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Годишният доклад за 2017 г. отчита работата на Апелативен съд –
Пловдив и на окръжните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора,
Хасково, Кърджали и Смолян, в изпълнение на задълженията им по чл. 117 от
Конституцията на Република България – защита на правата и законните
интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, както и по чл. 7 и чл. 8
от Закона за съдебната власт – справедливо и безпристрастно правосъдие, при
точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички.
Пловдивският апелативен район обхваща територия с обща площ
27 528 кв. км., включваща 6 административни области – Пловдив, Пазарджик,
Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян и 69 общини. В тези области е
концентрирана почти една четвърт от населението на Република България –
1 812 458 души, както и значителна част от икономиката на страната. В
апелативния район правораздават 6 окръжни и 27 районни съдилища.
Съсредоточаването на хора и капитали, както и наличието на ключови
трансгранични пътища, пресичащи територията на съдебния район, съответно –
наличието на няколко ГКПП, обуславят обема, спецификата и динамиката на
съдебната дейност в този район.
I. Кадрова обезпеченост
През 2017 г. щатната численост на Апелативен съд – Пловдив
включва 29 съдии и 36 съдебни служители – общо 65 щатни бройки.
1. Съдии
През 2017 г. Апелативен съд – Пловдив разполага с 29 щата за
съдии със следното разпределение по длъжности:
- административен ръководител - председател и ръководител на
наказателно отделение;
- заместник – председатели, ръководители на гражданско
отделение и търговско отделение – 2;
- съдии в апелативен съд – 26.
Към 01.01.2017 г. щатните бройки за съдии в Апелативен съд –
Пловдив са 29 бр., от които 26 са заети и 3 - свободни.
Две от свободните щатни бройки са включени в конкурс за
първоначално назначаване в Апелативен съд – Пловдив, наказателно отделение,
обявен с решение на ВСС – протокол № 3/21.01.2016 г., като, поради обжалване
на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет – протокол №
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10/28.06.2016
г.,
до
момента конкурсната
процедура
не
е
приключила. Една от свободните щатни бройки е в гражданското отделение на
съда.
През отчетната година е освободена 1 щатна бройка за
длъжността „съдия“, считано от 02.10.2017 г., поради освобождаване на съдия
Севдалин Божиков от длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ (решение
на СК на ВСС – протокол № 37/26.09.2017 г.);
На 10.05.2017 г. в Апелативен съд – Пловдив встъпи в длъжност
Елена Арнаучкова, повишена в длъжност „съдия” в Апелативен съд – Пловдив,
гражданско отделение, с решение на СК на ВСС – протокол № 15/11.04.2017 г.,
на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 6 ЗСВ, по обявения с решение на ВСС
– протокол № 41/16.07.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност.
Така към 31.12.2017 г. щатните бройки за съдии в Апелативен съд
– Пловдив са 29 щ. бр., като продължават да са свободни посочените по горе 3
съдийски щата.
С решение на Съдийската колегия на ВСС – протокол №
16/20.09.2016 г., съдия Стела Дандарова е избрана като член на постоянната
Комисия по атестирането и конкурсите на СК на ВСС от избраните членове от
Пленума на Върховния касационен съд. Така считано до м. октомври 2017 г.
съдия Стела Дандарова е командирована във ВСС.
За обезпечаване на нормалната правораздавателна работа на съда
на свободните щатни бройки през 2017 г. са командировани съдиите от Окръжен
съд – Пловдив:
- Елена Арнаучкова – в гражданско отделение, от 03.10.2016 г., на
мястото на съдия Стела Дандарова, член на КАК, до завръщане на
командирования съдия. Командировката е прекратена, считано от 10.05.2017 г.,
поради встъпването й в длъжност „съдия“ в Апелативен съд Пловдив;
- Величка Белева – в гражданско отделение, от 03.10.2016 г. до
03.10.2017 г. и от 01.12.2017 г. до заемане на мястото чрез конкурс по ЗСВ.
През отчетния период не е провеждано периодично атестиране на
съдии от Апелативен съд – Пловдив.
През 2017 г., по предложение на председателя на съда, по реда на
чл. 303, ал. 1 ЗСВ, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен” е
поощрен съдията от Апелативен съд – Пловдив Севдалин Божиков (решение на
ВСС – протокол № 37/26.09.2017 г.).
През 2017 г. съдиите Станислав Георгиев, Стела Дандарова,
Георги Чамбов, Севдалин Божиков, Цветана Михова, Велина Антонова и Иван
Ранчев са взели участие в конкурсни комисии в обявен с решение на Съдийската
колегия на ВСС – протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване в
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длъжност и преместване в окръжните съдилища – гражданска, търговска и
наказателна колегия. Съдия Велина Антонова е определена за член на изпитна
комисия за младши съдии в края на обучението в НИП – решение на Съдийската
колегия на ВСС – протокол № 15/11.04.2017 г.
През отчетния период няма съдии с наложени дисциплинарни
наказания.
През 2017 г. съдии от АС – Пловдив са участвали в различни
форми на обучения чрез учебно посещение на ЕСПЧ; участие в семинар в
Маастрихт, Холандия; участие в изследователски екип по темата „Производства
по Закона за наследството“ и посещение на Съда на ЕС.
Създадената организация в съда позволява на практика всеки
желаещ магистрат да посещава обучения във връзка с повишаване на
квалификацията.
Отделно от това, през 2017 г. с партньорството на Апелативен съд
– Пловдив и Националния институт на правосъдието са организирани и
осъществени две регионални обучения по граждански и наказателни дела, с
лектори – съдии от ВКС, по Проект „Качествено обучение за повишаване
ефективността на правосъдието“, финансиран от Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, както
следва:
- „Практически проблеми по спорове, свързани със
застрахователни договори“ на 29.09.2017 г.
- „Промените в НПК – ДВ, бр. 63/04.08.2017 г. Новото
разпоредително заседание. Практически въпроси“ на 01.12.2017 г.
В обученията взеха участие общо 110 съдии от съдилищата в
съдебния район на Апелативен съд – Пловдив.
През отчетния период са проведени общо 26 бр. заседания на
Общото събрание на съдиите при Апелативен съд – Пловдив, на които са приети
решения съобразно правомощията му. От тях са взети общо 19 бр.
неприсъствени решения срещу подпис: 17 бр. във вр. с приемане на становища
по образувани тълкувателни дела и по законопроекти, които се отнасят до
дейността на апелативните съдилища и 2 бр. относно обсъждане щатното
разписание на съда. Периодично са провеждани Общи събрания на съдиите по
отделения за обсъждане исканията за приемане на тълкувателни решения и
тълкувателни постановления, както и на отделни въпроси, свързани с
организацията на дейността на съда и др.
На 24.02.2017 г. е проведено Общо събрание на съдиите от
окръжните съдилища от района на Апелативен съд – Пловдив, на основание
чл.183, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 183, ал. 4 от ЗСВ, за определяне на окръжни съдии
по конкурсна материя, които да бъдат предложени на Съдийската колегия при
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ВСС за участие като членове на конкурсната комисия при провеждането на
конкурс за младши съдии за три години.
На 17.06.2017 г. за първи път е проведен пряк избор на членове на
Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите и чрез електронно дистанционно
гласуване. В тази връзка е създадена организация свързана с раздаване на талони
за електронно гласуване в съответствие с Правилата за провеждане на избори на
членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите и
оказване на техническа помощ при упражняване вота на съдиите от Апелативен
съд – Пловдив.
2. Съдебна администрация
Към 01.01.2017 г. щатовете за съдебни служители са 35 бр.,
разпределени, както следва:
а) Ръководни длъжности - 3:
- съдебен администратор, главен счетоводител, административен
секретар;
б) Съдебни помощници – 5.
в) Специализирана администрация - 19:
- съдебни секретари – 10, съдебни деловодители – 9;
г) Обща администрация – 8:
- системни администратори – 2, специалист-ТРЗ – 1, специалистМТО – 1, шофьор – 1, чистач – 3.
Към началото на отчетния период действително заетите бройки по
щат в администрацията на съда са 34, като 1 щ. бр. - за длъжността „съдебен
помощник“ е незаета.
Считано от 02.01.2017 г., съдебният служител Арменухи
Арзуманян, на длъжност „съдебен секретар“, е преназначена на основание чл.
68, ал. 1, т. 3 КТ на длъжността „съдебен деловодител“ на мястото на съдебния
служител Теодора Радева, която ползва отпуск на основание чл. 164, ал. 1 КТ. На
освободената щатна бройка за длъжността „съдебен секретар“, считано от
01.02.2017 г., на основание чл. 343, ал. 2 ЗСВ, в съда е преназначена от Окръжен
съд – Пловдив Катя Митева.
Считано от 01.02.2017 г. на длъжността „съдебен помощник” е
назначена Величка Запрянова, след спечелен конкурс, обявен със заповед № РД
105/21.10.2016 г., проведен през м. декември 2016 г. – м. януари 2017 г. от
Комисия, назначена със заповед № РД 128/29.11.2016 г. на председателя на съда.
След решение от 02.02.2017 г. на Общото събрание на съдиите от
Апелативен съд – Пловдив относно щатното разписание на администрацията на
съда за 2017 г., на основание § 1 и § 3 ПЗР от Правилата за прилагане на
класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и
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Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, на
основание чл. 341, ал. 1 ЗСВ, в сила от 01.12.2016 г., утвърдени с решение на
Съдийската колегия на ВСС – протокол № 27/06.12.2016 г. и чл. 19 ПАС, със
Заповед № РД 8/02.02.2017 г. е извършена трансформация на длъжности в
администрацията на Апелативен съд – Пловдив, както следва:
- длъжността „старши специалист-касиер” е трансформирана в
длъжност „специалист – ТРЗ и касиер”;
- длъжността „младши специалист-домакин“ е трансформирана в
длъжност „специалист – материално техническо осигуряване“.
Считано от 01.02.2017 г., на трансформираните длъжности е
извършено преназначаване на съдебни служители, заемащи досегашните
длъжности, при запазване на възнаграждението им.
С решение на СК на ВСС – протокол № 35/19.09.2017 г. е
увеличена щатната численост на Апелативен съд – Пловдив с 1 (една) щатна
бройка за съдебен служител за длъжността „връзки с обществеността“.
Със заповед № РД 75/26.10.2017 г. на председателя на съда е
обявен конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „връзки с
обществеността” за 1 свободна щатна бройка. Със заповед № РД 2/11.01.2018 г.
процедурата по провеждане на конкурса е прекратена. Към настоящия момент,
със заповед № 4/17.01.2018 г., отново е обявен конкурс за свободната щатна
бройка за тази длъжност, който не е приключил.
Така към 31.12.2017 г. щатните бройки за съдебни служители в
Апелативен съд – Пловдив са 36 броя, като 1 щ. бр. за длъжността „връзки с
обществеността“ е незаета.
В периода 01-30 ноември 2017 г., от Комисия по атестирането,
назначена със Заповед № РД 74/26.10.2017 г., е проведена процедура по
атестиране на съдебните служители, съобразно Правилника за администрацията
в съдилищата (ПАС). От общо 31 съдебни служители, атестирани от Комисията
за атестационния период, 16 са получили оценка 1 „отличен“, 10 – оценка 2
„много добър“ и 5 – оценка 3 „добър”. Трима съдебни служители са атестирани
от председателя на съда, като са получили оценка 1 „отличен“.
През отчетния период няма наложени дисциплинарни наказания
за нарушение на трудовата дисциплина. През годината няма съдебни служители,
които са поощрени с отличие или награда.
През 2017 г. е осигурено участие на съдебни служители в
обучения и семинари. Четирима съдебни служители от общата администрация
са взели участие в 5 обучения в областта на: информационните технологии, по
проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика
в съдебната система“, по организация на бюджета и актуални промени в
наредбите, свързани със социалното и здравното осигуряване.
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Съдебните помощници са взели участие в 6 обучения и
семинари в областта на гражданското и наказателно право, като 2 от обученията
са осъществени с партньорството на Апелативен съд – Пловдив и НИП, както
следва:
- „Практически проблеми по спорове, свързани със
застрахователни договори“ – по Проект „Качествено обучение за повишаване
ефективността на правосъдието“, финансиран от Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, с
партньорството на АС – Пловдив;
- „Промените в НПК – ДВ, бр. 63/04.08.2017 г. Новото
разпоредително заседание. Практически въпроси“ – по Проект „Качествено
професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС
чрез Европейския социален фонд, с партньорството на АС – Пловдив;
„Промените в ГПК“ – семинар и дискусия;
„Неравноправни клаузи в потребителските договори –
актуални въпроси в практиката на ВКС и СЕС“ – електронно дистанционно
обучение;
„Специфика на исковете по ЗОДОВ. Коментар на практиката
на ВКС“ - електронно дистанционно обучение;
„Доказване и доказателствени средства в гражданския процес
– особености при събиране и преценка на доказателствата в
първоинстанционното и въззивното производство“ – електронно дистанционно
обучение.
Един съдебен секретар е взел участие в 5 обучения по теми:
- „Етично поведение на съдебния служител, по проект
„Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на
правосъдието“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд;
- „Въпроси на трудовото право“, дистанционно обучение;
- „Основи на правото“, дистанционно обучение;
- „Производство за налагане на мерки за за6щита от домашно
насилие“, дистанционно обучение;
„Защита на личните данни в съдебната система“, дистанционно
обучение.
3. Предложения за промени в щата
След увеличението на щатната численост на администрацията от
35 на 36 щ.бр. съотношението между магистрати и съдебни служители в съда е
1/1,24, при 1/1,21 за 2016 г. и при средно за апелативните съдилища 1/1,29 и
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1/2,56 за страната (данните са за І-во полугодие на 2017 г., публикувани на
страницата на ВСС в интернет). По принцип се приема, че минималният праг на
обезпеченост се постига при съотношение не по-малко от 1/1,5, а оптималният –
при 1/2.
Положително за работата на съдиите би се отразило
увеличаването на щатната численост на съдебните помощници (5 щатни бройки
за трите отделения на съда към момента). В апелативния съд се разглеждат дела,
чиято специфика сочи на значителна правна и фактическа сложност и изисква
сериозна подготовка. Работата по делата до постановяване на съдебен акт, а и
след това, във връзка с подготовката им за изпращане във ВКС по касационни
жалби/протести, изисква много време, което би могло да бъде спестено на
магистратите за същинската им дейност от работата на съдебните помощници.
През отчетната година е запазена тенденцията за увеличаване постъпленията от
дела в съда. За осигуряване на условия за нормална правораздавателна работа и
повишаване на нейната ефективност, както и за равномерната натовареност на
съдебните помощници е необходимо да бъде увеличен техния щат с 1 щатна
бройка.
И през 2017 г. обслужването на трети наказателен и трети
граждански състав продължава да се осъществява на принципа „дежурство“ от
съдебен деловодител. Същевременно, съдебните служители от специализираната
администрация са натоварени и с допълнителни функции, извън длъжностната
им характеристика.
В Съдебната палата гр. Пловдив има изградени Информационен
център и Адвокатска стая, които се обслужват ежедневно от съдебните
деловодители и съдебните секретари по график. Ползването на платен годишен
отпуск и отпуск за временна нетрудоспособност от служителите създава
затруднения в изготвянето на графиците за дежурства и осигуряване на
съдебните състави със секретари и деловодители. В съда има Регистратура за
класифицирана информация, която се обслужва от съдебни деловодители.
Задълженията на служител по сигурността на информацията са възложени също
на съдебен деловодител. При сегашното натоварване и разпределение на
работата между секретари и деловодители по съдебни състави, има
необходимост от увеличаване на щата за нови служители за длъжност „съдебен
деловодител“.
По отношение на общата администрация – с оглед числеността и
разпределението по длъжности, кадровото обезпечение е оптимално, което
осигурява нормалната административна и техническа работа на съда.
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II.

ДВИЖЕНИЕ

НА

ДЕЛАТА В АПЕЛАТИВЕН СЪД

ПЛОВДИВ
1. Организация на правораздавателната работа
През 2017 г. правораздавателната структура на съда включва три
отделения.
С решение на Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив от
23.03.2017 г. е определен броят и разпределението по специализации на
отделенията в АС – Пловдив – гражданско, търговско и наказателно. Определен
е и броят на съставите по отделения, както и поименния състав, както следва:
- Наказателно отделение (обща численост 11, като два съдийски
щата са незаети и към момента). Ръководител на наказателно отделение е
Магдалина Иванова – председател на съда. В отделението работят съдиите
Васил Гатов, Иван Ранчев, Христо Белев, Христо Крачолов, Велина Антонова,
Милена Рангелова, Веселин Ганев и Деница Стойнова. Обособени са 3 въззивни
състава. Всеки от съдиите разглежда всички видове въззивни наказателни дела
със 100 % натовареност при разпределението им, с изключение на председателя,
който участва в разпределението на делата, разглеждани от дежурния състав, със
100 % натовареност, а за останалите дела - с натовареност от 60 %, съобразно
решение на ВСС – протокол № 22/29.05.2014 г. Два пъти седмично се
осъществява дежурство за разглеждане на въззивни частни наказателни дела,
образувани по жалби/протести срещу определените от окръжните съдилища
мерки за процесуална принуда. Разглеждането на тези дела се извършва от
дежурни състави, включващи по един съдия от наказателно отделение и по
двама съдии от гражданско и търговско отделение.
- Гражданско отделение (обща численост 9 съдии), с ръководител
Станислав Георгиев и съдии: Вера Иванова, Мариана Хитева, Галина Арнаудова,
Дочка Върбева, Емилия Брусева до 20.10.2017 г., Стела Дандарова от 03.10.2017
г. и Мария Петрова. С оглед командироването на Стела Дандарова като член на
Комисията по атестирането и конкурсите при СК на ВСС считано от 03.10.2016
г. за работа в гражданско отделение са командировани от Окръжен съд –
Пловдив съдиите Елена Арнаучкова /до 10.05.2017 г., когато е встъпила в
длъжност „съдия“ в АС - Пловдив/ и Величка Белева, последната - до 03.10.2017
г. и от 01.12.2017 г. до момента. В отделението са обособени 3 въззивни състава,
като всеки от съдиите разглежда всички видове граждански дела. Съдиите от
първи и втори граждански състав и съдия Елена Арнаучкова – член на трети
граждански състав, са със 100 % натовареност при разпределението на делата.
Съдиите от трети граждански състав – Вера Иванова и Емилия Брусева - до
20.10.2017 г., участват в разпределението с 50 % натовареност, тъй като участват
и в разглеждането на всички видове търговски дела, също с 50 % натовареност.
Командированият съдия Величка Белева (член на трети граждански състав) в
периода от 03.10.2016 г. до 03.10.2017 г. участва със 100 % натовареност при
разпределението на всички видове граждански дела, а в периода от 01.12.2017 г.
до момента - с по 50 % натовареност за граждански и търговски дела.
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- Търговско отделение (обща численост 9 съдии), с
ръководител Вера Иванова и съдии: Георги Чамбов, Емил Митев, Катя Пенчева,
Красимир Коларов, Славейка Костадинова, Цветанка Михова, Нестор Спасов,
Радка Чолакова, Севдалин Божиков – до 02.10.2017 г. и Емилия Брусева от
20.10.2017 г. В отделението са обособени 3 състава, които разглеждат всички
видове въззивни търговски дела със 100% натовареност при разпределението им
на всеки от съдиите.
След освобождаване на една съдийска щатна бройка в търговско
отделение, считано от 02.10.2017 г., с решение на Общото събрание на
Апелативен съд – Пловдив от 20.10.2017 г. е прието преразпределение на
съдиите по състави в гражданско и търговско отделение, изразяващо се в
следното:
- Стела Дандарова става като член на втори граждански състав;
- Емилия Брусева става член на втори търговски състав;
- Елена Арнаучкова става член на трети граждански състав.
Разпределението на делата между съдиите докладчици се извършва
по отделения, при стриктно спазване на чл. 9 ЗСВ. Извършва се чрез
Централизираната система за случайно разпределение на дела, разработена от
Смарт Системс 2010 и предоставена от ВСС. Постановените съдебни актове се
публикуват незабавно на интернет страницата на съда и се изпращат за
публикуване на Централния уеб-базиран интерфейс, поддържан от ВСС.
От значение за организацията на правораздавателната работа са
следните вътрешни за Апелативен съд – Пловдив актове, утвърдени през 2017 г.:
- Заповед № РД 84/09.11.2017 г. относно изменение на Вътрешните
правила за публикуване на съдебните актове на Апелативен съд – Пловдив на
страницата на съда в Интернет, утвърдени със Заповед № РД 17/11.02.2015 г.
- Заповед № РД 85/09.11.2017 г. относно изменение на Вътрешните
правила за публикуване на съдебните актове на Апелативен съд – Пловдив в
ЦУБИПСА, утвърдени със Заповед № РД 19/11.02.2015 г.
- Заповед № РД 99/04.12.2017 г., относно утвърждаване на
Вътрешни правила за образуване и разпределение на делата и определяне на
индивидуалната натовареност на съдиите в Апелативен съд – Пловдив, в сила от
01.01.2018 г.;
През отчетната 2017 г. на основание Заповед № ПП-0120/22.05.2017 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС е извършена
годишна комплексна планова проверка в Апелативен съд – Пловдив. Проверката
е извършена за времето от 29.05.2017 г. до 09.06.2017 г. с цел извършване на
цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на
Апелативен съд – Пловдив; организацията по образуване, движение и
приключване на въззивните граждански дела и въззивните търговски дела,
организацията по приключване на въззивните граждански и търговски дела в
законоустановените срокове; анализ на приключилите дела и констатиране на
противоречива практика. Проверяваният период включва делата от посочените
категории, образувани в периодите: 2015 г., 2016 г. и от 01.01.2017 г. до
30.04.2017 г.
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Акт за резултати от извършената планова проверка по
заповед № ПП-01-20/22.05.2017 г. на Главния инспектор на ИВСС е получен в
Апелативен съд – Пловдив на 09.10.2017 г. На същата дата Актът е публикуван
във вътрешната електронна поща на всички съдии и съдебни служители за
запознаване.
В изпълнение на направените с Акта препоръки са предприети
следните действия:
На 20.10.2017 г. е проведено Общото събрание на съдиите в
Апелативен съд – Пловдив за обсъждане на Акта за резултатите от извършената
планова проверка, като единодушно са взети следните решения:
1. Приема за сведение Акт за резултати от извършената планова
проверка от ИВСС;
2. Възлага на избраната с решение на Общото събрание на
съдиите от 30.05.2017 г. работна група, при изготвяне на Вътрешни правила за
образуване и разпределение на делата и определяне на индивидуалната
натовареност на съдиите, да дефинира „продължителност“ на отсъствие на
докладчика, която налага преразпределение на делото на нов докладчик;
3. Да се прекрати използването на печати „да се образува
гражданско/търговско дело“;
4. Провеждането на подготвително заседание по реда на чл. 267
ГПК се извършва по всяко конкретно дело, като в зависимост от направените
констатации се постановява съответния съдебен акт – разпореждане на
съдията-докладчик или определение на съответния въззивен състав;
5. До 10-то число на всеки месец се предоставят на председателя
на съда справки за работата на съдиите от трите отделения, за разгледаните
и решение дела през предходния месец, като справките съдържат информация
и за забавени съдебни актове. При констатиране на забави се провеждат
разговори със съответните докладчици за изясняване на причините за тях, след
което се приемат необходимите организационни мерки за преодоляването им.
2. Постъпили, разгледани и решени дела
Към 31.12.2016 г. останалите несвършени дела в съда са 298 бр.
През отчетната 2017 г. са постъпили общо 2 218 бр. дела, при 2 282 бр. дела за
2016, при 2 160 бр. за 2015 г. и 2 039 бр. – за 2014 г. От постъпилите дела
наказателните са 711 бр., гражданските – 748 бр., търговските - 759 бр. Общо са
разгледани 2516 бр. дела / 2592 бр. – за 2016 г., 2313 бр. – за 2015 г. и 2191 бр. –
за 2014 г. /. От общия брой разгледани 2516 бр. дела през 2017 г., свършените
са общо 2235 бр. /през 2016 г. – 2294 бр., през 2015 г. – 2003 бр., 2014 г. – 2033
бр. /. От тях в срок до 3 месеца са приключили 1918 бр., съставляващи 86 % от
всички свършени дела, при 1921 бр. за 2016 г. / 84%/.
Следващата таблица отразява динамиката
разгледани и свършени дела в периода 2014 г. – 2017 г.

на

постъпилите,
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година

постъпили

за разглеждане

свършени

2014

2039

2191

2033

2015

2160

2313

2003

2016

2282

2592

2294

2017

2218

2516

2235

От представената сравнителна таблица е видно, че през отчетния
период има лек спад на постъпилите /със 64/, разгледаните /с 76/ и свършени
дела /с 59/.
3. Наказателни дела
Броят на несвършените към 01.01.2017 г. второинстанционни
наказателни дела е бил в размер на 96. Постъпили са общо 711 такива дела, при
733 за 2016г., 618 за 2015 г. и 516 за 2014 г. От общо постъпилите 711 бр.
наказателни дела 162 бр. са въззивни наказателни дела, 119 бр. - наказателни
дела за възобновяване и 428 бр. - въззивни частни наказателни дела. От
въззивните наказателни дела 114 бр. са образувани по жалби /70 %/ и 50 бр. по
протести /30 %/.
За сравнение с предходните три години, постъплението на
въззивните наказателни дела и въззивните частни наказателни дела е видно от
следната таблица:
година

общо

2014
2015
2016
2017

516
618
733
711

въззивни
наказателни дела
178
171
175
164

наказателни дела
за възобновяване
91
139
119

въззивни частни
наказателни дела
338
356
419
428

През 2017 г. има леко намаление на броя на постъпващите
наказателни дела /с 22 бр./ спрямо предходната година, но се запазва
увеличението им спрямо 2015 г. и 2014 г. Основна причина за това е
извършената промяна на разпоредбата на чл. 424 от НПК със ЗИД на НПК /ДВ
бр. 42/09.06.2015 г., в сила от 13.06.2015 г./, чрез която на апелативните
съдилища се възложи разглеждането на част от делата по реда на Глава 33 от
НПК „Възобновяване на наказателни дела“.
През 2017 г. продължава
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тенденцията
на
увеличение
на постъпленията на въззивните частни
наказателни дела спрямо тези предходните отчетни периоди.
Разпределението на постъпленията по окръжни съдилища е
следното:
въззивни
наказателни дела

въззивни частни
наказателни дела

ОБЩО

Пловдив

61

235

296

Стара Загора

29

55

84

Пазарджик

32

58

90

Хасково

23

53

76

Смолян

3

5

8

Кърджали

15

11

26

Други

1

11

12

164

428

592

окръжен съд

ОБЩО

Разпределението на постъпленията на дела за възстановяване е
отразено в следващата таблица:
Районен съд

дела за възобновяване

Пловдив

43

Асеновград

2

Карлово

1

Първомай

4

Пазарджик

19

Велинград

2

Пещера

2

Панагюрище

1

Стара Загора

17

Казанлък

3

Раднево

-

Чирпан

3

Гълъбово

1

общо за съдебен
район на:
Окръжен съд
Пловдив
51

Окръжен съд
Пазарджик
24

Окръжен съд
Стара Загора
24

15
Хасково

5

Димитровград

3

Свиленград

3

Харманли

1

Ивайловград

-

Смолян

1

Девин

-

Златоград

1

Чепеларе

-

Мадан
Кърджали

5

Момчилград

-

Крумовград

-

Ардино

-

други

1

Окръжен съд
Хасково
12

Окръжен съд
Смолян
2

Окръжен съд
Кърджали
5
1

общо

119

От всички видове наказателни дела, постъпили за разглеждане,
традиционно е най-голям броят на тези от Окръжен съд Пловдив.
Към 01.01.2017 г. са останали несвършени от предходния отчетен
период общо 96 наказателни дела. Така за цялата година делата за разглеждане
са 807 бр., при 835 бр. – за 2016 г., 667 бр. - за 2015 г., 559 бр. - за 2014 г.
През 2017 г. общият брой на свършените наказателни дела е 706,
при 739 бр. –за 2016 г., 565 бр. - за 2015 г. и 502 бр. - за 2014 г.
Изобразена графично, динамиката на правораздаването по
наказателните дела през последния четиригодишен период /2014 г., 2015 г., 2016
г. и 2017 г./ изглежда по следния начин:
година

постъпили

за разглеждане

свършени

2014

516

559

502

2015

618

667

565

2016

733

835

739

2017

711

807

706
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В срок до 3 месеца са приключили
614
бр.,
което
представлява 87 % от всички свършени наказателни дела, при 81% - за 2016 г.,
83 % - за 2015 г. и 87 % - за 2014 г.
Към 31.12.2017 г. броят на останалите несвършени наказателни дела
е общо 101, от които: 62 въззивни наказателни дела, 25 бр. наказателни дела за
възобновяване, 13 възззивни частни наказателни дела и 1 брой административно
наказателно дело.
Най-общо постъпилите 162 бр. въззивни наказателни дела могат да
се групират по следния начин:
- престъпления против личността: 30 бр. /19%/ при 31 бр. /18 %/
за 2016 г. и 33 бр. /19 %/ за 2015 г. , като от тях – 21 бр. убийства по чл. 115 – чл.
118 НК, 3 бр. причинена смърт по непредпазливост по чл. 123 – чл. 124 НК, 1 бр.
престъпление от раздел „Телесни повреди“, 1 бр. отвличане и 2 бр. по чл. 152
НК;
- престъпления против собствеността: 19 бр. /12%/ при 18 бр. /10%/
за 2016 г. и 19 бр. /11%/ - за 2015 г. , 15 бр. за грабеж по чл. 199 НК, 2 бр. за
длъжностно присвояване в особено големи размери и 2 бр. – изнудване и
обсебване в големи размери от Раздел „Измама“ – чл. 213 НК;
- престъпления против стопанството: 18 бр. /11%/ при 26 бр. /15%/
за 2016г. и същия брой и процент за 2015 г., като от тях 4 бр. са за
безстопанственост – по чл. 219, 1 бр. за съзнателно сключена неизгодна сделка
по чл. 220 НК, 4 бр. за контрабанда по чл. 242 НК;
- престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
система: 23 бр. /14%/ при 16 бр. /9%/ за 2016г. и 11 бр. /6%/ - 2015 г., като
основната част от тях – 13 бр., са за укриване и неплащане на данъчни
задължения по чл. 255 НК;
- престъпления против дейността на държавни органи и обществени
организации: 15 бр. /9%/ при 22 бр. /13%/ за 2016 г. и 10 бр. /6 %/ - 2015 г., като
от тях - 5 бр. за престъпления по служба по чл. 282 НК, 7 бр. за подкуп по чл.
301 – 304б НК, 3 бр. по чл. 278а НК;
- общоопасни престъпления: 66 бр. /41%/ при 61 бр. /35%/ за 2016 г.
и 52 бр. /30%/ - 2015 г., като от тях 2 бр. за палежи по чл. 330 НК; 58 бр.
транспортни престъпления и 6 бр. за наркотици по чл. 354а НК.
Вътрешната структура на постъпленията сочи, че в количествено
отношение няма значителна разлика в броя на делата за отделните видове
престъпления спрямо тези през 2016 г. Продължава да е най-висок делът на
общоопасни престъпления от общо постъпилите наказателни дела. Впечатление
прави и сериозното нарастване на делата за транспортни престъпления с всяка
изминала година – 58 бр. за 2017 г., при 41 бр. за 2016 г., 40 бр. за 2015 г. и 35 бр.
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през 2014 г. Продължава да се увеличава и броят на делата, които се
характеризират с фактическа и правна сложност, усложнена престъпна дейност,
както и със значителен брой подсъдими.
В началото на отчетния период останали несвършени са 56 бр.
въззивни наказателни дела, като заедно с постъпилите 162 бр., на разглеждане са
били поставени 218 бр., при 235 бр. за 2016 г., 213 бр. за 2015 г. и същия брой за
2014 г.
През 2017 г. са свършени 156 бр. дела /179 бр. – за 2016 г., 154 бр. –
за 2015 г., 162 бр. – за 2014 г. /. От тях в тримесечен срок са свършени 92 бр.
дела /59 %/, при 82 бр. дела /46 %/- за 2016 , при 90 бр. /59 %/ - за 2015 г. и 114
бр. /70 %/ - 2014 г.
От общо свършените 156 бр. въззивни наказателни дела,
резултатите от въззивния контрол на работата на окръжните съдилища са
следните:
- присъдата потвърдена – 54 дела /35%/;
- присъдата изменена: отменен чл. 66 НК – 1 дело /0,6%/;
- присъдата изменена: приложен чл. 66 НК – 3 дела /1,9%/;
- присъдата изменена: намалено наказание - 17 дела /11%/;
- присъдата изменена: увеличено наказание – 12 дела /8 %/;
- присъдата отменена изцяло с връщане за ново разглеждане – 17
дела /11 %/;
- присъдата отменена отчасти с връщане за ново разглеждане - 1
дела / 0,6 %/;
- присъдата отменена, с постановена нова присъда – 9 дела /6%/;
- с други изменения в наказателната част – 27 дела /17 %/;
- присъдата изменена в гражданската част – 3 дела /1,9 %/;
- делото прекратено – 12 дела / 8 %/.
В началото на 2017 г. са останали несвършени 17 бр. въззивни
частни наказателни дела. Постъпилите са в размер на 428 бр., при 419 бр. – за
2016 г., при 356 бр. – за 2015 г. и 338 бр. – за 2014 г.
Постъпилите през 2017 г. въззивни частни наказателни дела се
разпределят по предмети, както следва:
-

мерки за процесуална принуда – общо 187 бр.;
по чл. 243 НПК - 35 бр.;
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по чл. 249, ал. 3 НПК – 40 бр.;
по чл. 306 НПК - общо 21 бр.;
във връзка с изпълнение на наказанията – общо 3 бр.;
по ЗЕЕЗА - 8 бр.;
други – 134 бр.
През 2016 г. са разгледани 445 бр. въззивни частни наказателни
дела /432 бр. –за 2016 г., 362 бр. – за 215 г., 344 бр. – за 2014 г./. Свършени са
432 бр. /415 бр. – за 2016 г., 349 бр. – за 2015 г., 340 бр. – за 2014 г./. От тях в
тримесечен срок са свършени 98 % / 96% - за 2016г., 98% - за 2015 г. и 96 % - за
2014 г./.
Най-важният статистически показател за качеството на работата на
съдиите от окръжните съдилища са броят и процентът на отменените изцяло
присъди, при които Пловдивският апелативен съд е върнал делото за ново
разглеждане или е постановил нова присъда. Основанията за това са били
свързани предимно с недостатъци на обвинителния акт, с допуснати съществени
нарушения на процесуалните правила на досъдебната и в съдебната фаза на
процеса, довели до нарушаване на правото на защита на подсъдимите, нарушено
право на защита на другите страни в наказателния процес и/или практическа
липса на мотиви.
Отменените изцяло присъди на окръжните съдилища от Апелативен
район Пловдив изглежда в табличен вид по следния начин:

окръжен съд

свършени НОХД
/бр./

Пловдив
Пазарджик
Стара Загора
Хасково
Кърджали
Смолян
други /ОС – Бургас/
общо

64
27
25
21
17
1
1
156

изцяло отменени
присъди /бр./
8
5
4
6
3
0
1

/12/
/7/
/6/
/3/
/4/
/4/
27

процентно
съотношение
12.50
18.52
16.00
28.57
17.65
0
100.00
17.31

/В скоби са данните за 2016 г./
Следва да бъде отчетено, че продължава да намалява броят на
изцяло отменените съдебни актове, постановени от окръжните съдилища през
2017 г., – за предходната 2016 г. техният общ брой е 36, при 31 бр. – за 2015 г. и
41 бр. - за 2014 г.
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Пред ВКС за отчетния период са били обжалвани и
протестирани 112 бр. съдебни актове на Апелативен съд - Пловдив по
наказателни дела / 121 бр. за 2016г., 117 бр. за 2015 г. и 104 бр. за 2014 г./.
Върнатите от ВКС дела през 2017 г. са 98 бр. /2016 г. – 112 бр., 2015
г. – 78 бр. и 102 бр. - 2014 г./, като в това число влизат и постановени съдебни
актове от предходни години. Резултатите от касационния контрол са следните:
- потвърдени –76 бр. /78% от броя на върнатите дела/, при 72 бр.
/64%/ - за 2016 г., 55 бр. /71%/ - за 2015 г. и 69 бр. /68 %/ - за 2014 г.;
- отменени и върнати за ново разглеждане – 9 бр. /9%/ от броя
върнати дела/, при 19 бр. дела / 17%/ - за 2016 г., 6 бр. дела /8%/ - за 2015 г. и 21
бр. /20 %/ - за 2014 г.;
- изменени –13 бр. /13%/, при 20 бр. /18%/ - за 2016 г., 17 бр. /22%/за 2015 г. и 12 бр. /12 %/ - за 2014 г.
През отчетната 2017 г. индивидуалната натовареност на съдиите в
наказателно отделение на Апелативен съд Пловдив е следната:

Отработе
ни
човеко
месеци

Брой свършени дела
Съдия

М. Иванова
В. Гатов
В. Антонова
В. Ганев
Д.Стойнова
Ив. Ранчев
М.Рангелова
Хр. Белев
Хр. Крачолов

общо

бр. дела за
разглежда
не

51
97
92
100
86
99
92
89
101
807

в.ч.н.д.
общо

в.н.д

43
86
76
87
75
88
85
78
88
706

15
16
19
18
14
17
20
16
22
157

Мерки за
н.д. за
други
въз-не общо процесуална
принуда

10
15
12
13
12
14
13
13
15
117

18
55
45
56
49
57
52
49
51
432

2
25
19
28
24
24
23
20
23
188

16
30
26
28
25
33
29
29
28
244

12
12
12
12
12
12
12
12
12
108

Действителна
натовареност
към дела
към
за
свършени
разглеждане
дела

4,25
8,08
7,67
8,33
7,17
8,25
7,67
7,42
8,42
7,47

Въз основа на изложеното, може да се обобщи следното:
Посочените данни са показателни за отговорното, качествено и
срочно изпълнение на задълженията на съдиите от наказателно отделение;
- Основните проблеми, свързани с движението и приключването на
производството по наказателните дела в Апелативния съд, са идентични с тези
на другите съдилища в страната. Доколкото е налице забавяне на движението по
някои от делата, основни фактори за него се свеждат до две основни групи:
1. Произтичащи от процесуалното поведение на участниците в
процеса: неявяване на подсъдими /с изменението на НПК – ДВ бр. 42/2015 г.,

3,58
7,17
6,33
7,25
6,25
7,33
7,08
6,50
7,33
6,54

20
чл. 329, ал. 2 - нова, присъствието им в съдебно заседание по дела с обвинение
за тежко престъпление е задължително/, на защитници, на вещи лица и
свидетели, свързано било със заболяване, било с нередовно призоваване или по
други причини – напр. трудности при сформиране състав на назначената
експертиза поради недостиг или липса на експерти в съответната област,
забавяне при изготвянето на заключението на вещите лица поради
натовареността им със задачи по други дела и т.н.
2. Произтичащи от необходимостта за събиране на нови
доказателства, както по искане на страните, така и служебно от съда. Тази
необходимост най-често следва от допуснати пропуски в досъдебното и/или в
първоинстанционното производството по събирането на доказателства и
назначаването на експертизи.
- Налице е увеличаване на индивидуалната и средна натовареност
на съдиите от наказателно отделение на Апелативен съд - Пловдив спрямо
предходните отчетни период към делата за разглеждане – средно 7,47 бр. за
2017 г. /6,96 бр. за 2016 г., 5,86 бр. за 2015 г. и 4,99 бр. за 2014 г./ и към
свършените дела – средно 6,54 бр. за 2017 г. /6,16 бр. за 2016 г., 4,77 бр. за 2015
г. и 4,48 бр. - за 2014 г./.
4. Граждански дела
Към 31.12.2016 г. останалите несвършени граждански дела са 86 бр.
През отчетния период в съда са постъпили за разглеждане общо 748 бр. въззивни
граждански и въззивни частни граждански дела, при 726 бр. – за 2016 г., при 721
бр. - за 2015 г. и 680 бр. – за 2014 г. От общо постъпилите 726 бр. дела
въззивните граждански дела са 259 бр., а въззивните частни граждански дела –
489 бр.
Динамиката на постъпленията на граждански дела, в сравнение с
предходните три години е видна от следващата таблица:
Година

ОБЩО

въззивни граждански
дела

2014
2015
2016
2017

680
721
726
748

264
266
242
259

частни въззивни
граждански дела
416
455
484
489

Продължава започналата още през 2014 г. тенденция на увеличение
на общия брой граждански дела, която касае основно частните граждански дела.
Постъпилите общо въззивни граждански и частни въззивни
граждански дела по окръжни съдилища от Пловдивски апелативен район са,
както следва:
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общо

въззивни
граждански дела

частни въззивни
граждански дела

Пловдив

354

127

263

Пазарджик

100

33

52

Стара Загора

86

47

58

Хасково

83

32

39

Кърджали

24

6

22

Смолян

65

13

39

Други съдилища

14

1

16

ОБЩО

748

259

489

окръжен съд

От общо постъпилите за разглеждане граждански дела, най-голям е
броят на делата от Окръжен съд Пловдив.
Общият брой на разгледаните граждански дела през 2017 г. е 834
бр., при 785 за 2016 г., 756 бр. за 2015 г. и 716 бр. за 2014 г., а на свършените е
767 бр., при 699 бр. – за 2016 г., 697 бр. – за 2015 г. и 678 бр. – за 2014 г. От
общо свършените 767 бр. дела 690 бр. са свършени в тримесечен срок, което
представлява 90 %.
Изобразена графично, динамиката на правораздаването по
гражданските дела през отчетната и предходните три години е следната:
година

постъпили

за разглеждане

свършени

2014

680

716

678

2015

721

756

697

2016

726

785

699

2017

748

834

767

От всички свършени въззивни граждански дела през 2017 г. 742 бр.
са приключили със съдебен акт по същество, а 25 дела са прекратени. По 198 бр.
дела са постъпили касационни жалби.
През 2017 г. са свършени общо 261 бр. въззивни граждански дела
/226 бр. за 2016 г./, от които 184 бр. – 70 % са приключили в тримесечен срок
/170 бр. – 75 %, за 2016 г./. От общо свършените 506 бр. въззивни частни
граждански дела всичките 506 бр. са приключили в тримесечен срок, което
прави 100,00 % /за 2016 г. - 469 бр. в тримесечен срок, което е 99.15 % при общо
свършили 473 бр. /.
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Свършените дела от всеки съдия от гражданско отделение са,
както следва:
- Станислав Георгиев – 123 бр. /от тях - 47 бр. в.г.д. и 76 бр. в.ч.г.д./;
- Вера Иванова – 57 бр. /от тях – 19 бр. в.г.д. и 38 бр. в.ч.г.д./;
- Мариана Хитева – 105 бр. /от тях - 33 бр. в.г.д. и 72 бр. в.ч.г.д./;
- Дочка Върбева – 15 бр. /от тях – 14 бр. в.г.д. и 1 бр. в.ч.г.д./;
- Галина Арнаудова –103 бр. /от тях - 34 бр. в.г.д. и 69 бр. в.ч.г.д./;
- Стела Дандарова – 25 бр. /от тях – 5 бр. в.г.д. и 20 бр. в.ч.г.д./;
- Емилия Брусева – 43 бр. /от тях - 15 б р. в.г.д. и 28 бр. в.ч.г.д./;
- Славейка Костадинова –1бр. / 1 бр. в.г.д./;
- Мария Петрова –106 бр. /от тях – 33 бр. в.г.д. и 73 в.ч.гр.д./
- Елена Арнаучкова – 104 бр. /от тях – 33 бр. в.г.д. и 81 в.ч.гр.д./
- Величка Белева – 85 бр. /от тях –27 бр. в.г.д. и 58 в.ч.гр.д./
При тези данни персоналната натовареност на всеки от съдиите от
гражданско отделение е следната:

Съдия

Брой дела за
разглеждане

Брой
свършени
дела

Ст. Георгиев
М. Хитева
М. Петрова
Д. Върбева
Г. Арнаудова
Ст. Дандарова
В. Иванова
Ем. Брусева
Ел. Арнаучкова
Сл. Костадинова
В. Белева
Общо

127
110
117
28
110
26
63
46
121
1
85
834

123
105
106
15
103
25
57
43
104
1
85
767

Отработени
човекомесеци

12
12
12
12
12
3
12
10
12
10
107

Действителна
натовареност
към
към
делата за
свършените
разглеждане
дела
10,58
10,25
9,17
8,75
9,75
8,83
2,33
1,25
9,17
8,58
8,67
8,33
5,25
4,75
4,60
4,30
10,08
8,67
8,50
7,81

Съпоставката на посочените данни спрямо тези от предходния
период, през който натовареността на съдиите от гражданско отделение е била
съответно – 8,72 бр. към разгледаните дела и 7,77 бр. спрямо свършените дела,
сочи, че през 2017 г., като цяло, е налице запазване на натовареността към
разгледаните и свършените дела на съдиите в гражданско отделение.

8,50
7,22
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5. Търговски дела
Към 31.12.2016 г. останалите несвършени търговски дела са 116 бр.
През отчетната 2017 г. са постъпили за разглеждане общо 759 бр. въззивни
търговски и въззивни частни търговски дела, при 823 бр. за 2016 г., 821 бр. за
2015 г. и 842 бр. за 2014 г. От общо постъпилите 395 бр. са въззивни търговски
дела и 364 бр. – въззивни частни търговски дела.
Динамиката на постъпилите търговски дела през периода 2014 г. –
2017 г. е, както следва:
Година

общо

въззивни
търговски дела

частни търговски
дела

2014

842

405

437

2015

821

455

366

2016

823

386

437

2017

759

395

364

Данните сочат, че през 2017 г. има незначително увеличаване на
въззивните търговски дела – с 9 бр. и намаляване на постъпилите частни
търговски дела – със 73 бр.
Постъпилите общо въззивни търговски дела (въззивни търговски
дела и въззивни частни търговски дела) по съдилищата от Пловдивски
апелативен район са, както следва:
общо

въззивни
търговски дела

частни
търговски дела

Пловдив

356

195

161

Пазарджик

106

41

65

Стара Загора

171

88

83

Хасково

72

39

33

Кърджали

25

15

10

Смолян

25

16

9

Други съдилища

4

1

3

759

395

364

Окръжен съд

ОБЩО

24
И при тези дела, както при гражданските и наказателните, найголям е броят на постъпленията от Окръжен съд - Пловдив.
Освен новообразуваните общо 759 бр. дела, са разгледани и 116 бр.
дела, несвършени в началото на отчетния период, което формира общия брой на
подлежащите на разглеждане дела от съдиите в търговско отделение на 875 бр.
през 2017 г., при 972 бр. дела през 2016 г., 890 бр. дела - 2015 г. и 912 бр. дела 2014 г.
Свършени са общо 762 бр. дела, при 856 бр. дела за 2016 г., 741 бр.
дела за 2015 г. и 853 бр. дела за 2014 г. От тях 379 бр. са въззивни търговски
дела и 383 бр. въззивни частни търговски дела.
Изобразена графично, динамиката на правораздаването по
търговски дела през отчетната и предходните три години е следната:
година

постъпили

за разглеждане

свършени

2014

842

912

853

2015

821

890

741

2016

823

972

856

2017

759

875

762

В тримесечен срок са свършени 614 бр., което представлява 81 % от
общо свършените 762 бр. дела. При сравнението на този процент, който е 80 %
за 2016 г., се налага извод за запазване на добрите резултати по този показател
при работата на съдиите от търговско отделение през 2017 г.
Свършените дела от всеки съдия от търговско отделение са, както
следва:
- Вера Иванова – 45 бр. / от тях - 27 бр. в.т.д. и 18 бр. в.ч.т.д./;
- Георги Чамбов - 77 бр. / от тях 36 бр. в.т.д. и 41 бр. в.ч.т.д./;
- Емил Митев – 100 бр. / от тях 51 бр. в.т.д. и 49 бр. в.ч.т.д./;
- Катя Пенчева – 84 бр. / от тях 44 бр. в.т.д. и 40 бр. в.ч.т.д./;
- Красимир Коларов – 73 бр. / от тях 29 бр. в.т.д. и 44 бр. в.ч.т.д./;
- Нестор Спасов – 65 бр. / от тях 39 бр. в.т.д. и 26 бр. в.ч.т.д./;
- Радка Чолакова – 91 бр. / от тях 46 бр. в.т.д. и 45 бр. в.ч.т.д./;
- Севдалин Божиков – 29 бр. / от тях 12 бр. в.т.д. и 17 бр. в.ч.т.д./;
- Цветанка Михова – 79 бр. / от тях 41 бр. в.т.д. и 38 бр. в.ч.т.д./;
- Емилия Брусева – 40 бр. / от тях 19 бр. в.т.д. и 21 бр. в.ч.т.д./;
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-

Славейка Костадинова – 76 бр. / от
Величка Белева – 3 бр. /3 бр. в.ч.т.д./;

тях 35 бр. в.т.д. и 41 бр. в.ч.т.д./;

Персоналната натовареност на всеки от съдиите от търговско
отделение е следната:

Съдия
Цв. Михова
Г. Чамбов
Ем. Митев
Кр. Коларов
К. Пенчева
ПенчеваАнгелова
Н. Спасов
С. Божиков
Р. Чолакова
В. Иванова
Ем. Брусева
Сл. Костадинова
В. Белева
ОБЩО

Действителна
Брой
натовареност
Брой
Отработени
дела за
свършени човекомекъм
разглеж
към делата за
сеци
дела
свършени
дане
разглеждане
дела

86
93
119
93
92
76
30
96
47
49
86
8
875

79
77
100
73
84
65
29
91
45
40
76
3
762

12
12
12
12
12
12
9
12
12
12
12
1
130

7,17
7,75
9,92
7,75
7,67
6,33
3,33
8,00
3,92
4,08
7,17
8,00
6,76

6,58
6,42
8,33
6,08
7,00
5,42
3,22
7,58
3,75
3,33
6,33
3,00
5,59

За 2016 г. натовареността на съдиите, разглеждали дела в търговско
отделение на съда, е средно по 7,65 бр. към делата за разглеждане и по 6,74 бр.
търговски дела от свършените през годината. Видно е, че е налице намаляване на
броя на делата по тези два показателя през 2017 г.
При тези данни средната натовареност на съдиите от Апелативен
съд Пловдив през 2017 г. е следната:
натовареност по щат
показател

АС Пловдив

дела за разглеждане

7,23 /7,45/

свършени дела

6,42 /6,59/

/в скоби е натовареността по щат за 2016 г./
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-

действителна натовареност

показател

АС Пловдив

дела за разглеждане

7.91 /7,90 /

свършени дела

6.94 /6,99 /

/в скоби е натовареността по щат за 2016 г./
От сравнението с 2016 г. следва изводът за запазване на
натовареността – по щат и действителна, към делата за разглеждане и
свършените дела през отчетната 2017 г., което се дължи на запазване, като цяло,
на броя на постъпилите дела /намалението през 2017 г. спрямо предходния
отчетен период е незначително/.
III. Сграден фонд и информационно осигуряване. Бюджет
1. Сграден фонд
Съдебната палата в гр. Пловдив включва масивна шестетажна
административна сграда, ведно с четириетажно тяло към нея, масивна двуетажна
сграда – гараж и съдебни зали, масивна триетажна административна сграда
(надстроена), както и отделна сграда, на два етажа, в която е настанено
Областното звено „Охрана”. Сградите (без терена) са актувани като публична
държавна собственост. С изменението на чл. 130а, т. 2 от Конституцията на РБ
(ДВ бр. 100/18.12.2015 г.) управлението на недвижимите имоти на съдебната
власт се извършва от Пленума на ВСС. До 2016 г. управлението на имуществото,
предоставено на съдебната власт, се осъществяваше и организираше от
Министъра на правосъдието, като със заповед на Министъра, стопанисването на
съдебните сгради бе възложено на председателя на Окръжен съд - Пловдив.
През 2016 г., с изменението на чл. 387 от ЗСВ (ДВ, бр. 28/
08.04.2016 г.), Пленумът на ВСС организира управлението на имуществото на
съдебната власт.
С решение на Пленума на ВСС – протокол № 9/09.03.2017 г.
правото на стопанисване на сградата на Съдебна палата гр. Пловдив, намираща
се на бул. „Шести септември“ № 167, е възложено на председателя на Окръжен
съд – Пловдив.
Апелативен съд – Пловдив ползва целия втори етаж от масивната
шестетажна административна сграда, 8 стаи на петия етаж, 1 стая на шестия
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етаж и 4 стаи на първия етаж, както и преградена част от фоайето в
югоизточната част на първия етаж от шестетажната административна сграда.
Продължават да са недостатъчни помещенията в съда за съдебни
служители. Девет съдебни секретари са настанени в една стая на петия етаж, а
един секретар продължава да е настанен в стая, ползвана от Окръжен съд –
Пловдив, на шести етаж. Служба „Регистратура“ е настанена в помещение,
обособено след преструктуриране на пространство от фоайето на Съдебната
палата, в което липсва естествена светлина.
През 2017 г. със средства от бюджета съда е извършен ремонт на
кабинет № 501 на ет. 5. Ремонтът включва преграждане и преустройство, ново
осветление, поставяне на нов паркет, пребоядисване и преаранжиране на
помещението. Така това помещение реално е преустроено в два отделни
кабинета в които са настанени главният счетоводител и специалистът - ТРЗ, той
и касиер на съда, като последният вече обслужва гражданите „на гише“. След
така извършения ремонт се освободи кабинет № 512 на ет. 5, като по този начин
са осигурени две работни места за съдии.
През отчетния период са пребоядисани два кабинета за съдии,
изработено е допълнително обзавеждане за съдебна зала № 1 и кабинети на
съдии.
В помещението, в което е настанен домакинът, се осигурява
съхраняването на материални запаси, свършени деловодни книги и други
документи, създавани в резултат на дейността на съда, което обаче не е
оборудвано за тези цели. В помещението, предоставено през 2016 г. /дотогава
ползвано от Районна прокуратура – Пловдив/ се съхранява част от учрежденския
архив на съда. Поради недостиг на помещения няма и обособено специално
такова за съхраняване на веществени доказателства, съобразно изискванията на
ПАС.
Остава необходимостта от ремонт на съдийски кабинети и
канцеларии, ползвани от съдебни служители, включващ: подмяна на подова
настилка (ламиниран паркет), боядисване с латекс на стени и тавани.
Съдебна зала № 1 на Апелативен съд – Пловдив се намира на
втория етаж където са разположени и кабинети на съдии, системни
администратори и регистратурата на съда за класифицирана информация.
Достъпът до съдебната зала създава изключителни неудобства: пречи на
нормалната работа на съдиите, съдебни служители на принцип „дежурство“
осъществяват контрол и насочват потока от граждани към залата. Решаването на
проблема е чрез изграждане на нова връзка (стълбище/външен асансьор) към
зала № 1 на съда, вписани по подходящ начин към сградата.
Подобно е положението и в другите две съдилища, които обитават
Съдебната палата, поради което, за увеличаването на сградния фонд, е
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наложително
предприемането
на съвместни действия от страна на
административните ръководители на трите съдилища. Един от вариантите е,
съвместно с ВСС и Община Пловдив, да се извърши пълно застрояване на
терена, върху който е построена Съдебната палата – незаетата част от УПИ I –
ОНС, в кв. 23 – нов по плана на гр. Пловдив, ЦГЧ. Друг вариант е
реконструкцията на съдебни зали № 5 и № 13, ползвани съответно от окръжен и
районен съд. По този начин могат да се обособят съдебни зали и помещения, в
които да се настанят съдебни служители и да бъде обособена адвокатска стая.
Така ще бъдат освободени за ползване помещения, които до известна степен ще
помогнат при решаване на проблема с недостига им за трите съдилища.
За разрешаване на проблема с пренаселеността, като варианти се
обсъждат и надстрояване терасите на шест плюс четириетажна административна
сграда с вход от ул. „Йоаким Груев”, с цел оформяне на канцеларии и други
площи за административна цел (терасите са с обща площ 600 кв. м.), както и
основен ремонт на вътрешния двор прилежащ към Съдебна палата гр. Пловдив,
който се използва за паркинг. Освен това, е необходимо обособяване в сградата
на зона за особена сигурност с помещения за задържани и принудително
доведени лица, съгласно изискванията на Наредба № 4/2008 г. на министъра на
правосъдието. Съществуващото конвойно помещение е изключително малко и
не отговаря на изискванията за обособяване на зона за сигурност с ограничен
достъп за задържани и принудително доведени лица, по изискванията на
Наредбата.
За необходимостта от ново строителство и извършването на
строително - монтажни работи, административните ръководители на трите
съдилища, обитаващи Съдебната палата в гр. Пловдив, още пред м. септември
2016 г. са изготвили и изпратили на ВСС обосновано бюджетно предложение за
инвестиции през 2017 г. Въпреки това, видно от решение на Пленума на ВСС –
протокол № 6 от 01.03.2018 г., с което е утвърдено поименното разпределение на
разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на
органите на съдебната власт за 2018 г., предложенията на трите съдилища не са
взети предвид и в направения разчет не са предвидени капиталови разходи дори
за извършване на вътрешна реконструкция на съдебни зали № 5 и № 13.
2. Информационно осигуряване
През 2017 г. Апелативен съд – Пловдив разполага с необходимата
компютърна и периферна техника. Безпроблемно функционира изградената
вътрешна мрежа при връзка между съдии, съдебни служители от общата и
специализирана администрация и съдебни зали. Всички съдии и съдебни
служители имат неограничен достъп до интернет, като връзката е през оптичен

29
кабел и с висока скорост. През отчетния период продължава да
функционира изградената вътрешна електронна поща, която позволява
своевременния обмен на информация между ръководството на съда, съдиите и
съдебните служители и допринася значително за подобряване комуникацията
между тях.
През 2017 г. са осъществени промени по отношение на
техническото оборудване на Апелативен съд – Пловдив.
В края на годината, централизирано от ВСС, след проведена
обществена поръчка, бе доставена следната техника:
11 бр. компютърни конфигурации,
3 бр. двустранни мрежови принтера,
5 бр. скенери (документални двустранни).
През 2017 г. със средства от бюджета на съда е закупена периферна
техника:
- 2 бр. мултифункционални устройства,
- 4 бр. непрекъсваем токозахранващ източник (UPS).
Остана необходимостта от подмяна на компютърни конфигурации
на още 5 съдии и 8 съдебни служители. За сравнение: през 2016 г.
необходимостта от подмяна на компютърни конфигурации е за 13 съдии и 16
съдебни служители.
Продължава използването на безжична мрежа (HOT SPOT), която
дава възможност на съдии, съдебни служители и посетители в сградата да
ползват безплатна безжична интернет връзка. Въведената през 2016 г. в Съдебна
палата гр. Пловдив безжична мрежа функционира безпроблемно.
И през 2017 г., внедрената в съда деловодна система – Съдебна
административна система „Съдебно деловодство“ на „Информационно
обслужване“ АД функционира и се актуализира своевременно към промените в
законодателството от разработчиците. Програмата е предназначена за
автоматизиране дейността на съдии и съдебни служители във връзка с
регистрация, предоставяне на справки, изготвяне на статистически отчети,
водене на съдебните книги и поддържане на електронна папка на съдебните
дела. Използването на деловодната програма дава възможност за осъществяване
на ефективен контрол върху управление на делата, по-бързо и лесно
администриране, както и контрол на съответните действия на съдебните
служители и съдии, извършвани във всеки един етап от администриране на
делото, т.е. от неговото образуване до приключването му. Програмата е
инсталирана на сървъра на съда и е достъпна от всички работни места.
Чрез внедрен в САС „Съдебно деловодство“ модул се предават
комуникационни пакети с реални данни към ядрото на ЕИСПП и се извличат
реални данни в структуриран вид от ядрото на ЕИСПП, съобразно утвърдените
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със заповед № РД 71/17.06.2016 г. Вътрешни правила за въвеждане на
данни в ЕИСПП от съдебните служители.
Използва се и внедрения в края на 2015 г. допълнителен модул
„Служебни защити“ към САС „Съдебно деловодство“, осигуряващ електронен
обмен на данни в реално време между системата за управление на делата на
Апелативен съд – Пловдив и Адвокатска колегия - Пловдив, при организиране
на служебни защити по делата.
И през 2017 г., на основание подписано споразумение за
сътрудничество с Адвокатска колегия - Пловдив, е осъществяван безплатен
обмен на информация. Данните се обменят чрез софтуерна система
„Удостоверител на документи“ (СС „УД“), а именно – изпращане на документи
в електронен вариант от електронната папка на делата (граждански, търговски и
наказателни) от Апелативен съд – Пловдив, до адвокати, вписани в Адвокатска
колегия гр. Пловдив.
През изминалата година е направено всичко възможно за
подобряване функционирането на системата за безхартиен обмен, която
улеснява изработването на електронните досиета на делата в Апелативен съд –
Пловдив и окръжните съдилища от района и е крачка напред към осъществяване
на стратегията за електронно управление на делата и за електронно правосъдие.
През 2017 г. са отправени молби от съдебни институции от и извън
страната за провеждане на съдебни заседания, регламентирани в чл. 474, ал. 3
НПК, общо 11 броя. Осъществени са съдебни заседания за разпит чрез
видеоконференция с окръжните съдилища в Хайлброн и Берлин в Германия и в
Норд - Холандия.
И през отчетния период разпределението на делата по съдии, в
изпълнение на чл. 9 ЗСВ, се осъществява с Web-базирана Централизираната
система за случайно разпределение на делата, разработена от Смарт Системс
2010 и предоставена от ВСС. Протоколите за образуване и разпределяне на
делата се подписват от разпределящите с електронен подпис. Същите се
публикуват автоматично и са общодостъпни през сайта на ВСС.
Извършват се справки чрез отдалечен достъп до НБД „Население”
към ГД „ГРАО”, съобразно утвърдени вътрешни правила, което допринася за
бързината на съдебното производство.
За нуждите на правораздаването в Апелативен съд – Пловдив се
извършват служебни справки в Търговския регистър към Агенция по вписвания,
съобразно утвърдените със заповед № 90/22.07.2014 г. Вътрешни правила за
предоставяне на регистриран достъп до делата на търговците в Търговския
регистър, действащи и през 2017 г.
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И през 2017 г. в служба „Регистратура“ функционира ПОСтерминално устройство, посредством което се извършват директни плащания по
транзитната сметка на съда чрез дебитни и кредитни карти.
Всички съдии и съдебни служители имат достъп и продължават
активното използване на правно-информационните системи „АПИС-право”,
„АПИС-регистър”, „АПИС-процедури”, „Апис-финанси”, „АПИС-време” ,
„АПИС-Софита”, „Евро-право”, както и на продукта „Апис Европа“АД –
EUROCASES (съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по
прилагането на Правото на Европейския съюз), даващ възможност за
запознаване с правото и практиката на ЕС, също и ползването на нормативни
актове и съдебна практика от европейското право.
Програмните продукти „Плюс-минус”, „Темида”, „СТИЛ“ и Webбазирана счетоводна програма „Конто“ също продължават да се използват
успешно във връзка с финансово -счетоводната дейност и управлението на
човешките ресурси на съда.
Поддръжката и навременната актуализация на информация в
страницата на Апелативен съд – Пловдив в Интернет е винаги в помощ на
гражданите, адвокатите, страните по делата, медиите.
През 2017 г. са регистрирани 18 000 бр. уникални влизания на
потребители, а броят на презарежданията е 77 887. Сайтът е използван 247 153
пъти. Анализът на данните сочи, че 97,8% от посетителите са от България. Наймного посещения извън страната, съответно са от: Австрия, Великобритания,
САЩ, Канада, Китай, Германия.
3. Бюджет на съда през 2017 г.
Утвърденият бюджет на съда към 31.12.2017 г. е в размер на 3 179
183 лв. Общият размер на извършените разходи е 3 163 150 лв. От тях 2 210 023
лв. (69,86%) са разходите за заплати и възнаграждения на персонала, а за
осигуровки – 480 737 лв. (15,20%). Разходите за други възнаграждения и
плащания на персонал са в размер на 294 665 лв. (9,31%). За текуща издръжка са
изразходвани 176 852 лв. (5,59% от всички разходи).
За сравнение, разходната част на бюджетната сметка на съда през
през 2014 г. е била 2 673 986 лв., през 2015 г. – 2 920 254 лв. и през 2016 г. 3 333 033 лв.
Общият размер на постъпилите приходи за отчетната година е 946
642 лв. От тях приходите от съдебни такси са 923 932 лв. или 97,60% от всички
постъпили приходи, преведени по сметката на ВСС. Останалите приходи са от
лихви - в размер на 5 565 лв., от конфискувани суми - 5 250 лв. и приходи от
възстановени суми за разноски по дела в размер на 11 894 лв.

32
За сравнение – за 2014 г. са реализирани приходи общо 934 084
лв., от които събраните държавни такси са 931 333 лв. За 2015 г. са реализирани
приходи общо 998 903 лв., от които събраните държавни такси са 967 172 лв. За
2016 г. са реализирани приходи общо 717 758 лв., от които събраните държавни
такси са 703 026 лв.
Динамиката на приходите по бюджета на Апелативен съд –
Пловдив в сравнителен план изглежда така:
приходи - общо

от тях – от държавни
такси

2014

934 084

931 333

2015

998 903

967 172

2016

717 758

703 026

2017

946 642

923 932

година

Изводът е за увеличение на постъпленията през отчетния период
спрямо предходната 2016 г., и намаление спрямо периода 2015 г. През 2017 г.
приходите от държавни такси са се увеличили с 31,42% спрямо 2016 г. и са
намалени с 4,47% спрямо 2015 г.
През отчетния период на Апелативен съд – Пловдив не са правени
проверки от вътрешни или външни одитори или други контролни органи.
През 2017 г. са актуализирани и утвърдени вътрешни правила за
осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност върху
финансовата дейност на съда, в съответствие с нормативните и вътрешни актове,
регулиращи финансовата и административната дейност на съда, както следва:
- Заповед № РД 43/09.06.2017 г. относно Предварителен контрол на
внесените държавни такси,
- Заповеди относно текущо и периодично оценяване,
инвентаризация и обезценка на активите и пасивите.
ІV. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА
СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 г. – 2020 г. В АПЕЛАТИВЕН
СЪД – ПЛОВДИВ
Във връзка с утвърден за съда План за действие по изпълнение на
Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 г. - 2020 г., през 2017 г. в
Апелативен съд – Пловдив системно са изпълнявани всички дейности, залегнали
в него. В края на отчетния период резултатите по поставените цели са, както
следва:
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1. ЦЕЛ: Утвърждаване на механизми на взаимодействие на
Апелативен съд – Пловдив с органи на законодателната и изпълнителната власт
при спазване принципа на независимост на съдебната власт.
През 2017 г. са изпратени 17 становища, приети от Общото
събрание /ОС/ на съдиите от Апелативен съд – Пловдив, във връзка с образуване
на тълкувателни производства за постановяване на тълкувателни решения,
изменения и допълнения на нормативни актове и др., както следва:
1.1. становище на ОС на АС – Пловдив, относно разпореждане от
28.11.2016 г. на председателя на ВКС за допълване разпореждане от 16.09.2015 г.
за образуване на тълкувателно дело № 3/2015 г. на ВКС ГК и ТК;
1.2. становище на ОС на АС – Пловдив, по въпрос, предмет на
тълкувателно дело № 3/2016 г. на ОСНК на ВКС;
1.3. становище на ОС на АС – Пловдив, по поставените за
тълкуване въпроси с разпореждане от 24.01.2017 г. по тълкувателно дело №
1/2017 г. на ОСТК на ВКС;
1.4. становище на ОС на АС – Пловдив по въпрос, предмет на
тълкувателно дело № 1/2017 г. на ОСНК на ВКС;
1.5. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на
тълкувателно дело № 2/2017 г. на ОСНК на ВКС;
1.6. становище на ОС на АС относно проект на ЗИДГПК;
1.7. становище на ОС на АС – Пловдив по въпрос, предмет на
тълкувателно дело № 2/2017 г. на ОСГК на ВКС;
1.8. становище на ОС на АС – Пловдив за допълване на
тълкувателно решение по въпроси, предмет на тълкувателно дело № 1/2017 г. на
ОСТК на ВКС;
1.9. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на
тълкувателно дело № 3/2017 г. на ОСНК на ВКС;
1.10. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на
тълкувателно дело № 6/2017 г. на ОСНК на ВКС;
1.11. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на
тълкувателно дело № 4/2017 г. на ОСНК на ВКС;
1.12. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на
тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСГТНК на ВКС;
1.13. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на
тълкувателно дело № 1/2017 г. на ОСГТК на ВКС;
1.14. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на
тълкувателно дело № 2/2017 г. на ОСГК на ВКС;
1.15. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на
тълкувателно дело № 2/2017 г. на ОСГТК на ВКС;
1.16. становище на ОС на АС – Пловдив по допълнителен въпрос,
предмет на тълкувателно дело № 2/2017 г. на ОСГТК на ВКС;
1.17. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на
тълкувателно дело № 3/2016 г. на ОСГТК на ВКС.
2. ЦЕЛ: Повишаване на правната култура на различни групи от
обществото, с акцент върху младите хора, и познанията за ролята и функциите
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на отделните органи на съдебната власт чрез активизиране участието и
ролята на Апелативен съд – Пловдив.
Повишаването на знанията, на правната грамотност и култура на
обществото, в това число на ученици от различни възрастови групи и студенти, е
част от дългосрочен двустранен процес на взаимодействие. Запознаването с
конкретната работа на магистратите води до прозрачност и по-голямо разбиране
за работата на органите на съдебната власт като гарант и защитник на
интересите и гражданските права, като по този начин се повишава доверието
към българския съд.
2.1. За провеждането на Ден на отворените врати на 21.04.2017 г. е
проведена предварителна информационна кампания. На интернет страницата на
съда е публикувана информация за провеждането му. Изпратени са
прессъобщения до местни и национални медии.
Денят на отворените врати в Съдебната палата в гр. Пловдив е
проведен при засилен интерес от страна на граждани, ученици от ЕГ „Пловдив“
(Английска гимназия), деца от Дом за деца лишени от родителски грижи
„Княгиня Мария-Луиза“, студенти от специалност „Графичен дизайн и
фотография“ от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр.
Пловдив, представители на Регионалния инспекторат на образованието –
Пловдив. Мероприятието се осъществи от Апелативен съд – Пловдив, съвместно
с Окръжен съд – Пловдив и Районен съд – Пловдив по повод Деня на
Българската Конституция и юриста. Участие взеха и служители от Областна
дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието, експерти от Базовата
научно-техническа лаборатория към ОД МВР – Пловдив и екип на БНТ –
Пловдив.
В зала № 1 на Апелативния съд се представи възстановка на
съдебен процес с участието на ученици от Х б клас на ЕГ „Пловдив“. В ролята
на техен учител влезе апелативният съдия Христо Крачолов. Експерти от
Базовата научно-техническа лаборатория към ОД МВР – Пловдив показаха как
се снемат дактилоскопски следи. Служители от Областна дирекция „Охрана“
към МП демонстрираха различни техники при конвоиране на задържани лица и
помощните средства и оръжия, които се използват.
В сградата на Съдебната палата гр. Пловдив се представи изложба
от рисунки по проекта „Съдът през погледа на децата от ДДЛРГ „Княгиня
Мария – Луиза“. Децата от дома бяха специални гости на Апелативен съд –
Пловдив по време на инициативата Час на класа „Съдът отблизо“, проведен на
09.03.2017 г. Директорката на дома обяви, че в края на м. май 2017 г. се открива
нова детска площадка, която е изградена с помощта на средства, събрани от
благотворителен коледен базар в Съдебната палата гр. Пловдив.
Представиха се репортажни фотографии на студенти от АМТИИ,
направени по време на инициативата на Апелативен съд – Пловдив – Час на
класа „Съдът отблизо“.
Екип на БНТ – Пловдив участва в Деня на отворените врати с
репортажи по съдебни дела с влезли в сила присъди, предизвикали медиен
интерес.
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Инициативата е организирана с цел присъстващите да се запознаят
отблизо с работата на съдията, прокурора и адвокатите и в реална обстановка да
проследят протичането на един наказателен процес в съда. Присъстващите в
залата проследяват на мултимедиен екран и текстове от НПК, които се прилагат
за всеки един от стадиите на делото.
Подготовката за провеждане „Ден на отворени врати“ продължи 2
месеца с активното участие на апелативния съдия Христо Крачолов и съдебни
служители.
В резултат на така проведения „Ден на отворени врати“, са
повишени знанията, правната грамотност и култура на присъстващите ученици,
студенти и граждани. Инициативата е популяризирана чрез отразяване в
електронни и печатни медии.
2.2. И през 2017 г. продължи инициативата „Час на класа“ на тема
„Съдът отблизо“ организирана от Апелативен съд – Пловдив. През отчетния
период са проведени 7 бр. открити урока на тема „Съдът отблизо“ с ученици от
3-в клас на ОУ „Княз Александър Първи“ (16.02.2017 г.), деца от Дом за деца,
лишени от родителска грижа „Княгиня Мария Луиза“ 09.03.2017 г.), ученици от
3-г клас на НУ „Петко Рачов Славейков“ (20.04.2017 г.), ученици от 10-б клас на
Езикова гимназия „Пловдив“, ученици от 5-б клас на ОУ „Княз Александър
Първи“ (01.06.2017 г.), ученици от СУ „П. К. Яворов“ гр. Чирпан (01.06.2017 г.)
и ученици от 3-а клас на ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Пловдив.
В „Час на класа“ апелативния съдия Христо Крачолов влиза в
ролята на учител и запознава учениците с подробности от работата на съда.
Провежда се атрактивна симулация на съдебен процес по наказателно дело.
Учениците извършват разпознаване на нападател и влизат в ролята на съдебен
състав, прокурори и адвокати. Извършва се разпит на „подсъдимия“, преценка
на „вината“ му и произнасяне на „присъда“. Показват се веществени
доказателства от реални съдебни процеси. Експерти от Базовата научнотехническа лаборатория към ОД МВР – Пловдив показват как се снемат
дактилоскопски следи. Служители от ОД „Съдебна охрана – Пловдив”
демонстрират техники при конвоиране на задържани лица, оръжия и помощни
средства, които използват. Учениците разглеждат и полицейските автомобили, с
които се транспортират подсъдимите. В подготовката и реализацията на тази
инициатива активно участват и съдебни служители на Апелативен съд –
Пловдив.
На 19.05.2017 г. съвместно с Окръжен съд – Пловдив и Европейска
асоциация на студентите по право ЕЛСА е проведена възстановка на съдебен
процес със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност “право“ от І-ви
до ІV-ти курс.
3. ЦЕЛ: Подобряване на комуникацията на Апелативен съд –
Пловдив с медиите, включително проактивна комуникация чрез електронните и
социалните медии. Изграждане на нова комуникационна компетентност.
Информационната среда се характеризира с динамика и множество
източници на информация, които доставят новини в реално време. Все по-голяма
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част от комуникацията се осъществява в интернет-пространството. В резултат
на проявената активност за представяне на важни дела и теми през 2017 г. броят
на положителните публикации за дела с обществен интерес в електронни и
печатни е значителен.
Поддръжката и навременната актуализация на информация в
страницата на Апелативен съд – Пловдив в Интернет е винаги в помощ на
гражданите, адвокатите, страните по делата, медиите. През 2017 г. са
регистрирани 18 000 бр. уникални влизания на потребители, а броят на
презарежданията е 77 887. Сайтът е използван 247 153 пъти. Анализът на
данните сочи, че 97,8% от посетителите са от България. Най-много посещения
извън страната, съответно са от: Австрия, Великобритания, САЩ, Канада,
Китай, Германия.
На страницата на съда в Интернет се публикуват своевременно
постановените съдебни актове и график на провежданите открити съдебни
заседания. Ежеседмично се публикува бюлетин за предстоящи дела за
разглеждане в открити съдебни заседания от Апелативен съд – Пловдив. При
постъпване на нови служители, се извършва актуализиране, съответно на
декларациите по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ. При обявяване на
конкурси за съдебни служители цялата необходима информация се публикува на
страницата на съда.
4. ЦЕЛ: Ефективна комуникация с всички медии. Механизми за
комуникация.
Апелативен съд – Пловдив изпраща прессъобщения по електронна
поща, като това е най-често използваната комуникация. Това е и най-бързият и
лесен начин за комуникация с медиите като им осигурява адекватна и
равнопоставена възможност да присъстват в съдебната зала и да отразяват
съответния процес.
На интернет страницата на съда ежеседмично се публикува бюлетин
за предстоящи дела за разглеждане в открити съдебни заседания.
През 2017 г. не са провеждани пресконференции.
5. ЦЕЛ: Установяване на ефективна вътрешна комуникация
Благодарение
на
ефективната
вътрешна
комуникация
информираните съдии и съдебни служители са в състояние компетентно и
убедително да общуват с външни публики и да укрепват репутацията на съда.
Ефективната вътрешна комуникация помага за изпълнението на една от
основните цели на Комуникационната стратегия на съдебната власт –
въвеждането на високи професионални стандарти за предоставяне на
информация и комуникация с гражданите, медиите и институциите.
6. ЦЕЛ: Мониторинг на Плана за действие на Апелативен съд –
Пловдив за изпълнение на комуникационната стратегия на съдебната власт 2014
– 2020 г.
Мониторингът на Плана дава възможност на ръководството на съда
да придобива реална оценка за работата и степента на общественото доверие.
При анализирането на различните индикатори за 2017 г. не се констатират
негативни оценки.
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Към настоящия доклад са приложени в табличен вид Отчет за
изпълнението на Плана за действие за 2017 г. на Апелативен съд – Пловдив и
Обобщен отчет по изпълнението на индикаторите, посочени в Механизма за
мониторинг на Комуникационната стратегия за съдилищата от съдебния район
на Апелативен съд – Пловдив.
V. Обобщен анализ на работата на окръжните съдилища от
съдебния район на апелативен съд Пловдив
1. К адрова обезпеченост
В началото на 2017 г. щатната численост на Окръжен съд –
Пловдив включва 61 съдии и 98 съдебни служители – общо 159 щатни бройки.
В края на отчетния период общата щатна численост на съда е вече 161 щатни
бройки, от които 61 съдии и 100 съдебни служители.
Разпределението на съдийските щатове по длъжности е следното:
председател /административен ръководител/, заместник – председатели – 3,
съдии в окръжен съд – 50, младши съдии - 7.
И през 2017 г. правораздавателната структура на съда включва
четири отделения.
Наказателно отделение е с обща численост 19 съдии с ръководител заместник-председателят Славка Димитрова. В отделението са обособени 6
въззивни състава. Всеки от съдиите разглежда НОХД и други наказателни дела,
като самостоятелен първоинстанционен състав. Ежедневното дежурство по дела
по досъдебното производство се осъществява през работните дни от два
дежурни наказателни състава (съдия и секретар), а през почивните дни – от един
дежурен състав.
Гражданско отделение първа инстанция е с обща численост 5 съдии,
вкл. един командирован съдия от Районен съд – Пловдив, с ръководител заместник - председателят Антония Роглева. В отделението работят 5 еднолични
състава, разглеждащи първоинстанционни граждански дела.
Гражданско въззивно отделение е с обща численост 19 съдии с
ръководител - заместник – председател Елена Арнаучкова (командирована в
Апелативен съд – Пловдив, считано от 03.10.2016 г., като след тази дата и след
встъпването й в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив на 10.05.2017 г.,
функции по администриране работата в отделението са възложени със заповед
на съдия Румяна Андреева-Атанасова). С решение на Съдийската колегия на
ВСС по протокол № 38/02.10.2017 г., съдия Румяна Андреева–Атанасова е
назначена на длъжност „заместник на административния ръководител –
заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив. Встъпила е в длъжност на
09.10.2017 г. В отделението са обособени 7 въззивни състава, като 3 от тях се
попълват и с по един младши съдия.
Търговско отделение е обща численост 9 съдии с ръководител заместник - председателят Антония Роглева (титуляр и на търговски състав). В
отделението са обособени 9 търговски състава и 9 фирмени състава.
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С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №
15/11.04.2017 г. съдия Елена Арнаучкова е повишена в длъжност „съдия“ в
Апелативен съд, като е встъпила в длъжност на 10.05.2017 г.
С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №
38/02.10.2017 г. съдия Румяна Андреева – Атанасова е назначена на длъжност
„заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на
Окръжен съд – Пловдив и е встъпила в тази длъжност на 09.10.2017 г.
След успешно класиране на конкурси за повишаване в длъжност и
преместване и след приключване на процедури по обжалване, през 2017 г. в
Окръжен съд – Пловдив са назначени осем съдии - Весела Евстатиева, Веселина
Семкова, Надежда Дзивкова-Рашкова, Недялка Свиркова-Петкова, Николинка
Цветкова, Петко Минев, Росица Кюртова и Станислава Бозева.
През отчетната година, след успешно класиране на конкурси за
първоначално назначаване и след решение на Съдийската колегия на ВСС по
протокол № 27/27.06.2017 г., на 04.07.2017 г. са встъпили в длъжност двама
младши съдии - Катя Боева и Иван Бекяров.
Предвид продължаващите дълго време конкурсни процедури за
заемане на свободните съдийски щатове, и през 2017 г. продължава установената
вече практика на командироване на съдии от Районен съд – Пловдив в по-горния
съд - на свободния щат или на местата на магистрати, ползващи отпуск по чл.
163 и чл. 164 КТ. Безспорно е, че тази практика създава определени затруднения
за съответния съд, където командированият заема постоянен щат, но от няколко
години командироването продължава да бъде единствено възможния начин за
осигуряване на нормалната работа по отделения и състави. По този ред през
цялата отчетна година в Окръжен съд – Пловдив е била командирована
Кръстина Димитрова, съдия в Районен съд – Пловдив и съдиите от същия съд
Боян Кюртов /при срок на командировката 08.03.2016 г. – 11.06.2017 г./ и
Десислава Кацарова-Христозова /за периода от 21.03.2016 г. до 04.09.2017 г./.
От началото на отчетния период, до встъпването им в длъжност
„съдия“ в Окръжен – съд Пловдив, от Районен съд – Пловдив са били
командировани и съдиите Недялка Свиркова-Петкова, Веселина Семкова и
Станислава Бозева.
В Апелативен съд – Пловдив, считано от 03.10.2016 г. до
встъпването й в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив /10.05.2017 г./ е
била командирова съдия Елена Арнаучкова.
Съдия Величка Белева е командирована да изпълнява длъжността
„съдия“ в Апелативен съд – Пловдив за времето от 03.10.2016 г. до 02.10.2017 г.
и от 01.12.2017 г. до заемане на мястото чрез конкурс по ЗСВ.
На свободни щатове в Районен съд – Пловдив, считано от
10.07.2017 г. до заемане на щатните бройки след провеждане на конкурс, са
командировани младши съдиите Георги Гетов и Пламена Славова-Милева, а
считано от 12.09.2017 г. е командирован и младши съдия Николай Голчев.
През 2017 г., съгласно решение на Съдийската колегия на ВСС –
протокол № 26/20.06.2017 г., младши съдия Кирил Стайков Петров е встъпил в
длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, считано от 25.06.2017 г., като за
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периода от 11.07.2016 г. до датата на встъпване, същият е бил командирован
на свободен щат в Районен съд – Пловдив.
След успешно класиране на конкурс, съдия Надежда Махмудиева е
повишена в длъжност с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №
14/04.04.2017 г. и считано от 22.05.2017 г. е встъпила в длъжност „съдия“ в
Апелативен съд – София.
На място в по-горен ранг “съдия във ВКС/ВАС“ през 2017 г. е
повишена съдия Надежда Желязкова – Каличкова.
Така, към м. декември 2017 г., от 52 старши съдии, 38 имат ранг
„съдия във ВКС/ВАС“, 6 са с ранг „съдия в АС“, а 8 са с ранг „съдия в ОС“.
През отчетния период са приключили атестационните процедури за
четири окръжни съдии - Пламен Чакалов, Грета Чакалова, Светлана Изева и
Цветан Цветков, като са приети комплексни оценки „много добра“.
За съдиите Атанаска Букорещлиева, Михаела Добрева и Елена
Захова предложенията за провеждане на периодично атестиране са върнати,
предвид последващо решение на Пленума на ВСС по т. 17 от протокол №
27/14.09.2017 г., с което е прието, че разпоредбата на § 206, ал. 3 ПРЗ ЗИДЗСВ
(ДВ, бр.62/09.08.2016 г.) в частта „назначените до влизане в сила ЗИДЗСВ“ не е
относима спрямо магистрати, които имат придобит статут на несменяемост и са
получили две последователни положителни комплексни оценки „добра“ и
„много добра“ от периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 ЗСВ (в сила
до 09.08.2016 г.).
През отчетната година по реда на чл. 303, ал. 1 ЗСВ няма отличени
съдии. Няма съдии с наложени дисциплинарни наказания.
Към момента на изготвяне на отчетния доклад, в Окръжен съд –
Пловдив са незаети 1 щат за съдия и 1 щат за младши съдия.
Към 31.12.2016 г. числеността на съдебните служители в Окръжен
съд – Пловдив е 100 щ. бр., разпределени, както следва: ръководни длъжности –
8, обща администрация – 16, специализирана администрация – 76. Към края на
отчетната година има незаети 3 щ. бр. за съдебни служители – 1 за длъжността
„съдебен статистик“ , 1 щ. бр. за длъжността „съдебен секретар“ и 1 щ. бр. за
длъжността „съдебен деловодител“ През отчетния период не са налагани
дисциплинарни наказания на съдебни служители.
При горните данни /61 съдии и 100 съдебни служители/
съотношението служители/съдии в Окръжен съд – Пловдив през 2017 г. е 1/1.64.
В отчетния си доклад председателят на съда е обосновал
необходимостта от увеличаването броя на съдебните служители – съдебни
помощници /с 4 щ. бр./, системни администратори /с 1 щ. бр./, съдебни секретари
/с 5 щ. бр./ , съдебни деловодители /с 2 щ. бр./ и куриер /с 2 щ. бр./ с оглед
натовареността на съда и осигуряване нормалната правораздавателна работа.
Към 31.12.2017 г. магистратските длъжности в Окръжен съд Стара Загора са 24 бр., от които 1 председател, 3 заместник–председатели, 18
окръжни съдии и 2 младши съдии. Има 1 незаета щатна бройка за длъжността
“съдия”, след освобождаване на съдия Румяна Тихолова Шмилева, на основание
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чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ. През периода 2014 г. – 2017 г. щатната численост на
съдийския състав не е променяна.
В съда са обособени три отделения – гражданско, наказателно и
търговско и фирмено. Съдиите са разпределени съответно, като в наказателно
отделение работят 10 съдии, в търговско и фирмено отделение работят 6 съдии и
в гражданско отделение работят 7 съдии. Отделенията се ръководят от заместник
- председателите Даниела Телбизова – гражданско отделение, Димитър Христов
- търговско отделение и Спасена Драготинова - наказателно отделение.
Към 31.12.2017 г. числеността на съдебните служители в Окръжен
съд - Стара Загора е 51 щатни бройки, включително и 3 бр. съдебни помощници.
Има незаета 1 щатна бройка за длъжността архивар. Структурата на съдебната
администрация е следната: ръководни длъжности - 3, обща администрация – 11,
специализирана администрация – 38. През изминалата година не са настъпили
съществени промени в състава на съдебните служители. Постигнато е до голяма
степен оптимизиране работата на съдебната администрация.
Въпреки че Окръжен съд - Стара Загора е сред най-натоварените
окръжни съдилища в страната, според административния ръководител на съда,
на този етап не е необходимо щатът на съдиите да се коригира. В отчетния
доклад е обоснована единствено необходимостта от увеличаване числеността на
съдебната администрация с 1 щатна бройка за длъжността “ връзки с
обществеността ”.
При горните данни /24 съдии и 51 съдебни служители/
съотношението служители/съдии в Окръжен съд – Стара Загора през 2017 г. е
1/2.12.
И през 2017 г. Окръжен съд - Пазарджик разполага с 21 щатни
бройки за магистрати, разпределени по длъжности, както следва:
административен ръководител – председател, заместник-председатели – 2;
окръжни съдии – 16 и младши съдии - 2. Към 31.12.2017 г. са заети 19 щатни
бройки за съдии. Предвид натовареността на отделните съдии, както и с оглед
постъплението на дела в съда, към настоящия момент не се налага увеличение на
съдийския състав.
В Окръжен съд - Пазарджик са обособени две колегии –
наказателна и гражданска. В наказателната колегия с ръководител Александър
Александров – заместник-председател на съда, са сформирани 2 въззивни
състава. Гражданска колегия се състои от две отделения – въззивно гражданско
и търговско. Ръководител на въззивно гражданско отделение е Елеонора
Серафимова – административен ръководител – председател на съда, като към
края на отчетния период в отделението са обособени 3 въззивни състава.
Ръководител на търговско отделение е Илияна Димитрова – заместникпредседател.
Броят на съдебните служители към 31.12.2017 г. е 39. Структурата
на съдебната администрация е следната: ръководни длъжности - 3, обща
администрация – 9, специализирана администрация – 27. Коефициентът на
съотношение съдии/служители в съда е 1/1.86.

41
В
отчетния
доклад председателят на съда е обосновал
увеличението на щата за съдебни служители с 3 щатни бройки – 1 за длъжността
„служител по сигурността на информацията“ и 2 за длъжността „съдебен
секретар“.
В Окръжен съд - Хасково по утвърдено щатно разписание през
отчетната година има общо 19 щатни бройки за магистрати, от които 16 - съдии,
и 3 - младши съдии, всички заети към 31.12.2017 г. Съдийските щатове са
разпределени, както следва: председател, заместник–председатели – 2, окръжни
съдии – 13, младши съдии – 3. Заместник - председател и ръководител на
гражданско отделение е Милена Дечева. заместник - председател и ръководител
на наказателно отделение е Милена Петева - Георгиева. През 2017 г. няма
промяна в съдийския и ръководен състав на съда.
И през отчетния период правораздавателната структура на съда
включва две отделения. Наказателно отделение - с обща численост 7 съдии и с
обособени 3 въззивни състава, в които участват и младши съдии, като всеки от
съдиите разглежда както първоинстанционни, така и въззивни производства.
Гражданско отделение е с обща численост 9 съдии, като в отделението работят 9
еднолични състава, разглеждащи първоинстанционни граждански и търговски
дела, както и 3 въззивни състава.
Одобреното щатно разписание на Окръжен съд - Хасково към
31.12.2017 г. включва 37 щатни бройки за съдебна администрация. Структурата
на съдебната администрация е следната: ръководни длъжности - 3, обща
администрация – 9, специализирана администрация – 25. Коефициентът на
съотношение съдии/служители в съда е 1/1.95. В края на отчетния период всички
щатни бройки в съдебната администрация са заети.
В отчетния доклад председателят на съда е обосновал
необходимостта от 1 щатна бройка за длъжността съдебен служител „Връзки с
обществеността“.
В Окръжен съд - Смолян през 2017 г. съдийските щатове са общо
13 бр., в това число 1 младши съдия. Разпределението им по длъжности е, както
следва: административен ръководител – председател, заместник – председатели 2, окръжни съдии - 9 и младши съдия - 1.
И през 2017 г. съдиите са разпределени в две отделения гражданско
и търговско отделение, в което правораздават четири съдии и наказателно
отделение - трима съдии, като има и два въззивни състава - шест съдии.
Заместник председател на гражданско и търговско отделение е Тоничка Кисьова,
а на наказателно отделение - Елен Маламов.
Почти през целия отчетен период Окръжен съд - Смолян работи с
намален състав от двама съдии, тъй като един се е завърнал от отпуск по
майчинство на 25.09.2017 г., а младши съдията е командирована в СГС в
периода 22.02.2016 г. – 24.06.2017 г., а от 25.06.2017 г. е назначена за съдия в
Районен съд – Златоград. Поради недостиг на съдии, вкл. и освобождаване на
длъжността за административен ръководител, през годината в Районен съд –
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Златоград са командировани за срок от по три месеца трима съдии от Окръжен
съд - Смолян – Росица Кукудева, Мария Славчева и Володя Янков. За
подпомагане работата на Районен съд – Мадан, за срок от два месеца през 2017 г.
в този съд е била командирована и окръжния съдия Тоничка Кисьова.
Към 31.12.2017 г. 11 съдии са с ранг „съдия във ВКС/ВАС“ и един –
с ранг „съдия в АС“.
През 2017 г. няма поощрени и наказани съдии в Окръжен съд
Смолян.
Одобреното щатно разписание на Окръжен съд Смолян към
01.01.2017 г. включва 28 щатни бройки за съдебна администрация. Структурата
на съдебната администрация е следната: ръководни длъжности - 2, обща
администрация – 5, специализирана администрация – 21. Коефициентът на
съотношение съдии/служители в съда е 1/2.15. В края на отчетния период всички
щатни бройки в съдебната администрация са заети. По преценка на
административния ръководител в съда няма необходимост от кадрови промени.
През отчетния период в Окръжен съд - Кърджали съд има 10
щатни бройки за съдии, в това число една - за младши съдия. Разпределението
по длъжности е, както следва: председател, заместник-председатели – 2, съдии –
6 и един младши съдия. През 2017 г. няма промени в щатния и в ръководния
състав на съда.
В съда няма обособени отделения. Със заповед на
административния ръководител е извършено разпределение на съдиите при
разглеждането на делата по видове, както следва: наказателни дела - първа и
втора инстанция, се разглеждат от 3 съдии, граждански дела - първа и въззивна
инстанция и търговски и фирмени дела – от 6 съдии.
В края на отчетния период щатната численост на съдебните
служители в съда е 18 бр. Структурата на съдебната администрация е следната:
ръководни длъжности – 2, обща администрация – 5, специализирана
администрация – 11. Съотношението съдии/съдебни служители е 1/1.80.
Преценката на административния ръководител е, че с оглед обема на работа и
средномесечната натовареност на съдиите от Окръжен съд – Кърджали, няма
необходимост от промени в щата по отношение броя на съдиите и на съдебните
служители.
В обобщен вид, щатната численост на окръжните съдилища в
апелативния район в края на 2017 г. е представена в следната таблица:
окръжен съд

съдии

служители

общо

съдия/служител

Пловдив

61

100

161

1/1.64

Стара Загора

24

51

75

1/2.12

Пазарджик

21

39

60

1/1.86

Хасково

19

37

56

1/1.95
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Смолян

13

28

41

1/2.15

Кърджали

10

18

28

1/1.80

2. Движение на делата в окръжните съдилища
Работата на съдиите от окръжните съдилища в апелативната зона се
илюстрира най-пълно от статистическите таблици за всеки съд, приложени към
настоящия доклад. В самия доклад данните се представят в обобщен вид, ведно
със сравнителен анализ на натоварването и движението на делата.
Окръжен съд Пловдив
Наказателни дела:
През 2017 г. са постъпили общо 2564 бр. наказателни дела от
всички видове. От тях НОХД – 249 бр., ЧНД - 1374 бр., частни наказателни дела
/разпити/ - 141 бр., ВНОХД – 309 бр., ВЧНД – 489 бр., НАХД – 2 бр.
При 157 останали несвършени в началото на отчетния период,
общият брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 2721 /от тях
НОХД – 305 и ВНОХД - 379/.
Свършените наказателни дела в този съд са 2553 бр. /от тях НОХД –
237 и ВНОХД - 314/, от които със съдебен акт по същество – 2322 бр. и с
прекратяване – 231 бр.
До 3 месеца приключват 94 % /2392 от 2553/ от всички наказателни
дела в ОС Пловдив, което е показател за много добра работа. При НОХД делът
на свършените в горния срок е в размер на 78 %, при ВНОХД този дял е 71 %.
Със споразумение са приключили 110 бр. НОХД /46 % от всички
свършени НОХД/.
През 2017 г. общо 32 бр. НОХД са прекратени в резултат на
допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални
нарушения.
По реда на бързото производство са били разгледани общо 22 бр.
НОХД.
По реда на съкратеното съдебно следствие са били разгледани общо
41 бр. НОХД /17% от всички свършени НОХД/.
Оправдателни присъди са постановени по 2 бр. НОХД.
При общ брой на съдените лица по НОХД - 324, осъдени са били
260, а оправдани – 8. Броят на наказателните дела, по които съдебните актове са
били обжалвани и/или протестирани, е 288. В края на отчетния период,
несвършени са останали общо 168 наказателни дела.
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Граждански дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. граждански дела от всички видове са
3178 бр. При заварени 568 бр. несвършени в началото на годината, общото
количество на гражданските производства за разглеждане е 3746 бр.
За цялата 2017 г. са приключени общо 3120 производства, от които
решени по същество – 2601 и прекратени - 519.
Свършените в тримесечен срок дела са, както следва:
първоинстанционни граждански дела – 114 бр. или 34%, частни
първоинстанционни граждански дела – 65 бр. или 98%, въззивни граждански
дела – 1330 бр. или 79% и въззивни частни граждански дела – 999 бр. или 98%.
Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 647, а на
висящите в края на годината – 626.
Търговски дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. търговски дела от всички видове са
807 бр. При заварени 482 бр. несвършени в началото на годината, общия брой на
търговските производства за разглеждане е 1289.
За цялата 2017 г. са приключени общо 862 производства, от които
решени по същество – 658 бр. и прекратени – 204 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са 431 бр. или 50 %.
Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 297, а на висящите
в края на годината – 427.
Фирмени дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. фирмени дела са 142 бр. Общият брой
на фирмените дела за разглеждане е 152 бр.
За цялата 2017 г., са приключени общо 147 производства, от които
решени по същество – 144 и прекратени - 3.
Свършените дела в тримесечен срок са 145 бр. или 99 %.
Броят на всички обжалвани фирмени дела е бил 2, останали
несвършени в края на отчетния период са 5 дела.
Административни дела:
През 2017 г. няма постъпили такива дела. Няма останали
несвършени в края на периода.
Обобщените статистически данни сочат, че за 2017 г. в Окръжен
съд - Пловдив всички постъпили дела са били 6691 бр. При тези постъпления за
разглеждане са стояли общо 7908 бр. дела, при общ брой свършени дела за
годината 6682 /от тях 82 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за периода
от сравняваните 3 години, движението е:
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година
2014
2015
2016
2017

постъпили
7056
6870
7015
6691

за разглеждане
8684
8382
8284
7908

свършени
7171
7113
7067
6682

Сравнението на показателите по години сочи, че през 2017 г. има
сериозен спад на броя на постъпилите дела спрямо предходната година,
респективно и на делата за разглеждане и броя на свършените дела.
Окръжен съд - Стара Загора
Наказателни дела:
През 2017 г. са постъпили общо 1312 бр. наказателни дела от
всички видове.
От тях НОХД – 97 бр., ЧНД - 832 бр., ЧНД /разпити/ - 71 бр.,
ВНОХД – 133 бр., ВЧНД – 155 бр. и НАХД – 24 бр.
При 68 останали несвършени в началото на отчетния период,
общият брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 1380 бр. /от
тях НОХД – 127 бр. и ВНОХД – 155 бр./.
Свършените наказателни дела в този съд са 1289 бр. /от тях НОХД –
111 бр. и ВНОХД – 123 бр./, от които със съдебен акт по същество – 1193 бр. и с
прекратяване – 96 бр.
До 3 три месеца приключват 95 % /1223 от 1289/ от всички
наказателни дела в ОС Стара Загора, което е показател за добра работа. При
НОХД делът на свършените в горния срок е в размер на 78 %, а при ВНОХД
този дял е 67 %.
Със споразумение са приключили 38 бр. НОХД /34,23 % от всички
свършени НОХД/.
По реда на бързото и незабавното производство няма образувани
дела.
По реда на съкратеното съдебно следствие са били разгледани общо
27 бр. НОХД /24,32 % от всички свършени НОХД/.
През 2017 г. общо 14 бр. НОХД са прекратени в резултат на
допуснати на досъдебното производство съществени процесуални нарушения.
Оправдателна присъда е постановена по 1 бр. НОХД.
При общ брой на съдените лица по НОХД - 139, осъдени са били
105 лица, а оправдани – 1 лице. Броят на наказателните дела, по които съдебните
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актове са били обжалваните и/или протестирани е 90. В края на отчетния
период, несвършени са останали общо 91 бр. наказателни дела.
Граждански дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. граждански дела от всички видове са
1251 бр. При заварени 168 бр. несвършени в началото на годината, общото
количество на гражданските производства за разглеждане е 1419 бр.
За цялата 2017 г. са приключени общо 1184 производства, от които
решени по същество – 996 бр. и прекратени – 188 бр .
Свършените в тримесечен срок дела са, както следва:
първоинстанционни – 108 бр. или 70 %, частни първоинстанционни – 117 бр.
или 100 %, въззивни граждански дела – 447 бр. или 78 % и въззивни частни дела
– 334 бр. или 100 %.
Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 206, а на
висящите в края на годината – 235 бр.
Търговски дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. търговски дела от всички видове са
284 бр. При заварени 184 бр., несвършени в началото на годината, общият брой
на търговските производства за разглеждане е 468.
За цялата 2017 г. са приключени общо 270 производства, от които
решени по същество – 199 бр. и прекратени – 71 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са 153 бр. или 57 %.
Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 101, а на висящите
в края на годината – 198 бр.
Фирмени дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. фирмени дела са 56 бр. Общият брой
на фирмените дела за разглеждане е 56.
За цялата 2017 г. са приключени общо 56 производства, от които
решени по същество са 56 бр.
Свършените дела в тримесечен срок са 56 бр. или 100 %.
Няма обжалвани фирмени дела, като няма И останали несвършени в
края на отчетния период.
Административни дела:
През 2017 г. няма постъпили и разгледани такива дела.
Обобщените статистически данни сочат, че за 2017 г. в ОС - Стара
Загора всички постъпили дела са били 2903 бр. При тези постъпления за
разглеждане са стояли общо 3323 бр. дела, при общ брой свършени дела за
годината 2799 /от тях 87 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за периода
от сравняваните 3 години, движението е:
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Година
2014
2015
2016
2017

постъпили
2513
2527
2698
2903

за разглеждане
3148
3088
3146
3323

свършени
2587
2640
2726
2799

Сравнението на показателите по години сочи, че е налице
увеличаване на обема на работа през отчетната година спрямо 2017 г.
Окръжен съд - Пазарджик
Наказателни дела:
През 2017 г. са постъпили общо 913 бр. наказателни дела от всички
видове.
От тях НОХД – 89 бр., ЧНД - 517 бр., ЧНД /разпити/ - 50 бр.,
/ВНОХД – 154 бр., ВЧНД – 99 бр., НАХД – 4бр.
При 50 останали несвършени в началото на отчетния период,
общият брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 963 /от тях
НОХД – 89 бр. и ВНОХД – 175 бр./.
Свършените наказателни дела в този съд са 907 бр. /от тях НОХД –
96 бр. и ВНОХД – 152 бр./, от които със съдебен акт по същество – 822 бр. и с
прекратяване – 85 бр.
До 3 месеца приключват 96 % /870 от 907/ от всички наказателни
дела в ОС - Пазарджик, което е показател за много добра работа. При НОХД
делът на свършените в горния срок е в размер на 79 %, при ВНОХД този дял е 89
%.
Със споразумение са приключили 26 бр. НОХД /27,08 % от всички
свършени НОХД/.
През 2017 г. общо 4 бр. НОХД са прекратени в резултат на
допуснати на досъдебното производство съществени процесуални нарушения.
По реда на бързото производство има образувани 2 дела.
По реда на съкратеното производство са били разгледани общо 42
бр. НОХД /43,75% от всички свършени НОХД/.
Няма постановени оправдателни присъди.
При общ брой на съдените лица по НОХД - 109, осъдени са били 98
лица, а оправдани – 3 лица. Броят на наказателните дела, по които съдебните
актове са били обжалваните и/или протестирани, е 88. В края на отчетния
период, несвършени са останали общо 56 бр. наказателни дела.
Граждански дела:
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Постъпилите в съда за 2017 г. граждански дела от всички
видове са 878 бр. При заварени 86 бр. несвършени в началото на годината,
общото количество на гражданските производства за разглеждане е 964 бр.
За цялата 2017 г. са приключени общо 876 производства, от които
решени по същество – 746 бр. и прекратени - 130 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са, както следва:
първоинстанционни граждански – 59%, частни първоинстанционни граждански
– 100%, въззивни граждански – 92% и въззивни частни граждански – 100%.
Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 191, а на
висящите в края на годината – 88 бр.
Търговски дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. търговски дела от всички видове са
213 бр. При заварени 89 бр. несвършени в началото на годината, общия брой на
търговските производства за разглеждане е 302.
За цялата 2017 г. са приключени общо 206 производства, от които
решени по същество – 159 бр. и прекратени – 47 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са 132 бр. или 64 %.
Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 110, а на висящите
в края на годината – 96 бр.
Фирмени дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. фирмени дела са 63 бр. Общият брой
на фирмените дела за разглеждане е 68.
За цялата 2017 г. са приключени общо 67 производства, от които
решени по същество – 64 бр. и прекратени – 3 бр.
Свършените фирмени дела в тримесечен срок дела са 67 или 100 %.
Няма обжалвани фирмени дела. Останало е 1 бр. несвършено
фирмено дело в края на отчетния период.
Административни дела:
През 2017 г. няма постъпили такива дела.
Обобщените статистически данни сочат, че за 2017 г. в ОС Пазарджик всички постъпили дела са били 2067 бр. При тези постъпления за
разглеждане са стояли общо 2297 бр. дела, при общ брой свършени дела за
годината 2056 /от тях 91 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за периода
от сравняваните 3 години, движението е:

49
година
2014

постъпили
1978

за разглеждане
2287

свършени
1976

2015

1998

2308

2036

2016

2142

2412

2181

2017

2067

2297

2056

Сравнението на показателите по години сочи, че през 2017 г. има
лек спад на броя на постъпилите дела, респективно на делата за разглеждане и на
свършените дела спрямо предходната 2016 г.
Окръжен съд – Хасково
Наказателни дела:
През 2017 г. са постъпили общо 838 бр. наказателни дела от всички
видове.
От тях НОХД – 76 бр., ЧНД - 470 бр., ЧНД /разпити/ - 33 бр.,
ВНОХД – 123 бр., ВЧНД – 135 бр., НАХД – 1 бр.
При 74 останали несвършени в началото на отчетния период,
общият брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 1094 /от тях
НОХД – 140 бр. и ВНОХД – 158 бр./.
Свършените наказателни дела в този съд са 859 бр. /от тях НОХД –
88 бр. и ВНОХД – 144 бр./, от които със съдебен акт по същество – 776 бр. и с
прекратяване – 83 бр.
До три месеца приключват 92 % /790 от 859/ от всички наказателни
дела в ОС Хасково, което е показател за много добра работа. При НОХД делът
на свършените в горния срок е в размер на 75 %, при ВНОХД този дял е 69 %.
Със споразумение са приключили 41 бр. НОХД /46,59 % от всички
свършени НОХД/.
През 2017 г. общо 7 бр. НОХД са прекратени в резултат на
допуснати на досъдебното производство съществени процесуални нарушения.
По реда на бързото производство има образувани 2 дела.
По реда на съкратеното съдебно следствие са били разгледани 24
бр. НОХД /27,27 % от всички свършени НОХД/.
По едно НОХД е постановена оправдателна присъда.
При общ брой на съдените лица по НОХД - 93, осъдени са били 88
лица, а оправдани – 5 лица. Броят на наказателните дела, по които съдебните
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актове са били обжалвани и/или протестирани, е 78. В края на отчетния
период, несвършени са останали общо 53 бр. наказателни дела.
Граждански дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. граждански дела от всички видове са
842 бр. При заварени 96 бр., несвършени в началото на годината, общото
количество на гражданските производства за разглеждане е 938 бр.
За цялата 2017 г. са приключени общо 856 производства, от които
решени по същество – 701 бр. и прекратени - 155 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са, както следва:
първоинстанционни – 58 бр. или 59%, частни първоинстанционни – 34 бр. или
100%, въззивни граждански дела – 452 бр. или 93% и въззивни частни дела – 234
бр. или 99 %.
Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 124, а на
висящите в края на годината – 82 бр.
Търговски дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. търговски дела от всички видове са
163 бр. При заварени 52 бр. несвършени в началото на годината, общият брой на
търговските производства за разглеждане е 215.
За цялата 2017 г. са приключени общо 158 производства, от които
решени по същество – 114 бр. и прекратени - 44 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са 87 бр. или 55 %.
Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 58, а на висящите
в края на годината – 57 бр.
Фирмени дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. фирмени дела са 29 бр. Общият брой
на фирмените дела за разглеждане е 31.
За цялата 2017 г. са приключени общо 27 производства, от които
решени по същество – 27 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са 24 бр. или 89 %.
Броят на обжалвани фирмени дела е бил 1, а останали несвършени
в края на отчетния период са 4 бр.
Административни дела:
През 2017 г. няма постъпили такива дела.
Обобщените статистически данни сочат, че за 2017 г. в ОС Хасково всички постъпили дела са били 1872 бр. При тези постъпления за
разглеждане са стояли общо 2096 дела, при общ брой свършени дела за годината
1900 /от тях 88 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за периода от
сравняваните 3 години, движението е:
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Година
2014
2015
2016

постъпили
1934
1913
2078

за разглеждане
2187
2167
2304

свършени
1933
1941
2080

2017

1872

2096

1900

Сравнението на показателите по години сочи, че през 2017 г. има
намаляване на броя на постъпилите дела, респективно на делата за разглеждане
и на свършените дела, спрямо предходните три години.
Окръжен съд – Смолян
Наказателни дела:
През 2017 г. са постъпили общо 205 бр. наказателни дела от всички
видове.
От тях НОХД – 18 бр., ЧНД /първа инстанция/ - 69 бр., ЧНД
/разпити/ - 39 бр., ВНОХД – 39 бр., ЧНД /втора инстанция/– 40 бр., НАХД – 0 бр.
При 17 бр., останали несвършени в началото на отчетния период,
общият брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 228 бр. /от
тях НОХД – 21 бр. и ВНОХД – 47 бр./.
Свършените наказателни дела в този съд са 207 бр. /от тях НОХД –
21 бр. и ВНОХД – 40 бр./, от които със съдебен акт по същество – 188 бр. и с
прекратяване – 19 бр.
До три месеца приключват 92 % /190 от 207/ от всички наказателни
дела в ОС Смолян, което е показател за добра работа. При НОХД делът на
свършените в горния срок е в размер на 67 %, при ВНОХД този дял е 78 %.
По реда на гл. 29 /със споразумение/ са приключили 8 бр. НОХД
/38,06 % от всички свършени НОХД/.
През 2017 г. няма НОХД прекратени в резултат на допуснати на
досъдебното производство съществени процесуални нарушения.
По реда на бързото производство има образувано 1 дело.
По реда на съкратеното съдебно следствие са били разгледани общо
4 бр. НОХД /19 % от всички свършени НОХД/.
Оправдателна присъда е постановена по 1 бр. НОХД.
При общ брой на съдените лица по НОХД - 19, осъдени са били 18
лица, а оправдани – 1 лице. Броят на наказателните дела, по които съдебните
актове са били обжалваните и/или протестирани, е 8. В края на отчетния период,
несвършени са останали общо 15 бр. наказателни дела.
Граждански дела:
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Постъпилите в съда за 2017 г. граждански дела от всички
видове са 584 бр. При заварени 54 бр., несвършени в началото на годината,
общото количество на гражданските производства за разглеждане е 638 бр.
За цялата 2017 г. са приключени общо 564 производства, от които
решени по същество – 476 бр. и прекратени - 88 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са, както следва:
първоинстанционни – 52 бр. или 73 %, частни първоинстанционни – 20 бр. или
95 %, въззивни граждански дела – 260 бр. или 92 % и въззивни частни дела – 189
бр. или 100 %.
Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 50, а на
висящите в края на годината – 74 бр.
Търговски дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. търговски дела от всички видове са 94
бр. При заварени 49 бр. несвършени в началото на годината, общия брой на
търговските производства за разглеждане е 143.
За цялата 2017 г. са приключени общо 85 производства, от които
решени по същество – 65 бр. и прекратени - 20 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са 37 или 44 %.
Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 12, а на висящите
в края на годината – 58 бр.
Фирмени дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. фирмени дела са 24 бр. Общият брой
на фирмените дела за разглеждане е 25 бр.
За цялата 2017 г. са приключени общо 23 производства, от които
решени по същество –23 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са 22 или 96 %.
Няма обжалвани фирмени дела, а останали несвършени в края на
отчетния период е 2 бр. фирмени дела.
Административни дела:
През 2017 г. няма постъпили такива дела.
Обобщените статистически данни сочат, че за 2017 г. в ОС - Смолян
всички постъпили дела са били 907 бр. При тези постъпления за разглеждане са
стояли общо 1028 бр. дела, при общ брой свършени дела за годината 879 /от тях
88 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за периода от сравняваните 3
години, движението е:
Година
2014
2015

постъпили
1035
877

за разглеждане
1206
1090

свършени
993
932
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2016
2017

895
907

1057
1028

936
879

Сравнението на показателите по години сочи, че през 2017 г. има
леко увеличение на броя на постъпилите дела спрямо 2016 г.
Окръжен съд – Кърджали
Наказателни дела:
През 2017 г. са постъпили общо 259 бр. наказателни дела от всички
видове.
От тях НОХД – 30 бр., ЧНД /първа инстанция/ - 92 бр., частни
наказателни дела /разпити/ - 17 бр., ВНОХД – 73 бр., частни наказателни дела ІІ
инстанция – 46 бр.
При 16 останали несвършени в началото на отчетния период,
общият брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 275 /от тях
НОХД – 36 бр. и ВНОХД – 80 бр./.
Свършените наказателни дела в този съд са 257 бр. /от тях НОХД –
32 бр. и ВНОХД – 73 бр./, от които със съдебен акт по същество – 233 бр. и с
прекратяване – 24 бр.
До три месеца приключват 95 % /243 от 257/ от всички наказателни
дела в ОС - Кърджали, което е показател за много добра работа. При НОХД
делът на свършените в горния срок е в размер на 84 %, а при ВНОХД този дял е
89 %.
По реда на гл. 29 /със споразумение/ са приключили 10 бр. НОХД
/31.25 % от всички свършени НОХД/.
През 2017 г. 1 бр. НОХД е прекратено в резултат на допуснати на
досъдебното производство съществени процесуални нарушения.
По реда на съкратеното съдебно следствие са били разгледани общо
13 бр. НОХД /41 % от всички свършени НОХД/.
През отчетния период няма постановена оправдателна присъда.
При общ брой на съдените лица по НОХД - 45, осъдени са били 37
лица, а оправдани лица няма. Броят на наказателните дела, по които съдебните
актове са били обжалвани и/или протестирани, е 23. В края на отчетния период,
несвършени са останали общо 18 бр. наказателни дела.
Граждански дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. граждански дела от всички видове са
265 бр. При заварени 26 бр. несвършени в началото на годината, общото
количество на гражданските производства за разглеждане е 291 бр.
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За цялата 2017 г. са приключени общо 249 производства,
от които решени по същество – 193 бр. и прекратени - 56 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са, както следва:
първоинстанционни граждански – 25 бр. или 69%, частни първоинстанционни
граждански – 9 бр. или 100%, въззивни граждански – 128 бр. или 91 % и
въззивни частни граждански – 63 бр. или 100%.
Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 61, а на
висящите в края на годината – 42.
Търговски дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. търговски дела от всички видове са 52
бр. При заварени 14 бр. несвършени в началото на годината, общият брой на
търговските производства за разглеждане е 66.
За цялата 2017 г. са приключени общо 47 производства, от които
решени по същество – 38 бр. и прекратени - 9 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са 29 бр. или 62 %.
Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 19, а на висящите
в края на годината – 19 бр.
Фирмени дела:
Постъпилите в съда за 2017 г. фирмени дела са 10 бр. Общият брой
на фирмените дела за разглеждане е 11.
За цялата 2017 г. са приключени общо 10 производства, от които
решени по същество – 10 бр.
Свършените в тримесечен срок дела са 10 бр. или 100 %.
Броят на обжалвани фирмени дела са били 3, а 1 дело е останало
несвършено в края на отчетния период.
Административни дела:
През 2017 г. не са постъпили административни дела и няма висящи
такива в края на отчетния период.
Обобщените статистически данни сочат, че за 2017 г. в ОС Кърджали всички постъпили дела са били 586 бр. При тези постъпления за
разглеждане са стояли общо 643 бр. дела, при общ брой свършени дела за
годината 563 /от тях 90 % в срок до 3 месеца/. За отчетната година и за периода
от сравняваните 3 години, движението е:
година
2014
2015
2016
2017

постъпили
604
537
504
586

за разглеждане
666
606
582
643

свършени
597
528
525
563
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Сравнението на показателите по години сочи, че тенденцията към
намаляване обема на работа за периода 2014 г. – 2016 г. е преустановена. През
отчетната година е налице увеличаване на броя на постъпилите дела, съответно –
на делата за разглеждане и свършените дела.
При
горните
статистически
данни
динамиката
на
правораздавателната дейност през 2017 г. на окръжните съдилища в
Пловдивския апелативен район може да бъде онагледена със следната таблица:
окръжен съд
постъпили
за разглеждане
свършени
6691 /7015/
7908 /8284/
6682 /7171/
Пловдив
2903 /2698/
3323 /3146/
2799 /2726/
Стара Загора
2067 /2142/
2297 /2412/
2056 /2181/
Пазарджик
1872 /2078/
2096 /2304/
1900 /2080/
Хасково
907 /895/
1028 /1057/
879 /936/
Смолян
586 /504/
643 /582/
563 /525/
Кърджали
/в скоби е броят на делата през 2016 г./
Средномесечната натовареност по щат /ОС Пловдив - 61 щата, ОС
Стара Загора – 24 щата, ОС Пазарджик – 21 щата, ОС Хасково – 19 щата, ОС
Смолян – 13 щата и ОС Кърджали – 10 щата/ на съдиите от окръжните
съдилища в апелативната зона е, както следва:
за натовареността по щат
окръжен съд

за разглеждане

свършени

Пловдив

10,80 /11,32/

9,13 /9,65/

Стара Загора

11.54 /10.92/

9.72 /9.47/

Пазарджик

9.12 /9.57/

8.16 /8.65/

Хасково

9.19 /10.11/

8.33 /9.12/

Смолян

6.59 /6.78/

5.63 /6.00/

Кърджали

5.36 /4.85/

4.69 /4.38/

/в скоби е натовареността по щат за 2016 г./
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-

за

окръжен съд

действителната

натовареност

за разглеждане

свършени

Пловдив

12,28 /13,09/

10,38 /11,16/

Стара Загора

12.04 /11.65/

10.14 /9.85/

Пазарджик

9.38 /10.44/

8.39 /9.44/

Хасково

9.53 /11.29/

8.64 /10.20/

Смолян

8.00 /8.61/

6.84 /7.63/

Кърджали

5.64 /5.20/

4.94 /4.69/

/в скоби е действителната натовареността за 2016 г./
Количеството дела, свършени в 3 – месечен срок е, както следва:
окръжен съд

брой

%

Пловдив

5487

82

Стара Загора

2440

87

Пазарджик

1866

91

Хасково

1681

88

Смолян

770

88

Кърджали

507

90

От сравнението на статистическите данни за работата на окръжните
съдилища могат да се направят следните изводи:
- През 2017 г. продължава тенденцията на увеличаване броя на
постъпилите, разгледаните и свършени дела в окръжни съдилища в Стара
Загора, в Смолян и в Кърджали, констатирана и при отчета за 2016 г.
Продължава и намаляването на постъпленията в окръжните съдилища в Пловдив
и в Хасково. През отчетната година се наблюдава леко снижаване на
постъпленията на дела в Окръжен съд - Пазарджик, с което е прекъснат възходът
им през предходните три години;
- Окръжен съд – Стара Загора е с най-висока натовареност по щат и
е почти изравнен с действителната натовареност на Окръжен съд – Пловдив.
Така тези две окръжни съдилища са с най – висока натовареност по посочените
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два
критерия.
Увеличаване
на натовареността има в Окръжен съд –
Кърджали, а намаляване – в окръжните съдилища в Пазарджик, Хасково и
Смолян;
- Кадровата необезпеченост в съдилищата /незаети щатове,
ограниченията за командироване на съдии, след промените в ЗСВ и т. н./ е
причината за разликата в данните относно натовареността по щат и
действителната натовареност. Така именно тя продължава да е основен проблем
в работата на съдилищата;
- Постъпленията на дела и незаетите щатове не са предизвикали
видимо снижаване на темпа на работа.
3. Сграден фонд и информационно осигуряване
3.1.

Сраден фонд

Окръжен съд - Пловдив се помещава в Съдебната палата в гр.
Пловдив, която включва масивна шестетажна административна сграда, ведно с
четириетажно тяло към нея, масивна двуетажна сграда – гараж и съдебни зали,
масивна четириетажна административна сграда, както и отделна сграда, на два
етажа, в която е настанено Областното звено „Охрана на съдебната власт”
Същата с издаден нов акт за публична държавна собственост /АПДС/ № 9337 от
24.02.2017 г., преминава от управлението на ВСС, под управление на
Министерството на правосъдието. Всички сгради /без терена/ са актувани като
публична държавна собственост. Стопанисването им е възложено на
председателя на Окръжен съд – Пловдив. Входовете на сградите, ползвани от
Окръжен съд – Пловдив са пригодени за улеснен достъп на лица в
неравностойно положение с действащи ескалатори за инвалидни колички.
През изминалия отчетен период за поддръжка и обновяване на
сградния фонд е извършен основен ремонт на тоалетните на 5 и 6 етаж.
Предприети са и всички необходими мерки за подготовка документацията и
задействане процедура за обществена поръчка относно два изключително важни
и нетърпящи отлагане ремонти, а именно:
- авариен ремонт на покрив над етаж 6 на шестетажна
административна сграда, част от Съдебна палата,
- авариен ремонт на хидроизолацията на покрива на подземен гараж
с вход от ул. „Фр. Ж. Кюри,” /сега архив на Районен съд Пловдив/, част от
Съдебна палата.
Паралелно с тези са извършени и множество текущи ремонти.
С писмо изходящ № 4366/09.02.2017 г. от Окръжен и Районен съд –
Пловдив е подновено искането, този път пред ВСС - комисия „Управление на
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собствеността“, /като нов титуляр поемащ
управлението
на
собствеността/, за предприемане на действия относно изготвянето на
инвестиционния проект за реконструкция и ремонт на триетажна масивна
административна сграда, част от Съдебна палата гр. Пловдив. Ремонтът касае
преустройството на съдебни зали № 5 на Окръжен съд – Пловдив и № 13 на
Районен съд – Пловдив, тъй като тези зали са с височина два етажа и ползването
им в този вид, не е рационално. Заключението на конструктивната експертиза е
че: „От технико – икономическа гледна точка е оправдано обемите на
съществуващите съдебни зали № 5 и № 13 да бъдат разделени”. Поради липса на
средства, от ВСС не е даден ход за изготвяне на инвестиционен проект и
решаване на проблема.
Основният проблем на Окръжен съд - Пловдив, свързан със
сградния фонд, е неговия недостиг за задоволяване нуждите и осигуряване на
нормални условия за работа на съдиите и съдебни служители. Той е идентичен с
проблемите на другите две съдилища в палатата – апелативен и районен и
продължава да остава без разрешение, въпреки полаганите през годините усилия
на административните им ръководства.
Окръжен съд - Стара Загора се помещава в Съдебната палата на
града.
През 2017 г. е извършен ремонт на противопожарната инсталация
на цялата сграда на Съдебна палата и подмяна на центробежна линейна помпа на
един от котлите в котелното помещение. През отчетната година са извършени и
няколко аварийни и неотложни ремонти, както и текущи такива.
Окръжен съд - Пазарджик работи в сградата на Съдебната палата
в града.
Сградата е ремонтирана основно в периода 2012 г. – 2013 г. С
цялостното саниране е постигната максимална енергийна ефективност и
оптимизиране на разходите за отопление. Допълнително намаляване на
разходите за отопление ще се постигне с подмяна на цялата отоплителна
инсталация, което не е сторено при извършване на цялостния ремонт, но е
крайно наложително предвид стария парен котел, който не се регулира и поради
това води до изразходване на много по-големи количество природен газ от
фактически необходимото. След многократни опити от страна на ръководството
да осигури финансиране за такъв основен ремонт, през октомври 2017 г.
стартира обществена поръчка за цялостна подмяна на отоплителната инсталация
в сградата, както и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. На
16.01.2018 г. на заседание на комисия, определена със заповед на
представляващия Висшия съдебен съвет, е класиран участник, на който да бъде
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възложено
изпълнението
на проектирането и изпълнението на
строителните работи по отоплителната система и достъпна среда в сградата на
Съдебна палата-Пазарджик. Договор за изпълнение на обществената поръчка все
още не е сключен.
Окръжен съд - Хасково се помещава в Съдебната палата на града.
В сградата са настанени Окръжен съд – Хасково, Районен съд –
Хасково, Окръжна прокуратура – Хасково и Районна прокуратура – Хасково,
Службата по вписванията – Хасково към Агенцията по вписвания и Областно
звено „Охрана” – Хасково към Главна дирекция „Охрана” при Министерство на
правосъдието.
През месец септември 2016 г. е направено искане до Комисия
„Управление на собствеността” на ВСС за отпускане на средства общо в размер
на 32 064 лв. за проектиране и изграждане на бетонна рампа на открито за
преодоляване на външното стълбище и доставка и монтаж на повдигателно
съоръжение на закрито за преодоляване на вътрешното стълбище във фоайето и
осъществяване на достъпа от тротоара до първия етаж на Съдебна палата –
Хасково на хора с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания. Средства
не са отпуснати през 2016 г.
Макар и
уведомени с писмо от Комисия „Управление на
собствеността” на ВСС, че искането е включено в инвестиционната програма на
ВСС за 2017 г. и е заложено в частта за привеждане сградите в съответствие с
изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хората с увреждания, то не е осъществено и през
отчетния период. В тази връзка са отправени няколко запитвания до ВСС, но и
към настоящия момент няма категоричен отговор кой трябва да го осъществи.
Тъй като това би решило обаче само въпроса с осигуряване на достъпна среда
единствено до първия етаж, е заложено е и изграждане на асансьор за
осигуряване достъп до втория и третия етаж в сградата.
Продължават проблемите и с електрическата инсталация, която е
изградена при построяване на сградата – 1937 г. Същата не е съобразена с
натоварването, с оглед настанените в сградата органи на съдебна власт и
използваните от тях сървъри, компютърни конфигурации, климатици и др.
Доколкото подмяната представлява капиталов разход и е свързано със заснемане
и изготвяне на проект на цялостната ел. инсталация на сградата, в бюджетната
прогноза е заложено поетапна подмяна в три поредни календарни години и
предвид факта от необходимия финансов ресурс (над 500 000 лева).
Окръжен съд - Смолян се помещава в Съдебната палата на града.
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През 2017 г. е извършен текущ ремонт на заседателна зала №
2 и подмяна на цялото обзавеждане, тъй като наличното е от 1979 г.
При осигуряване на средства от ВСС ще продължи подмяната и на
старите отоплителни радиатори по кабинетите и залите на втори и първи етаж
както и ремонт на заседателна зала № 1 и подмяна на обзавеждането й.
Окръжен съд - Кърджали се помещава в масивна, четириетажна
сграда в града.
Сградата е в сравнително добро състояние, като през 2017 г. не са
извършвани основни ремонти на същата, предвид липсата на средства за това в
утвърдените бюджети на окръжния и районния съд, които се помещават в нея.
Проблемът с отоплителната инсталация стои от години за цялата сграда и при
наличие на средства за капиталови разходи, следва да бъде подменена цялостно
отоплителната инсталация на сградата (без нафтовото стопанство и водогрейния
котел), с оглед цялостната амортизация на тръби, радиатори и др., които са в
експлоатация и не са ремонтирани от 1966 г. През всеки отоплителен сезон
възниква някакъв проблем, справянето с който на 100% е невъзможно. И към
днешна дата положението продължава да е такова, че всеки ден от
експлоатацията на отоплителната инсталация се явява рисков.
Продължава да е нерешен и проблемът с ел. инсталацията на цялата
сграда. Същата е на повече от 60 години и е изпълнена с кабели квадрат и
половина, което е малко с оглед консуматорите на ток в сградата. Често изгарят
предпазители, които също са много стари (физически и морално) и са поставени
в също такива табла. За ремонт и подмяна са необходими средства, които
поредна година не достигат.
Нерешен остава и проблема с помещенията за адвокати, както и
помещения за проучване на дела, както в Окръжния, така и в Районния съд.
Няма и подходящо помещение за арестанти. Граждани и адвокати имат достъп
до всички помещения в цялата съдебна палата, което е обусловено на първо
място от нефункционалността на сградата, както и от невъзможността за
въвеждане на контролиран достъп в съдебната палата, поради липсата на
помещения.
3.2. Информационно осигуряване
Окръжен съд - Пловдив разполага с необходимата компютърна и
принтерна техника. Безпроблемно функционира изградената вътрешна мрежа за
връзка между зали, деловодства, съдебни секретари, съдебни помощници и
съдии. През 2017 г., разпределението на делата по съдии и състави, в изпълнение
на чл. 9 ЗСВ, се осъществява с внедрената от ВСС, считано от 01.10.2015 г.,
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Централизирана система за случайно разпределение
на
дела,
като
протоколите за образуване и разпределяне на делата се подписват от
разпределящите с електронен подпис. Същите се публикуват автоматично и са
общодостъпни през сайта на ВСС. Случаен електронен избор се използва и при
избор на съдебни заседатели по наказателни дела, избор на ЧСИ, изразили
съгласие за събиране на вземания в полза на съдебната система.
Всички съдии и част от съдебната администрация разполагат с
неограничен високоскоростен достъп до интернет. И през отчетната година в
Съдебната палата функционира безжична (WIFI) мрежа, чрез която е осигурен
свободен достъп на граждани, съдии и служители до Интернет.
Продължава
да
функционира
изградената
вътрешноинформационна система, която позволява своевременния обмен на информация
между ръководството на съда, съдиите и съдебните служители и допринася
значително за подобряване комуникацията между тях.
През 2017 г. в служба „Регистратура“ и в деловодство на Търговско
отделение функционират два броя ПОС-терминални устройства, посредством
които граждани и фирми могат да извършват директни плащания по транзитната
сметка на съда чрез дебитни и кредитни карти. Това улеснява граждани и
адвокати, тъй като води до пестене на време, а така също и на средства, тъй като
при това плащане не се дължи такса за обслужване.
В края на отчетния период е внедрено приложението за мобилни
устройства „Мобилен призовкар“. Чрез него се подпомагат дейностите на
съдебните призовкари при отразяване в деловодната система на информация
относно връчването на призовки, съобщения и други съдебни книжа.
Приложението е интегрирано с функциониращата в съда деловодна система
САС „Съдебно деловодство“ и вградения модул „Призовкар“. В края на
годината са доставени централизирано от ВСС, след направена обществена
поръчка, 2 броя компютърни конфигурации, 3 броя двустранни принтера и 3
броя скенери. През годината са закупени със собствени средства 5 броя
мрежови лазерни принтери с двустранен печат, 1 брой диктофон, 3 броя
гигабитови суичове, 11 броя непрекъсваемите източници на електрозахранване,
1 брой дисплей за информационно табло 43“.
В Окръжен съд - Стара Загора функционира локална
компютърна мрежа изградена през 1999 г., като към момента наброява над 120
работни точки, от които 75 са работните места на всички съдии,
специализираната и общата администрация, шестте съдебни зали на съда.
Пълният опис на компютърната и периферна техника обхваща над 260 позиции компютърни конфигурации, периферия, сървъри, мрежови устройства и др.
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През 2017 г. е закупен и инсталиран сървър от среден клас със
средства, отпуснати от ВСС през месец декември 2016 г. В края на годината са
доставени, централизирано от ВСС, 29 броя компютърни конфигурации, 13 броя
двустранни принтера и 3 брой скенери.
В края на годината са осигурени средства за звукозаписна техника
за съдебна зала и мултимедиен проектор Acer Projector X1323WH.
Достъпът до Интернет е осигурен с основен доставчик “Интернет
Груп” ООД и допълнителен с Мтел от 2016 г.
И в шестте съдебни зали на съда има звукозаписна техника, като за
последната /шеста/ зала, средствата са осигурени от ВСС в края на 2017 г.
Съдът разполага със седем електронни информационни табла от
2015 г., като шест от тях са пред съдебните зали на съда и едно обединяващо,
разположено във фоайето на първия етаж на Съдебната палата.
Информационната система за управление на съдебните дела САС “Съдебно
деловодство”, разработена от “Информационно обслужване”АД гр. Варна, се
използва от месец октомври 2004 г. и обхваща напълно дейността на съдии,
деловодители и секретари в Гражданско, Наказателно и Търговско отделения,
обща администрация. Присъединените постановени съдебни актове са със
заличени данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона
за класифицираната информация. Във всички отделения на съда
новопостъпилите дела се разпределят по докладчици и се използва
Централизираната система за разпределение на делата в изпълнение на решение
по Протокол № 37/29.09.2015г. на Комисия ”Професионална квалификация,
информационни технологии и статистика” на Висш съдебен съвет. За
използването й са осигурени 15 електронни подписа и са създадени и приведени
в изпълнение “Вътрешни правила за използване на Система за автоматично
разпределение на делата в Окръжен съд - Стара Загора”. С приложението „Law
Choice“ /версия 3.3.2/ се разпределят на случаен принцип съдебните заседатели в
съответствие с чл. 72, ал. 2 ЗСВ. Във връзка с приетите Правила за отчитане на
натовареността на съдиите, в действие от 01.04.2016 г., в ОС - Стара Загора
всички съдии имат осигурен достъп до Системата за изчисляване натовареността
на съдиите в зависимост от функциите им. Създадена е организация за
отразяване на информацията за решени/прекратени дела в СИНС. В началото на
всяка седмица се въвеждат данните за решени/прекратени дела от предходната
седмица. Остава проблемът с локалната компютърна мрежа на ОС - Стара
Загора, изградена през 1999 г., т.е. структурното окабеляване е вече на 19
години. Все по-наложително е пълното й обновяване с кабели от по-висока
категория, позволяващи пренос на данни с по-висока скорост.
Окръжен съд - Пазарджик
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В края на отчетния период локалната мрежа в съда е с 4 броя
сървъра (DELL 2850 single-core – получен 2007 г., HP PROLIANT ML370 G5
закупен 2008 г., HP PROLIANT ML370 G6 закупен 2011 г.) и HP Micro G7 NHP
сървър за единен електронен портал за достъп до съдебните дела в Пазарджишки
съдебен окръг. Локалната мрежа се състои от 62 броя компютърни
конфигурации, от които 19 броя - за съдии, 32 броя - за съдебните служители, 3
броя станции - за съдебните зали, 2 работни станции - за адвокатската стая, 2
броя работни станции - в Информационен център. В мрежата са включени още 4
компютъра за информационните дисплеи за оповестяване на графиците за
съдебни заседания, 3 от тях са монтирани пред всяка съдебна зала, а в
централното фоайе се намира общ информационен дисплей за визуализиране на
информацията от 3-те съдебни зали.
През месец юни са осигурени средства за закупуване на 2 нови
компютърни системи с персонални лазерни принтери с двустранен печат за 2
съдии, които са назначени в Окръжен съд – Пазарджик. С предоставени
средства от ВСС е закупена една нова копирна машина Xerox VersalLInk B7035.
След разпределение на закупената техника от ВСС по проведената
централизирана обществена поръчка през 2017 г. Окръжен съд – Пазарджик е
получил 4 броя компютърни конфигурации, 6 броя лазерни принтери с
двустранен печат и 1 брой скенер.
В изпълнение на споразумение между Висшия съдебен съвет,
Окръжните съдилища и Агенция по вписвания, Окръжен съд – Пазарджик
продължава да изпраща по електронен път съдебните актове, подлежащи на
вписване или обявяване в Търговския регистър. Деловодителите подават с
електронен подпис документи към Агенция по вписванията. Съдебните
служители изпълняват задълженията по проект „Безхартиен обмен на
информация между съдилищата“. Сигурността на информацията на сървъра и
всички компютри се осигурява с лицензиран антивирусен софтуер „Eset Endpoint
Antivirus”. Права за ползване (лицензи) са предоставени от Висш съдебен съвет.
Делата в Окръжен съд – Пазарджик се разпределят и образуват с
Централизираната система за разпределение на делата, утвърдена по протокол №
23/07.05.2015 г., т. 33 на Висш съдебен съвет. През 2017 г. са подновени
електронните подписи за съдии за достъп до ЦСРД. В СИНС съдебните
деловодители нанасят корекции след приключване на делото и въвеждат
коригиращи коефициенти, отразени от съдия-докладчика в Работна бланка –
образец към раздел ІІ от Глава пета от „Правила за оценка на натовареността на
съдиите“.
Съдебните заседатели и ЧСИ се избират на принципа на случаен
избор с програма „Law Choice“. Съдът продължава и през 2017 г. обмен на данни
по наказателни дела в реално време между информационна система „САС“
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(Съдебна административна система) и ядрото
на
ЕИСПП
(Единна
информационна система за противодействие на престъпността).
В края на 2017 г. в съда има технически непригодна техника която
има необходимост от подмяна. Това са 6 броя компютърни конфигурации и 2
броя принтери. Има необходимост от 4 броя многофункционални устройства и 1
брой многофункционална копирна машина с автоматично подаващо устройство,
с двустранен печат (А4, А3 формат) и копиране.
В Окръжен съд - Хасково през 2017 г., след проведената от ВСС
обществена поръчка, са доставени 13 броя нови компютърни конфигурации, 11
броя принтери, 5 броя скенери. През 2016 година, отново след проведена
обществена поръчка от ВСС, в съда са доставени 40 броя компютърни
конфигурации, 2 лаптопа, 1 мултифункционално устройство, 3 броя принтери и
1 скенер, както и отпуснати средства и закупени 2 броя многофункционални
копирни машини. От наличната компютърна техника са бракувани повредените
и неподлежащи на ремонт 7 броя компютърни конфигурации, 6 броя монитори,
4 броя принтери и 5 броя скенери. Така в края на отчетния период Окръжен съд
– Хасково разполага с 67 броя компютърни конфигурации (7 от които не
работят, но са на Агенция по вписванията и на „ИО“АД и не може да се
бракуват), 2 компютъра, 12 монитора, 5 лаптопа (1 от които не работи, но е на
„ИО“АД и не може да се бракува), 3 мултифункционални устройства, 46 броя
принтери (2 от които не работят, но са на „ИО“АД и не може да се бракуват), 33
броя скенери, 1 мрежов сторидж, 3 броя сървъри и един който не се ползва, 8
броя UPS, 5 копирни машини. По този начин е подобрена значително работата в
съда и обезпечеността му с компютърна техника с добри параметри,
поддържаща най-новата операционна система.
В съдебните зали и сървърното помещение токозахранващите
устройства са с над 6 годишен експлоатационен срок, но към настоящия момент
все още осигуряват надеждна защита при токови сривове, които в съда са често
явление. През отчетната година е закупена мултимедия и екран, които са
необходими за провеждане на обучения.
Разпределението на делата се осъществява с Централизираната
система за случайно разпределение на делата, разработена от Смарт Системс
2010. Определени са лицата, които извършват разпределението и
администрирането на системата и са им закупени квалифицирани електронни
подписи за достъп до нея.
В съда функционират още три модула за случаен избор на
разработената от ВСС програма за случайно разпределение „Law Choice” – за
определяне членове на разширени състави на принципа на случайния подбор, за
електронен избор на съдебни заседатели на принципа на случайния подбор по
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НОХД и за избор на случаен принцип на ЧСИ, на които да се възлага
събирането на вземания по дела на съда.
Още от 2007 г. ОС – Хасково работи с програма за управление на
съдебни дела САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване”
АД. Всички документи по образуваните дела се сканират и се поддържа
електронна папка по всяко дело в деловодната програма, което, заедно със
съществуващата вътрешна мрежа, допринася за по-доброто обслужване на
гражданите в информационния център на съда. Всички съдебни производства,
образувани в ОС - Хасково се водят и в електронен образ на делата, като се
присъединяват всички съдебни протоколи и съдебни актове, а представените
молби от страните, заключения на вещи лица, писмени доказателства приети в
съдебно заседание и др. се сканират и присъединяват към електронната папка. В
ОС – Хасково е въведена и Системата за изчисляване на натовареността на
съдиите (СИНС) от 01.04.2016 г., в която се нанасят всички коригиращи
коефициенти, съгласно правилата, утвърдени от ВСС.
Всички съдии имат пълен достъп до правно-информационната
програма “АПИС”.
За повишаване качеството на предоставяните услуги и за улеснение
на гражданите, информацията, която им е необходима, се предоставя: чрез
интернет страницата на съда, чрез информационния център, който работи без
прекъсване; чрез информационното табло, поставено на първия етаж от сградата
и мониторите за оповестяване на графиците за съдебни заседания, монтирани
непосредствено до входа. Чрез въведеното ПОС терминално устройство се
събират приходи, свързани с дейността на съда, като предимството за
гражданите при заплащане на държавна такса чрез ПОС терминалното
устройство е, че не дължат такса за обслужване или превод.
През 2017 г. продължава работата по въведения в реална
експлоатация обмен на данни между информационните системи на съдилищата
и ядрото на ЕИСПП и Окръжен съд – Хасково обменя данни в реално време с
ядрото на Единната информационна система за противодействие на
престъпността (ЕИСПП).
През 2017 г. в Окръжен съд - Смолян са доставени 10 броя
компютърни конфигурации и 4 броя скенери. През ноември след дефектирал
сървър и анализ за нерентабилен ремонт е закупен нов сървър.
Окръжен съд - Кърджали
Към края на отчетния период съдът разполага с общо 34 броя
компютри, 2 броя сървъри, 5 броя преносими компютри, 29 броя принтери, 10
броя скенери, 34 броя UPS, 3 броя копирни машини и 2 броя цялостно аудио
оборудване за звукозапис на съдебни заседания за съдебна зала.
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Посочената компютърна техника е оборудвана със съответни
софтуерни продукти – операционни системи (Windows 7, Windows Server 2003 /
2008), антивирусни програми (ESET Endpoint Antivirus), приложен софтуер
(Microsoft Office 2003, Office 2010) и т.н. Останалата налична техника е негодна
за използване поради морално и физическо остаряване или негодност поради
неотстраними повреди, като част от нея (чиято собственост е на Окръжен съд Кърджали) предстои да бъде бракувана.
В съда има изградена локална компютърна мрежа, като е осигурен
достъп до мрежата на всички работни места в съда, вкл. и в съдебните зали.
Компютърната техника на съда позволява осигуряване на нормални условия за
работа на всички съдии и съдебни служители, работещи с такава техника.
Наличната компютърна техника позволява още и пълноценното използване през
отчетния период на инсталираната през 2003 г. и въведена в експлоатация
деловодна програма “АСУД”, разработена от фирма “Латона девелопмънт”,
доразработвана и поддържана от "Смарт Системс 2010" ЕООД, която програма е
одобрена с решение на Висшия съдебен съвет за въвеждане във всички
съдилища в страната. В програмата се въвеждат от 01.01.2004 г. постъпващите в
съда дела от всички видове /без фирмените/, а към 30.06.2004 г. в програмата са
въведени и всички несвършени към тази дата дела, образувани в предходни
години.
През м. юни 2005 г. в съда е инсталирана подобрената версия на
„АСУД”, позволяваща автоматизирано разпределение на делата между съдиите в
съда по принципа на случайния избор, като оттогава до 01.10.2015 г.
постъпващите в съда дела се разпределят по посочения принцип. На 01.10.2015
г. разпределението се извършва чрез Централизирана система за разпределение
на делата (ЦСРД).
През отчетния период
е доразработена и подобрена
функционалността на АСУД. Деловодната система позволява генерирането на
различни статистически данни – за възложените, разгледани и свършени дела от
всеки съдия за определен период от време, сроковете за свършване на делата,
обявените за решаване дела, по които няма към определен момент изготвен
съдебен акт и др., вкл. и статистическите отчети, изготвяни за ВСС и МП, което
улеснява в голяма степен работата на съда; допринася за значително
подобряване на работата на съда при образуването, движението и отчитане на
делата, респ. контрола от страна на ръководството на съда по отношение
сроковете за разглеждане на делата и изготвяне на съдебните актове; улеснява
гражданите и адвокатите при извършване на справки по конкретни дела.
През отчетния период деловодната система продължава успешно и
комуникацията с ядрото на ЕИСПП. Продължава успешно и комуникацията по
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безхартиения обмен на АСУД с останалите деловодни системи на
районните съдилища и Апелативен съд - Пловдив.
От 2016 г. е внедрена и Система за изчисляване на натовареността
на съдиите /СИНС/.
Всички съдии използват правно – информационна система Апис 7.
През отчетния период своевременно се актуализира информацията
на Интернет страницата на съда. Продължава да се използва високоскоростна
интернет услуга по оптичен кабел, антивирусната защита се извършва с
получените лицензи от ВСС за антивирусната програма ESET Endpoint Antivirus,
която е инсталирана на компютрите на съдии и служители.
V. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА НА
СЪДИЛИЩАТА И ОБЕЗПЕЧЕНОСТТА НА АПЕЛАТИВНИЯ РАЙОН
Предмет на тази част от годишния доклад е сравнение на
показателите за натовареност на Апелативен съд - Пловдив и на окръжните
съдилища в апелативния район, с тези за страната, като основа за анализ и
преценка на необходимостта от кадрови или други реорганизации в съдебния
район.
1.
Натовареност
Най-добрата мярка за обема на правораздавателна работа през
годината е сравнението му с показателите за средна месечна натовареност на
съдия за страната на равните по степен съдилища. Необходимо е да се сравняват
не само данните за натовареност по щат, а и тези относно действителната
натовареност, за да се получи вярна представа за реалното положение. Тъй като
до момента на страницата на ВСС не са публикувани годишните статистически
отчети за миналата година, данните за средна натовареност на съдия в страната
са взети от статистическите таблици за 2016 г. и І–во полугодие на 2017 г. По
отношение на работата на АС - Пловдив, това сравнение е, както следва:
-

натовареност по щат

показател

АС Пловдив

средно за страната за
2016 г.

средно за страната І
полугодие на 2017 г.

дела за разглеждане

7,23 /7,45/

8,85

10,48

свършени дела

6,42 /6,59/

7,43

7,69

/в скоби е натовареността по щат за 2016 г./
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-

действителната натовареност

показател

АС Пловдив

средно за страната за
2016 г.

средно за страната І
полугодие на 2017 г.

дела за разглеждане

7,81 /7,90/

9,33

11,38

свършени дела

6,94 /6,99/

7,84

8,35

/в скоби е натовареността по щат за 2016 г./
Окръжните съдилища следва да бъдат сравнявани с другите от тази
степен, при което данните са следните:
-

натовареност по щат

окръжен съд

към дела за разглеждане

към свършени дела

Пловдив

10,80 /11,32/

9,13 /9,65

Стара Загора

11,54 /10,92/

9,72 /9,47/

Пазарджик

9,12 /9,57/

8,16 /8,65/

Хасково

9,19 /10,11/

8,33 /9,12/

Смолян

6,59 /6,78/

5,63 /6,00/

Кърджали

5,36 /4,85/

4,69 /4,38/

средно за страната 2016 г.

12,52

10,01

средно за страната за І
полугодие на 2017 г.

15,47

10,54

/в скоби е натовареността по щат за 2016 г./
Действителната месечна натовареност, отчетена по показателите
дела за разглеждане и свършени дела, дава още по - ясна представа за реалната
работа в съдилищата:
окръжен съд

към дела за разглеждане

към свършени дела

Пловдив

12,28 /13,09/

10,38 /11,16/

Стара Загора

12,04 /11,65/

10,14 /9,85/

Пазарджик

9,38 /10,44/

8,39 /9,44/

Хасково

9,53 /11,29/

8,64 /10,20/
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Смолян

8,00 /8,61/

6,84 /7,63/

Кърджали

5,64 /5,20/

4,94 /4,69/

Средно за страната 2016 г.

14,90

11,91

средно за страната І
полугодие на 2017 г.

17,72

12,08

/в скоби е натовареността по щат за 2016 г./
Данните показват разлика между натовареността по щат и
действителната натовареност за окръжните съдилища в Пловдивския апелативен
район. Основна причина за нея са незаети щатни бройки за продължителен
период от време, през който текат конкурсните процедури, включително и
тяхното обжалване, както и на увеличението на постъпилите, респективно - на
делата за разглеждане. Натовареността на Апелативен съд - Пловдив през 2017 г.
по двата показателя е приблизително еднаква спрямо предходния отчетен период.
Окръжен съд - Пловдив и Окръжен съд - Стара Загора продължават да са сред
най-натоварените окръжни съдилища в страната, извън СГС и СпНС. Намаление
на действителната натовареност се наблюдава при Окръжните съдилища в
Пазарджик, в Хасково и в Смолян. За разлика от предходния отчетен период, през
2017 г. в Окръжен съд - Кърджали се наблюдава увеличение по двата показателя
към делата за разглеждане и свършените дела.
2. Обезпеченост на съдебния район
Мерило за кадровата обезпеченост на самите съдилища е
съотношението служители/съдии. В Апелативен съд - Пловдив то е 1/1,24, при
средно за апелативните съдилища в страната 1/1,29 за първо полугодие на 2017 г.
За окръжните съдилища в страната този коефициент за І-во полугодие на 2017 г. е
1/1,98. За Окръжен съд - Пловдив той е 1/1,64, Окръжен съд Стара Загора – 1/2,12,
Окръжен съд Пазарджик – 1/,86, Окръжен съд Хасково – 1/1,95, Окръжен съд
Смолян – 1/2,15 и Окръжен съд Кърджали – 1/1,80.

окръжен съд

съдия/служител

Пловдив

1/1.64

Стара Загора

1/2.12

Пазарджик

1/1.86

Хасково

1/1.95
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Смолян

1/2.15

Кърджали

1/1.80

Средно за страната 2016 г.

1/1.97

средно за страната І полугодие на 2017г.

1/1.98

От изнесените данни е видно, че както в Апелативен съд – Пловдив,
така и в окръжните съдилища в неговия апелативен район съотношението между
съдии и съдебни служители е около средното за страната, като само в Окръжен
съд – Стара Загора и Окръжен съд – Смолян има леко надвишение.
Същевременно, сравнението с данните в статистическите отчети, публикувани на
интернет страницата на ВСС, показва, че има значително несъответствие по този
показател за еднаквите по степен съдилища в страната. То е пряка последица от
липсата единни стандарти и критерии, които да се съблюдават при вземане на
решения за разкриване, респ. за съкращаване, на щатни бройки за съдебни
служители в съдилищата.

VI.ОБЩИ ИЗВОДИ
Констатациите в тази част на доклада съзнателно не касаят
проблеми по приложението на материалните и процесуални закони /НПК, ГПК/.
Те са свързани основно с организацията на работа в съдилищата и кадровата им
обезпеченост, което от своя страна предпоставя осъществяването на
правораздавателната им дейност при нормални условия. За целта е необходимо:
- СК на ВСС да прилага единни критерии и стандарти при
определяне на броя на щатовете за съдии и съдебни служители за еднаквите по
степен съдилища, като съобразява и степента им на натовареност. В нея, като
критерий, следва да се включат и броят на постъпилите дела. Те също са
показател, по който следва да се отчита натовареността на съдилищата, като
останалите два – дела за разглеждане и свършени дела, са свързани по-скоро с
организацията на работата, както от страна на административното ръководство
на съда, така и от съответния съдия. В тази връзка следва да се преосмисли и
използването на СИНС за вземане на управленски решения и такива, свързани с
оценка работата на отделните съдии. Понастоящем тази програма, в този й вид,
не може да се приеме за полезна, а по-скоро е възможен източник на напрежение
между колегите при преценка относно свършената работа и натовареността, за
което нееднократно са изпращани становища до СК на ВСС;
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- Да се ускорят процедурите
по
обявяване
на
конкурсите за повишаване в длъжност и преместване за свободните щатни
бройки, както и извършване на необходимите действия за тяхното своевременно
приключване от СК на ВСС. От години кадровото обезпечаване продължава да
се осигурява чрез командироване, с което решаването на проблема в едни
съдилища води до създаването на затруднения в работата на други;
- ВСС следва да прилага еднакви и ясни критерии по
отношение на отделните органи на съдебната власт при разглеждане на
предложенията, свързани с решаване на проблемите им със сградния фонд и да
се произнася своевременно по тях.
През 2017 г. личният състав на Апелативен съд - Пловдив и
на окръжните съдилища в апелативния район положи необходимите усилия за
осъществяване на правораздавателната работа. Постигнатите резултати, като
цяло, сочат на добра организация и на качествено правораздаване в апелативния
район. Показателите, свързани със сроковете за разглеждане на постъпилите в
съдилищата дела, продължават да са много добри. Между ръководството на
Апелативен съд - Пловдив и това на окръжните съдилища продължава да
съществува много добро взаимодействие. Веселин Хаджиев, Красимир Георгиев,
Миглена Тянкова, Елеонора Серафимова, Любен Хаджииванов и Георги
Милушев се справят много добре със задълженията си като административни
ръководители. Общите проблеми в работата на апелативния съд и на окръжните
съдилища се решават съвместно. Основните задачи през следващия отчетен
период продължават да са свързани с осъществяване на ефективно
правораздаване, недопускане на необосновани забавяния при разглеждането на
делата, осигуряване на кадрова стабилност, както и разумно управление на
бюджета при режим на икономии на разходите. Темпът на работа, наложен през
отчетната година, следва да бъде запазен както в апелативния, така и в
окръжните съдилища.

Пловдив
м. март 2018 г.
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