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

ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ:

За Районен съд – Перник 2014 година се характеризира с изключителна
динамика както по отношение на броя на щатната численост, така и с оглед
заемането на съответните длъжности.

По утвърденото към 01.01.2014 г. от ВСС разписание на длъжностите
числеността на Районен съд – Перник включваше общо 60 бройки, а именно: за
магистрати - 16, от които 1 - за административен ръководител и 1 за заместник-
административен ръководител; за държавни съдебни изпълнители - 4, за съдии
по вписванията – 2 и за съдебни служители – 38.

Незаети в началото на календарната 2014 г. бяха общо 3 /три/ щатни
бройки, от които 1 /една/ магистратска и 2 /две/ в съдебната администрация, а
именно 1 /една/ щ. бр. за “съдебен деловодител” и 1 /една/ щ. бр. за “съдебен
секретар”.

За назначаване на съдебни служители на горепосочените длъжности в
съдебната администрация беше стартирана конкурсна процедура съобразно
Решения на ВСС по протоколи № 31/25.07.2013 г. и № 46/21.11.2013 г. със
Заповед № 62/10.03.2014 г. на административния ръководител – председател на
Районен съд – Перник. Считано от 02.06.2014 г. щатните длъжности за съдебен
деловодител и за съдебен секретар бяха заети от спечелилите конкурса, с което
численият състав на съдебната администрация беше попълнен в рамките на
утвърденото щатно разписание.

Изключително динамично се променяха през отчетната година съставът и
числеността на магистратите. През 2014г. приключи процедурата по
преместване на магистрат, спечелил обявения с Решение на ВСС по протокол
№ 12/28.03.2013 г. конкурс за преместване и заемане на длъжността “съдия” в
РС – Перник.С решение на ВСС по протокол № 48/05.12.2013 г. ,считано от
05.03.2014 г. встъпи съдия Антония Атанасова Атанасова-Алексова.

С Решение на ВСС по протокол №13/20.03.2014 г.бяха повишени в
длъжност “съдия” в Административен съд София-град съдиите Антоний
Йорданов и Николина Янчева,които освободиха в Районен съд – Перник  2
/две/ щатни бройки за длъжността “съдия”, считано от 22.04.2014 г.

С Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 22/29.05.2014 г. на
длъжността “съдия” в Районен съд – Перник беше назначена Зорница Юриева
Кръстева-Дойчинова, считано от 17.06.2014 г.

С Решение на ВСС по протокол № 42/01.10.2014 г. беше повишена в
длъжност “съдия” в Окръжен съд – Варна – Мила Колева,като в Районен съд-
Перник се освободи 1 магистратска щатна бройка,считано от 21.11.2014 г.
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С Решение на ВСС по протокол № 33/17.07.2014 г. – д.т. 12, беше

разкрита 1 /една/ щатна бройка за длъжността “съдия” в РС – Перник, считано
датата на вземане на решението.

Отчетната година беше белязана и с промени в ръководството на съда.
Същото се осъществяваше от административния ръководител - председател –
Петя Котева и заместника на административния ръководител – заместник-
председател Десислава Ахладова до 08.07.2014 г. С Решение на Висшия
съдебен съвет по протокол № 31/09.07.2014 г., след спечелен конкурс, на
длъжността “административен ръководител-председател” беше назначена
Десислава Христова Ахладова-Атанасова, считано от датата на встъпване в
длъжност - 17.07.2014 г. Предвид изтичане на мандата за длъжността
“административен ръководител-председател”, считано от 09.07.2014 г. П.
Котева продължи да изпълнява длъжността “съдия”.

Във връзка с цитираното Решение на ВСС беше освободен щатът за
заместник на административния ръководител, а с Решение на ВСС по протокол
№ 57/04.12.2014 г. – т. 5, , считано датата на вземане на решението, беше
съкратена 1 /една/ длъжност “съдия” и разкрита 1 /една/ длъжност “заместник
на административния ръководител– заместник-председател” на РС – Перник.

Така към 31.12.2014 г. съгласно утвърденото от ВСС разписание на
длъжностите числеността на Районен съд – Перник включваше общо 61 бройки,
от които за магистрати - 17, в т. ч. 1 - за административен ръководител и 2 за
заместник-административен ръководител; за държавни съдебни изпълнители -
4, за съдии по вписванията – 2 и за съдебни служители – 38. Незаетите щатни
места съответно са:

1. 2 /две/ щатни бройки за заместник на административния ръководител-
заместник-председател,

2. 1 (една) щатна бройка за съдия, за която не е приключила обявената с
Решение на ВСС по протокол № 33/17.07.2014 г. конкурсна процедура за
преместване в длъжност.

1. Съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията

През отчетната 2014 година в Районен съд – Перник са обособени две
колегии-наказателна и гражданска.В сравнение с предходната година
наказателната колегия остана непроменена, включваща шест състава с
определени докладчици както следва:

- I състав – Валери Ненков
- II състав - Петя Котева
- III състав - Богдан Велев
- IV състав - Светослава Алексиева
- V състав - Христина Ангелова
- VI състав – Силвия Алексова
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Динамиката в числеността на магистратските длъжности доведе до
промяна в броя на съдийските състави и определените докладчици в
гражданската колегия, която от 01.01.2014 г. до 05.03.2014 г. включваше девет
състава, а от 05.03.2014 г. до 31.12.2014 г. съгласно Заповед № 44/14.02.2014 г.
на административния ръководител-председател на Районен съд – Перник броят
на съставите беше увеличен на десет. Определените докладчици са както
следва:

- I състав - Мила Колева - освободена от длъжността „съдия“ в РС –
Перник поради преместване в друг орган на съдебната власт, считано от
21.11.2014 г.

- Темислав Димитров – 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.и определен със заповед на административния
ръководител за съдия-докладчик на І състав.

- II състав – Николина Янчева - освободена от длъжността „съдия“ в РС –
Перник поради преместване в друг орган на съдебната власт, считано от
22.04.2014 г.

- Антония Атанасова-Алексова - определена за съдия-докладчик на II
граждански състав, считано от 22.04.2014 г., със Заповед № 134/10.04.2014 г. на
административния ръководител – председател на РС - Перник

- III състав – Антони Йорданов - освободен от длъжността „съдия“ в РС –
Перник поради преместване в друг орган на съдебната власт, считано от
22.04.2014 г.

- Зорница Дойчинова - назначена на длъжност „съдия“ в РС -
Перник, считано от 17.06.2014 г. с Решение на Висшия съдебен съвет по
протокол № 22/29.05.2014 г. Със Заповед № 184/04.06.2014 г. на
административния ръководител-председател на РС - Перник съдия Дойчинова е
разпределена в гражданската колегия и е определена за съдия-докладчик на III
граждански състав.

- IV състав - Десислава Ахладова
- V състав – Гергана Коюмджиева
- VI състав - Диана Матеева
- VII състав - Явор Джамалов
Със Заповед № К-797/30.09.2014 г. на и.ф. административен ръководител

– председател на Апелативен съд - София съдия Джамалов беше командирован
на длъжност “съдия” в Окръжен съд – Перник, считано от 02.10.2014 г. до
31.12.2014 г.

- VIII състав – Кристиан Петров
- IX състав - Петър Боснешки
- Х състав –Антония Атанасова-Алексова
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С Решение по протокол № 48/05.12.2013 г., влязло в законна сила

съгласно писмо изх. № 96-03-111/2013 г./10.02.2014 г. на ВСС Антония
Алексова е преместена от длъжността „съдия“ в РС – Дулово на длъжност
„съдия“ в РС – Перник. Със Заповед № 44/14.02.2014 г. съдия Антония
Алексова е разпределена в гражданската колегия и е определена за съдия-
докладчик на Х граждански състав.

- без докладчик до приключване на конкурсната процедура за
заемане на длъжността „съдия“, обявена с решение на ВСС по протокол №
33/17.07.2014 г.

През 2014 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

По щатно разписание съдебните служители в Районен съд - Перник към
01.01.2014 г. бяха 38, от които заети бяха 36 щатни бройки. Считано от
02.06.2014 г. и към 31.12.2014 г. щатната численост на администрацията е
попълнена.

Специализираната администрация в Районен съд – Перник продължи да
функционира, организирана в отделни служби - “Регистратура”, “Наказателно
деловодство”, “Гражданско деловодство”,“Деловодство към ДСИ”, “Бюро за
съдимост” и „Архив“, и “Съдебни секретари”. В тези служби работиха общо 32
служители, от които 1 началник административна служба, 2 деловодители-
регистратура, 15 съдебни деловодители (в наказателно деловодство – 4, в
гражданско деловодство – 7 и в деловодството на СИС - 4, като един от тях
входира документите, свързани със съдебно-изпълнителна служба и “Бюро за
съдимост”), 2 архивари и 12 съдебни секретари.

Общата администрация в съдебния орган, 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.
Назначаването на съдебните служители се осъществява след

провеждането на конкурс при спазване на всички изисквания, поставени с
нормативните актове и допълнително установени с Вътрешните правила.
Заемането на щатните бройки е свързано с усложнена процедура, налагаща при
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всяка промяна включително преместването на един служител от една длъжност
на друга в рамките на щата на съда да става след разрешение на ВСС. Дългият
период от време, през който не се допускаше провеждане на конкурси за
назначаване на съдебни служители на свободните щатни бройки за периода от
08.11.2012г. до 25.07.2013г. доведе до огромно затруднение в работата на
съда.Едновременно с това Районен съд-Перник изпитваше сериозни кадрови
затруднения,независимо,че щата на администрацията през 2014г. беше
запълнен. Счетоводната дейност в Районен съд – Перник през 2014г. се
осъществяваше само от един служител на длъжност “Главен счетоводител”.
Същият изпълнява освен задълженията си за осчетоводяване на всички
възникнали операции и голям обем функции, които са несъвместими с
длъжността му, а именно: изплащане възнаграждения в брой на вещи лица и
съдебни заседатели, на заплатите на персонала, на фактури за стоково-
материални ценности и други разплащания, оформяне на всички банкови и
касови документи, платежни нареждания, оформяне на всички документи по
СЕБРА. От извършена одитна проверка в Районен съд-Перник  и препоръките
в Одитния доклад на дирекция “Вътрешен одит” във ВСС, след извършен
одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ – 1314/24.04.2014г. са да се
извърши разделяне на отговорностите по начин, който да не позволява главния
счетоводител да изпълнява и функции на касиер. Освен това, като препоръка в
доклада категорично е посочена необходимостта от аналитично отчитане на
постъпилите суми по набирателната сметка на РС-Перник за вещи лица и
съдебни заседатели, както и сумите на държавен съдебен изпълнител. Във
връзка с изпълнение на препоръките със Заповед №319/17.09.2014г.
Административният ръководител на Районен съд-Перник е разпоредил на
Главния счетоводител да въвежда,считано от 01.10.2014г. по аналитичен
признак в счетоводна програма „Конто“ информация за произхода и
движението на всяка постъпила сума към сметките: 48312 “Съдебни гаранции”,
48311 “СИ” и 48314 “Депозити за вещи лица, експертизи и командировки”.
Тази дейност е обемна поради факта, че месечно се извършва осчетоводяване
на  минимум 300 ордера за възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели,
особени представители и др. за суми между 20 хил.лв. и 30 хил.лв. Последното
представлява счетоводна дейност, която следва да бъде извършвана от главния
счетоводител или служител на сходна длъжност. Районен съд - Перник обаче
не разполага с ресурс от съдебни служители, на които да бъдат възложени
горните функции, по две причини, а именно: че в съда няма служители, които
да са с образование – специалност “счетоводство”, а така също и не е
възможно да се извърши съвместяване или трансформация на щатни
бройки, тъй като обемът на работата е достатъчно голям и работното време на
служителите е напълно уплътнено в рамките на настоящата щатна численост.
Във всяка една служба бройките на служителите са недостатъчни, поради
обстоятелството, че Районен съд – Перник е един от свръх натоварените
районни съдилища в страната /2011г.,2012г. и 2013г./ както според броя дела за
разглеждане месечно на един съдия, така и по броя на свършените дела на
съдия за един месeц,съгласно Анализа на натовареността на органите на
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съдебната власт през 2013г., приет от Висшия съдебен съвет с решение по
протокол №18 от 17.04.2014г. с оглед на което за Районен съд-Перник е
наложително да бъде отпусната една щатна бройка за длъжността «Специалист-
счетоводител» или «касиер».

На следващо място именно поради посочената свръхнатовареност,която
се отчита и през настоящата 2014г.и предвид увеличаване на щатната численост
на съда с 1 бр.,считано от 17 07.2014г. за «съдия» е наложително кадровото
обезпечаване на съда с 1 щатна бройка за «съдебен секретар» и 1 щатна бройка
за»съдебен деловодител». Към настоящия момент в съда функционират 10
граждански състава, производството по делата на които се извършва от 7
/седем/ деловодители, както и 6 /шест/ наказателни състава, които се обслужват
от 4 /четирима/ деловодители, т.е. 11 деловодители работят по делата на 17
съдебни състави. Много важен момент е правилно да се прецени, че заетите
щатни бройки за съдебни деловодители в РС- Перник общо са 14 броя, но тази
численост не следва да се съпоставя спрямо общата бройка на магистратите-
17 броя, тъй като в Съдебно-изпълнителна служба на РС- Перник работят
четирима държавни съдебни изпълнители, производството по делата на които
се извършва от двама /от 14 броя/ деловодители, като единият извършва и
дейността по архивирането на изпълнителните дела и подготовката им за
унищожаване /за сравнение броят на деловодителите в тази служба е намалял
наполовина спрямо 2011 година./ Един /от 14 броя/ деловодител е определен да
приема на гише входящата документация на съдебно –изпълнителна служба,
като същевременно приема заявления и издава свидетелства за съдимост.
Обема на работа на това гише също е много голям, а потокът от хора е
непрестанен.

В подкрепа на твърдението за голямата натовареност на съдебните
деловодители ще отбележим, че в служба „Регистратура“ на съда работят двама
деловодители-регистратура, които в рамките на работното време обработват
входящата кореспонденция, възлизаща на над 200 документа дневно. За
сканирането на постъпващите документи дори е създаден график за работа в
служба регистратура, в който са включени служители от наказателно
деловодство и съдебните секретари. Основните задължения на тези служители
се поемат от останалите служители и често води до реакции на притеснение от
изоставане в работата на допълнително натоварените служители.

Към настоящия момент в РС – Перник функционират 10 граждански и 6
наказателни състава, като дейността им се подпомага от 12 съдебни секретари,
от които 2 изпълняват само машинописна работа - изготвят различни видове
документи, необходими по съдебните производства - изпълнителни листове,
удостоверения, цялата кореспонденция, свързана с привеждане в сила на
съдебните актове, бюлетини за съдимост, бюлетини по чл.78а от НК и др./. Тези
двама секретари се справят с изключително голям обем задължения, предвид
броя на заповедните производства, постъпващи в съда, достигащи дневно до 60
броя. Ето защо тези двама секретари не влизат в зала и не участват в съдебни
заседания, поради което 10 /десет/ съдебни секретари обслужват 17
/шестнадесет/ съдии.
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Подробното описание на  горните функции, изпълнявани от служителите

в РС- Перник имат за цел да изяснят детайлно реалната обстановка, в която
същите изпълняват задълженията си, а именно: среда на голямо и непрекъснато
натоварване, в която почти на всеки служител са вменени със заповед
допълнителни задължения, което в условията на дълга продължителност,
натоварва и демотивира административния състав.

Ето защо е от съществено значение за Районен съд- Перник да получи 1
бройка за длъжността “съдебен деловодител” и 1 брой за „съдебен
секретар“.

ІІ. КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

През 2014 година продължи дейността по обучение и повишаване на
квалификацията на съдиите и съдебните служители.

Съдия Антония Алексова взе участие в работна среща на тема
“Наказателни, граждански и административно-правни аспекти на правото на
лична свобода и сигурност”, организирана в рамките на проекта на НИП
“Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската
конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния
институт на правосъдието”, осъществяван с подкрепата на Норвежкия
финансов механизъм, и в семинар на тема “Съдебна психология. Изслушване на
непълнолетни”. Съдия Гергана Коюмджиева се включи в национална
конференция на тема: “Деца в конфликт със закона – реформа на системата за
детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия
интерес на детето”. Съдия Десислава Ахладова участва в среща на членове на
Висшия съдебен съвет, Комисията по дисциплинарните производства и
Работната група за изработване на единни критерии (правила) при налагане на
дисциплинарни наказания на магистрати при ВСС с административните
ръководители на съдилищата в Апелативен район – София на тема:
“Дисциплинарни производства и критерии при налагане на дисциплинарни
наказания на магистрати”, в пресконференция на 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”.
Включи се в организирания от НИП и предназначен за назначени през 2014
година административни ръководители и заместници на административни
ръководители в органите на съдебната власт “Курс за административни
ръководители в съдебната система – бюджет, обществени поръчки, човешки
ресурси, достъп до обществена информация, класифицирана информация,
специални разузнавателни средства”, както и в работна среща за представяне
проект на Комуникационна стратегия на съдебната власт, както и в обучение за
обучители по финансово управление и приложението на ЗФУКПС.



8
През отчетната 2014 година двама съдебни служители участваха в

обучение на тема “Комуникация в процеса на работа и механизми за обратна
връзка – устна, писмена, електронна.”, а двама – в обучение на тема
“Административни документи, структурни схеми и задължителни реквизити по
БДС при съставянето им”, организирани от Районен съд – Брезник съвместно с
Националното сдружение на съдебните служители.

В обучителен семинар за работа с новостите в програмен продукт „JES“
участие взе началник административна служба СИС при РС – Перник, а
съдебният администратор участва в семинар на тема „Основи на европейското
право и ефективна комуникация на съдебната власт с медиите“.

През изтеклата 2014 година по предложение на председателя на РС -
Перник бе проведено периодично атестиране на основание чл. 196 т. 2 от ЗСВ
на съдиите Валери Ненков и Христина Ангелова. Атестиране за придобиване
статут за несменяемост беше проведено на магистратите Гергана Коюмджиева
и Антония Алексова, като процедурите към момента не са окончателно
приключили.

По предложение на административния ръководител на РС – Перник на
място в ранг бяха повишени трима съдии, а именно: в ранг „съдия в ОС“
съответно с Решение по протокол № 7/13.02.2014 г. и с Решение по протокол
№ 32/10.07.2014 г. на ВСС бяха повишени съдиите Г. Коюмджиева и Кр.
Петров, а с Решение по протокол № 16/10.04.2014 г. в ранг „съдия в АС“ беше
повишена С. Алексова.

В края на 2014 година завърши атестирането на съдебните служители за
атестационния период 01.12.2013 г. - 30.11.2014 г. Назначената със Заповед №
316/28.11.2013 г., изменена със Заповед № 305/04.09.2014 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 №
443/18.12.2014 г. на административния ръководител - председател на Районен
съд - Перник предсрочно е повишена в ранг Християния Симеонова - съдебен
деловодител - от притежаван IV ранг във III ранг.

С горепосочената заповед и с оглед получена при атестирането трета
последователна оценка 2 - "много добър" са повишени в ранг следните
служители:

1. Бойка Иванова - съдебен секретар - от притежаван II ранг в I
ранг;

2. Наталия Симеонова - съдебен секретар - от притежаван III ранг във
II ранг;

3. Гергана Ачанова - съдебен секретар - от притежаван III ранг във II
ранг;
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4. Юлия Ветова - съдебен деловодител - от притежаван II ранг в I

ранг;
5. Борка Цветкова – съдебен деловодител - от притежаван III ранг във

II ранг;
6. Валентина Сиракова - съдебен деловодител - от притежаван II ранг

в I ранг;
7. Василка Огнянова - съдебен архивар - от притежаван II ранг в I

ранг;
8. Любка Симова - съдебен архивар - от притежаван II ранг в I ранг;
9. Веселин Михайлов – шофьор – от притежаван III ранг във II ранг;
10. Светла Стаменова – чистач - от притежаван III ранг във II ранг.

ІІІ. МАТЕРИАЛНА БАЗА И ОБОРУДВАНЕ

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

В края на отчетната 2014 година завършиха строително – ремонтните
дейности, свързани с надстрояване и укрепване на сградата на Съдебната
палата в град Перник, в резултат на което предстои преразпределение на
помещенията и етажите от сградата, ползвани от РС- Перник. Бяха оборудвани
и обособени 2 нови съдийски кабинета и две нови помещения оборудвани за
деловодства. Пред съда ни възникна предизвикателството за обезпечаване с
работно офис обзавеждане и компютърна техника на част от новите
помещения, което ще продължи и през настоящата 2015г. РС – Перник
изпитваше нужда от нови стаи и кабинети, тъй като към настоящия момент
съществуват множество канцеларии, в които съдебните служители са по 4
човека в едно помещение, както и държавните съдебни изпълнители и съдиите
също ползват кабинети с повече от двама човека.

И през 2014 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.

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
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регистър на длъжниците, изчисляване на суми дължими и внасяни от страните
по делата, статистика и подобряване на отчетността.

Разпределението на делата на принципа на случайния избор се
осъществява с програмата 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.

И през тази година продължихме практиката за поетапно подновяване
на копирната и компютърната техника в Районен съд – Перник. През 2014
година в Районен съд - Перник са закупени 2 броя компютри, 4 броя монитори,
1 принтер и 1 брой мултифункционално устройство. Тази техника ще обезпечи
работата на двете свободни бройки за длъжността “зам. на административния
ръководител- зам. председател”, на които се очаква да бъдат назначени
магистрати през 2015г.

През 2014г. Висшият съдебен съвет одобри средства по бюджетната
сметка на РС- Перник за закупуване на климатик за новата съдебна зала на
съда, както и за сключване на договор за изграждане на автоматична телефонна
централа, което беше наложително, предвид напълно изчерпания капацитет на
централата на Окръжния съд в Перник, към която беше включен РС- Перник.
Средствата бяха изразходвани по предназначение.

След направено искане от наша страна, ВСС осигури средства, с
които беше закупен скенер за служба “Регистратура”, което е от решаващо
значение за дейността на тази служба.
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ІV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

През 2014 година общият брой дела за разглеждане в Районен съд-
Перник е бил 10 451 дела, от които 9 197 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

2014 1748 2182 7449 8269

2013 1976 2333 7795 8793

2012 2075 2367 8988 9825

2011 2043 2327 7808 8596

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 минималното намаление на постъпленията
през 2014г. спрямо 2013г. се дължи на по-малкия брой заповедни производства
и образуваните въз основа на тях облигационни искове през 2014г., който факт
е обусловен от постановяване в средата на цитирания период на Тълкувателно
решение № 4/2013 от 18.06.2014 г. на ВКС, регламентиращо противоречива
практика по заповедното производство и необходимото технологично време на
заявителите, да приведат документацията си в съответствие с изискванията на
тълкувателното решение, както и намаление на броя на административно-
наказателните дела, предвид уеднаквяване на практиката и синхронизирането й
с ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 26.02.2014 г. по тълк. д. № 1/2013 г.,
ОСК на ВАС.

През 2014 година средното месечно постъпление за един съдия е било 24
броя дела за наказателните съдии и 69 броя дела за гражданските съдии.
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Съотношение на видовете дела за разглеждане за 2012г., 2013г. и 2014г.
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Дялово разпределение на видовете дела към общия брой дела за
разглеждане през 2014г.
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1 Граждански дела по общия ред-2169 бр.-
20,7%

2 Производства по чл.310 от ГПК-102 бр.-1,0%

3 Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ-16
бр.-0,2%

4 Частни граждански дела-248 бр.-2,4%

5 Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-5372 бр.-
51,4%

6 Дела от и срещу търговци-57 бр.-0,5%

7 Други граждански дела-305 бр.-2,9%

8 Наказателни дела общ характер-324 бр.-
3,1%

9 Наказателни дела от частен характер-44 бр.-
0,4%

10 Дела по чл.78а от НК-24 бр.-0,2%

11 Частни наказателни дела-741 бр.-7,1%

12 Частни наказателни дела - разпити-26 бр.-
0,3%

13 Административно наказателни дела-1023
бр.-9,8%
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Дялово разпределение на видове дела към общия брой свършени дела през
2014г.
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1 Граждански дела по общия ред-1524 бр.-
16,3%

2 Производства по чл.310 от ГПК-76 бр.-0,8%

3 Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ-12
бр.-0,1%

4 Частни граждански дела-248 бр.-2,7%

5 Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-5372 бр.-
57,4%

6 Дела от и срещу търговци 43 бр.-0,5%

7 Други граждански дела-218 бр.-2,3%

8 Наказателни дела общ характер-265 бр.-
2,8%

9 Наказателни дела от частен характер-21 бр.-
0,2%

10 Дела по чл.78а от НК-20 бр.-0,2%

11 Частни наказателни дела-736 бр.-7,9%

12 Частни наказателни дела - разпити-26 бр.-
0,3%

13 Административно наказателни дела-804
бр.-8,5%
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V.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:

През 2014 година в Районен съд- Перник са постъпили 7 449 броя
граждански дела. Техният общ брой за разглеждане е бил 8 269 броя, предвид
несвършените 820 броя от предходни години. Свършени са били 7 493 дела.

По отношение на гражданските дела от минали години:
Несвършени над 3 години- 4 бр. дела;
От 1 до 3 години- 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, но към настоящия
момент не са установени нарушения от страна на магистратите и служителите.

По отношение на останалите висящи към 31.12.2014г. дела:
Останалите несвършените са от постъпилите през 2014г. и причината

за този брой останали несвършени дела е постъплението през последните
месеци на годината и най-вече през месец декември 2014г.

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 2014 година, съпоставен с данните за
предходните три години /2011г.,2012г. и 2013г. включително/.
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Горното съпоставяне налага извода, че през посочения четиригодишен
период общият брой дела за разглеждане е твърде динамична величина, каквато
е и тази на новопостъпилите производства. Основна причина за това е
променящия се брой на постъпилите заповедни производства.

Съотношение на броя на постъпленията по видове дела за 2011, 2012,
2013 и 2014 год.
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Сравнителният анализ на горепосочените цифри сочи, че през 2014г. се
е запазила тенденцията констатирана и през 2013г. за увеличение на броя на
гражданските дела по общия ред, като за 2013г. той е бил 1747 броя, а през
2014г. той е 1740 броя. Спрямо 2012г. гражданските дела по общия ред са се
увеличили с 5.7%, а спрямо 2011г. с 4.3%. Производствата по чл.310 от ГПК са
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се увеличи през 2014г. спрямо базисна 2013г. с 5%. Увелечил се е и броя на
частните граждански дела, които са с 42.5% повече през отчетната година в
сравнение с 2013г. Същевременно с това е намалял броя на заповедните
производство, който през 2014г. е 5372 броя, а за сравнение през 2012 е бил
7030, или броя на заповедните производства през отчетната година е намалял с
23.5 % спрямо 2012г. и  с 6.9% спрямо предходната година.

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 и намаление на броя на заповедните
производства в Районен съд-Перник.

Сравнителен анализ на постъпленията по общия ред за последните три
години  /2011 год. – 2013 год. вкл. /, съпоставени с данните за 2014 години:

2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год.

ОБЩ БРОЙ 1669 1645 1747 1740

ИСКОВЕ ПО КТ 127 100 125 170

ОБЛ. ИСКОВЕ 764 919 1021 987

ИЗДРЪЖКА 57 61 47 53

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 57 58 60 41

ДЕЛБИ 27 42 30 53

РАЗВОД 142 164 183 174
ЗАКОН ЗА
ЗАЩИТА ОТ
ДОМАШНОТО
НАСИЛИЕ

60 58 62 67

ДРУГИ 435 243 258 195

В периода 2011г. – 2014г.се наблюдава тенденция на увеличаване на
постъпленията на облигационните искове. При базисна 2011г., когато техния
брой е възлизал на 764 се констатира, че с 29.00% са в повече през 2014г.
/987бр./ и с 7.3% в повече от 2012г., като през последните две години броя на
облигацинните искове е сравнително еднакъв. В последния брой са включени и
104 постъпления за непозволено увреждане и дела от и срещу търговци.
Общият брой разгледани облигационни искове възлиза на 1465, от които са
били свършени 1034 дела или 70.5%.



18
Исковете по Кодекса на труда са се увеличили с 36% в сравнение с 2013г.,

като общият брой постъпили дела през 2014г. възлиза на 170 броя, като
увеличението в сравнение с 2012г.е в размер на 70%.

Увеличение е констатирано и по исковете за делба, които през 2014г. са
се увеличили спрямо предходната 2013г. с 76.6%, а спрямо 2012г. това
увеличение е с 26.00% .

Предявените искове по Закона за защита от домашно насилие през 2014г.
са се увеличили 8% спрямо 2013г. и с 15.5% спрямо 2012г.

От исковете по Семейния кодекс най - голям относителен дял имат
разводите, чиито брой на постъпления възлиза на 174 дела. От тях 96 броя са
били развод по взаимно съгласие, а останалите 78 по исков ред. Разводите през
2014г. са намалели спрямо 2013г. с 4.9%, но са се увеличили спрямо
предходната 2012г. с 6% и спрямо 2011г. с 22.5%. Делата за издръжка са се
увеличили през 2014г. с 13% спрямо 2013г.

По Закона за закрила на детето са постъпили 89 дела /83 - по чл.26 от ЗЗД
и 6- по чл.30 от ЗЗД/.

През 2014г. са свършени общо 7 493 граждански дела /с 480 броя по-
малко в сравнение с 2013г., когато този показател е бил 7973 свършени дела/.
От тях със съдебен акт по същество са приключили 7093 броя /с 399 броя по-
малко в сравнение с 2013г./.

Сравнителен анализ на общо свършените граждански дела  и процент на
приключването им в тримесечен срок за  последните три години /2011 год.-
2013 год.  вкл./,  съпоставен с този за 2014 година:

2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год.

СВЪРШЕНИ 7759 8827 7973 7493

С РЕШЕНИЯ 7211 8301 7492 7093

% НА
ПРИКЛЮЧИЛИ В

ТРИМЕСЕЧЕН
СРОК

95% 96% 88% 89%

НЕСВЪРШЕНИ 837 998 820 776
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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. От всички свършени през 2014г. дела в тримесечен срок са
приключили 89%, като за производствата по чл.310 от ГПК този показател е
83%. Следва да се отбележи, че през 2013г. този процент е бил 88%. Констатира
се, че този висок процент е постигнат от съдиите от гражданската колегия, като
се отчете факта на свобождаването на три съдебни граждански състава през
2014 година и поемането на делата от останалите съдии  в гражданската
колегия, както и с оглед командироване на магистрат в ОС-Перник за част от
визирания период, поради което следва да се оценят изключително високо
постигнатите резултати на приключваемост на делата в тримесечен срок.

Сравнителен анализ на прекратените граждански дела за последните
четири години /включително 2014 година/:

2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год.

ОБЩ БРОЙ 548 526 481 400

ПО СПОГОДБА 65 65 42 43

Прекратените по спогодба дела представляват 10,7% от всички
прекратени дела и 2,4% 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
89.5% от всички прекратени дела и 20,0% 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
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
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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 2014г.
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 настоящата година 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
изключително през настоящата година ще подпомогне уеднаквяването на
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противоречивата практика както в заповедното, така и в следващото го исково
установително производство по чл.422 вр. чл.415 от ГПК.

От постановените през 2014 година, 7 493 решения и определения са
били обжалвани 567 броя или 7,56%.

Дялово разпределение на обжалваните актове по видове дела:

47,0%

20,1%

2,9%

19,0%

2,5%
7,5% 1,0% Граждански дела по общия ред-

267 бр.-47,0%

Дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-
114 бр.-20,1%

Дела по  чл.310 от ГПК-16 бр.-
2,9%

Други граждански дела-108 бр.-
19,0%

Административни по ЗСПЗЗ-14
бр.-2,5%

Дела от и с/у търговци-42 бр.-
7,5%

Частни граждански дела-6 бр.-
1,0%

През отчетната година върнати с резултат от въззивната инстанция
обжалвани дела са 514 броя актове /решения и определения/. Този резултат
обхваща всички върнати дела, независимо кога са били изпратени жалбите. От
върнатите дела 467 броя са с постановени решения, или 90,8%, а 47 броя са
определения.

От посочените по- горе 467 броя решения върнати с резултат от
обжалване, 357 броя са потвърдени, 91 броя са изменени и 19 броя са отменени
т.е. последните са 4,0% спрямо обжалваните решения.Следва да се отбележи,че
през 2013 година този процент е бил 11%,което води на извода за повишаване
качеството на съдебните актове в Районен съд-Перник.
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VI. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:

През 2014 година в Районен съд- Перник са постъпили 1 748 броя
наказателни дела. Общият брой за разглеждане е бил 2 182, предвид
несвършените 434 броя в началото на отчетната година.

Сравнителен анализ на общ брой наказателни дела за разглеждане,
новопостъпили и свършени такива през 2014 година, съпоставен с данните за
предходните три години /2011г, 2012г и 2013г. включително/.
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Дялово съотношение на наказателните постъпления по видове дела за
2014 година:
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През отчетната година най-голям относителен дял имат частните

наказателни дела, които са 42.4% от всички постъпили наказателни дела.
Следват  административно-наказателния характер дела, които са 39.2% и
бележат намаление с оглед констатираните през 2012 година относителен дял с
11.4% . Намалял е и броя на ЧНД-Разпити, които през 2014г. -1.4 % от всички
постъпили дела и са намалели с 0.8% спрямо 2013г. Намаление се констатира и
при наказателните дела от общ характер, които през 2014г.  са 14.8 % от общия
брой наказателни дела, което е с 2.5% по-малко от предходната година.

Съотношение на броя на постъпленията по видове дела за 2011,
2012, 2013 и 2014год.
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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 2014г. намалението спрямо 2013г.
е с  31,5%, спрямо  2012г. намаление с 22,2% и спрямо  2011г. намаление с
19,6%.

Същевременно за първа година се отчита и намаление на броя на
наказателните дела от общ  характер,като се констатира драстично увеличение
на частните наказателни дела, които през 2014г.са  739 бр., а през предходната
година 530 броя.Намаление на постъпленията има и при частните наказателни
дела-разпити,които през 2014г. са 26 броя,а за предходната година са 43 броя.

От посочените 685 броя административно наказателен характер дела
най- голям дял, а именно 438 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 2014 година е бил 1023. От тях 804 производства са
приключили, като по 125- наказателното постановление е било потвърдено, по
66- изменено, по 566- отменено, като 47 са били прекратени.
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Сравнителен анализ на постъпленията по видове престъпления по

глави от НК за 2014 година, съпоставени с данните за предходните три години
/2011 год.-2013 год. включително/:

2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год.
ПО ГЛ. ІІ НК 14 17 15 11
ПО ГЛ. ІІI НК 2 1 2 3
ПО ГЛ. ІV НК 26 22 14 22
ПО ГЛ.V НК 120 85 83 79
ПО ГЛ.VI НК 21 20 7 11
ПО ГЛ.VIIНК 0 0 0 0
ПО ГЛ.VIIIНК 2 2 5 0
ПО ГЛ.IX НК 10 10 10 3
ПО ГЛ.X НК 4 6 8 4
ПО ГЛ. ХІ НК 196 168 198 126
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”/- 48,6%, следвани от престъпленията по глава V /”Престъпления
против собствеността”/- 30,5% и по глава IV от НК /”Престъпления против
брака, семейството и младежта”/ - 8,4% . Постъпленията по глава II
/”Престъпления против личността”/ и по глава VI /”Престъпления против
стопанството”/ са с еднакъв относителен дял, а именно- 4,2.% .

Преобладаващият брой от постъпилите 126 броя дела по глава XI от НК
са били по раздел II от НК /”Престъпления по транспорта и съобщенията”/-
109.Намаление бележат делата по глава XI от НК които през 2014г. са 126 бр., а
през 2013г. са били 198бр.През 2014г. общият брой дела за разглеждане по
глава ХІ от НК е бил 139, от които 128 броя са били свършени.

Увеличение бележат делата по глава ІІІ НК и по глава ІV от НК,които са
нарастнали почти двойно спрямо 2013г. когато са  били 14 броя, а през 2014г.
са 22 броя.

От 79-те броя постъпления за престъпления по глава V /”Престъпления
против собствеността”/ 55 дела са били за кражба, 9 броя- за грабеж, 4- за
присвояване, 3 – за измама, като и трите постъпления са били за документална
измама/.

През 2013 година общия брой дела за разглеждане по тази глава е бил
104. От тях 75 броя са свършените.

През отчетната година новообразуваните дела по глава II
/”Престъпления против личността”/са били 11 броя. Общият им брой за
разглеждане е бил 20, от които 17 са приключили.
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Сравнителен анализ на свършените дела и процент на приключването
им в тримесечен срок за  последните три години /2011 год.- 2013 год.
включително/,  съпоставен с този за 2014 година:

2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год.

СВЪРШЕНИ 2035 2010 1899 1872

С ПРИСЪДИ И
РЕШЕНИЯ 1651 1094 1546 1599

% НА
ПРИКЛЮЧИЛИ В

ТРИМЕСЕЧЕН
СРОК

80% 79% 77% 73%

НЕСВЪРШЕНИ 292 357 434 310

Свършените наказателни дела към 31.12.2014г. са общо 1 872 броя,
което представлява 85,8% от всички разгледани наказателни дела. От тях в три-
месечния срок са свършени 73%.

Административно-наказателния характер дела 48% са приключили в
този срок и за наказателните общ характер дела-74%. Тези статистически
величини са изключително добър показател за работата на съдиите от
наказателната колегия, тъй като са постигнати при реално изключване на един
от шестте наказателни състави от разпределение на постъпленията, предвид
продължителния болничен отпуск на един от съдиите.

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
административнонаказателни производства, включително обема на преписките
по тях, и все по-честата необходимост от усложнена доказателствена дейност
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на съда и страните при разглеждане на делата – преимуществено по делата по
ЗРТ, ЗЕС и все по-често за нарушения за скорост по ЗДвП, особено когато
нарушението е закрепено с мобилно техническо средство.

От разгледаните през 2014г. 324 броя НОХ дела 166 броя са
приключили с одобрени споразумения , както следва:

- 76 броя по внесени от прокурора по чл.382 от НПК /2013г.-114, през
2012г.- 72 броя/;

- 90 броя по чл.384 от НПК /одобрени след образуване на съдебно
производство/, /2013г.-140, през 2012г.- 108 броя/.

През 2014 година съдиите от наказателно отделение са върнали на
Районна прокуратура- Перник 10 броя дела за доразследване. От тях 7 броя са
били върнати в хода на подготвителните действия по чл.248, ал.2 от НПК, а 3
броя- в хипотезата на чл.288 от НПК. От върнатите на Районна прокуратура 10
дела, по 5 от тях констатираните от съда отстраними съществени нарушения на
процесуалните правила са били отстранени и повторно са били внесени
обвинителни актове.

През 2014 година в Районен съд- Перник не е било образувано бързо
производство. Такова не е образувано и през 2013г. и 2012г. /За 2011г. е било
образувано 1 такова дело/.

През отчетния период няма образувани 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

2014 178 10 5,6%

2013 224 8 3,5%

2012 257 10 4,0%

2011 321 24 7,4%

2010 338 10 3,0%
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Сравнителен анализ на внесените обвинителни актове, постановените
осъдителни присъди и влезлите в сила оправдателни такива  за 2011 год. -2014
год. включително:
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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 2011 год.-2014 год.
включително:
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Причините за постановяване на оправдателни присъди могат да се
обобщят най-общо в две групи :
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1.Несъставомерност на деянието - събраните по делото доказателства и
установената въз основа на тях фактическа обстановка не водят до извод за
осъществен състав на престъпление както по отношение на обективните
елементи от престъпния състав, така и поради установена в съдебното
следствие субективна несъставомерност на деянието – липса изобщо на
виновно поведение, или наличие на вина под формата на непредпазливост/
небрежност, при изискуем от закона умисъл.
2. Недоказаност по отношение авторството и задължителни обективни
признаци на престъплението – наличие на квалифициращи деянието
обстоятелства относно начина и средствата за извършването му, времето и
периода на извършването му, вида, броя и стойността на предмета на
посегателство, обстоятелства, обуславящи по-тежка квалификация и
наказуемост (повторност, рецидив, продължавано престъпление) и такива,
обуславящи по-лека квалификация и наказуемост (маловажен случай,
малозначително деяние и т.н.), наличие или отсъствие на общ между
съучастниците умисъл за участие в осъществяването на престъплението (при
частично оправдателните присъди, където един съучастник е признат за
виновен, а друг – оправдан). Част от изброените релевантни факти са били
установени едва в хода на съдебното следствие, но в повечето случаи по делата,
по които са постановени частично оправдателни присъди, тези обстоятелства,
или индиции за тях са били налични още на досъдебното производство, но не са
били отчетени, или са били неправилно преценени от прокурора при изготвяне
на обвинителния акт.

Съотношение на наложените наказания за 2014 година:

Общ брой осъдени лица 316 броя
Ефективно осъдени 49 броя
Условно осъдени 99 броя
Пробация 132 броя
Глоба 29 броя
Други наказания 7 броя

От осъдените 316 лица, 9 са били непълнолетни.

От постановените през 2014 година 1 872 присъди, решения и
определения, са  били обжалвани 340 броя или 18,2%.
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Дялово разпределение на обжалваните актове по видове дела:

70,00%

12,90%

12,70%
3,30%

1,10%

Административно
наказателни дела-238 бр.-
70,0%
Наказателни дела общ
характер-44 бр.-12,9%

Частни наказателни дела-
43 бр.-12,7%

Наказателни дела от частен
характер-11 бр.-3,3%

Дела по чл.78 от НК- 4 бр.-
1,1%

През отчетната година върнати с резултат от въззивната инстанция
обжалвани и протестирани са били 309 броя акта /присъди, решения и
определения/. Този резултат обхваща всички върнати дела, независимо кога са
били изпратени жалбите. От върнатите дела 255 броя са с постановени присъди
и решения или 82,5%, а 54 броя са определения.

От посочените по- горе 255 броя присъди и решения, върнати с
резултат от обжалване, 206 броя са потвърдени, 6 броя са изменени и 43 броя са
отменени т.е. последните са 16,8% спрямо обжалваните присъди и решения.

Отменените актове са много по-малко – с 10,3% от предходната
година, когато са били 27,1%

Към 31.12.2014 година по Закона за електронните съобщения са
издадени 176 броя разрешения. Има три извършени отказа.

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

През 2014 година от  Бюро “Съдимост” при Районен съд- Перник са
издадени 9661 броя свидетелства за съдимост и 1422 броя справки за съдимост
/ през 2013г. този брой е бил 9443 свидетелства за съдимост и 1618 справки за
съдимост; през 2012г.- 10190 свидетелства за съдимост и 1702 справки за
съдимост

При тези данни среднодневно са издавани по 47 броя свидетелства и
справки за съдимост /през 2013г- 46 броя; през 2012г- 50 броя /.
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ПО СЪДИИ РЕЗУЛТАТИТЕ СА СЛЕДНИТЕ:

ИМЕ
НА СЪДИЯТА

СТАЖ
ПО

ЧЛ.164
ЗСВ

ПОСТЪПЛЕНИЯ СВЪР-
ШЕНИ

ОБЖАЛ-
ВАНИ

ОТ
МЕ
НЕ
НИ

ИЗ
МЕ
НЕ
НИ

ОС
ТА
ВЕ
НИ
В

СИ
ЛА

ГРАЖД. НАКАЗ.

ГР НАК ГР НАК
ОБЩО

от тях:

ОБЩО

от тях:

По
чл.410
и  417
ГПК

съдебен
контрол
в/у проц.
следств.

д-я в
досъд.
пр-во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ВАЛЕРИ
НЕНКОВ
I нак.с-в

22 г.
11 м. 223 205 278 31 223 292 0 46 9 3 34

ПЕТЯ
КОТЕВА
II нак.с-в

22г.
3м. 207 207 182 10 207 170 0 15 1 1 13

БОГДАН
ВЕЛЕВ

III нак.с-в

19г.
10м. 215 211 261 5 215 266 0 63 8 1 54

СВЕТОСЛАВА
АЛЕКСИЕВА

IV нак.с-в

15 г.
10 м. 233 223 275 25 233 291 0 62 7 2 53

ХРИСТИНА
АНГЕЛОВА

V нак.с-в

18 г.
6 м. 219 209 279 26 219 273 0 31 7 0 24

СИЛВИЯ
АЛЕКСОВА

VI нак.с-в

13г.
6 м. 190 177 214 22 190 301 0 65 11 1 53

МИЛА
КОЛЕВА

I гр.с-в
/до 20.11.14г./

15г.
9 м. 519 336 23 23 497 23 69 0 2 8 59

АНТОНИЯ
АЛЕКСОВА

II гр.с-в
/от 05.03.14г./

12г.
2 м. 728 475 28 28 683 28 6 0 1 0 5

ЗОРНИЦА
ДОЙЧИНОВА

III гр.с-в
/от 17.06.14г./

9 г.
8 м. 532 336 10 10 477 10 7 0 1 1 5

ДЕСИСЛАВА
АХЛАДОВА

IV гр.с-в

15 г.
11 м. 537 376 3 3 593 3 41 0 3 4 34

ГЕРГАНА
КОЮМДЖИЕВА

V гр.с-в

14 г.
7 м. 711 467 38 38 742 38 66 0 1 11 54

ДИАНА
МАТЕЕВА

VI гр.с-в

21 г.
5 м. 735 503 38 38 742 38 71 0 8 23 40

ЯВОР
ДЖАМАЛОВ

VII гр.с-в

16 г.
5 м. 568 345 23 23 519 23 67 0 5 8 54

КРИСТИАН
ПЕТРОВ
IV гр.с-в

10 г.
4 м. 748 516 28 28 775 28 60 0 2 5 53
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ИМЕ
НА СЪДИЯТА

СТАЖ
ПО

ЧЛ.164
ЗСВ

ПОСТЪПЛЕНИЯ СВЪР-
ШЕНИ

ОБЖАЛ-
ВАНИ

ОТ
МЕ
НЕ
НИ

ИЗ
МЕ
НЕ
НИ

ОС
ТА
ВЕ
НИ
В

СИ
ЛА

ГРАЖД. НАКАЗ.

ГР НАК ГР НАК
ОБЩО

от тях:

ОБЩО

от тях:

По
чл.410
и  417
ГПК

съдебен
контрол
в/у проц.
следств.

д-я в
досъд.
пр-во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ПЕТЪР

БОСНЕШКИ
IX гр.с-в

12г.
3 м. 732 497 33 33 754 33 61 0 4 15 42

НИКОЛИНА
ЯНЧЕВА
II гр.с-в

/до 22.04.14г./

12г.
2 м. 122 103 6 6 162 6 54 0 5 13 36

АНТОНИ
ЙОРДАНОВ

III гр.с-в
/до 22.04.14г./

9 г.
8 м. 145 124 29 6 185 49 12 27 9 4 26

ТЕМИСЛАВ
ДИМИТРОВ

I гр.с-в
/от 01.12.14г./

3 г.
2 м. 85 62 0 0 77 0 0 0 0 0 0

В таблицата 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- 51.23
- спрямо свършените дела- 45.91
II. Действителна натовареност общо:
- спрямо разглежданите дела- 60.76
- спрямо свършените дела- 54.45.
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
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стандарти по отношение на реалната натовареност на съдилищата и всяко от
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 обема голямата част от
работния ден на съдията.

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2014 год. в съдебно- изпълнителната служба са постъпили 457
изпълнителни дела. Свършени са 2 890, от които 7 са били прекратени и
изпратени на друг съдебен изпълнител за продължаване на изпълнителните
действия, а 594 са перемирани.

Сравнителен анализ на образуваните и свършени изпълнителни дела в
съдебно-изпълнителна служба за последните четири години / вкл.2014г./
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През отчетната година средно месечното постъпление на един
държавен съдебен изпълнител е било девет дела. Това е константна величина
и за предходния период от 2010г. до 2012г.- по 7 броя.

Средно месечно свършените дела от един държавен съдебен
изпълнител възлизат на по 60 дела, като в този брой са включени и
перемираните 594 дела  /през 2013г.- 7 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
Административен ръководител-Председател на Районен съд гр. Перник за
докладване от съдебните деловодители в служба Съдебно деловодство в СИС
при ПРС на съответния ДСИ  два пъти в годината изпълнителни дела по които
няма движение на осн. чл. 112 ал. 2 от ПАС,  доведе до значително повишаване
броя на прекратени дела.

През отчетния период се наблюдава  увеличение на постъпленията в
СИС при ПРС със 117 спрямо предходната 2013г., като се отбелязва
повишаване на броя постъпилите дела с  характер на частни държавни
вземания- 40 бр. , спрямо 14 бр  за 2013г. Следва да се отбележи значителното
увеличаване на постъпилите дела в полза на юридически лица – 253 бр. спрямо
23 бр. за предходната 2013г. През 2014 година изпълнителните дела за дължима
издръжка, също отчитат нарастване – 32 бр., спрямо 21 бр. през 2013г.

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.

2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год.
ОБЩ
БРОЙ 305 340 340 457

СВЪРШЕ
НИ 5510 335 330 2890

СЪБРАНИ
СУМИ

ОБЩО ОББ ОБЩО ОББ ОБЩО ОББ ОБЩО ОББ
293 616 244 372 444 771 440 339 458 118 443 363 442 311 429 396

НЕСВЪР
ШЕНИ 4886 4891 4901 2468
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ПО СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ СА
СЛЕДНИТЕ:

Име и фамилия Юридическ
и стаж

Постъпил
и дела

Свършени
дела

Събрани суми
/лв/

ОБЩО ОББ

СВЕТОСЛАВА
АНГЕЛОВА 11 г.11 м. 113 323 88 396 78 370

МАРИНА
СИМЕОНОВА 13 г.9 м. 114 828 127 318 126 368

БИСЕРА
ИВАНОВА 8 г.5 м. 115 593 108 385 107 785

ДЕСИСЛАВА
ВАСИЛЕВА 16 г.5 м. 115 1146 118 212 116 873

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

Отчетната 2014 год. е приключила за съдиите по вписванията при РС
– Перник с общо 10330 броя вписвания, отбелязвания и заличавания, издадени
удостоверения за тежести и преписи от актове. Същите през 2013 год. са били
9218, през 2012 год. - 9258, а през 2011 год. – 9838.

От горепосочените данни е видно, че в сравнение с 2011 год.
произнасянията на съдиите по вписванията са се увеличили с 492 бр., а в
сравнение с 2012 год. с 1072 бр.

Сравнителният анализ на отчетния период с предходната година сочи,
че през 2014 год. броят на постъпленията по отношение на всички действия,
извършвани от съдиите по вписванията, е нараснал, като увеличението с 1112
бр.  спрямо 2013 год. е значително. Следователно, през отчетната година
обемът на натовареност на съдиите по вписванията се е повишил.

През 2014 год. са постановени 5391 вписвания, отбелязвания и
заличавания, издадени са  2938 удостоверения за тежести и 2001 преписи от
актове.

От извършените  през отчетната година 5391 вписвания, отбелязвания
и заличавания:

- 1397 са продажби / през 2013 год. са били 1320, през 2012 год. са
били 1277, а през 2011 год. са били 1243/;

- 409 са дарения / през 2013 год. са били 344, през 2012 год. са били
361, а през 2011 год. са били 377/;

- 283 са ипотеки / през 2013 год. са били 306, през 2012 год. са били
337, а през 2011 год. са били 371/;
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- 437 са възбрани / през 2013 год. са били 536, през 2012 год. са били

500, а през 2011 год. са били 351/;
- 2865 са други вписвания, отбелязвания и заличавания.

През разглеждания отчетен период съдиите по вписванията са
постановили общо 80 бр. определения за отказ по постъпили в СВ – Перник
молби за вписвания, отбелязвания и заличавания на вписванията. От тях 4 броя
са обжалвани, като два отказа са потвърдени от Окръжен съд-Перник и два са
висящи към крайната дата на отчетната година.

ПО СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА РЕЗУЛТАТИТЕ СА
СЛЕДНИТЕ:

Съдии по
вписва -
нията

Юриди-
чески
стаж

Вписвания,
отбелязвания

и
заличавания

Удостоверения
за тежести

Пре-
писи

Завеща
ния

Общо

Гергана
Манова

15г.11м. 2674 1450 1067 44 5235

Десислава
Павлова

10г. 6м. 2644 1488 934 29 5095

общо - 5318 2938 2001 73 10330

Съдии по
вписванията

Общо
откази

Обжалвани
откази

Потвърдени
откази

Отменени
откази

Висящи

Г. Манова 46 3 2 - 1

Д. Павлова 34 1 - - 1
общо 80 4 2 - 2

През отчетната година бяха проведени едно общо събрание на
съдиите  и едно на съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по
вписвания и служителите в Районен съд- Перник. Поставената проблематика за
обсъждане  беше свързана с избор на нов резервен член на Комисията по
професионална етика в РС – Перник, с предсрочно освобождаване на съдебни
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заседатели по тяхна молба и с даване на съгласие за създаване на
централизиран фонд СБКО за 2014г.

През 2014г. бяха обявени резултатите от извършения в Районен съд-
Перник финансов одит от дирекция “Вътрешен одит” във ВСС. Дадените
препоръки от одиторите бяха изпълнени в посочените срокове, за което е
уведомен Висшия съдебен съвет.

Районен съд – Перник приключи без неразплатени задължения
финансовата 2014г. 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 2014 г. въпреки голямата натовареност, в условията на която
непрестанно работи Районен съд – Перник, ръководството успя отново да
създаде организация за нормалното функциониране на съда.

Дейността на съдиите по отношение насрочването и
приключваемостта на делата продължи да бъде основен приоритет на
наблюдение. Създадените със заповеди множество статистически отчетни
форми, обхващащи различни моменти от движението на делата, като
своевременното им насрочване за съдебно заседание, приключваемостта на
заповедните производства и бързите производства, продължителността на
разглеждане на административно наказателните дела и други, бяха изготвяни
ежемесечно през цялата 2014г. Цялата статистика се изпраща в създадените
служебни папки на съдиите, което дава възможност във всеки един момент
същите да имат актуална информация за движението на делата.

За Районен съд – Перник 2014 година завърши успешно.

16.02.2015 год.       АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

гр.Перник ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД- ПЕРНИК

/ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА/


