Близо 2100 дела са разгледани от Апелативен съд – Пловдив през
2018г., повечето от тях приключват в 3-месечен срок
Съдиите от Пловдивския апелативен район са сред най-натоварените в
страната. Въпреки това почти 80 на сто от делата приключват в 3-месечен
срок и същият процент се потвърждават от Върховния касационен съд. Дветрети от постъпилите дела са граждански, търговски и фирмени.
Образуваните наказателни дела през изминалата година са близо 700.
Тези данни бяха изнесени от Магдалина Иванова – председател на
Апелативен съд – Пловдив, в отчетния й доклад за 2018 г. по време на общо
събрание на съдиите. Тя посочи, че въпреки че магистратите са сред найнатоварените в страната, това не се е отразило на качественото
правораздаване.
„Към края на отчетния период съдът е работил с намален състав на
съдиите – 6 незаети съдийски щата, частично попълвани с командироване на
съдии. Действителната натовареност на съдиите остава висока и при
сравнението с общите данни за апелативните съдилища в страната
Апелативен съд – Пловдив запазва досегашните челни позиции по
показателите за натовареност по щат и действителна такава“, каза в доклада
си Магдалина Иванова.
Средно месечната действителна натовареност по показателя дела за
разглеждане е 7.17, а по отношение на свършените дела е 6.45.
През 2018 г. общият брой на постъпилите дела в Апелативен съд –
Пловдив е 2099 бр. От тях 663 бр. са били наказателни, а 679 граждански,
757 търговски и фирмени. Делата за разглеждане във всички отделения за
цялата 2018 г. са в общ размер 2380 бр. Този сбор е от постъпленията,
заварените производства и върнати от горна инстанция за продължаване
на съдопроизводствените действия. За цялата календарна година съдиите
от Апелативен съд – Пловдив са свършили общо 2143 бр. дела. От тях 81 %
(1731 бр.) са приключили в срок до 3 месеца от образуването им.
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По време на общото събрание бе отчетена и дейността на шестте
окръжни съдилища от съдебния район на Апелативен съд – Пловдив. Обемът
на постъпление на дела и натоварване на съдиите е доста над средното за
страната.
Действителната средно месечна натовареност по показателя дела за
разглеждане в окръжните съдилища е, както следва: Окръжен съд – Пловдив
– 11.89, Окръжен съд – Пазарджик – 10.57, Окръжен съд – Стара Загора –
11.61, Окръжен съд – Хасково –10.17, Окръжен съд – Смолян – 7.48 и
Окръжен съд – Кърджали – 6.12.
В съдилищата/апелативен съд, 6 окръжни и 27 районни/ в апелативния
район на Апелативен съд – Пловдив са постъпили общо 96 000 дела, от които
85 000 са приключили, като в тримесечния срок са решени 90% от делата.
Гост на общото събрание на съдиите бе съдията от Наказателната
колегия на Върховния касационен съд Румен Петров. Той поздрави колегите
си за добре свършената през 2018 годна работа и им пожела да продължават
да работят по същия начин. Съдия Петров поздрави колегите си с утрешния
професионален празник на юриста и съдебния служител, като им пожела
здраве и добър живот, за да имат спокойна атмосфера за добра работа.
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