сравнение с предходната година броят на най-старите дела е

намалял. Причините за висящността им е, че са били спрени, част от тях са
възобновени през отчетния период. Не малка част са съдебни делби, чието
решение по допускане на делбата е предмет на инстанционен контрол или
такива, които се намират във втора фаза след инстанционен контрол на първата
фаза. Относно тези дела се извършват периодични проверки /ежемесечно/, но
към настоящия момент не са установени нарушения от страна на магистратите
и служителите.

По отношение на останалите висящи към 31.12.2015г. дела:
Останалите несвършените са от постъпилите през 2015г. и причината

за този брой останали несвършени дела са постъпленията през последните
месеци на годината и най-вече през месец декември 2015г.

Причините за отлагане на делата са същите като предходните години:
Отлагане за събиране на нови доказателства, процесуалните възможности за

допълнителни становища и искания на страните по реда на чл.143, чл.144 и
чл.146 ал.3 от ГПК; неизготвени в срок заключения по назначени експертизи,
което най-често се дължи на ограничения кръг специалисти, включени в
списъците на вещите лица /напр. геодезисти, архитекти/ и тяхната прекомерна
натовареност; в по-редки случаи нередовно призоваване на страни, свидетели и
вещи лица; молби на страните и процесуалните им представители за отлагане
на делата по реда на чл.142 ал.2 от ГПК; неизпълнение на задължения на трети
на процеса лица за представяне на документи по реда на чл.192 от ГПК;
оспорване на заключения от експертизи, налагащо извършване на повторни и
допълнителни експертизи; молби на страните за предоставяне на възможност за
постигане на спогодба по спора; и др.
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Сравнителен анализ на общ брой граждански дела за разглеждане,

новопостъпили и свършени такива през 2015 година, съпоставен с данните за
предходните три години /2012г.,2013г. и 2014г. включително/.
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Горното съпоставяне налага извода, че през 2015г. се е увеличил
значително общия броя на разглежданите граждански дела,като се е
увеличил,както броя на новопостъпилите,така и на свършените дела. Броят на
разглежданите граждански дела през 2015г. в сравнение с 2014г. се е увеличил с
2258 броя, като се е увеличил и броя на новопостъпилите през отчетната година
дела 2 302 броя, спрямо 2014г. и броя на свършените през 2015г. дела с 2183
броя. Това е един много добър-показател за работата на Районен съд-
Перник,тъй като независимо, че през 2015г. се е увеличил процента на
новопостъпилите дела с 30.9%, то свършените дела са 29.1 %, т.е.
приключваемостта на делата независимо от значително увеличения им брой не
е намаляла.

Съотношение на броя на постъпленията по видове дела за 2012, 2013,
2014 и 2015 год.
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Сравнителният анализ на горепосочените цифри сочи, че през 2015г. се

е запазила тенденцията констатирана и през 2014г. за увеличение на броя на
гражданските дела по общия ред, като за 2014г. той е бил 1740 броя, а през
2015г. той е 1796 броя. Спрямо 2013г. гражданските дела по общия ред са се
увеличили с 2,8%, а спрямо 2012г. с 9,2%. Увелечил се е и броя на частните
граждански дела, които са с 17% повече през отчетната година в сравнение с
2014г. Драстично е увеличението на заповедните производство, чиито брой
през 2015г. е 7577 броя, а за сравнение през 2014 е бил 5372, или броя на
заповедните производства през отчетната година се е увеличил с 41 % спрямо
2014г., или с 2205 броя дела, което ще доведе неминуемо и до драстично
увеличаване през текущата година на броя на исковите производства
образувани във връзка със заповедните по реда на чл. 422 от ГПК.

От изложеното може да се направи извод, че през последните четири
години се забелязва постоянна тенденция за увеличение постъпленията на
гражданските дела по общия ред, като обаче намалението на постъпленията,
характерно за заповедните производства през последните три години, през
настоящата показва голямо увеличение на тези дела.

Сравнителен анализ на постъпленията по общия ред за последните три
години  /2012 год. – 2014 год. вкл. /, съпоставени с данните за 2015 години:

2012 год. 2013 год. 2014 год. 2015 год.

ОБЩ БРОЙ 1645 1747 1740 1827

ИСКОВЕ ПО КТ 100 125 170 138

ОБЛ. ИСКОВЕ 919 1021 987 1132

ИЗДРЪЖКА 61 47 53 54

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 58 60 41 39

ДЕЛБИ 42 30 53 33

РАЗВОД 164 183 174 155
ЗАКОН ЗА
ЗАЩИТА ОТ
ДОМАШНОТО
НАСИЛИЕ

58 62 67 60

ДРУГИ 243 258 195 216

В периода 2012г. – 2015г.се наблюдава тенденция на увеличаване на
постъпленията на облигационните искове. При базисна 2014г., когато техния
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брой е възлизал на 987 се констатира, че с 14,6% са в повече през 2015г.
/1132 бр./ и с 10,8% в повече от 2013г. В последния брой са включени и 78
постъпления за непозволено увреждане.

Общият брой разгледани облигационни искове възлиза на 1563, от които
са били свършени 977 дела или 62,5%.

Исковете по Кодекса на труда са се намалели с 18% в сравнение с 2014г.,
като общият брой постъпили дела през 2015г. възлиза на 138 броя.

Намаление е констатирано и по исковете за делба, които през 2015г. са
намалели спрямо предходната 2014г. с 37%.

Предявените искове по Закона за защита от домашно насилие през 2015г.
са сравнително постоянна величина,с предходните години.

От исковете по Семейния кодекс най - голям относителен дял имат
разводите, чиито брой на постъпления възлиза на 155 дела. От тях 83 броя са
били развод по взаимно съгласие, а останалите 72 по исков ред,като през 2015г.
се отбелязва незначително намаление на този вид дела.

Делата за издръжка са с почти еднакъв брой през отчетната и предходната
години.

По Закона за закрила на детето са постъпили 74 дела /55 - по чл.26 от ЗЗД
и 19- по чл.30 от ЗЗД/.

През 2015г. са свършени общо 9 676 граждански дела /с 2183 броя повече
в сравнение с 2014г., когато този показател е бил 7493 свършени дела/. От тях
със съдебен акт по същество са приключили 9076 броя /с 1983 броя повече в
сравнение с 2014г./.

Сравнителен анализ на общо свършените граждански дела  и процент на
приключването им в тримесечен срок за  последните три години /2012 год.-
2014 год.  вкл./,  съпоставен с този за 2015 година:

2012 год. 2013 год. 2014 год. 2015 год.

СВЪРШЕНИ 8827 7973 7493 9676

С РЕШЕНИЯ 8301 7492 7093 9076

ПРОЦЕНТ НА
ПРИКЛЮЧИЛИ В
ТРИМЕСЕЧЕН СРОК

96% 88% 89% 93%

НЕСВЪРШЕНИ 998 820 776 851
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Статистическите данни за поредна година ни мотивират с удовлетворение

да приемем резултатите от правораздавателната дейност на гражданското
отделение през отчетния период, тъй като въпреки увеличения брой постъпили
дела по общия ред, гражданските съдии са успели да запазят процента на
свършените дела и дори да подобрят процента на свършените дела в 3-
месечния срок, спрямо 2014г. От всички свършени през 2015г. дела в
тримесечен срок са приключили 93%, като за производствата по чл.310 от ГПК
този показател е 85%. Следва да се отбележи, че през 2014г. този процент е бил
83%. Констатира се, че този висок процент е постигнат от съдиите от
гражданската колегия, като се отчете факта, че същите са работили в непълен
състав, през цялата календарна година, за времето от 01.01.2015 г. до 03.04.2015
г., поради неприключила конкурсна процедура за длъжността, а считано от
03.04.2015г. поради ползван отпуск за бременост и раждане и отглеждане на
дете от Илина Велизарова Златарева-Митева,както и липсата на съдия-
докладчик - за времето от 25.06.2015 г. до 31.12.2015 г., поради изтичане на
срока за командироване на Темислав Димитров.

Сравнителен анализ на прекратените граждански дела за последните
четири години /включително 2015 година/:

2012 год. 2013 год. 2014 год. 2015 год.

ОБЩ БРОЙ 526 481 400 600

ПО СПОГОДБА 65 42 43 43

Прекратените по спогодба дела представляват 7% от всички
прекратени дела и 3% от свършените граждански дела по общия ред, а
прекратените по други причини /поради неотстраняване на нередовности на
искова молба, поради недопустимост на иска, по чл.50 от СК и др./- съответно
92,8% от всички прекратени дела и 39% от свършените граждански дела по
общия ред.

Причините за прекратяване на гражданските дела /извън случаите на
постигната спогодба/ са установени от процесуалния закон и отново могат да
бъдат обобщени в следните групи : - поради неотстраняване на нередовности на
искова молба - чл.129 ал.3 ГПК; - поради десезиране на съда - чл.232, чл.233
ГПК; - поради недопустимост на иска; - поради неподсъдност; - поради
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неявяване на молител в съдебно заседание по брачни дела по чл.50 СК и поради
неявяване на ищеца без уважителна причина по дела по чл.49 СК - чл.321, ал.1
и чл.330 ал.2 ГПК; - поради непредставяне на справка за адресната регистрация
на ответника съгласно изискванията на чл.47 ал.3 и ал.4 от ГПК; - поради
невнасяне на разноски за назначаване на особен представител на ответника
съгласно изискването на чл.47 ал.6 от ГПК; - дела, по които не е поискано
възобновяване в 6-месечния срок съгласно чл.231 ГПК, след като са били
спрени на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК; - неспазен срок за предявяване на
иска по чл.422 от ГПК; - извършване на делбата чрез теглене на жребий; и
други.

ВЪРНАТИ ДЕЛА:
Отбелязваме както всеки път, че през годината от инстанционен

контрол са върнати дела, които са разглеждани ПРС през предходни отчетни
периоди. Поради това тези резултати от инстанционния контрол не могат да
бъдат точна оценка за работата на съда и на отделните съдиите през 2015г.
Следва отново да се отбележи, че инстанционният контрол на голяма част от
върнатите дела отново е приключил до въззивна инстанция – поради
въведените с действащия ГПК ограничени основания за допустимост на
касационното обжалване. Така на практика огромна част от гражданските дела
приключват и влизат в сила след двуинстанционно производство, в което
окръжният съд е последната инстанция. Ето защо за нас и най-вече за добрите
резултати от правораздавателната ни дейност е от изключително значение да
има стабилност в практиката на въззивните граждански състави. Различията в
практиката на инстанциите са пречка за качественото правораздаване, тъй като
създават несигурност у страните. При огромния обем разгледани граждански
дела, малкият дял на обжалваните съдебни актове и обстоятелството, че с оглед
ограничения касационен контрол на практика често въззивният съд е последна
инстанция по спора, намираме, че следва такива противоречия да не бъдат
допускани, за да се гарантира равноправно отношение на съда към гражданите
и доверие в институцията. При изследване на резултатите от инстанционния
контрол отново се откроява и тенденция към „прецедентно право”, установена
и през миналата година все по-често въззивните състави се позовават на нова
актуална практика на касационния съд, с която районните съдии не са били
запознати при постановяването на своя акт. Следва да се отбележи, че трудност
в проследяването на актуалната задължителна практика създава и факта, че в
правно-информационните продукти тази практика се публикува без особена
систематизация и без възможност за лесно открояване на новите актове. При
анализ на резултатите от инстанционния контрол не се открояват определени
тенденции и не могат да бъдат отбелязани трайни противоречия в практиката
на инстанциите. За съжаление се забелязва различна практика на въззивните
състави по множеството противоречиво разрешавани от съдилищата въпроси,
най-вече в заповедните производства. През 2014г. беше постановено
тълкувателно решение по т.д.№ 4/ 2013г. на ОСГТК на ВКС по въпросите на
заповедното производство. Предмет на това тълкувателно дело са 29 спорни
въпроса, произнасянето по които от касационната инстанция помогна за
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уеднаквяването на противоречивата практика, както в заповедното, така и в
следващото го исково установително производство по чл.422 вр. чл.415 от ГПК.

От постановените през 2015 година, 9 676 решения и определения са
били обжалвани 592 броя или само 6%.

Дялово разпределение на обжалваните актове по видове дела:

53,8%

18,0%

6,0%

19,7%

1,3%

1,2%

0,0% Граждански дела по общия ред-
319 бр.-53,8%
Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-
107 бр.-18,0%
Дела по  чл.310 от ГПК-36 бр.-
6%
Други граждански дела-117 бр.-
19,7%
Административни по ЗСПЗЗ-8
бр.-1,3%
Дела от и с/у търговци-5 бр.-
1,2%

През първо полугодие на отчетната 2015 година върнати с резултат
от въззивната инстанция обжалвани дела са 228 броя актове /решения и
определения/. Този резултат обхваща всички върнати дела, независимо кога са
били изпратени жалбите. От върнатите дела 187 броя са с постановени
решения, или 82%, а 41 броя са определения.

От посочените по - горе 187 броя решения върнати с резултат от
обжалване, 142 броя са потвърдени, 28 броя са изменени и 17 броя са отменени
т.е. последните са 10% спрямо обжалваните решения, който процент е нисък и
води на извода за високо качество на съдебните актове.
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През второто полугодие на 2015г. върнатите от въззивна инстанция
обжалвани дела – решения са общо 176 броя, като резултатите са посочени в
таблиците по-долу, съгласно  Приетите с решение по протокол
№14/23.03.2015г. изм. с решение по протокол №19/09.04.2015г. на ВСС нови
индекси за резултатите от инстанционната проверка на съдебните актове по
граждански и наказателни дела:

Изцяло
потвър-
дено-
индекс 1

Изцяло
отменено,
обезсилено или
нищожно-
индекс 3

Изцяло отменено
или обезсилено по
обективни
причини- индекс 4

Потвърдено в едната
част, отменено,
обезсилено или
нищожно в другата
част- индекс 5

Потвърдено в едната част,
отменено, обезсилено или
нищожно в другата част. Отменено
или обезсилено в третата част по
обективни причини – индекс 8

брой Индекс брой Индекс брой Индекс брой Индекс брой
124 3а 20 4б 4 5а 17 8б 1

- 3б 6 - 5б 4 - -

През второто полугодие на 2015г. върнатите от въззивна инстанция
обжалвани дела – определения са общо 78 броя, като резултатите са следните:

Изцяло
потвър-
дено-
индекс 1

Изцяло отменено,
обезсилено или
нищожно-
индекс 3

Изцяло отменено
или обезсилено по
обективни
причини- индекс 4

Потвърдено в едната част,
отменено, обезсилено или
нищожно в другата част-
индекс 5

брой Индекс брой Индекс брой Индекс брой
44 3а 25 4а 2 5а 3
- 3б 3 4б 1 - -

VI. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:

През 2015 година в Районен съд- Перник са постъпили 2 273 броя
наказателни дела /за 2014г.- 1 748 бр.дела/. Общият брой за разглеждане е бил
2 583 броя наказателни дела /за 2014г.-2 182 бр.дела/, предвид несвършените
310 броя в началото на отчетната година.
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Сравнителен анализ на общ брой наказателни дела за разглеждане,

новопостъпили и свършени такива през 2015 година, съпоставен с данните за
предходните три години /2012г., 2013г и 2014г. включително/.

2010

2075

2367

1899

1976

2333

1872

1748

2182

2309

2273

2583

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Свършени

Новопостъпили

Общ брой дела за
разглеждане

2015

2 0 1 4

2 0 1 3

2 0 1 2

Горното съпоставяне налага извода, че през 2015г. се е увеличил
значително общия броя на разглежданите наказателни дела, като се е
увеличил,както броя на новопостъпилите,така и на свършените дела. Броят на
разглежданите наказателни дела през 2015г., сравнение с 2014г. се е увеличил с
401 броя, като се е увеличил и броя на новопостъпилите през отчетната година
дела 525 броя, спрямо 2014г. и броя на свършените през 2015г. дела с 437 броя.
Това е един много добър показател за работата на Районен съд-Перник, тъй
като независимо,че през 2015г. се е увеличил процента на новопостъпилите
дела с 30%, то свършените дела са 23 %, т.е. приключваемостта на делата
независимо от значително увеличения им брой не е намаляла.

Дялово съотношение на наказателните постъпления по видове дела за 2015 г

29,80%

53,90%

12,50%

1,40%1,40% 1,00% Административно-наказателни
дела-679 бр.- 29,8%

Частни наказателни дела-1223
бр.-53,9%

Наказателни дела общ
характер-284 бр.-12,5%

ЧНД- разпити-33 бр.-1,4%

Дела по чл.78 от НК-33 бр.- 1,4%

Наказателни дела от частен
характер-21 бр.-1,0%
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През отчетната година най-голям относителен дял имат частните

наказателни дела, които са 53,9% от всички постъпили наказателни дела.
Следват  административно-наказателния характер дела, които са 29,8% и
бележат незначително намаление /с 6 броя дела в сравнение с 2014г./.
Процентът от всички постъпили наказателни дела на ЧНД-Разпити през
отчетната година е същия както през 2014г. - 1.4 % . Увеличение се констатира
при наказателните дела от общ характер, които през 2015г. са с 25 броя повече
от предходната година.

Съотношение на броя на постъпленията по видове дела за 2012,
2013, 2014 и 2015год.
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27
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Така изложената статистика сочи, че е налице намаляване на броя на
постъпленията по административно наказателен характер дела,чиито брой през
последните три години се е увеличавал. През 2015г. намалението спрямо 2014г.
е с 0,8%, намалението спрямо 2013г. е с  32,1%, спрямо 2012г. - намаление с
22,9%.

Същевременно за разлика от предходната година отново се отчита
увеличение на броя на наказателните дела от общ  характер. Констатира се
драстично увеличение на частните наказателни дела, които през 2015г. са 1223
бр., а през предходната година 739 броя. Увеличение на постъпленията има и
при частните наказателни дела-разпити, които през 2015г. са 33 броя, а за
предходната година са 26 броя.

От посочените 679 броя административно наказателен характер дела
отново най-голям дял, а именно 477 броя са производствата, свързани с
обжалване на наказания, наложени за административни нарушения по Закона за
движение по пътищата.

Общият брой за разглеждане на административно - наказателния
характер дела през 2015 година е бил 898. От тях 715 производства са
приключили, като по 298 - наказателното постановление е било потвърдено, по
40 - изменено, по 337 - отменено, като 43 са били прекратени.



23
Сравнителен анализ на постъпленията по видове престъпления по

глави от НК за 2015 година, съпоставени с данните за предходните три години
/2012 год.-2014 год. включително/:

2012 год. 2013 год. 2014 год. 2015 год.
ПО ГЛ. ІІ НК 17 15 11 10
ПО ГЛ. ІІI НК 1 2 3 0
ПО ГЛ. ІV НК 22 14 22 23
ПО ГЛ.V НК 85 83 79 80
ПО ГЛ.VI НК 20 7 11 6
ПО ГЛ.VIIНК 0 0 0 0
ПО ГЛ.VIIIНК 2 5 0 7
ПО ГЛ.IX НК 10 10 3 8
ПО ГЛ.X НК 6 8 4 6
ПО ГЛ. ХІ НК 168 198 126 144
ПО ГЛ. ХІI НК 0 0 0 0
ПО ГЛ. ХІII НК 0 0 0 0
ПО ГЛ. ХІV НК 0 0 0 0

При анализа на постъпленията по видове престъпления следва да се
отбележи, че най- голям относителен дял от постъпленията на наказателен общ
характер дела имат престъпленията по глава XI от НК  /“Общоопасни
престъпления”/- 50,7%, следвани от престъпленията по глава V /”Престъпления
против собствеността”/- 28,1% и по глава IV от НК /”Престъпления против
брака, семейството и младежта”/ - 8%. Постъпленията по глава II
/”Престъпления против личността”/ са 3,5% от н.о.х. делата, а по глава VI
/”Престъпления против стопанството”/ и глава Х “Престъпления против реда и
общественото спокойствие” са с еднакъв относителен дял, а именно - 2 % .

Преобладаващият брой от постъпилите 144 броя дела по глава XI от НК
са били по раздел II от НК /”Престъпления по транспорта и съобщенията”/- 126.
Увеличение бележат делата по глава XI от НК които през 2015г. са 144 бр., а
през 2014г. са били 126 бр. През 2015г. общият брой дела за разглеждане по
глава ХІ от НК е бил 155, от които 136 броя са били свършени.

От 80-те броя постъпления за престъпления по глава V /”Престъпления
против собствеността”/ 57 дела са били за кражба, 4 броя- за грабеж, 3- за
присвояване, 4, като за документална измама са били 5 броя.

През 2015 година общия брой дела за разглеждане по тази глава е бил
109. От тях 76 броя са свършените.

През отчетната година новообразуваните дела по глава II
/”Престъпления против личността”/са били 10 броя. Общият им брой за
разглеждане е бил 13, от които 8 са приключили.
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Сравнителен анализ на свършените дела и процент на приключването

им в тримесечен срок за  последните три години /2012 год.- 2014 год.
включително/,  съпоставен с този за 2015 година:

2012 год. 2013 год. 2014 год. 2015 год.

СВЪРШЕНИ 2010 1899 1872 2309

С ПРИСЪДИ И
РЕШЕНИЯ 1094 1546 1599 2039

% НА
ПРИКЛЮЧИЛИ В

ТРИМЕСЕЧЕН
СРОК

79% 77% 73% 81%

НЕСВЪРШЕНИ 357 434 310 274

Свършените наказателни дела към 31.12.2015г. са общо 2 309 броя,
което представлява 89,4% от всички разгледани наказателни дела. От тях в три-
месечния срок са свършени 81%.

Административно-наказателния характер дела 55% са приключили в
този срок и за наказателните общ характер дела-73%. Тези статистически
величини са изключително добър показател за работата на съдиите от
наказателната колегия.

Принципно, наличието на несвършени в края на отчетния период дела
традиционно се дължи на трайната практика на административнонаказващите
органи да изпращат преписките в съда кампанийно, извън указаните в ЗАНН
инструктивни срокове за това. Продължава възприетата от санкциониращите
администрации практика да издават множество (вкл. над 10 бр.) наказателни
постановления за еднотипни нарушения срещу един и същи субект на една и
съща дата, отново най-често при нарушения на митническото, данъчното,
осигурителното законодателство и по ЗДвП, които преписки след постъпване
на жалби от санкционираните лица се изпращат едновременно и еднократно в
съда, формирайки значителен дневен брой постъпления от такива дела. В
голяма степен, описаните обстоятелства стоят в основата на неравномерния
ритъм на постъпване и разпределение на административнонаказателните дела, а
оттам – до неравномерна натовареност на съдиите във връзка с изискванията
към тях за срочно разглеждане и приключване на тези дела. Продължава
тенденцията към повишаване на сложност на водените административно
наказателни производства, включително обема на преписките по тях, и все по-
честата необходимост от усложнена доказателствена дейност на съда и
страните при разглеждане на делата – преимуществено по делата по ЗРТ, ЗЕС и
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все по-често за нарушения за скорост по ЗДвП, особено когато нарушението е
закрепено с мобилно техническо средство.

От разгледаните през 2015г. 343 броя НОХ дела 168 броя са
приключили с одобрени споразумения , както следва:

- 87 броя по внесени от прокурора по чл.382 от НПК /2014г.-76, през
2013г.- 114 броя/;

- 93 броя по чл.384 от НПК /одобрени след образуване на съдебно
производство/, /2014г.-90 броя, през 2013г.- 140 броя/.

През 2015 година съдиите от наказателно отделение са върнали на
Районна прокуратура- Перник 6 броя дела за доразследване. От тях 5 броя са
били върнати в хода на подготвителните действия по чл.248, ал.2 от НПК, а 1
брой- в хипотезата на чл.288 от НПК. От върнатите на Районна прокуратура 6
дела, по 2 от тях констатираните от съда отстраними съществени нарушения на
процесуалните правила са били отстранени и повторно са били внесени
обвинителни актове.

През 2015 година в Районен съд- Перник не е било образувано бързо
производство. Такова не е образувано и през 2014г. и 2013г.

През отчетния период са образувани 2 незабавни производства.

Сравнителен анализ на внесените обвинителни актове и на върнатите
за доразследване производства:

Година Внесени
обвинителни

актове
/брой/

Върнати за
доразследване

/брой/

% на върнатите за
доразследване
производства

спрямо внесените
обв.актове

2015 204 6 2,9%

2014 178 10 5,6%

2013 224 8 3,5%

2012 257 10 4,0%

2011 321 24 7,4%
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Сравнителен анализ на внесените обвинителни актове, постановените

осъдителни присъди и влезлите в сила оправдателни такива  за 2012 год. -2015
год. включително:

3

317

257

1

324

224

3

249

178

4

249

204

0 50 100 150 200 250 300 350

Влезли в сила
оправдателни присъди

Постановени
осъдителни

присъди

Внесени обв.
Актове

2015

2 0 1 4

2 0 1 3

2 0 1 2

В горната графика в показателя постановени осъдителни присъди са
включени и одобрените споразумения по глава XXIX от НК.

Сравнителен анализ на осъдени и оправдани лица по наказателни общ
характер дела и по наказателни частен характер дела за 2012 год.-2015 год.
включително:

392

11

11

5

370

11

6

4

293

5

6

2

312

15

7

8

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Осъдени по НОХД

Осъдени по НЧХД

Оправдани по НОХД

Оправдани по НЧХД

2015

2 0 1 4

2 0 1 3

2 0 1 2

По отношение наказателните дела от общ характер, причините за
постановяване на оправдателни присъди могат да бъдат обобщени до следните:

- Несъставомерност на деянието - отсъствие на  елемент от  обективната
и/или субективната страна на престъпния състав;
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-Недоказаност на обвинението досежно субекта на наказателна

отговорност - че деянието е извършено от подсъдимия, и че е извършено от
него виновно;

- Установяване на обстоятелства, изключващи обществената опасност и
противоправността  на деянието.

Анализът на делата, по които са  постановени оправдателни присъди
сочи, че при част от тях този резултат е следствие на приети от съда различни
факти и обстоятелства, установени чрез събраните в съдебното производство
/при условията на непосредственост/ доказателствени материали, включително
и нови такива,  а  при други – въз основа факти и обстоятелства, идентични с
установените в хода на досъдебното производство и изложени в
обстоятелствената част на обвинителния акт.  В първия случай най-често се
касае  до непълнота на  разследването в досъдебното производство, тъй като
събраните в съдебното следствие доказателства са съществували по време на
разследването, но не са били установени чрез предвидените доказателствени
средства и не са били събрани и проверени чрез съответните доказателствени
способи.  Във втория случай се касае  за неправилна оценка от страна на
наблюдаващия прокурор на събрания доказателствен материал, а оттук - до
неправилни изводи за фактите и правото. В някои от случаите оправдаването на
подсъдимия е обусловено и от настъпила  промяна в показанията на свидетели
в съдебната фаза на производството, като констатираната непоследователност
спрямо показанията им в предходната процесуална фаза е дискредитирала
доказателствената стойност на изявленията им, внесла е у съда съмнение и го е
мотивирала да приеме, че не могат да служат като надеждна основа  за
доказаност на обвинението по начина, предвиден в чл.303, ал.2 НПК.

При наказателните дела от частен  характер оправдателните присъди са
постановени в резултат на това, че събраната в съдебното следствие
доказателствена съвкупност не е била достатъчна за формиране на несъмнен
извод за осъществяване на вменения престъпен състав от подсъдимия, тъй като
изложената в обстоятелствената част на тъжбата фактическа обстановка е била
в противоречие с установената чрез доказателствата събрани по делото, или
фактическите обстоятелства, на които се е основавало обвинението, макар и
установени от събраните доказателства, не са изпълвали признаците от състава
на съответната наказателна норма, или не са очертавали извършеното като
общественоопасно деяние.

/Оправданите лица са преимуществено по н.ч.х.дела./

Съотношение на наложените наказания за 2015 година:
Общ брой осъдени лица 360 броя
Ефективно осъдени 60 броя
Условно осъдени 81 броя
Пробация 158 броя
Глоба 48 броя
Други наказания 13 броя
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От осъдените 360 лица, 16 са били непълнолетни.

От постановените през 2015 година 2 309 присъди, решения и
определения, са  били обжалвани 392 броя или 17%.

Дялово разпределение на обжалваните актове по видове дела:

66,00%

12,30%

14,20%

5,80%
1,70%

Административно
наказателни дела-259 бр.-
66,0%
Наказателни дела общ
характер-50 бр.-12,3%

Частни наказателни дела-
56 бр.-14,2%

Наказателни дела от частен
характер-23 бр.-5,8%

Дела по чл.78 от НК- 4 бр.-
1,7%

През прво полугодие на отчетната 2015 година върнати с резултат от
въззивната инстанция обжалвани и протестирани са били 159 броя акта
/присъди, решения и определения/. Този резултат обхваща всички върнати дела,
независимо кога са били изпратени жалбите. От върнатите дела 125 броя са с
постановени присъди и решения или 78,6%, а 34 броя са определения.

От посочените по - горе 125 броя присъди и решения, върнати с
резултат от обжалване, 92 броя са потвърдени, 4 броя са изменени и 29 броя са
отменени т.е. последните са 23% спрямо обжалваните присъди и решения.
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През второто полугодие на 2015г. върнатите от въззивна инстанция

обжалвани и протестирани съдебни актове по НОХд, НЧХ и ЧНД дела –
присъди и решения са общо 28 броя, като резултатите са посочени в
таблиците по-долу, съгласно Приетите с решение по протокол №14/23.03.2015г.
изм. с решение по протокол №19/09.04.2015г. на ВСС нови индекси за
резултатите от инстанционната проверка на съдебните актове по граждански и
наказателни дела:

Потвър-
дени-
индекс 1

Отменени, и върнати за ново разглеждане
на първоинстанционния съд или върнати
на прокурора, отменени с постановяване
на нова присъда - индекс 2

Изменени в едната
част, потвърдени в
другата част-
индекс 4

брой Индекс брой Индекс брой
16 2а 4 4а 1
- 2в 1 4б 2
- - - 4в 3
- - - 4е 1

През второто полугодие на 2015г. върнатите от въззивна инстанция
обжалвани съдебни актове по НОХд, НЧХ и ЧНД дела – определения са общо
36 броя, като резултатите са следните:

Потвърдени-
индекс 1

Отменени, и върнати за ново разглеждане на
първоинстанционния съд или върнати на
прокурора, отменени с постановяване на нова
присъда - индекс 2

брой Индекс брой
28 2а 2
- 2в 6

Върнатите от въззивна инстанция наказателни дела от
административен характер през второто полугодие на 2015г. - решения и
определения са общо 109 броя, като резултатите са следните:

Потвър-
дени
НАХД-
индекс 1

Изцяло отменени
НАХД-
индекс 2

Изменени НАХД-
индекс 3

Отменени НАХД поради
изтекла давност, прилагане на
настъпил междувременно по-
благоприятен закон или смърт
на нарушителя-
индекс 4

брой Индекс брой Индекс брой Индекс брой
72 2а 26 3а 1 4 5
- 2б 5 - - - -

Към 31.12.2015 година по Закона за електронните съобщения са
издадени 175 броя разрешения. Има тринадесет извършени отказа.

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

През 2015 година от  Бюро “Съдимост” при Районен съд - Перник са
издадени 11 088 броя свидетелства за съдимост и 1495 броя справки за



30
съдимост /през 2014г. този брой е бил 9661 свидетелства за съдимост и 1422
справки за съдимост; през 2013г.- 9443 свидетелства за съдимост и 1618
справки за съдимост/

При тези данни среднодневно са издавани по 52 броя свидетелства и
справки за съдимост /през 2014г- 47 броя; през 2013г- 46 броя /.

ПО СЪДИИ ЗА ЦЯЛАТА 2015г РЕЗУЛТАТИТЕ СА СЛЕДНИТЕ:

ИМЕ
НА СЪДИЯТА

СТАЖ
ПО

ЧЛ.164
ЗСВ

ПОСТЪПЛЕНИЯ СВЪРШЕНИ

ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ

ГРАЖ-
ДАНСКИ

НАКАЗА-
ТЕЛНИОБЩО

от тях:

ОБЩО

от тях:

По
чл.410 и
417 ГПК

Съдебен
контрол в/у
процесуално
следствените
действия в
досъдeбното
производство

1 2 3 4 5 6 7 8
ВАЛЕРИ НЕНКОВ

I нак.с-в
23 г. 360 353 362 40 360 367

ПЕТЯ КОТЕВА
II нак.с-в

23г. 198 196 195 11 198 200

БОГДАН ВЕЛЕВ
III нак.с-в 20г. 350 347 327 11 350 338

СВЕТОСЛАВА АЛЕКСИЕВА
IV нак.с-в

16 г. 364 350 339 23 364 324

ХРИСТИНА АНГЕЛОВА
V нак.с-в

19 г. 364 352 336 32 364 337

СИЛВИЯ АЛЕКСОВА
VI нак.с-в

14г. 360 348 346 32 360 392

ТЕМИСЛАВ ДИМИТРОВ
I гр.с-в /до 25.06.15г./ 4 г. 335 240 10 10 374 10

АНТОНИЯ АЛЕКСОВА
II гр.с-в

13г. 859 618 33 33 853 33

ЗОРНИЦА ДОЙЧИНОВА
III гр.с-в

10 г. 868 627 38 38 869 38

ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА
IV гр.с-в

16 г. 700 511 22 21 686 22

ГЕРГАНА КОЮМДЖИЕВА
V гр.с-в

15 г. 734 532 25 25 679 25

ДИАНА МАТЕЕВА
VI гр.с-в

22 г. 878 643 18 18 896 18

ЯВОР ДЖАМАЛОВ
VII гр.с-в

17 г. 880 644 41 41 898 41

КРИСТИАН ПЕТРОВ
IV гр.с-в

11 г. 873 636 44 44 879 44

ПЕТЪР БОСНЕШКИ
IX гр.с-в

13г. 882 641 19 19 879 19

ЛОРА СТЕФАНОВА
ХI гр.с-в /от 21.04.15г./ 12 г. 746 539 118 23 667 101
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ВЪРНАТИ ОТ ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ ДЕЛА, ПО СЪДИИ
ЗА първото полугодие на 2015г.

ИМЕ  НА СЪДИЯТА

ОБЖАЛВАНИ ПОТВЪРДЕНИ
/оставени в сила/ ИЗМЕНЕНИ ОТМЕНЕНИ

граждански наказателни

1 2 3 4 5 6
ВАЛЕРИ НЕНКОВ 0 31 25 1 5

ПЕТЯ КОТЕВА 0 28 19 2 7

БОГДАН ВЕЛЕВ 0 12 11 0 1

СВЕТОСЛАВА АЛЕКСИЕВА 0 38 33 2 3

ХРИСТИНА АНГЕЛОВА 0 27 21 3 3

СИЛВИЯ АЛЕКСОВА 0 23 8 0 15

ТЕМИСЛАВ ДИМИТРОВ 6 0 5 0 1

АНТОНИЯ АЛЕКСОВА 20 0 9 8 3

ЗОРНИЦА ДОЙЧИНОВА 22 0 15 1 6

ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА 27 0 24 3 0

ГЕРГАНА КОЮМДЖИЕВА 25 0 17 3 5

ДИАНА МАТЕЕВА 32 0 17 6 9

ЯВОР ДЖАМАЛОВ 25 0 19 3 3

КРИСТИАН ПЕТРОВ 25 0 23 0 2

ПЕТЪР БОСНЕШКИ 30 0 21 4 5

ЛОРА СТЕФАНОВА 0 0 0 0 0
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Върнати от въззивна инстанция обжалвани и протестирани съдебни актове-
решения и определения по  гражданските дела на съдиите от гражданската
колегия на Районен съд – Перник, през ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ на 2015г.

СЪДИЯ

Изцяло
потвър
дено-
индекс
1

Изцяло отменено,
обезсилено или
нищожно-
индекс 3

Изцяло отменено или
обезсилено по
обективни причини-
индекс 4

Потвърдено в
едната част,
отменено,
обезсилено или
нищожно в другата
част-
индекс 5

Потвърдено в
едната част,
отменено,
обезсилено или
нищожно в другата
част. Отменено или
обезсилено в
третата част по
обективни причини-
индекс 8

Брой
Индекс

3а
Индекс

3б
Индекс

4а
Индекс

4б
Индекс

5а
Индекс

5б
Индекс

8б
Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой

Т.Димитров 16 0 1 0 0 2 0 0
А.Алексова 18 6 2 1 0 1 1 1
З.Дойчинова 18 3 2 1 0 1 3 0
Д.Ахладова 21 4 1 0 0 1 0 0
Г.Коюмджиева 12 2 0 0 2 1 0 0
Д.Матеева 13 6 1 0 0 3 0 0
Яв.Джамалов 19 10 1 0 1 4 0 0
К.Петров 26 7 1 0 1 4 0 0
П.Боснешки 18 7 0 0 1 3 0 0
Л.Стефанова 7 0 0 0 0 0 0 0

Върнати от въззивна инстанция обжалвани и протестирани съдебни актове –
присъди и решения и определения по НОХд, НЧХ и ЧНД дела на съдиите от
наказателната колегия на Районен съд – Перник, през ВТОРОТО
ПОЛУГОДИЕ на 2015г.

СЪДИЯ

Потвър-
дени-
индекс
1

Отменени, и върнати за
ново разглеждане на
първоинстанционния съд
или върнати на
прокурора, отменени с
постановяване на нова
присъда - индекс 2

Изменени в едната част, потвърдени в другата
част-
индекс 4

Брой
Индекс 2а Индекс 2в Индекс 4а Индекс 4б Индекс 4в Индекс 4е

Брой Брой Брой Брой Брой Брой
В.Ненков 12 1 0 1 0 0 0
П.Котева 2 1 1 0 2 0 0
Б.Велев 12 1 0 0 0 1 0
С.Алексиева 4 1 1 0 0 1 0
Хр.Ангелова 4 1 2 0 0 0 0
С.Алексова 10 1 3 0 0 1 1



33
Върнати от въззивна инстанция обжалвани и протестирани съдебни

актове – решения и определения по наказателни дела от административен
характер /АНД/ на съдиите от наказателната колегия на Районен съд –
Перник, през ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ на 2015г.

СЪДИЯ

Потвър-
дени
НАХД-
индекс 1

Изцяло отменени
НАХД-
индекс 2

Изменени
НАХД-
индекс 3

Отменени НАХД поради
изтекла давност, прилагане на
настъпил междувременно по-
благоприятен закон или смърт
на нарушителя-
индекс 4

Брой
Индекс 2а Индекс 2б Индекс 3а Индекс 4

Брой Брой Брой Брой
В.Ненков 13 4 0 0 1
П.Котева 7 7 0 0 0
Б.Велев 7 1 0 0 2
С.Алексиева 13 1 0 1 1
Хр.Ангелова 6 4 1 0 1
С.Алексова 13 6 3 0 0
Л.Стефанова 13 3 1 0 0

В таблиците са посочени показателите на съдиите, пропорционално на
отработеното време в Районен съд- Перник, за което се съдържат данни в
раздел I-ви “Кадрова обезпеченост” в настоящия отчет.

Забележка: Статистическата величина на обжалваните съдебни актове
включва присъди, решения и определения, приключващи производството.

Подробни данни за качеството на постановените от магистратите
актове се съдържат в приложените към настоящия отчет статистически форми,
в които чрез въведените от Висшия съдебен съвет индекси са посочени
основанията, довели до тяхното отменяване или изменяване.

През отчетната година съдиите в Районен съд- Перник са работили със
свръхнатовареност, а именно: над средната за районните съдилища в
областните центрове, а именно:

I. Натовареност по щат общо:
- спрямо разглежданите дела- 64.26
- спрямо свършените дела- 58.75
II. Действителна натовареност общо:
- спрямо разглежданите дела- 74.49
- спрямо свършените дела- 68.10
Като проблем за гражданското правораздаване и през настоящата

година продължаваме да отчитаме липсата на възможности за адекватно
реагиране на резките промени в натовареността на отделението. Отново следва
да отбележим, че по този проблем Висшият кадрови орган на системата не е
изработил и не показва намерение да приложи компетентни обективни
стандарти по отношение на реалната натовареност на съдилищата и всяко от
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отделенията в тях. Според нас липсват ясна стратегия и правила за нормална
обезпеченост на гражданското правораздаване – не са предвидени възможности
за бързо разкриване и заемане на магистратски длъжности при рязко
увеличаване на постъпленията; не са предвидени кадрови механизми за
своевременно изравняване на натовареността на магистратите от различните
съдилища и не на последно място не е изготвен детайлен и задълбочен анализ
както на причините за непрекъснато увеличаващата се натовареност на
гражданските дела, така и на реалната натовареност на магистратите. За
желаните от нас добри резултати от правораздавателната ни дейност и с оглед
на обществения интерес от качествено правосъдие от съществена важност е
действителната натовареност на всеки магистрат. Тази натовареност следва да
отчита не само средно отработените човекомесеци и човекодни, тъй като за
качественото правораздаване това не е достатъчно. Необходимо е да се отчита
още и спецификата на делата в съответния съдебен район, и действителната
същност на ежедневната работа на магистратите. Последното, освен видимото
правоприлагане, включва и огромен брой дейности по обикновено
администриране на делата, което в нередки случаи отнема голямата част от
работния ден на съдията.

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2015 год. в Съдебно- изпълнителната служба са постъпили 337
изпълнителни дела. Свършени са 561, от които 4 са били прекратени и
изпратени на друг съдебен изпълнител за продължаване на изпълнителните
действия, а 216 са прекратени на основание чл.433, ал.1 т.8 от ГПК.

Сравнителен анализ на образуваните и свършени изпълнителни дела в
съдебно-изпълнителна служба за последните четири години / вкл.2015г./
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През отчетната година средно месечното постъпление на един

държавен съдебен изпълнител е било седем дела. Това е константна величина и
за предходния период – през 2014г. са били 9 броя.

Средно месечно свършените дела от един държавен съдебен
изпълнител възлизат на по 12 дела, като в този брой са включени и
перемираните 216 дела.

Изготвеният и утвърден график от Ръководителя на СИС при ПРС – по
периоди и съдебни райони, в изпълнение на Заповед № 36/11.02.2014 на
Административния ръководител-Председател на Районен съд гр. Перник за
докладване от съдебните деловодители в служба Съдебно деловодство в СИС
при РС-Перник, на съответния ДСИ, два пъти в годината изпълнителни дела,
по които няма движение на осн. чл. 112 ал. 2 от ПАС, създаде организация и
системност при прекратяването на дела.

През отчетния период се наблюдава  намаление на постъпленията в
СИС при ПРС със 120 броя дела спрямо предходната 2014г., което от своя
страна не води до намаляване на събираемостта по делата, която се е увеличила
с около 150 000 лева, постъпили по сметка на ДСИ спрямо 2014г.

При отчитане на долупосочените резултати следва да се вземе в
предвид, че събраните суми са разделени на две, тъй като в общо събраните
такива са включени и тези, които са изплатени направо на взискателя,
изпратени са на друг съдебен изпълнител и др.

2012 год. 2013 год. 2014 год. 2015 год.
ОБЩ
БРОЙ 340 340 457 337

СВЪРШЕ
НИ 335 330 2890 561

СЪБРАНИ
СУМИ

ОБЩО ОББ ОБЩО ОББ ОБЩО ОББ ОБЩО ОББ
444 771 440 339 458 118 443 363 442 311 429 396 960 016 574 072

НЕСВЪР
ШЕНИ 4891 4901 2468 2244

ПО СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ СА
СЛЕДНИТЕ:

Име и фамилия Юридическ
и стаж

Постъпил
и дела

Свършени
дела

Събрани суми
/лв/

ОБЩО ОББ

СВЕТОСЛАВА
АНГЕЛОВА 12 г.11 м. 79 133 223 052 112 297

МАРИНА
СИМЕОНОВА 14 г.9 м. 85 141 344 609 220 352
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БИСЕРА
ИВАНОВА 9 г.5 м. 86 167 143 499 120 862

ДЕСИСЛАВА
ВАСИЛЕВА 17 г.5 м. 87 120 198 856 120 561

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

Отчетната 2015 год. е приключила за съдиите по вписванията при РС
– Перник с общо 12608 броя вписвания, отбелязвания и заличавания, издадени
удостоверения за тежести и преписи от актове. Същите през 2014 год. са били
10330, през 2013 год. - 9218, а през 2012 год. - 9258.

От горепосочените данни е видно, че в сравнение с 2012 год.
произнасянията на съдиите по вписванията са се увеличили с 3350 бр., а в
сравнение с 2013 год. с 3390 бр.

Сравнителният анализ на отчетния период с предходната година сочи,
че през 2015 год. броят на постъпленията по отношение на всички действия,
извършвани от съдиите по вписванията, е нараснал, като увеличението с 2278
бр.  спрямо 2014 год. е значително. Следователно, през отчетната година
обемът на натовареност на съдиите по вписванията се е повишил.

През 2015 год. са постановени 6465 вписвания, отбелязвания и
заличавания, издадени са  4342 удостоверения за тежести и 1747 преписи от
актове.

От извършените  през отчетната година 6465 вписвания, отбелязвания
и заличавания:

- 1473 са продажби / през 2014 год. са били 1397, през 2013 год. са
били 1320, а през 2012 год. са били 1277/;

- 404 са дарения / през 2014 год. са били 409, през 2013 год. са били
344, а през 2012 год. са били 361/;

- 312 са ипотеки / през 2014 год. са били 283, през 2013 год. са били
306, а през 2012 год. са били 337 /;

- 421 са възбрани / през 2014 год. са били 437, през 2013 год. са били
536, а през 2012 год. са били 500 /;

- 3855 са други вписвания, отбелязвания и заличавания.

През разглеждания отчетен период съдиите по вписванията са
постановили общо 92 бр. определения за отказ по постъпили в СВ – Перник
молби за вписвания, отбелязвания и заличавания на вписванията. От тях 10
броя са обжалвани, като два отказа са потвърдени от Окръжен съд-Перник,
седем са отменени и един е висящ към крайната дата на отчетната година.
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ПО СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА РЕЗУЛТАТИТЕ СА
СЛЕДНИТЕ:

Съдии по
вписва -
нията

Юриди-
чески
стаж

Вписвания,
отбелязвания

и
заличавания

Удостоверения
за тежести

Пре-
писи

Завещан
ия

Общо

Гергана
Манова

16г.11м. 3213 2212 931 33 6389

Десислава
Павлова

11г. 6м. 3252 2130 816 21 6219

общо - 6465 4342 1747 54 12608

Съдии по
вписванията

Общо
откази

Обжалвани
откази

Потвърдени
откази

Отменени
откази

Висящи

Г. Манова 46 7 1 6 -

Д. Павлова 46 3 1 1 1

общо 92 10 2 7 1

През отчетната година бяха проведени пет общи събрания на съдиите
с поставена проблематика по следните теми: “Обсъждане на приетата с
протокол №57/04.12.2014г. Единна методика по приложение принципа за
случайно разпределение на делата в съдилищата”; “Вземане на решение за
предсрочно освобождаване на съдебен заседател, по негова молба”;
“Обсъждане на практиката по АНД дела, както и прецизиране на процедурата и
изготвянето на споразуменията по глава 29 от НПК, в изпълнение на
препоръките в Акт за резултатите от извършена планова проверка на
наказателните дела от ИВСС”; “Даване на предложения и препоръки за
преодоляване на случаите на неоснователни и немотивирани отводи на
магистрати по конкретен повод, както и обсъждане на възможността за
създаване на регистри за отводите в съдилищата”; Анализиране на акта на
ИВСС за резултатите от планова проверка на гражданските дела”
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През отчетната година е проведено и едно общо събрание на съдиите,

държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписвания и служителите в
Районен съд- Перник, за даване на съгласие за създаване на централизиран
фонд СБКО за 2015г.

През 2015г. бяха обявени резултатите от извършените в Районен съд-
Перник планови проверки от Инспектората към ВСС по гражданските и
наказателните дела”. Докладите от проверките отразяват положителното
мнение на инспекторите за качеството на работа на магистратите от Районен
съд – Перник. Дадените препоръки в докладите бяха изпълнени в посочените
срокове, за което е уведомен Висшия съдебен съвет.

Районен съд – Перник приключи без неразплатени задължения
финансовата 2015г. Финансовата дисциплина е на високо ниво в този съд, като
строго се съблюдава правилното изразходване на средства, винаги след анализ
на необходимостта и спазване на принципа за икономичност.

ОБЩИ ИЗВОДИ:

През 2015 година Районен съд – Перник отново работи при
свръхнатовареност. Статистическите форми за броя на разгледаните дела за
тази година, а именно 13 110 броя е показателен в подкрепа на това твърдение.
Въпреки голямата натовареност, ръководството отново създаде организация за
нормалното функциониране на съда.

Основен приоритет на наблюдение е дейността на съдиите по
отношение насрочването и приключваемостта на делата. Административният
ръководител със свои заповеди е създал организация за перодични проверки и
докладване движението на делата. Контролират се образуваните производства
по чл.390 от ГПК – обезпечение на бъдещ иск, по които няма произнасяне на
съдия – докладчика в деня на постъпването им; делата, по които не са
представени доказателства за предявяване на иск в определения от съда срок и
съдът не е отменил допуснатото обезпечение по чл.390, ал.3 от ГПК;
производствата по ЗЗДН, по които има искане за издаване на заповед за
незабавна защита, и по които няма произнасяне на съдия – докладчика в 24-
часов срок от посттъпването им; производствата по Закона за кредитните
институции, по които няма произнасяне на съдия – докладчика в 24-часов срок
от постъпването им; бързите производства по чл.310 от ГПК, по които няма
насрочване на делото в три – седмичен срок от постъпване на отговора на
исковата молба, или изтичане на срока за отговор; бързите производства, по
които съдия – докладчикът не се е произнесъл в указания в чл.316 от ГПК
двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на
делото; извършване на проверка от комисия, на случаен принцип на поисканите
от съдиите и изготвени справки от НБД “Население”; извършва се проверка на
всички образувани преди 01.01.2012г. и преди 01.01.2013г. искови
производства, не приключили към момента на проверката; извършва се редовна
проверка на всички спрени искови производства, постъпили в съда, с анализ на
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причините за спирането; докладване на неприключилите в 6 – месечен срок от
датата на образуването им наказателни дела от общ характер и
административно-наказателни дела; проверка на ненаписаните в
законоустановения 1- месечен срок съдебни актове, както и ненаписаните
мотиви към постановените присъди и други.

За Районен съд – Перник отчетната 2015 година заврши успешно.

10.02.2016 год.       АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

гр.Перник ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД- ПЕРНИК:__/п/_____

/ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА/


