РАЙОНЕН СЪД-ХАСКОВО
град Хасково ;бул.България №144 тел.038/601902 ; факс 038/601905,
e-mail:rshaskovo@mbox.contact.bg,
web: www.haskovo.court-bg.org

Г О Д И Ш Е Н
Д О К Л А Д
за дейността на
РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО
през 2014 година

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
НА ИНСТИТУЦИЯТА........................................................................... 2
1. РЪКОВОДСТВО...................................................................... 2
2. СЪДИИ....................................................................................... 2
3. ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ....................... 4
4. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА.............................................. 4
5. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ.......................................... 5
6. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.......................... 7
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.......................................................... 8
1. ОБЩО…………………………………………………………. 8
2. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ............................................. 9
2.1. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ............................ 9
2.2. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА................................... 12
2.3. БРОЙ РЕШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО
СЪЩЕСТВО И ПРЕКРАТЕНИ ПРОИЗВОДСТВА... 14
2.4. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА........................................................................... 16
3. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ............................................ 18
3.1. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.......................... 18
3.2. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА........................................ 21
3.3. БРОЙ РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО
И ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.................. 24
3.4. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И
ПРОТЕСТИРАНИ
СЪДЕБНИ
АКТОВЕ
ПО
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.............................................................. 26
3.5.
СТРУКТУРА
НА
НАКАЗАНАТА
ПРЕСТЪПНОСТ.................................................................................. 29
4.
КАЧЕСТВО
НА
ПОСТАНОВЕНИТЕ
СЪДЕБНИ
АКТОВЕ................................................................................................. 32
5. НАТОВАРЕНОСТ ЗА СЪДИИТЕ...................................... 41
ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ................................................... 46
ІV. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА.............................................. 55
V. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ....................................................... 57
VІ. БЮРО СЪДИМОСТ............................................................... 58
VІІ. ИЗВЪРШВАНИ ПРОВЕРКИ В РАЙОНЕН СЪД– ХАСКОВО И
МЕРКИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ…… 59
VІІІ. ПРОБЛЕМИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ
ЗАКОНИ /ГПК, АПК И НПК/............................................................ 62
ІХ. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ……………………….… 65
Х. ПРОЕКТИ. ИНИЦИАТИВИ. СЪБИТИЯ…………………. 69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1

Настоящият годишен доклад за дейността на Районен съд – Хасково през
2014 г. се изготвя в изпълнение на чл.80 ал.1 т.2 б. «а» от Закона за съдебната
власт, като се основава на сведенията в годишните статистически отчети за
работата на съда през последните три календарни години, както и на
допълнителни данни за дейността на институцията.
Районен съд - Хасково е най-големият първоинстанционен съд в съдебния
окръг на Окръжен съд - Хасково, намиращ се в областния център, като
районът му покрива териториите на Община Хасково, Община Стамболово и
Община Минерални бани. Община Хасково обхваща 37 населени места с
население от общо 94 156 жители, Община Стамболово - 26 населени места с
общо 5 934 жители, а Община Минерални бани - 12 населени места с общо
население 5 899 жители /по данни на НСИ към 01.02.2011 година/.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА
ИНСТИТУЦИЯТА.
1. РЪКОВОДСТВО.
Административен ръководител - председател на Районен съд /РС/ Хасково е Мария Ангелова Ангелова, встъпила в длъжност на 20.07.2012 г.,
след проведен избор и на основание решение на Висш съдебен съвет /ВСС/ София по протокол № 31 от заседание, проведено на 19.07.2012 г.
Заместник на административния ръководител – заместник - председател
на Районен съд - Хасково е Даниела Колева Николова, считано от 22.12.2009
г., на основание решение на ВСС - София по протокол № 53 от заседание,
проведено на 17.12.2009 г. Тя е определена през 2006 г. и за председател на
“Наказателно отделение” на РС - Хасково.
Със Заповед № 388/19.09.2012 г. на административния ръководител на
съда, за председател на “Гражданско отделение” на РС – Хасково е определена
съдия Нели Делчева Иванова. По силата на Заповеди № 544/ 21.12.2012 г. и №
498/19.12.2014 г. на административния ръководител на съда, тя е определена,
да замества административния ръководител на РС-Хасково, в случай на
едновременните негово и на заместник административния ръководител
отсъствия.
2. СЪДИИ.
Щатът на Районен съд - Хасково към 01.01.2014 г. включва 10 щатни
бройки за длъжността “съдия”, в т.ч. административен ръководител и една
щатна бройка за заместник на административния ръководител. През отчетния
период всички щатни бройки за длъжността «съдия» бяха заети и през 2014 г.
съдиите при Районен съд - Хасково работиха в пълен състав.
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През отчетния период Васил Любомиров Панайотов - съдия при РС Хасково беше един от одобрените кандидати за осеммесечен стаж в
Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург,
Франция, по изпълнявания от ВСС проект «Подкрепа за Висшия съдебен
съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността
на съдебната система» по НФМ. Поради тази причина, считано от 16.11.2014 г.
същият ползва продължителен неплатен отпуск.
В тази връзка, бе отправено искане от административния ръководител на
РС-Хасково до административния ръководител на ОС-Хасково, в съда да бъде
командирован съдия от друг районен съд от съдебния район на Хасковски
окръжен съд или младши съдия от Окръжен съд-Хасково, считано от
17.11.2014 г., на мястото на отсъстващия съдия Панайотов, поради неговата
невъзможност да изпълнява длъжността си. На основание заповед № АД–
215/07.11.2014 г. на административния ръководител - председател на ОСХасково, на мястото на съдия Васил Панайотов в РС - Хасково бе
командирован за срок от 3 месеца, считано от 17.11.2014 г. до 17.02.2015 г.,
младши съдия при ОС-Хасково Недялко Паталов, който пое делата на VІІ - ми
граждански състав на РС - Хасково.
В Районен съд – Хасково са обособени две отделения – Гражданско и
Наказателно, което дава възможност за специализацията на магистратите,
както и за по - високото качество на правораздаването. Съдиите са
разпределени в тези две отделения, както следва:
Гражданско отделение на Районен съд – Хасково - административен
ръководител - председател Мария Ангелова; съдия Нели Иванова –
председател на отделението; съдия Павлина Господинова; съдия Валентина
Иванова; съдия Васил Панайотов и съдия Петър Вунов.
Наказателно отделение на Районен съд – Хасково - заместник
председател Даниела Николова – председател на отделението; съдия Мартин
Кючуков; съдия Гроздан Грозев и съдия Пламен Георгиев.
Към края на 2014 г., от магистратите в Районен съд – Хасково – седем са
повишени на място в по-горен ранг, както следва: в ранг „съдия в Апелативен
съд” - административният ръководител - председател Мария Ангелова, зам.
административният ръководител - зам. председател Даниела Николова, съдия
Нели Иванова и съдия Павлина Господинова; и в ранг „съдия в Окръжен съд”
– съдия Мартин Кючуков, съдия Гроздан Грозев и съдия Васил Панайотов.
През отчетния период, с решение по протокол № 26 от заседание на
ВСС, проведено на 19.06.2014 г., съдия Павлина Господинова е повишена на
място в по - горен ранг - „съдия в АС”, считано от датата на вземане на
решението.
През 2014 г. се проведе атестиране на четирима от съдиите при Районен
съд – Хасково, в резултат на което им беше определена комплексна оценка от
атестирането „много добра”, както следва:
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Проведе се атестиране по чл. 196 т.1 от ЗСВ, на съдия Петър Вунов, като
с решение на ВСС по протокол № 30 от заседание, проведено на 03.07.2014 г.,
му е определена комплексна оценка „много добра“ и същият придоби статут
на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.
След проведено периодично атестиране по чл. 196 т. 2 от ЗСВ, на съдия
Васил Панайотов, с решение на ВСС по Протокол № 35 от заседание,
проведено на 24.07.2014 г., му е определена комплексна оценка „много
добра”, а с решение по протокол № 45 от заседание, проведено на 15.10.2014
г., същият е повишен на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата
на вземане на решението.
След проведено периодично атестиране по чл. 196 т.2 от ЗСВ на съдия
Мартин Кючуков, с решение на ВСС по Протокол № 52 от заседание,
проведено на 13.11.2014 г., му е определена комплексна оценка от
атестирането „много добра”.
След проведено периодично атестиране на Мария Ангелова –
административен ръководител - председател на РС-Хасково, с решение на
ВСС по протокол № 62 от заседание, проведено на 18.12.2014 г., й е
определена комплексна оценка при атестирането „много добра”.
3. ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.
Щатът на Районен съд - Хасково към 31.12.2014 г. включва 3 щатни
бройки за длъжността “държавен съдебен изпълнител”, които през отчетния
период са заети от държавните съдебни изпълнители - Марияна Павлова
Павлова – ръководител на ДСИ, Марияна Костова Василева и Красимира
Василева Гонгалова.
След продължително отсъствие, поради ползване на отпуск за временна
неработоспособност, държавен съдебен изпълнител Красимира Гонгалова се
завърна на работа, считано от 12.05.2014 г., когато отново бе включена в
разпределението на изпълнителните дела. Считано от 10.12.2014 г. ДСИ
Красимира Гонгалова ползва неплатен отпуск по чл. 167а ал.1 от КТ в размер
на 6 месеца.
4. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА.
Щатът на Районен съд - Хасково към 31.12.2014 г. включва 2 щатни
бройки за длъжността “съдия по вписванията”, заети от Дора Петкова
Манолова – Димова – ръководител на съдиите по вписванията при Районен
съд - Хасково и Мариян Иванов Маринов - съдия по вписванията при Районен
съд - Хасково, назначен на длъжността считано от 31.03.2014 г., след проведен
конкурс.
Считано до назначаването на Мариян Маринов, длъжността съдия по
вписванията при РС-Хасково се заемаше от Иван Георгиев Граматиков, при
условията на чл. 68 ал.1 т.4 от Кодекса на труда - до провеждането на конкурс.
5. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ.
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Администрацията на РС - Хасково по щатно разписание се състои от
съдебен администратор, обща и специализирана администрация.
Общата администрация се състои от четирима служители –
административен секретар, главен счетоводител, системен администратор и
касиер - домакин.
Към 31.12.2014 г. специализираната администрация е организирана в
„Регистратура”, „Наказателно деловодство”, „Гражданско деловодство”,
„Архив”, „Съдебни секретари”, Бюро “Съдимост”, „Връчване на призовки и
съдебни книжа” и „Съдебно - изпълнителна служба”. В тези служби работят
общо 25 съдебни служители.
Техническите длъжности са две чистачки и един шофьор, съвместяващ и
длъжността „куриер”.
В Районен съд – Хасково е постигнато максимално възможното
оптимизиране на работата на съдебната администрация. Съдебните служители
работят изключително отговорно, срочно и качествено; с готовност поемат
изпълнението и на допълнително възлагана им работа. В съда са разработени и
утвърдени и се прилагат ефективно вътрешни политики, правила и процедури
по управление на човешките ресурси; подбор на кадри, назначаване на нови
служители, въвеждане и обучение на новоназначените съдебни служители и
обучение и повишаване квалификацията на останалите, атестиране,
повишаване в ранг и заплащане, служебна и трудова дисциплина,
санкциониране. През отчетния период са повишени в ранг общо седем съдебни
служители. Между служителите в Районен съд – Хасково са изградени
изключително колегиални и екипни взаимоотношения. Голяма част от тях
съвместяват задълженията си по начин, допускащ взаимната им заменяемост
при отсъствия на титуляр. Благодарение на това, се осигурява нормалното
функциониране на деловодствата и службите в Районен съд – Хасково и в
случаи на краткотрайни или по-дългосрочни отсъствия на служители;
включително и в условията на незаета понастоящем длъжност на „съдебен
администратор”.
Съобразно приетите от ВСС критерии, съотношението на броя на
служителите към броя на магистратите е следното :
o общ брой служители/магистрати - 3,3;
o общ брой служители/магистрати, вкл. ДСИ и СВ - 2,2.
Одобреното щатно разписание на Районен съд - Хасково към 31.12.2014
г. включва 33 щатни бройки за съдебна администрация /обща и
специализирана/. От тях към 01.01.2014 г. в РС - Хасково бяха заети 31 щатни
длъжности, като налице бяха една незаета щатна бройка за длъжността
«съдебен администратор» и една незаета щатна бройка за длъжността
«съдебен секретар».
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През отчетния период, считано от 17.02.2014 г., продължително отсъства
съдебният секретар Веселина Димитрова Красева, поради ползване на
законоустановен отпуск поради временна неработоспособност и на
законоустановен отпуск, поради бременност и раждане.
На основание даденото с решение на ВСС – София по т.4.4.8. по
протокол № 31 от заседание, проведено на 25.07.2013 г., през отчетния период
в РС-Хасково се проведоха два конкурса за назначаване на съдебни служители
в съда, а именно - за 1 щатна бройка за длъжността «системен администратор»
и за 1 щатна бройка за длъжността «съдебен секретар».
След проведения конкурс за длъжността «системен администратор»,
беше сключен трудов договор с класирания на първо място кандидат - Марина
Златкова Тенева, считано от 09.07.2014 г., при условията на чл.70 ал.1, вр. чл.
67 ал.1 т.1 от КТ.
След проведения конкурс за длъжността «съдебен секретар», беше
сключен трудов договор с класирания на първо място кандидат - Елена
Петкова Стефанова, считано от 28.07.2014 г., при условията на чл.70 ал.1, вр.
чл. 67 ал.1 т.1 от КТ.
Считано от 21.06.2014 г. беше прекратено трудовото правоотношение
със съдебния служител Златка Ангелова Петкова, заемаща длъжността
«съдебен деловодител» в служба «регистратура» на РС - Хасково, след
подадено от нея предизвестие за прекратяване на трудовия й договор по
взаимно съгласие, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст.
На така освободената щатна бройка, след дадено съгласие от ВСС –
София за преназначаване на съдебен служител с решение по протокол № 30 от
заседание, проведено на 03.07.2014 г., считано от 15.07.2014 г. беше
преназначена Даниела Петрова Атанасова от длъжността «съдебен секретар».
Освободената щатна бройка за длъжността «съдебен секретар» беше заета
считано от 28.07.2014 г. от Дарина Минкова Петрова /класирана на второ
място на горецитирания конкурс за длъжността «съдебен секретар»/, при
условията на чл. 68 ал.1 т.4 от КТ, до провеждане на конкурс, на основание
дадено от ВСС съгласие със същото решение.
През 2014 г. административният ръководител – председател на РС Хасково отправи искане за увеличаване на щатната численост на РС-Хасково
с две нови щатни бройки за съдебни служители, една за длъжността «младши
6

специалист-счетоводител» и една за длъжността «съдебен деловодител» в
СИС. Така отправеното искане беше отхвърлено от ВСС с решение по
протокол № 22 от заседание на 09.04.2014 г., с мотиви: липса на финансови
средства по бюджета на съдебната власт. В края на месец октомври, по искане
на Комисия «Съдебна администрация» при ВСС, административният
ръководител на съда й представи свое становище относно необходимост от
съдебен служител на длъжност «експерт /специалист/ счетоводител», във
връзка с регистрацията на РС-Хасково по ЗДДС за услугите предоставяни от
ДСИ, но към момента не е взето становище от ВСС по същото.
С искане от 22.10.2014 г. административният ръководител – председател
на Районен съд - Хасково отправи поредно искане до ВСС - София за даване
на съгласие за обявяване на конкурс и назначаване на съдебен служител на
свободната щатна бройка за длъжността «съдебен администратор». Към
момента няма произнасяне по същото.
Така, към 31.12.2014 г. в съдебната администрация на РС - Хасково има
незаета една щатна бройка за длъжността «съдебен администратор», чието
спешно заемане продължава да е наложително, по съображенията, изложени в
предходните два годишни доклада за дейността на институцията, които
продължават да са актуални и към настоящия момент.
6. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
За повишаване на квалификацията си, през 2014 г. съдиите при Районен
съд - Хасково са участвали в общо 19 специализирани обучения, организирани
от Националния институт на правосъдието – София, Окръжен съд - Хасково,
Административен съд - Хасково, Международна социална служба - България
и др.
В 12 обучения, организирани от НИП-София, са участвали общо
шестима съдии при РС - Хасково; в 2 обучения, организирани от Окръжен
съд-Хасково съвместно с НИП-София, са участвали общо 10 съдии от РСХасково; в 1 обучение, организирано от Административен съд-Хасково по
ОПАК са взели участие 5 съдии; в 1 обучение по проект „Правосъдие-приятел
на детето”, организирано от Международна социална служба – България, са
взели участие двама съдии от РС-Хасково; в 1 обучение, организирано от
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и финансирано от НФМ, са
взели участие двама съдии.
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През 2014 г. в Апелативен съд – Пловдив беше проведена среща –
семинар по режима на ЗПУКИ, организиран от Комисията по предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС на Висш
съдебен съвет и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси, на която взе участие административният ръководител - председател
на РС-Хасково.
Съдия Васил Панайотов участва в подбора и е един от одобрените
кандидати за провеждане на осеммесечен стаж в Регистратурата на
Европейския съд по правата на човека в Страсбург, Франция. Проектът се
изпълнява от ВСС под наименованието «Подкрепа за Висшия съдебен съвет,
свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на
съдебната система» по Норвежкия финансов механизъм, по който е
предвидено изпращането на 9 български съдии на стаж в Регистратура на
Европейския съд по правата на човека в Страсбург, Франция, един от които е
именно съдия Васил Панайотов от Районен съд-Хасково, провеждащ този
стаж към момента.
През 2014 г. за повишаване на квалификацията си един държавен
съдебен изпълнител при Районен съд - Хасково е посетил специализирано
обучение за работа с новостите в програмния продукт „Jes“, използван от
държавните съдебни изпълнители при РС-Хасково и „Съдебно-изпълнителна
служба“ при РС-Хасково.
И през 2014 г. служителите на Районен съд-Хасково повишаваха своята
квалификация, чрез участие в различни обучения. През отчетния период
съдебни служители посетиха общо 14 специализирани обучения. От тях 11
обучения, организирани от НИП-София, и посетени от 15 съдебни служители;
1 обучение за работа с новостите в програмния продукт „Jes“, посетено от 2
съдебни служители; 1 специализирано обучение за IT специалисти, посетено
от 1 съдебен служител; 1 обучение за безопасност и здраве при работа,
посетено от трима съдебни служители.
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.
1. ОБЩО.
През 2014 година в Районен съд - Хасково са постъпили общо 4 001
броя дела, от които 3 992 са новообразувани и 9 дела - върнати от горна
инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. През 2014 г. 2
729 броя са новообразуваните граждански дела и 1 263 броя са
новообразуваните наказателни дела. Общия брой постъпили дела през 2014 г.,
е с 686 броя дела по-малко, в сравнение с предходния отчетен период, когато
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те са били общо 4 687 броя, и с 1 068 броя по-малко в сравнение с 2012 г.,
когато те са били 5069 броя.
През отчетния период общият брой на делата за разглеждане е 4 509
броя дела, от които 3 148 броя граждански и 1 361 броя наказателни дела. Този
общ брой е със 746 броя дела по-малко, в сравнение с предходния отчетен
период, когато те са били общо 5 255 броя, и с 1 234 броя дела по-малко в
сравнение с 2012 г., когато те са били общо 5 743 броя.
В края на отчетния период са останали общо 384 несвършени дела, от
които 304 граждански дела и 80 наказателни дела. Този общ брой е със 124
броя дела по-малко, в сравнение с предходния отчетен период, когато те са
били общо 508 броя, и със 184 броя по-малко в сравнение с останалите
несвършени към 31.12.2012 г. 568 броя дела.
Горните данни се обобщават в следната таблица:
Година

Общ
брой Общ брой дела Общ
брой
останали
постъпили
за разглеждане несвършени дела в края
дела
на отчетния период

2012

5069

5743

568

2013

4687

5255

508

2014

4001

4509

384

2. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ.
2.1. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.
Общият брой на гражданските дела за разглеждане към 31.12.2014 година
е 3 148 броя.
Сравнителният им анализ с предходните отчетни периоди сочи на
тенденция на намаление на общия брой граждански дела за разглеждане през
2014 г. в сравнение с 2013 г. с 856 броя и с 1047 броя в сравнение с 2012 г.,
онагледено в следната таблица:
Година

Брой граждански дела за разглеждане
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2012

4195

2013

4004

2014

3148

От общия брой граждански дела за разглеждане - постъпилите
граждански дела за 2014 г. са 2 737 броя или 86,94 % от общия брой
граждански дела за разглеждане. Този процент е по-нисък от същия през
предходния отчетен период – 89,18 % за 2013 г. Неприключилите
производства от предходен период към 01.01.2014 г. по граждански дела са
411 броя, което изразено в процентно съотношение е 13,06 % от общия брой
граждански дела за разглеждане, процент по-висок от същия за предходния
отчетен период – 10,81% за 2013 г. Този брой дела в края на отчетния период е
намален със 107 броя, в сравнение със същия в края на 2013 г. Останалите
несвършени граждански дела към края на отчетния период 31.12.2014 г. са 304
броя или 9,66 % от всички дела за разглеждане, стойност бележеща тенденция
на намаление, като за предходния отчетен период този процент е бил 10,26 %,
при 411 броя останали несвършени дела за 2013 г.; и към 31.12.2012 г. – 10,32
% при 433 броя останали несвършени дела.
По отношение на несвършените в края на отчетния период 304 броя
граждански дела следва да се отбележи още, че само през месец декември 2014
година са образувани общо 262 граждански дела /195 граждански дела и 67
частни граждански дела/, поради което практически е било невъзможно
приключването на голяма част от тези дела към 31.12.2014 г.
Неприключилите граждански производства в края на последните три
отчетни периода се онагледява в следната таблица:
Година

Неприключили
Процентен дял на
граждански производства неприключили
в края на отчетния период дела спрямо дела
за разглеждане

2012 г.

433

10,32%

2013 г.

411

10,26%

2014 г.

304

9,66%

Изложените данни са много добър атестат за срочното разглеждане и
приключване на гражданските производства от съдиите при РС-Хасково,
които ги разглеждат, бележещ устойчивост в сравнителен план.
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През отчетната година новообразуваните 2 729 граждански дела по
видове могат да бъдат обособени в следната таблица, в сравнителен план с
предходните години:
Граждански дела
Чл. 49 от СК
Чл. 50 от СК
Чл. 140 от СК
Чл. 150 от СК
Други искове по СК
Облигационни искове
Вещни искове
Делби
Искове по КТ
Актове за начет
Административни дела
чл.410 и чл.417 ГПК, Закон за
кредитните институции
Други дела
Общо

2012 г.

2013г.

2014г.

106
59
21
32
229
326
30
32
80
0
6
2372

117
77
15
22
57
380
32
39
85
0
5
2165

94
85
10
21
39
254
27
22
60
0
2
1500

423
3716

577
3571

615
2729

Изнесените данни сочат на тенденция на намаляване общия брой на
новообразуваните граждански дела през 2014 г. с 842 броя в сравнение с броя
им през 2013 г. и с 987 броя дела в сравнение с този през 2012 г. Цитираното
намаление се дължи на намаление в постъпленията преди всичко от заявления
по чл.410 и чл.417 от ГПК и исканията по ЗКИ през 2014 г. в сравнение с 2013
г. и 2012 г., съответно с 665 броя и 872 броя дела. Постъпленията през 2014 г.
бележат спад по отношение на производствата по чл.49 от СК, в сравнение с
предходните два отчетни периода съответно с 23 броя и 12 броя дела; докато
тези по чл.50 от СК бележат ръст спрямо предходните две години съответно с
8 броя и 26 броя повече. Намаление в постъпленията през 2014 г., в сравнение
с предходните два периода, се наблюдава и при облигационните искове,
вещните искове, делбите и исковете по КТ. В сравнителен план, съответно с
2013 г. и 2012 г., постъпленията могат да се обобщят така: облигационните
искове са със 126 броя и 72 броя по-малко; вещните искове – с 5 по-малко и 3
по-малко; делбите – със 17 и с 10 броя по-малко; исковете по КТ - с 25 и с 20
броя по-малко. Сравнителният анализ на постъпленията на гражданските дела
по чл.140 и чл.150 от СК през 2014 г. бележи лек спад, в сравнение с тези през
2013 г. и 2012 г. - по чл.140 от СК, съответно с 5 броя и 11 броя, и по чл.150 от
СК, съответно с 1 брой и 11 броя. Констатира се и спад в постъпленията на
административни дела в сравнение с предходния отчетен период, които за
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2014 г. са 2 броя, при 5 броя за 2013 г. и 6 броя за 2012 г. В сравнителната
таблица прави впечатление, че има спад на постъпленията на другите искове
по СК през 2014 г. и увеличение в броя на постъпилите «Други дела» през
същия период, в сравнение с предходните два. Но последните разлики се
дължат и на обективна причина. На основание заповед на административния
ръководител на РС - Хасково, считано от 01.01.2013 г. въведеният помощен
шифър «0100-дежурство», попадащ в категорията «Искове по СК» в
програмния продукт на ВСС за разпределение на граждански дела, се заличава
и се създава нов помощен шифър «0885 - частни граждански дела по
дежурство». По този начин производствата по чл.130 ал.3 от СК, чл.165 ал.4 от
СК и чл.6 ал.2 от СК, които в предходните години са разпределяни по шифър
«0100-дежурство» /искове по СК/, през 2014 г. и 2013 г. са разпределяни по
шифър «0885 - частни граждански дела по дежурство», поради което за 2014 г.
и 2013 г. са дадени в колона «Други дела». За сравнение: през 2014 г. са
постъпили 615 броя «Други дела», които са с 38 повече в сравнение с 2013 г. и
със 192 броя повече от 2012 г.; а «други искове по СК» са 39 броя за 2014 г.,
които в сравнение с 2013 г. и 2012 г. са по-малко съответно с 18 броя и със 190
броя дела.

2.2.

БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА.

През 2014 година свършените граждански дела са общо 2 844 броя.
Свършените дела в срок до 3 месеца от първото съдебно заседание до
обявяване на съдебния акт са 2 553 броя, като относителният им дял към общо
свършените граждански дела през 2014 година е 90% .
Брой свършени граждански дела и брой свършени в 3-месечен срок
граждански дела
Година

Брой свършени
граждански дела

Брой свършени
граждански дела

%

в 3-месечен срок
2012

3762

3447

91.63%

2013

3593

3337

92,9 %

2014

2844

2553

90%

Гражданските дела се насрочват за съдебни заседания и се решават в
законовите срокове, което е видно и от отчетените 90% свършени през 2014 г.
граждански дела в 3-месечен срок, който показател е несъществено занижен, в
12

сравнение с отчетените през 2013 г. и 2012 г. 92,9% и 91,63%. Същевременно,
както се посочи, несвършените граждански дела в края на отчетния период са
304 бр. и относителният им дял към общия брой граждански дела за
разглеждане е 9,66 %. За сравнение, неприключилите производства в началото
на отчетния период 01.01.2014 г. са 411 броя и тяхното процентно
съотношение е 13,06 % от общия брой граждански дела за разглеждане.
Анализът на горните стойности дава основание, да се направи извод за
устойчивост на високата срочност по разглеждане и приключване на
гражданските производства през последните три години от съдиите, въпреки
множеството им произнасяния в закрити съдебни заседания по подготовката
на делата и администрирането им, при действащия ГПК; което е много добър
атестат за работата на съдиите, разглеждащи граждански дела при Районен съд
– Хасково.
Въведените в Районен съд - Хасково времеви стандарти, касаещи
сроковете за образуването, администрирането и разглеждането на делата и
изписването на съдебните актове се спазваха от съдиите от Гражданско
отделение на РС-Хасково. Въведените ежемесечни справки по съдии докладчици за спазване на законоустановените срокове и за причините за
нарушаването им, създаденият регистър на отводите и изготвянето на
ежемесечни справки за тях - доведоха до по – ефективен мониторинг, както от
самите съдии-докладчици на собствената им работа, така и от
административния ръководител на работата на Гражданското отделение като
цяло. Те способстваха за своевременната ежемесечна отчетност по различни
показатели, съпоставимостта между различните съдебни състави в
Отделението и вземането на адекватни мерки за преодоляване на констатирани
забавяния в различните етапи от производствата, отново преди всичко от
докладчиците по делата. Не на последно място, послужиха като допълнителен
мотив за съдиите за все по-висока срочност на приключване на гражданските
производства.
Причините за забавяне на съдебните производства по граждански дела,
през настоящия отчетен период, както и през предходния такъв, могат да се
обобщят по следния начин: нередовно връчване на съдебни книжа и призовки,
ненадлежното оформяне на връчените съдебните книжа, отлагане на делата по
молби на страната и на пълномощника й, несвоевременно внасяне от страните
на определен депозит за вещо лице, несвоевременно изготвяне на назначени
експертизи, недовеждане от страните по делото на допуснатите по тяхно
искане при режим на довеждане свидетели, неизпълнение от страните на
дадени им от съда указания с проекта за доклад по делото или с друго
разпореждане, и т.н. Същите се преодоляват до голяма степен, благодарение
много доброто администриране на делата и предварителната им подготовка от
страна на съдиите-докладчици, използването на дисциплиниращи средства по
процесуалния закон, от работата им в екип със съдебните деловодители и
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секретари, от повишеното ниво на качеството на обслужване на гражданите,
вкл. и посредством съвременните бързи технологични възможности за това
/чл.42 ал. 3 и 4 от ГПК/.

2.3. БРОЙ РЕШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО И
ПРЕКРАТЕНИ ПРОИЗВОДСТВА.
Общо свършените през 2014 година граждански дела са 2 844 броя.
През 2014 година са решени по същество общо 2 523 дела, от които 821
граждански дела и 1702 частни граждански дела.
За сравнение, през 2013 г. са решени по същество 3 268 дела, от които
893 граждански дела и 2375 частни граждански дела, а през 2012 година са
решени по същество общо 3 408 дела, от които 815 граждански дела и 2 593
частни граждански дела.
Сравнителният анализ сочи на тенденция на спад на решените по
същество граждански дела през 2014 г., в сравнение с тези през 2013 г. със 72
броя и лек ръст в сравнение с тези през 2012 г. с 6 броя; както и на тенденция
на намаление на решените по същество частни граждански дела през 2014 г., в
сравнение с тези през 2013 г. с 673 броя, и в сравнение с тези през 2012 г. с 891
броя. Това кореспондира с горните сравнителни данни относно видовете
новопостъпили граждански дела през трите отчетни периода.
Решени по същество граждански дела и частни граждански дела:
Година

Общо решени
граждански
дела

Брой граждански
дела, решени по
същество

Брой частни
граждански дела,
решени по същество

2012

3408

815

2593

2013

3268

893

2375

2014

2844

821

1702

През 2014 година са прекратени общо 321 граждански дела, от които
239 граждански дела и 82 частни граждански дела. През 2013 година са
прекратени общо 325 граждански дела, от които 254 граждански дела и 71
частни граждански дела, а през 2012 г. са прекратени общо 354 граждански
дела, от които 270 граждански дела и 84 частни граждански дела. В сравнение
с прекратените през 2013 г. и 2012 г. брой граждански дела, през 2014 г. се
отчита съответно спад с 15 и с 31 броя дела. В сравнение с прекратените през
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2013 г. и 2012 г. брой частни граждански дела, през 2014 г. се отчита съответно
увеличение с 11 броя дела и спад с 2 броя дела.
Прекратени граждански дела и частни граждански дела:
Година

Общо прекратени Брой граждански
граждански дела дела, прекратени

Брой частни граждански
дела, прекратени

2012

354

270

84

2013

325

254

71

2014

321

239

82

Обобщеният анализ на причините за прекратяване на съдебните
производства по граждански дела показва, както и през предходния отчетен
период, че те се свеждат основно до следните причини:
- прекратени, поради неотстраняване на нередовност на искова молба
/чл.129 ГПК/;
- прекратени, поради десезиране на съда и поради постигане на съдебна
спогодба между страните / чл.232, чл.233 и чл.234 ГПК/;
- прекратени брачни дела по чл.50 СК, поради неявяване на молител в
съдебно заседание, и при развод по исков ред, поради неявяване на ищеца без
уважителна причина /чл.321 ал.1 ГПК/;
- прекратени, когато не е поискано възобновяването им в 6-месечния
срок по чл.231 от ГПК, след като са били спрени по чл.229 ал.1 т.1 от ГПК;
- прекратени, поради недопустимост на иска /чл.130 от ГПК/;
- прекратени и изпратени за разглеждане на родово или местно
компетентния съд, прекратени с повдигнат спор за подсъдност, прекратени
поради отвод на целия съдийски състав на Районен съд - Хасково.
Гореизложените данни за работата на Гражданско отделение на Районен
съд – Хасково се обобщават в следната таблица по различните видове
производства:
Таблица за 2014 г.: Постъпили граждански дела; свършени, от тях в 3-месечен
срок, със съдебен акт по същество, прекратени граждански дела.

Висящи в Постъпили през
началото
годината
на

Свършени дела
Всичко за

Със

Прекратени
производства
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година периода
Видове дела

-в т.ч.
разглеждане
съдебен
В срок до 3
новообразувани
акт по
месеца
По
и върнати от
същество
Всичко
Всичко
други
горна инст. за
Спог. по 234
причини
продължаване
ГПК
на съдопроизв.
Брой
%
действия

Граждански
дела по общия
ред

2014

213

387

600

447

293

66%

326

121

18

103

Производства по
чл.310ГПК

2014

15

34

49

38

36

95%

29

9

1

8

Админстративни
дела

2014

1

2

3

3

3

100%

2

1

0

1

Частни
граждански дела

2014

5

330

335

326

318

98%

275

51

0

51

Дела по чл.410 и
чл.417 ГПК

2014

6

1455

1461

1458

1458 100%

1427

31

0

31

Дела от и срещу
търговци

2014

122

200

322

246

158

64%

185

61

4

57

Други граждански
дела

2014

49

329

378

326

287

88%

279

47

0

47

Общо
граждански
дела

2014

411

2737

3148

2844

2553

90%

2523

321

23

298

2.4. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ
ДЕЛА.
За отчетния период пред въззивната инстанция са обжалвани общо 261
съдебни акта, постановени по граждански дела, което съставлява едва 9,18 %
от общия брой постановени актове по свършени граждански дела. За
сравнение този процент през през 2013 г. е бил 8,29 % , а за 2012 г. е бил
7,74%, като е налице тенденция на несъщественото му завишаване през
годините.
Тези данни се онагледяват в следната таблица:
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Годи
на

Свършени
граждански
дела

Обжалван Свършен
и съдебни
и
актове по наказател
гражданск
ни дела
и дела

Обжалвани и
протестирани
съдебни
актове по
наказателни
дела

Общо
свършени
дела

Общо
обжалвани и
протестирани
съдебни актове
по гр.и нак.
дела

2012

3762

291

1413

376

5175

667

2013

3593

298

1154

349

4747

647

2014

2844

261

1281

199

4125

460

От върнатите през 2014 г. от въззивна и касационна проверка 270
съдебни актове, постановени по граждански дела, са потвърдени 189 броя,
отменени 45 броя и изменени 36 броя съдебни акта. В процентно съотношение
същите данни имат следният израз: 70 % потвърдени, 16,67 % отменени и
13,34 % изменени съдебни акта. В сравнителен план с предходния отчетен
период, когато налице са били 64,81 % потвърдени, 20,99 % отменени и 14,20
% изменени съдебни акта; а за 2012 г. - 64,86 % потвърдени, 17,89 % отменени
и 17,25 % изменени съдебни акта - наблюдава се увеличение по отношение
потвърдените съдебни актове, спад на отменените и на изменените такива.
Следва да се отбележи, че поради инстанционния контрол и
продължителността във времето на въззивното и касационно производства,
посочените като потвърдени, отменени и изменени съдебни актове по
граждански дела касаят и дела, които са приключили в предходни години.
Поради тази причина и отчетеният през 2014 г. общ брой обжалвани съдебни
актове по граждански дела не е равен на отчетения през същия период общ
брой на върнатите от инстанционен контрол.
Горните данни се онагледяват в следната таблица:
Процент на
потвърдените актове
към общо върнатите
от инстанционна
проверка

Процент на
отменените актове от
общо върнатите от
инстанционна
проверка

Процент на
изменените
актове от общо
върнатите от
инстанционна
проверка

2012

64,86%

17,89%

17,25%

2013

64,81%

20,99%

14,20%

2014

70,00%

16,67%

13,34%

Година

Сред основанията за пълна и частична отмяна на обжалваните съдебни
актове по граждански дела, приоритетно място заемат неправилно приложение
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на материалния закон, свързани с анализа на събраните доказателства или
направените въз основа на тях правни изводи, необоснованост и неправилна
оценка на отделни доказателства. Относително малък е делът на отменените
съдебни актове по обективни причини - представяне на нови доказателства
пред въззивната инстанция и десезиране на въззивния съд. Незначителен е
броят на отменените съдебни актове поради произнасяне по непредявен иск
/само един случай за отчетния период/ и на обезсилените съдебни актове по
граждански дела.

3. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ.
3.1. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.
Общият брой на наказателните дела за разглеждане към 31.12.2014
година е 1 361 броя .
Сравнителният им анализ с предходните отчетни периоди сочи на
увеличаване на общия брой наказателни дела за разглеждане през 2014 г. в
сравнение с 2013 г. със 110 броя и на спад в сравнение с 2012 г. със 187 броя;
онагледено в следната таблица:
Година

Брой наказателни дела за разглеждане

2012

1548

2013

1251

2014

1361

От общия брой наказателни дела за разглеждане - новообразуваните
наказателни дела за 2014 година са 1 263 броя или 92,8 % от общия брой
наказателни дела за разглеждане. Този процент сочи на тенденция на
увеличаването му в сравнение с предходните отчетни периоди, когато е бил
89,2 % за 2013 г. и 87,4 % за 2012 г. Неприключилите производства от
предходен период към 01.01.2014 г. по наказателни дела са 97 броя, което
изразено в процентно отношение е 7,12 % от общия брой наказателни дела за
разглеждане, процент бележещ тенденция на намаляване в сравнение със
същия за предходните отчетни периоди – 10,8 % за 2013 г. и 12,6 % за 2012 г.
Останалите несвършени наказателни дела към края на отчетния период
31.12.2014 г., са 80 броя или 5,87% от всички дела за разглеждане, процент
също бележещ тенденция на намаляване в сравнение с този за предходните
отчетни периоди – 7,75 % при 97 останали несвършени дела за 2013 г. и 8,72 %
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при 135 останали несвършени дела за 2012 г. Този брой дела в края на
отчетния период е намален със 17 броя. Съпоставката на тези данни дава
основание, да се даде много добра оценка на работата на съдиите от
Наказателно отделение по срочно разглеждане и приключване на
наказателните производства, бележеща устойчивост в сравнителен план.
Неприключилите наказателни производства в края на последните три
отчетни периода и процентното им съотношение спрямо делата за разглеждане
се онагледява в следната таблица:

Година

Неприключили наказателни
производства в края на
отчетния период

Процентен дял на
неприключили дела спрямо
дела за разглеждане

2012 г.

135

8,72%

2013 г.

97

7,75%

2014 г.

80

5,87%

През отчетната година, новообразуваните 1263 наказателни дела по
видове могат да бъдат обособени в следната таблица, в сравнителен план с
предходните години:
Наказателни дела
НОХД
АНД
НЧХД
УБДХ
ЧЛ.78 А НК
ЗНЗ отм., ЗЗ
НЧД
ЧЛ.87 – 88 НК
КУМУЛАЦИИ
Общо

2012 г.

2013 г.

2014 г.

315
514
47
14
37
12
329
11
74
1353

240
444
52
7
36
5
297
12
23
1116

249
440
28
7
35
10
446
4
44
1263

При постъпленията на наказателните дела прави впечатление
увеличаване в общия брой на образуваните през 2014 г. дела, в сравнение с
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предходната година. През отчетната 2014 г. са образувани 147 дела повече от
предходната 2013 година и 90 дела по-малко от 2012 година. Значителен е
ръстът на броя на новобразуваните частни наказателни дела – през 2014 г. са
образувани 149 броя повече ЧНД в сравнение с 2013 г. и със 117 броя повече
от 2012 г., което има своето обяснение. По силата на решение на ВСС от
19.05.2011 г., считано от тогава не се образуват дела в случаите на издавани
разпореждания от председателя на районния съд или оправомощено от него
лице за предоставяне на достъп до данните по чл. 250а ал. 1 от ЗЕС. Това
положение се промени с влизане в сила на Правилника за администрацията в
съдилищата, издаден от Висшия съдебен съвет, обн. ДВ бр. 8 от 28.01.2014 г.,
от когато преписките по реда на чл. 250в ал. 1 от Закона за електронните
съобщения се образуват като частни наказателни дела. Така, от влизане в сила
на ПАС до края на отчетния период в Районен съд-Хасково са образувани 249
броя ЧНД по чл. 250в ал. 1 от Закона за електронните съобщения. Следва да се
отбележи, че от началото на отчетния период до 01.02.2014 г. в РС-Хасково са
постъпили 11 броя преписки по реда на чл. 250в ал. 1 от Закона за
електронните съобщения, които не са образувани като дела.
От друга страна, от 15.05.2012 г. по постъпилите от КУИППД
/понастоящем КОНПИ/ в РС-Хасково искания за разкриване на банкова тайна
по чл.62 ал.6 т.4 от ЗКрИ се образуват частни граждански дела, а не частни
наказателни дела. С влизане в сила на Правилника за администрацията в
съдилищата това положение беше запазено, като на основание чл.76 ал.1, т.1,
б. „в“ от ПАС частни наказателни дела се образуват по искане на прокурор за
разкриване на банкова тайна, а частни граждански дела се образуват по искане
за разкриване на банкова тайна извън тези случаи /чл. 76 ал.1 т.2, б. „б“ от
ПАС/. За сравнение - през 2012 г. са образувани – 21 ЧНД по ЗКрИ, през 2013
г. са образувани 27 броя, а през отчетната 2014 г. - само 12 броя ЧНД по ЗКрИ.
При наказателните дела от административен характер се наблюдава
минимален спад на постъпленията с 4 дела през отчетния период в сравнение с
предходната 2013 г., и със 74 дела по-малко спрямо 2012 г. Налице е спад в
постъпленията на НЧХ дела, които през 2014 г. са с 24 дела по-малко в
сравнение с 2013 г., и с 19 дела по-малко спрямо 2012 г. По отношение на
наказателните дела от общ характер се наблюдава увеличение на
постъпленията с 9 броя дела спрямо 2013 г., но и спад в сравнение с 2012 г.,
когато са били образувани 66 повече НОХД. Постъпленията на делата по чл.
78а от НК са сравнително равни на брой – с 1 дело по-малко в сравнение с
2013 г. и с 2 дела – в сравнение с 2012 г. При делата за кумулации се
наблюдава съществено почти двойно увеличаване на постъпленията през
отчетната година спрямо предходната 2013 г. с 21 броя, но образуваните през
2014 г. такива дела са по –малко с 30 броя спрямо тези през 2012 г. Наблюдава
се спад на постъпленията през 2014 г. по дела за реабилитации, наброяващи 4
броя, спрямо 12 броя през 2013 г. и 11 броя за 2012 г. При делата за
принудителни медицински мерки по Закона за здравето през 2014 г. се
наблюдава двойно увеличение на постъплението спрямо 2013 г., като през
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2014 г. са постъпили 5 броя дела повече в сравнение с предходната година и 2
дела по-малко в сравнение с 2012 г. Налице е устойчивост в постъпленията на
дела по УБДХ през последните два отчетни периода, като през 2014 г. и 2013 г.
са образувани по 7 дела, които се явяват двойно по-малко в сравнение с тези
през 2012 г.
Както се посочи, считано от 01.02.2014 г. постъпилите преписки по реда
на чл. 250в ал. 1 от Закона за електронните съобщения се образуват като
частни наказателни дела, по силата на Правилника за администрацията в
съдилищата, като до този момент са били разгледани 11 такива преписки,
необразувани в дела. Общият брой през 2014 г. на постъпилите искания по
ЗЕС възлиза на 260 броя, като по 10 броя е постановен пълен отказ, по 3 броя
– частичен отказ, а по 247 броя е дадено разрешение за достъп до данните. За
сравнение, през предходната 2013 г. са постъпили 352 броя искания, а през
2012 г. - 573 броя, като данните сочат на тенденция на същественето им
намаляване в сравнение с предходните отчетни периоди.
Горните данни могат да бъдат онагледени в следната таблица:
Година

2012
2013
2014

Брой постъпили искания Брой разрешения
по чл.250в ал.1 от ЗЕС

573
352
260

537
326
247

Брой
откази

36
26
10
3 - частични

По преписките и делата по реда на чл. 250в ал. 1 от Закона за
електронните съобщения, в Районен съд – Хасково се произнася единствено
председателят на съда и само в негово отсъствие – изрично упълномощен за
това съдия.
3.2. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
През 2014 година свършените наказателни дела са общо 1 281 броя.
Свършените наказателни дела в срок до 3 месеца от образуването до
постановявяването на съдебния акт са 1 214 броя, като относителният им дял
към общо свършените наказателни дела през 2014 година е 94,77 %. Този
показател сочи на тенденция на подобряването му, в сравнение с отчетените
през 2013 г. 93,15 % и през 2012 г. 84% ; респ. сочи на все по-срочното
приключване на наказателните производства през последните три отчетни
периода в Районен съд – Хасково, онагледено в следната таблица:
Брой свършени наказателни дела и брой свършени в 3-месечен срок
наказателни дела
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Година

Брой наказателни дела

Брой наказателни дела

свършени

свършени в 3-месечен
срок

2012

1413

1187

84 %

2013

1154

1075

93,15%

2014

1281

1214

94,77%

%

Както вече се посочи, несвършените наказателни дела в края на периода
са 80 бр. и относителният им дял към общия брой наказателни дела за
разглеждане е 5,87 %. Този показател е подобрен, спрямо неприключилите
производства в края на предходния отчетен период от 97 бр. и тяхното
процентно съотношение от 7,75 % от общия брой наказателни дела за
разглеждане и неприключилите 8,72 % при 135 останали несвършени дела за
2012 г. Несвършените дела са със 17 броя по-малко от неприключилите
производства в началото на отчетния период, и с 55 броя по-малко от
неприключилите производства към 31.12.2012 г. По отношение на
несвършените в края на отчетния период 80 броя наказателни дела следва да се
отбележи още, че само през месец декември 2014 година са образувани общо
105 наказателни дела /от които 28 НОХД, 30 АНД, 2 НЧХД и 45 ЧНД/, поради
което практически е било невъзможно приключването на голяма част от тези
дела към 31.12.2014 г.
Неприключилите наказателни производства в края на последните три
отчетни периода се онагледява в следната таблица:
Година

Неприключили наказателни
производства в края на
отчетния период

% спрямо дела за
разглеждане

2012 г.

135

8,72

2013 г.

97

7,75

2014 г.

80

5,87

През отчетния период наказателните дела се насрочваха и отсрочваха от
докладчиците, съответно в месечни и двумесечни срокове от образуването, и в
едномесечни срокове от предходното съдебно заседание. Изключения са
делата, по които е давано разрешение по чл. 252 ал. 2 от НПК от председателя
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на съда за насрочване в 3-месечния срок от образуването им. Такива са
единствено делата, незначителни на брой, образувани преди съдебната
ваканция и по време на ползване на платен годишен отпуск от съдиите докладчици. При отлагането на делата, насрочването им за съдебно заседание
е ставало в срока по чл. 271 ал. 10 от НПК.
Анализът на горните данни дава основание, да се направи извод за
устойчивост на изключително високата срочност на разглеждане и
приключване на наказателните производства през последните три години,
което е много добър атестат за работата на съдиите от Наказателно отделение
на Районен съд – Хасково.
Въведените в Районен съд - Хасково времеви стандарти, касаещи
сроковете за образуването, администрирането и разглеждането на делата и
изписването на съдебните актове се спазваха от съдиите от Наказателно
отделение на РС-Хасково. Въведените ежемесечни справки по съдии докладчици за спазване на законоустановените срокове и за причините за
нарушаването им, създаденият регистър на отводите и изготвянето на
ежемесечни справки за тях - доведоха до по – ефективен мониторинг, както от
самите съдии-докладчици на собствената им работа, така и от
административния ръководител на работата на Наказателното отделение като
цяло. Те способстваха за своевременната ежемесечна отчетност по различни
показатели, съпоставимостта между различните съдебни състави в
Отделението и вземането на адекватни мерки за преодоляване на констатирани
забавяния в различните етапи от производствата, отново преди всичко от
докладчиците по делата. Не на последно място, послужиха като допълнителен
мотив за съдиите за все по-висока срочност на приключване на накзателните
производства.
Причините за забавяне на съдебните производства по наказателни дела
могат да се обобщят, както и за предходния отчетен период, по следния начин:
нередовно призоваване или ненамиране на подсъдими и свидетели на
посочените в досъдебното производство адреси; тяхното и на защитници
неявяване в съдебно заседание; молби от подсъдими, защитници и вещи лица
за отлагане на делата, поради различни причини; служебни ангажименти на
съдебния лекар д-р Христо Еленски; липсата на експерти от съответната
област на науката и техниката, за която са необходими специални знания, или
нежелание и отказ на експерти, да изготвят заключения по назначени съдебни
експретизи; допускане на процесуално представителство по реда на чл. 25 ал.
1, вр. чл. 23 ал. 1 т. 3 от Закона за правната помощ; насрочено предварително
изслушване на страните по чл. 370 ал. 4 от НПК, но отлагане на делото за
разглеждане по общия ред; по АНД /образувани по жалби срещу наказателни
постановления/ - неизпълнение задължението на административно-наказващия
орган, да окомплектова изпратената от него в съда жалба по чл.59 и сл. от
ЗАНН с цялата административно-наказателната преписка, или да я изпрати
допълнително в случаите, когато жалбата не е подадена чрез
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административно-наказващия орган, а е постъпила в съда; искания на страните
за събиране на допълнителни доказателства и пр. Същите се преодоляват до
голяма степен, благодарение на много добрите предварителна подготовка и
администриране на делата от страна на съдиите-докладчици, използването на
дисциплиниращите разпоредби на чл. 66 и чл. 271 ал. 11 от НПК, от работата
на съдиите в екип със съдебните деловодители и секретари, от повишеното
ниво на качеството на обслужване на гражданите, в т.ч. и по връчването им на
съдебни книжа, вкл. и посредством съвременните бързи технологични
възможности за това.
3.3. БРОЙ РЕШЕНИ
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.

ПО

СЪЩЕСТВО

И

ПРЕКРАТЕНИ

През 2014 година са решени по същество общо 887 наказателни дела, от
които 88 НОХД /с постановени присъди/, 21 НЧХД, 349 АНД и 429 НЧД. В
сравнителен план крайните резултатите показват леко увеличение в броя на
решените по същество наказателни дела от общ характер през 2014 г. в
сравнение с 2013 г., а именно с 3 дела повече, и спад с 26 дела в сравнение с
2012 г.; както и тенденция на спад в броя на решените по същество АНД, в
сравнение с 2013 г. със 120 броя по-малко и в сравнение с 2012 г. с 146 броя
по-малко; наблюдава се увеличаване на решените по същество частни
наказателни дела – със 184 повече спрямо 2013 г. и с 89 брой дела повече
спрямо 2012 г. Изложените данни кореспондират с горепосоченото относно
тенденциите в общите постъпления в РС – Хасково на различните по вид
наказателни производства през последните три отчетни периода, в т.ч. и
относно настъпилата законодателна промяна - преписките по реда на чл. 250в
ал. 1 от Закона за електронните съобщения, да се образуват като частни
наказателни дела.
Общият брой прекратени наказателни дела през 2014 година е 394, от
които 164 НОХД са прекратени с определение на съда за одобряване на
споразумение по реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК, 2 НОХД са прекратени по
други причини, 5 НОХД са прекратени поради допуснати на досъдебното
производство съществени процесуални нарушения и върнати на РП –Хасково,
както и 1 АНД по чл.78а от НК е прекратено и върнато на РП-Хасково за
отстраняване на допуснати на досъдебното производство съществени
процесуални нарушения; 4 НЧХД са прекратени по спогодба, а 14 НЧХД, 132
АНД и 72 ЧНД са прекратени по други причини.
Общият брой прекратени наказателни дела през предходната 2013
година е 340, от които 134 НОХД са прекратени с определение на съда за
одобряване на споразумение по реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК, 13 НОХД са
прекратени поради допуснати на досъдебното производство съществени
процесуални нарушения и върнати на РП – 12 от които на РП – Хасково и едно
на РП-Харманли, както и 1 АНД по чл.78а от НК е прекратено и върнато на
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РП-Хасково за отстраняване на допуснати на досъдебното производство
съществени процесуални нарушения.
Общият брой прекратени наказателни дела през 2012 година е 436, от
които 206 НОХД са прекратени с определение на съда за одобряване на
споразумение по реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК, 12 НОХД и 3 АНД по
чл.78а от НК са прекратени поради допуснати на досъдебното производство
съществени процесуални нарушения и върнати на РП- Хасково.
Анализът на горните цифри показва увеличаване през отчетния период
на общия брой прекратени наказателни дела с 54 броя в сравнение с 2013 г. и
спад в сравнение с 2012 г. с 42 броя дела. Увеличение в сравнение с
предходния отчетен период 2013 г. бележи през настоящия броят НОХД,
прекратени с определение на съда за одобряване на споразумение, а именно – с
30 броя повече, а спрямо 2012 г. броят им бележи спад с 42 броя.
На фона на горепосочените сравнителни данни за броя на постъпленията
през настоящия отчетен период и през предходния от наказателни дела от общ
характер и от дела по чл. 78а от НК; впечатление прави повече от двойния
спад през отчетния период на наказателните производства, прекратени и
върнати на Районна прокуратура поради допуснати на досъдебното
производство съществени процесуални нарушения - общо 6 производства за
цялата 2014 г. при 14 такива за 2013 г.
Причините, поради които през 2014 г. съдебни производства по
наказателни дела от общ характер са прекратени и върнати на РП – Хасково, за
отстраняване на допуснати отстраними съществени процесуални нарушения,
могат да се обособят, както и през предходния отчетен период, в следните
групи:
- противоречия между обстоятелствена и диспозитивна част на
обвинителния акт, отнасящи се до съставомерни признаци на деянието и
участието на обвиняемия в него;
- непосочване в обстоятелствената част на обвинителния акт на фактите,
обуславящи съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в
осъществяването му, като тук се включва и липсата на конкретизация относно
субект, време, място и начин на извършване на престъплението;
- противоречие между фактическото описание на престъплението в
обстоятелствената част на обвинителния акт и правната му квалификация.
През отчетния период, съвместно с РП-Хасково са провеждани
обсъждания и работни срещи за причините за връщане на производствата на
досъдебна фаза за отстраняване на допуснати съществени процесуални
нарушения, като между съдии и прокурори няма съществени различия в
мненията, касаещи постановените съдебни актове.
Гореизложените данни за решените по същество и прекратени
наказателни дела в Районен съд – Хасково през 2014 година и в сравнителен
план с предходните два отчетни периода, се обобщават в следните таблици:
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Година

Брой наказателни дела

Брой наказателни дела

Решени по същество

Прекратени

2012

977

436

2013

814

340

2014

887

394

Решени наказателни дела по същество по видове:
Наказателни деларешени
НОХД
АНД
НЧХД
ЧНД
Общо

2012 г.

2013 г.

2014 г.

114
495
28
340
977

85
469
15
245
814

88
349
21
429
887

2012 г.

2013 г.

2014 г.

221
92
31
92
436

150
67
30
93
340

171
133
18
72
394

Прекратени наказателни дела по видове:
Наказателни делапрекратени
НОХД
АНД
НЧХД
ЧНД
Общо

3.4. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И
АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.

ПРОТЕСТИРАНИ

СЪДЕБНИ
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През отчетния период пред въззивната и касационна инстанция са
обжалвани, респ. протестирани, общо 199 съдебни акта, постановени по
наказателни дела, което съставлява едва 15,53 % от общия брой постановени
актове по свършени наказателни дела. Този процент бележи рязък спад през
отчетната 2014 г. в сравнение с предходните два отчетни периода, като за
сравнение през 2013 г. е той е бил 30,24 % , а през 2012 г. е бил 26,61 %.
Тези данни се онагледяват в следната таблица:
Година

Свършени
граждански
дела

Обжалвани
съдебни
актове по
граждански
дела

% на
Свършен
обжалван
и
ите
наказател
актове
ни дела
спрямо
общо
свършени
гражданс
ки дела

Обжалвани и
протестиран
и съдебни
актове по
наказателни
дела

% на
Общо
обжалван свършени
ите
дела
актове
спрямо
общо
свършени
наказател
ни дела

Общо
обжалвани
и
протестира
ни съдебни
актове по
гр. и нак.
дела

2012

3762

291

7,74%

1413

376

26,61%

5175

667

2013

3593

298

8,29%

1154

349

30,24%

4747

647

2014

2844

261

9,18%

1281

199

15,53%

4125

460

От върнатите през 2014 г. от въззивна и касационна проверка общо 223
съдебни акта, постановени по наказателни дела, са потвърдени общо 156 броя,
отменени 51 броя и изменени 16 броя съдебни акта. В процентно съотношение
същите данни имат следният израз: 69,96 % потвърдени, 22,87 % отменени и
7,17 % изменени съдебни акта.
В сравнителен план с предходните отчетни периоди, когато за 2013 г.
налице са били 71,6 % потвърдени, 19,63 % отменени и 8,8 % изменени
съдебни акта, а за 2012 г. – 73,37 % потвърдени, 19,83 % отменени и 6,8 %
изменени съдебни акта - наблюдава се тенденция на сравнителна устойчивост
на показателите.
Горните данни се онагледяват в следната таблица:
Година

Процент на
Процент на
Процент на
изменените
потвърдените актове отменените актове
към общо върнатите от от общо върнатите актове от общо върнатите
от инстанционна
инстанционна
от инстанционна
проверка
проверка
проверка

2012

73,37%

19,83%

6,80%

2013

71,60%

19,63%

8,80%

2014

69,96%

22,87%

7,17%
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При инстанционната проверка през 2014 година са отменени съдебни
актове и са върнати за ново разглеждане общо 4 наказателни дела, от които 2
от общ характер и 2 от административен характер. В сравнителен план с
предходния отчетен период, налице е рязък спад на върнатите за ново
разглеждане дела, като при инстанционната проверка през 2013 г. са отменени
съдебни актове и са върнати за ново разглеждане общо 15 наказателни дела, от
които 5 от общ характер, 6 от административен характер и 4 от частен
характер.
Следва да се отбележи, че поради инстанционния контрол и
продължителността във времето на въззивното и касационно производства,
посочените като потвърдени, отменени и изменени съдебни актове по
наказателни дела касаят и дела, които са приключили в предходни години.
Поради тази причина и отчетеният през 2014 г. общ брой обжалвани съдебни
актове по наказателни дела не е равен на отчетения през същия период общ
брой на върнатите от инстанционен контрол.
Причините за отмяна на обжалваните съдебни актове по наказателни
дела са различни, като сред тях основно място заемат неправилното
приложение на материалния закон при анализа на
доказателствената
съвкупност или направените въз основа на тях правни изводи, довели като
резулат до постановяване на незаконосъобразен и неправилен акт. Обобщени,
причините за изменение на постановените присъди, се свеждат до неправилна
преценка на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, довела като
резултат до редуциране на вида или размера на наложеното наказание. В други
от случаите, въззивният съд е изменил правната квалификация на
престъплението, като е приложил закон за по- леко наказуемото деяние или
само е изменил присъдата в наказателно-осъдителната и гражданската част,
като е увеличил или намалил размера на гражданския иск.
Анализът на резултатите от касационната проверка на отменените през
2014 г. решения по административнонаказателните дела откроява следните
групи причини: Най – голям брой решения по дела на РС-Хасково са отменени
поради
допуснати
нарушения
на
материалния
закон
в
административнонаказателното производство, или от първостепенният съд при
събиране, обсъждане и преценка на доказателствената съвкупност и
направените въз основа на нея изводи относно съставомерността и
доказаността на деянието и неговото авторство. Друга група решения са
отменени поради констатирани от касационната инстанция пороци, пропуски и
противоречия в съдържанието и задължителните реквизити на АУАН и
наказателното постановление. Тук попадат случаите на наказателни
постановления, отменени от състави на РС-Хасково поради допуснати в хода
на административнонаказателното производство съществени нарушения на
процесуалните правила, по които първоинстанционните решения са отменени,
като е прието от касационната инстанция, че процесуални нарушения не са
допуснати, или допуснатите не са съществени и не водят до нарушаване
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правото на защита на жалбоподателя, както и случаите, в които при
потвърдени от РС-Хасково наказателни постановления, решенията са
отменени с аргументи за допуснати в хода на административнонаказателното
производство съществени процесуални нарушения – по чл. 40, ал. 2, чл. 42, т. 3
и на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН. Изключително малък е броят на отменените
решения, поради допуснати от районния съд съществени процесуални
нарушения, а делата са върнати за ново разглеждане от други съдебни състави
на районния съд. Основанията за връщане на делата за ново разглеждане са
констатирани от касационната инстанция допуснати нарушения на
съдопроизводствените правила, изразили се в липса на мотиви по съществото
на спора /в случаите, когато районният съд е приел, че са допуснати
съществени процесуални нарушения/, излагане на правни съображения,
изградени върху необосновани фактически изводи, поради липса на относими
за това доказателства.
3.5. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.
През отчетната 2014 година, са приключили с влезли в сила осъдителни
присъди 86 НОХД, а 164 НОХД с определение за одобряване на споразумение
за решаване на делото по реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК, разпределени по
видове престъпления по глави от НК, както следва:
Гл. ІІ - Престъпления против личността - 13 бр.
Гл. ІІІ - Престъпления против правата на гражданите - 14 бр.
Гл. ІV - Престъпления против брака, семейството и младежта - 16 бр.
Гл. V - Престъпления против собствеността - 76 бр.
Гл. VІ - Престъпления против стопанството - 25 бр.
Гл.VІІ- Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
системи - 0 бр.
Гл.VІІІ - Престъпления против дейността на държавни органи и
обществени организации - 0 бр.
Гл. ІХ - Документни престъпления - 4 бр.
Гл. Х -Престъпления против реда и общественото спокойствие - 2 бр.
Гл. ХІ - Общоопасни престъпления - 100 бр.
Гл.ХІІ - Престъпления против отбранителната способност на Републиката - 0
бр.
Гл.ХІІІ- Военни престъпления – 0 бр.
Гл. XIV - Престъпления против мира и човечеството - 0 бр.
Наблюдава се ръст на осъдителните присъди спрямо предходния
отчетен период, както при приключилите с влезли в сила осъдителни присъди
НОХД, които са били 71, като увеличението е с 15 броя; така и при
приключилите с определение за одобряване на споразумение за решаване на
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делото по реда на чл. 381 и чл. 384 от НПК НОХД, които са били 134, като
увеличението е с 30 броя.
През отчетния период в РС - Хасково няма образувани дела със значим
обществен интерес.
Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените
прокурорски актове:
През 2014 г. по внесените от прокуратурата обвинителни актове в
Районен съд – Хасково са образувани 160 НОХД, по които са постановени 63
осъдителни присъди /без постановените присъди по неприключилите дела от
предходен период/, от които 56 са влезли в сила.
През отчетния период, от образуваните по внесен обвинителен акт
съдебни наказателни производства, 68 дела са приключили с определение на
съда по реда на чл. 384 от НПК. По внесени в съда за разглеждане
споразумения за решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК са образувани
и приключили с влязло в сила определение 89 НОХД.
Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния период са 86 бр. /в
това число и по дела от предходен период/. Осъдените лица в края на отчетния
период са 288, от които 106 лица са осъдени с влезли в сила присъди, а 182
лица по силата на одобрено от съда споразумение за решаване на
наказателното производство.
През 2014 г. в Районен съд – Хасково са постановени 5 броя
оправдателни присъди по НОХ дела. Една от постановените оправдателни
присъди не е влязла в сила и към момента подлежи на инстанционен контрол
по постъпил протест от РП-Хасково /НОХД № 877/2013 г./. Една от
постановените от РС-Хасково оправдателни присъди е отменена от въззивната
инстанция, която е постановила нова - осъдителна присъда, потвърдена от
ВКС. Три от постановените оправдателни присъди са потвърдени от
въззивната инстанция и са влезли в законна сила. През 2014 г. в Районен съдХасково има постановено и 1 решение по АНД по чл. 78 А от НК, с което
обвиняемият е оправдан по повдигнатото му обвинение, което след
инстанционната проверка по постъпил протест е потвърдено от въззивната
инстанция и е влязло в законна сила. От постановените в предходния отчетен
период и върнати през 2014 г. при инстанционния контрол три оправдателни
присъди, една присъда е отменена и вместо нея е постановена нова осъдителна присъда от въззивната инстанция /НОХД № 450/2013 г./; една
присъда е отменена, като е постановена нова присъда от въззивната инстанция,
с която подсъдимият е признат за виновен и е освободен от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание /НОХД № 630/2013 г./;
една оправдателна присъда е отменена частично, като по отношение на седем
от осемте подсъдими е постановена нова - осъдителна присъда от въззивната
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инстанция, частично изменена от касационната инстанция. През 2014 г. след
инстанционен контрол е върната и е влязла в законна сила и една оправдателна
присъда от 2012 г. по НОХД № 500/2012 г. на РС-Хасково.
В сравнителен план за последните три отчетни периода, постановените
през 2014 г. 5 броя оправдателни присъди са равни на брой на тези през 2013
г., които са наполовина по-малко от постановените през 2012 г. 10 изцяло и 2
частично оправдателни присъди.
Причините за постановяване на оправдателните присъди през 2014 г. от
състави на Районен съд – Хасково, както и през предходния отчетен период,
могат да се обобщят така: несъставомерност на деянието - събраните по
делото доказателства и установената въз основа на тях фактическа обстановка
не водят до извод за осъществен състав на престъпление и недоказаност по
отношение авторството на престъплението и по отношение на неговите
обективни или субективни признаци.
Гореизложените данни и анализи за работата през 2014 г. на
Наказателно отделение на Районен съд – Хасково, се обобщават в следните
две таблици, по различните видове производства:
Свършени дела
Всичко

Постъпил
и през
годината
в.т.ч.
новообра
зувани и
Всичко
Видове дела
Висящи в
върнати
за
година началото
от горна разглежд
на периода
инст. за
ане
продължа
ване на
съдопрои
зв.действ
ия

Прекратени производства

В срок до 3
месеца
Със
съдебен
акт по
същество
Брой

%

Върнати
Всич Спораз Спораз
ко
ум. по ум. по
за до
чл.382 чл.384
НПК
НПК
разследв
ане

По други
причини

Наказателни
общ
характер
дела

2014

31

249

280

259

233

90%

88

171

89

75

5

2

Наказателни
частен
характер
дела

2014

15

29

44

39

22

56%

21

18

0

0

0

18

Дела по
чл.78а НК

2014

1

35

36

31

30

97%

30

1

0

0

1

0

Частни
наказателни
дела

2014

8

484

492

481

480

100%

409

72

0

0

0

72

Частни
наказателни
дела разпити

2014

0

20

20

20

20

100%

20

0

0

0

0

0
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Админстрати
вно
наказателен
характер
дела

2014

42

447

489

451

429

95%

319

132

0

0

0

132

Общо
наказателн
и дела

2014

97

1264

1361

1281

1214

95%

887

394

89

75

6

224

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА - ОБЩО

ост. несв. дела

прекратени

отменени

изменени

потвърдени

общо

Дела за
разглеждане

Несв.
дела в
нач.на
периода

Постъпили дела

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

Свършени дела

42

447

489

451

128

28

163

132

38

в т.ч. до ЗГ и ЗЛОД

0

0

0

0

0

0

0

0

0

по ЗА, ЗДДС и ДОПК

2

48

50

46

35

2

7

2

4

17

211

228

218

23

11

91

93

10

по ЗУТ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

по Закона за стандартизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

по Закона за митниците

2

3

5

4

1

0

2

1

1

по Закона за конкуренцията

0

0

0

0

0

0

0

0

0

по Закона за опазване
на селскостоп.имущество и ЗОЗЗ
по Закона за опазване на околната
среда /ЗОВВПЗ/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

10

13

12

3

7

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

7

4

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

по ЗД по пътищата

по Закона за авторското право
по Закона за мерките срещу изпиране на
пари
по Закона за защита на потребителите
/ЗЗП/
по Закона за местните данъци и такси
/ЗМДТ/
По УБДХ
По
Закона
за
дискриминацията

защита

срещу

4. КАЧЕСТВО НА ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
По показателя качество на съдебните актове, оценка за работата на всеки
съдия може да се направи след съобразяване на причините, поради които един
съдебен акт е бил отменен или изменен, респ. делото е върнато за ново
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разглеждане от друг състав на съда или производството е прекратено. По този
начин преценено, качеството на правораздавателната дейност на всеки съдия
почива изцяло на основанията за отмяна и изменение на обжалваните актове,
изложени в решенията на въззивната и касационна инстанции. Отношение към
този показател има и съотношението на обжалваните общо през отчетния
период съдебни актове, постановени от съдията; спрямо общия брой
постановени от него актове, включващ и тези, които не са били атакувани от
страните в производството по реда на инстанционния контрол.
И през отчетната 2014 г., следва да се акцентира на значителния дял на
потвърдените съдебни актове на съдиите в Районен съд – Хасково, а именно
общо 345 броя потвърдени, спрямо 96 броя отменени и 52 броя изменени. В
процентно съотношение същите данни имат следният израз: 69,98 %
потвърдени, 19,47 % отменени и 10,55 % изменени съдебни акта. Същите
бележат известно подобрение, съотнесени към тези от предходните отчетни
периоди, когато за 2013 г. са били 68,24 % потвърдени, 20,31 % отменени и
11,45 % изменени съдебни акта; а за 2012 г. – 69,37 % потвърдени, 18,92 %
отменени и 11,71 % изменени съдебни акта.
Както вече се посочи, тези данни за 2014 г. по отделения са следните:
За Гражданско отделение - 70 % потвърдени, 16,67 % отменени и 13,34
% изменени съдебни акта. В сравнителен план с предходния отчетен период,
когато налице са били 64,81 % потвърдени, 20,99 % отменени и 14,20 %
изменени съдебни акта; наблюдава се увеличение по отношение потвърдените
съдебни актове с 5,19%, спад на отменените и на изменените такива съответно
с 4,32% и 0,86%.
Същевременно, обжалваните общо през отчетния период съдебни
актове, постановени по граждански дела, съставляват едва 9,18 % от общия
брой постановени актове по свършени граждански дела.
За Наказателно отделение - 69,96 % потвърдени, 22,87 % отменени и
7,17 % изменени съдебни акта, при такива за 2013 г. съответно 71,69 %
потвърдени, 19,63 % отменени и 8,8 % изменени съдебни акта. Спрямо
предходния отчетен период, налице е намаление на потвърдените актове с 1,73
%, увеличение на отменените с 3,24 % и намаление на изменените с 1,63 %.
Същевременно, обжалваните и протестирани общо през отчетния период
съдебни актове, постановени по наказателни дела, съставляват едва 15,53 % от
общия брой постановени актове по свършени наказателни дела през периода.
Изнесеното налага извод за висок професионализъм на съдиите и много
добро качество на постановените от тях съдебни актове, бележещо в общ план
подобрение спрямо предходните два отчетни периода, като повишаване на
този показател от работата на съда е възможен и желателен. За подобряване
резултатите от инстанционния контрол от значение е преди всичко,
повишаването квалификацията на магистратите от Районен съд – Хасково, позадълбочената им подготовка на делата и мотивиране на съдебните актове,
познаването на приложимите процесуални и материални закони и съдебна
33

практика, но така също и обезпечаване на нормалната им натовареност.
Съществено е значението на установяване на една непротиворечива съдебна
практика, в т.ч. и тълкувателната дейност на ВКС, по различни материални и
процесуални въпроси от областта на гражданското и наказателното право.
Качеството на съдебните актове, постановени от всеки от съдиите при
Районен съд – Хасково през 2014 г. се обобщава в следните данни и анализ;
като отново следва да се подчертае, че поради инстанционния контрол и
продължителността във времето на въззивното и касационно производства,
посочените като потвърдени, отменени и изменени съдебни актове касаят и
дела, които са приключили в предходни години, а именно:
През отчетния период съдия Мария Ангелова е разглеждала предимно
граждански дела, като има общо свършени 238 броя граждански дела, при
намалена процентна натовареност, като административен ръководител –
председател на съда, както и 211 частни наказателни дела по ЗЕС. През 2014 г.
са върнати от инстанционна проверка 19 броя обжалвани съдебни акта по дела
на неин доклад, който брой, като процентно съотношение към броя на
свършените през 2014 г. от съдия Ангелова граждански дела, представлява
7,98 %. От обжалваните общо 19 съдебни акта /12 съдебни акта по същество и
7 определения/ по граждански дела – 13 са потвърдени, 5 са отменени, 1 е
изменено. От отменените съдебни актове 3 съдебни акта по същество са
отменени изцяло, а 2 разпореждания са обезсилени от въззивния съд; 1
съдебно решение е потвърдено в една част и отменено в друга част. За
отчетния период съдия Мария Ангелова няма обжалвани съдебни актове по
наказателни дела.
Или през 2014 г. съдия Ангелова има общо 68,42 % потвърдени, 26,32 %
отменени и 5,26 % изменени съдебни акта по граждански дела от общо
обжалваните и върнати от инстанционна проверка такива.
За отчетния период съдия Даниела Николова е разглеждала
преимуществено наказателни дела, като има свършени общо 239 броя
наказателни дела и 187 граждански дела /ч.гр.д. по дежурство и ч.гр.д. по чл.
410 и чл.417 от ГПК/. През 2014 г. са върнати от инстанционна проверка 44
броя обжалвани/протестирани съдебни акта по наказателни дела на неин
доклад, който брой, като процентно съотношение към броя на свършените
през 2014 г. от нея наказателни дела, представлява 18,41 %. От обжалваните
общо 44 съдебни акта по наказателни дела /39 акта по същество и 5
определения /разпореждания/ са отменени 9 акта /отменени изцяло 7 решения
по АНД; 1 присъда по НОХД и 1 разпореждане по НОХД за прекратяване на
съдебното производство и връщане на делото на РП-Хасково/, 3 изменени акта
/1 определение по ЧНД за определяне на общо наказание; 1 изменена в
наказателно-осъдителната част присъда по НОХД и 1 присъда по НЧХД
изменена в гражданско-осъдителната й част/ и 32 потвърдени акта. За отчетния
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период съдия Даниела Николова има обжалвани два съдебни акта по
граждански дела, единият от които е потвърден и единият - изменен.
Или през 2014 г. съдия Николова има общо 72,73 % потвърдени, 20,45 %
отменени и 6,82 % изменени съдебни акта от общо обжалваните/ протестирани
и върнати от инстанционна проверка такива.
През отчетния период съдия Нели Иванова е разглеждала предимно
граждански дела, като през 2014 г. има общо 392 броя свършени граждански
дела и 22 наказателни дела. През 2014 г. са върнати от инстанционна проверка
33 броя обжалвани съдебни акта по граждански дела на неин доклад, който
брой, като процентно съотношение към броя на свършените през 2014 г. от нея
дела, представлява 8,42 %. От обжалваните общо 33 съдебни акта по
граждански дела /24 по същество и 9 определения/разпореждания/: 23 са
потвърдени, 6 са отменени /3 по същество и 3 определения/ и 4 са изменени.
От отменените актове 2 решения са отменени от въззивния съд, вместо които
са постановени нови решения, и 1 решение е обезсилено като недопустимо, а
производството по делото е прекратено; 1 определение за прекратяване на
производството е отменено от въззивната инстанция, а делото-върнато на РСХасково; 1 определение е отменено, вместо което въззивният съд е постановил
ново такова и 1 определение за прекратяване на производството е отменено по
обективни причини - представяне на нови доказателства пред въззивната
инстанция, а делото е върнато на РС-Хасково за продължаване на
съдопроизводствените действия. 4 от изменените актове са актове по същество
и са потвърдени в една част и отменени в друга част; През отчетния период
съдия Иванова има един обжалван и върнат съдебен акт по ЧНД, който е
потвърден от въззивната инстанция.
Или през 2014 г. съдия Нели Иванова има общо 69,7 % потвърдени,
18,18 % отменени и 12,12 % изменени съдебни акта от общо обжалваните и
върнати от инстанционна проверка такива.
През отчетния период съдия Павлина Господинова е разглеждала
предимно граждански дела, като има общо 358 броя свършени граждански
дела и 32 наказателни дела. През 2014 г. са върнати от инстанционна проверка
50 броя обжалвани съдебни акта по граждански дела на неин доклад, който
брой, като процентно съотношение към броя на свършените през 2013 г. от нея
дела, представлява 13,97 %. От обжалваните общо 50 съдебни акта по
граждански дела, от които 34 по същество и 16 определения: 37 са потвърдени,
6 отменени и 7 изменени. От отменените актове - 2 решения са били отменени
и въззивният съд е постановил нови, 1 разпореждане за незабавно изпълнение
на заповед е отменено; 1 разпореждане е изцяло отменено; 2 решения са
отменени изцяло по обективни причини - поради представяне на нови
доказателства пред въззивната инстанция. От изменените актове 6 акта по
същество са отменени в една част и потвърдени в друга част и 1 акт по
същество е потвърден в една част и отменена в друга по обективни причини35

представяне на нови доказателства през въззивната инстанция, които са
обусловили отмяната. За отчетния период съдия Господинова има обжалвано и
върнато едно определение по частно наказателно дело, което е потвърдено при
въззивната проверка.
Или през 2014 г. съдия Господинова има общо 74% потвърдени, 12 %
отменени и 14 % изменени съдебни акта от общо обжалваните и върнати от
инстанционна проверка такива.
През отчетния период съдия Мартин Кючуков е разглеждал
преимуществено наказателни дела, като има 244 броя свършени наказателни
дела и 188 граждански дела /ч.гр.дела по дежурство и ч.гр.дела по чл. 410 и
чл.417 от ГПК/. През 2014 г. са върнати от инстанционна проверка 73 броя
обжалвани/протестирани съдебни акта по наказателни дела на негов доклад,
който брой, като процентно съотношение към броя на свършените през 2014 г.
от него наказателни дела, представлява 29,92 %. От обжалваните общо 73
съдебни акта по наказателни дела /59 акта по същество и 14
определения/разпореждания по наказателни дела/ - са отменени 19 съдебни
акта /10 решения и 3 определения по АНД, 4 присъди по НОХД, 2
разпореждания по НОХД /, 6 съдебни акта са изменени /2 присъди по НОХД, 3
решения по АНД и 1 определение по ЧНД/ и 48 потвърдени съдебни акта. От
отменените съдебни актове: 2 присъди, постановени по НОХД, са отменени, а
делата върнати за ново разглеждане; 2 присъди по НОХД са отменени изцяло,
две разпореждания по НОХД за прекратяване на съдебното производство са
отменени изцяло, а делата върнати на РС-Хасково за продължаване на
съдопроизводствените действия. От отменените 10 решения по АНД – 1 е
отменено и върнато за ново разглеждане, 8 са отменени изцяло, 1 решение по
чл.78 а от НК е отменено от въззивния съд, а делото върнато на РП-Хасково, и
3 определения по АНД за прекратяване на производството са отменени, а
делата - върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. По
отношение на изменените съдебни актове по наказателни дела, са налице 2
присъди по НОХД - едната изменена в наказателно- осъдителната, а другата
изменена в гражданско - осъдителната част; 3 изменени решения по АНД и 1
изменено определение по ЧНД за определяне на общо наказание. За отчетния
период съдия Кючуков има обжалвани три съдебни акта по граждански дела,
от които 1 потвърден и 2 отменени.
Или през 2014 г. съдия Кючуков има общо 65,75 % потвърдени, 26,03 %
отменени и 8,22 % изменени съдебни акта от общо обжалваните/ протестирани
и върнати от инстанционна проверка такива.
През отчетния период съдия Валентина Иванова е разглеждала
предимно граждански дела, като има общо 412 броя свършени граждански
дела и 20 наказателни дела. През 2014 г. са върнати от инстанционна проверка
56 броя обжалвани съдебни акта по граждански дела на неин доклад, който
брой, като процентно съотношение към броя на свършените през 2014 г. от нея
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граждански дела, представлява 13,59 %. От обжалваните общо 56 съдебни акта
по граждански дела на съдия Валентина Иванова /48 по същество и 8
определения/ - 36 са потвърдени, 9 са отменени и 11 са изменени. От
отменените 6 акта по същество - 3 решения са отменени с постановени нови
такива, 3 решения са обезсилени като недопустими, 2 определения са
отменени изцяло и 1 определение е отменено по обективни причини представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция; изменените
актове са 11 броя, всички по същество, 9 от които са отменени в една част и
потвърдени в друга част; 1 е обезсилено в едната му част и потвърдено в
другата и 1 решение е потвърдено в една част и отменено в друга по обективни
причини- представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция. За
отчетния период съдия В.Иванова има обжалван един съдебен акт
/определение/ по частно наказателно дело, който е потвърден при въззивната
проверка.
Или през 2014 г. съдия Валентина Иванова има общо 64,29 %
потвърдени, 16,07 % отменени и 19,64 % изменени съдебни акта от общо
обжалваните и върнати от инстанционна проверка такива.
През отчетния период съдия Васил Панайотов е разглеждал предимно
граждански дела, като има общо 305 броя свършени граждански дела и 13
наказателни. През 2014 г. са върнати от инстанционна проверка 52 броя
обжалвани съдебни акта по дела на негов доклад, който брой, като процентно
съотношение към броя на свършените през 2014 г. от него дела, представлява
17,05 %. От обжалваните общо 52 съдебни акта на съдия Панайотов /38 по
същество и 14 определения/ по граждански дела – 34 са потвърдени, 11 са
отменени и 7 изменени. От отменените съдебни актове - 2 решения са
отменени изцяло, като въззивният съд е постановил ново решение, 1 решение е
обезсилено и делото върнато на РС-Хасково за произнасяне по предявения
иск; 1 решение е обезсилено и делото върнато за ново разглеждане; 2 решения
са изцяло обезсилени; 1 решение е отменено в едната му част и обезсилено в
другата част; 1 определение за прекратяване на производството е отменено, а
делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия; 1
разпореждане е отменено изцяло, а делото - върнато на РС-Хасково; 1
определение по чл. 140 от ГПК е отменено, а делото изпратено по
компетентност на друг съд и 1 определение за прекратяване на производството
е отменено, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените
действия. От изменените 7 акта на съдия Панайотов - 5 решения са отменени в
една част и потвърдени в друга, 1 решение е потвърдено в една част и
отменено в друга по обективни причини, поради представени нови
доказателства пред въззивната инстация, обусловили отмяната му; 1
определение е отменено в една част и потвърдено в друга.
Или през 2014 г. съдия Панайотов има общо 65,39 % потвърдени, 21,15
% отменени и 13,46 % изменени съдебни акта от общо обжалваните и върнати
от инстанционна проверка такива.
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През отчетния период съдия Гроздан Грозев е разглеждал предимно
наказателни дела, като има общо 252 броя свършени наказателни дела, както и
192 граждански дела /ч.гр.дела по дежурство и ч.гр.дела по чл. 410 и чл.417 от
ГПК/. През 2014 г. са върнати от инстанционна проверка 57 броя обжалвани/
протестирани съдебни акта по наказателни дела на негов доклад, който брой,
като процентно съотношение към броя на свършените през 2014 г. от него
наказателни дела, представлява 22,61 %. От обжалваните общо 57 съдебни
акта по наказателни дела /51 акта по наказателни дела по същество и 6
определения по наказателни дела/ на съдия Грозев, са отменени 15 съдебни
акта /10 решения по АНД, 3 присъди по НОХД; 1 разпореждане по НЧХД и 1
определение по ЧНД/, 4 са изменени /2 присъди по НОХД и 1 решение по
АНД са изменени в наказателната им част и 1 присъда по НЧХД е изменена в
гражданско-осъдителната й част/ и 38 са потвърдени. От отменените съдебни
актове по същество - 3 присъди по НОХД и 9 решения по АНД са отменени
изцяло; 1 решение по АНД е отменено и делото върнато за ново разглеждане.
От отменените междинни актове - 1 определение по ЧНД е отменено изцяло и
1 разпореждане по НЧХД за прекратяване на производството е отменено и
делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. През
отчетния период съдия Грозев има 8 обжалвани съдебни акта по граждански
дела, от които 6 са потвърдени, 1 е отменен и 1 е изменен.
Или през 2014 г. съдия Грозев има общо 66,67 % потвърдени, 26,31 %
отменени и 7,02 % изменени съдебни акта от общо обжалваните/ протестирани
и върнати от инстанционна проверка такива.
През отчетния период съдия Петър Вунов е разглеждал предимно
граждански дела, като има общо 362 броя свършени граждански дела и 8 броя
наказателни дела. През 2014 г. са върнати от инстанционна проверка 40 броя
обжалвани съдебни акта по граждански дела на негов доклад, който брой, като
процентно съотношение към броя на свършените през 2013 г. от него дела,
представлява 11,05 %. От обжалваните 40 съдебни акта на съдия Вунов /28 по
същество и 12 определения/ по граждански дела – 33 са потвърдени, 5 са
отменени и 2 са изменени. От отменените актове - 1 решение е отменено, като
въззивният съд е постановил ново; 2 определения за прекратяване на
производството са отменени, а делата върнати за продължаване на
съдопроизводствените действия, и 1 разпореждане за връщане на въззивна
жалба е отменено, а делото върнато за администриране на жалбата, и 1
определение, с което е оставена без уважение молбата за възстановяване на
срок за обжалване, е отменено и делото върнато на РС-Хасково за
произнасяне. От изменените актове на съдия Вунов, 1 решение е отменено в
една част и потвърдено в друга и 1 определение е отменено в една част и
потвърдено в друга. За отчетния период съдия Вунов има обжалвано и върнато
едно определение по частно наказателно дело, което е потвърдено при
въззивната проверка.
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Или през 2014 г. съдия Вунов има общо 82,5 % потвърдени, 12,5 %
отменени и 5,00 % изменени съдебни акта от общо обжалваните и върнати от
инстанционна проверка такива.
През отчетния период съдия Пламен Георгиев е разглеждал предимно
наказателни дела, като има общо 240 броя свършени наказателни дела и 173
граждански дела /ч.гр.д. по дежурство и ч.гр.дела по чл.410 и чл.417 ГПК/.
През 2014 г. са върнати от инстанционна проверка 45 броя обжалвани/
протестирани съдебни акта по наказателни дела на негов доклад, който брой,
като процентно съотношение към броя на свършените през 2014 г. от него
наказателни дела, представлява 18,75 %. От обжалваните общо 45 съдебни
акта по наказателни дела /40 акта по същество и 5 определения/разпореждания
по наказателни дела/ на съдия Георгиев, са отменени 8 съдебни акта /7
решения по АНД са отменени изцяло и 1 определение по ЧНД също е
отменено изцяло/, 3 са изменени /3 присъди по НОХД са изменени в
наказателно осъдителната им част/ и 34 съдебни акта са потвърдени. Съдия
Георгиев има обжалвани седем съдебни акта по граждански дела, от които 5
потвърдени и 2 изменени.
Или през 2014 г. съдия Георгиев има общо 75,56 % потвърдени, 17,77 %
отменени и 6,67 % изменени съдебни акта от общо обжалваните/ протестирани
и върнати от инстанционна проверка такива.
Командированият през отчетния период в РС-Хасково младши съдия
Недялко Паталов е разглеждал граждански дела, като има общо 37 свършени
граждански дела. През отчетния период няма върнати от инстанционна
проверка съдебни актове на младши съдия Паталов.
Горните данни се обобщават в следните таблици за резултатите от
върнатите обжалвани и протестирани дела на Районен съд – Хасково през
отчетния период:
Справка за резултатите от върнати обжалвани граждански дела на съдиите от
Районен съд - Хасково през периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.
РЕШЕНИЯ
Съдия

ИНДЕКСИ
ОБЩО

№
За всичко дела
1 Мария Ангелова

1

2 3а 3б 3в 3г 4 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г

197 136 25
12

8

3

2

0

0

0 30

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

39

Даниела
2 Николова

2

3 Нели Иванова

24

Павлина
4 Господинова

34

5 Мартин Кючуков

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

3

2

0

0

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

6

0

0

0

0 10

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Валентина
6 Иванова

48

7 Васил Панайотов

38

25

7

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

26

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Пламен Георгиев

6

4

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Недялко Паталов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 Гроздан Грозев
9 Петър Вунов

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Съдия

ИНДЕКСИ
ОБЩО

№
За всичко дела

7

Даниела
2 Николова

0

3 Нели Иванова

9

0

0

0 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

1

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

1

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

1

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

9

4

0

0

0

0 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

7

4

0

0

0

0 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Валентина
6 Иванова

8

9 Петър Вунов

2

2

1

8 Гроздан Грозев

7г

5

5 Мартин Кючуков

7 Васил Панайотов

2 3а 3б 3в 3г 4 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в

73 53 16

1 Мария Ангелова

Павлина
4 Господинова

1

40

10 Пламен Георгиев

1

1

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Недялко Паталов

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани наказателни
дела на съдиите от Районен съд - Хасково през периода 01.01.2014 г. 31.12.2014 г.
РЕШЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНДЕКСИ

ИНДЕКСИ

Съдия
№ по ред
ОБЩО
ОБЩО
1 Мария Ангелова

1

189 133

2а 2б 2в 2г 3а 3б ОБЩО
0

4

1 37 11

3

1

34 23

2а 2б 2в 2г 3а 3б
0

0

0 9

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

39

29

0

0

0

8

1

1

5

3

0

0

0 1

1

0

3 Нели Иванова

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0 0

0

0

4 Павлина Господинова

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0 0

0

0

59

40

0

3

1 10

4

1

14

8

0

0

0 5

1

0

6 Валентина Иванова

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0 0

0

0

7 Васил Панайотов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

51

34

0

1

0 12

3

1

6

4

0

0

0 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0 0

0

0

10 Пламен Георгиев

40

30

0

0

0

7

3

0

5

4

0

0

0 1

0

0

11 Недялко Паталов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

2 Даниела Николова

5 Мартин Кючуков

8 Гроздан Грозев
9 Петър Вунов

5. НАТОВАРЕНОСТ ЗА СЪДИИТЕ.
Натовареността по щат при гражданските дела за 2014 г., изразена в
брой дела за разглеждане месечно от един магистрат, е 43,72, а изразена в брой
дела свършени месечно от един магистрат – 39,50.
За сравнение, натовареността през 2013 г., изразена в брой дела за
разглеждане месечно от един магистрат, е 55,61, а изразена в брой дела
свършени месечно от един магистрат – 49,90; а през 2012 г. натовареността по
щат при гражданските дела за разглеждане е 58,26 броя месечно и на база
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свършени дела е 52,25. В сравнение с отчетните 2013 г. и 2012 г., се
констатира тенденция на спад в натовареността по щат при гражданските дела
за разглеждане, съответно с 11,89 и с 14,54 броя, и при свършените дела,
съответно с 10,40 и с 12,75 броя.
Натовареността по щат при наказателните дела за 2014 г., изразена в
брой дела за разглеждане месечно от един магистрат, е 28,35, а изразена в брой
дела свършени месечно от един магистрат – 26,69.
За сравнение, натовареността по щат по наказателните дела за 2013 г.,
изразена в брой дела за разглеждане месечно от един магистрат, е 26,06, а
изразена в брой дела свършени месечно от един магистрат – 24,04, а през 2012
г. при наказателните дела за разглеждане е 25,80 броя месечно и при
свършените дела е 23,55 броя. В сравнение с отчетните 2013 г. и 2012 г., през
2014 г. се констатира тенденция на повишаване на натовареността по щат при
наказателните дела за разглеждане съответно с 2,29 и 2,55 броя, а при
свършените дела съответно с 2,65 и 3,14 броя.
Изложените данни се онагледяват в следната таблица:
Година

Натовареност по щат-граждански дела
Брой дела за разглеждане
Брой свършени дела

2012

58,26

52,25

2013

55,61

49,90

2014
Година

43,72
39,50
Натовареност по щат-наказателни дела
Брой дела за разглеждане
Брой свършени дела

2012

25,80

23,55

2013

26,06

24,04

2014

28,35

26,69

Общата натовареност по щат през 2014 г. на съдиите в Районен съд –
Хасково, изразена в брой дела за разглеждане месечно от един магистрат, е
37,58, а изразена в брой дела свършени месечно от един магистрат – 34,38.
Общата натовареност по щат през 2013 г. за дела за разглеждане е била
43,79 броя месечно и при свършените дела е 39,56 броя, а през 2012 г. за дела
за разглеждане е 43,51 броя месечно и при свършените дела е 39,20 броя. В
сравнение с отчетната 2013 г., през 2014 г. се констатира известен спад на
общата натовареност по щат на съдиите при дела за разглеждане с 6,21 броя и
с 5,18 броя при свършените дела; както и спрямо отчетната 2012 г. – съответно
с 5,93 и 4,82 броя.
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Изложените данни се онагледяват в следната таблица:
Обща натовареност на съдиите в РС-Хасково, на база отпуснат щат:
Натовареност по щат *
Година

Брой дела за разглеждане
месечно на 1 съдия

Брой свършени дела
месечно на 1 съдия

2012

43,51

39,20

2013

43,79

39,56

2014

37,58

34,38

* Забележка: през 2012 г. в Районен съд-Хасково е имало 11 щатни
бройки за длъжността „съдия”, а през 2013 г. и 2014 г. – 10 щатни бройки за
длъжността „съдия”.
През отчетната 2014 г. съдиите в Районен съд – Хасково работиха в
пълен състав. Считано от 17.11.2014 г. и до края на годината съдия Васил
Панайотов ползва неплатен отпуск; но считано от същата дата на неговото
място в РС-Хасково бе командирован Недялко Паталов - младши съдия при
ОС-Хасково, който пое делата от състава на съдия Панайотов, поради което
може да се приеме, че съдиите са работили в пълен състав от 10 щата.
Предвид горното, действителната натовареност на съдиите в Районен
съд – Хасково през 2014 г. съвпада с натовареността им по щат, като възлиза
при дела за разглеждане на 37,58 броя месечно на един магистрат, а при
свършените дела - на 34,38 броя. Действителната натовареност на съдиите в
Районен съд – Хасково през 2013 г. също съвпада с натовареността им по щат,
като възлиза при дела за разглеждане на 43,79 броя месечно на един магистрат,
а при свършените дела - на 39,56 броя. Действителната натовареност на
съдиите за 2012 г. за делата за разглеждане е 55,22 броя, а при свършените
дела е 49,76 броя. В сравнение с предходните два отчетни периода, през 2014
г. се констатира тенденция на намаление на действителната натовареност на
съдиите.
Изложените данни се онагледяват в следната таблица:
Действителна натовареност на съдиите в РС-Хасково:
Година
Брой дела за разглеждане
Брой свършени дела
2012

55,22

49,76

2013

43,79

39,56
43

2014

37,58

34,38

Действителна натовареност на всеки от съдиите в РС-Хасково, на база
показатели «дела за разглеждане» и «свършени дела»:
Съдия

М.Ангелова
Д.Николова

Свършени дела
Действителна
натовареност
на база всичко
дела за
Граждански Дела Наказателни Общо дела за разглеждане Граждански Наказателни
за разглеждане
Дела за
разглеждане
Дела
дела
разглеждане
Дела за разглеждане

Действителна
натовареност
на база всичко
свършени дела
Общо

270

211

481

40,08

238

211

449

37,42

188

262

450

37,50

187

239

426

35,50

457
П.Господинова 412
М.Кючуков
188
В.Иванова
469
В.Панайотов 336
Гр.Грозев
194
П.Вунов
399
Пл. Георгиев 173
Н.Паталов
62

22
32
258
20
13
269
8
266
0

479
444
446
489
349
463
407
439
62

39,92
37,00
37,17
40,75
33,24
38,58
33,92
36,58
41,33

392
358
188
412
305
192
362
173
37

22
32
244
20
13
252
8
240
0

414
390
432
432
318
444
370
413
37

34,50
32,50
36,00
36,00
30,29
37,00
30,80
34,42
24,67

Н.Иванова

Разпределението на делата в Районен съд - Хасково се извършва на
принципа на случайния подбор /съгл. чл. 9 ал. 2 от ЗСВ/ чрез електронно
разпределение с програмния продукт на ВСС «LawСhoiсe”, в рамките на
отделенията – гражданско и наказателно. С този продукт е сведен до минимум
субективният фактор при разпределението на делата, както и е гарантирано
равномерното разпределение между съдиите в гражданско и наказателно
отделение. Софтуерният продукт обаче не отчита фактическата и правна
сложност на делата, за да може да се държи сметка за реалната натовареност
на съдебните състави. Донякъде тежестта на производствата се отчита с
използването на т.нар. „помощни шифри”, но нерядко в рамките на един и същ
шифър делата се явяват с различна фактическа и правна сложност.
През отчетната 2014 г. всички съдии са били на 100 % натоварване при
разпределението на постъпващите дела. Изключение прави Мария Ангелова
като административен ръководител – председател на съда, която е била с
намален процент на разпределение на делата, поради ангажираността й с
цялостната организация на работата и управлението на съда и предвид
решение на ВСС по протокол № 25 от заседание, проведено на 01.07.2010 г.
Натовареността на съдия Ангелова в началото на отчетния период, във връзка
със заповед № АД-306 от 21.12.2013 г. на адм.ръководител-председател на
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ОС-Хасково и на основание заповед № 1/ 06.01.2014 г. на административния
ръководител на РС-Хасково, е била 70% по всички граждански дела, с
изключение на делата, разглеждани от дежурен съдия, бързи и незабавни
производства. Считано от 05.06.2014 г., на основание решение по т. 82 по
протокол № 22 на ВСС от заседание, проведено на 29.05.2014 г., със заповед
№ 188/04.06.2014 г. на административния ръководител - председател на РСХасково, натовареността на административния ръководител е променена от 70
% по горепосочените граждански дела на 80 %.
Същевременно, натоварването на административния ръководителпредседател на съда по преписките и делата по реда на чл. 250в ал. 1 от Закона
за електронните съобщения е 100%, като в Районен съд – Хасково по тях се
произнася единствено председателят на съда и само в негово отсъствие –
изрично упълномощен за това съдия.
През отчетния период, с цел осигуряване на равномерната натовареност
на съдиите като цяло и конкретно при разглеждане на производствата по чл.
410 и чл. 417 от ГПК, свързани с кратки процесуални срокове за произнасяне заявленията, внесени по реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК, се
разпределяха на принципа на случайния подбор по програмния продукт
на ВСС-София за разпределение на граждански дела между всички
съдии при РС-Хасково, а не както до м.11.2013 г. – единствено между
съдиите от Гражданско отделение.
Постъпилите през 2014 г. дела са били разпределени между съдиите в
Районен съд – Хасково и свършени от тях по следния начин, онагледен в
таблица:
Съдия

постъпили

постъпили

постъпили

Постъпили Свършени

Ч. Гр. Дела
Граждански

Наказателни ЧНД
/по
дела
дежурство/
/по дежурствo/

Граждански
Дела

Свършени
Ч. Гр. Дела
/по дежурство/

свършени

Наказателни
дела

дела

Свършени
ЧНД
/по
дежурст
во/

М.Ангелова
Д.Николова

238

0

211

0

238

0

211

0

157

31

223

12

156

31

227

12

Н.Иванова
П.Господинов
аМ.Кючуков
В.Иванова

327
328
146
337

40
25
39
37

8
17
215
0

14
15
17
20

354
333
149
375

38
25
39
37

8
17
227
0

14
15
17
20

В.Панайотов
Гр.Грозев
П.Вунов

253
153
315
146
62

15
41
20

1
241
0

12
8
8

290
152
342

15
40
20

1
244
0

12
8
8

27
0

228
0

14
0

146
37

27
0

226
0

14
0

Пл. Георгиев
Н.Паталов
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Забележка: Считано от 01.01.2013 година и през отчетния период,
дежурните съдии се произнасяха по постъпилите в периода на съответното
дежурство искания, молби и заявления, както следва:

1. Искания по чл.64 и чл.65 от НПК, жалби по чл.61, ал.3 от НПК;
2. Искания по чл. 161, ал.1 и ал.2 от НПК, чл.164, ал.3 от НПК, чл. 222
от НПК и чл. 223 от НПК, дела по реда на глава XXV от НПК
„Незабавно производство”;
3. Преписки, внесени по реда на чл.3, ал.1, б.”а” от УБДХ;
4. Искания по чл.154, ал.2 и ал.3 от ЗЗдр.
5. Искания по чл.40, ал.4 от ДОПК;
6. Искания по чл.62, ал.6 от Закона за кредитните институции;
7. Молби по чл.130, ал.3 и чл.165, ал.4 от СК;
8. Искания по чл.126, ал.2 от СК;
9. Заявления по чл.49-52 от ЗН и чл.61, ал.1 от ЗН;
10. Молби по чл.6, ал.2 от СК;
11. Молби по чл.29, ал.4 от ГПК.
ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
През отчетния период - 2014 година в Съдебно-изпълнителна служба
/СИС/ при Районен съд - Хасково са образувани изпълнителни дела по видове
вземания, както следва: вземания в полза на държавата; вземания в полза на
юридически лица и търговци; вземания в полза на граждани.
Събиране на вземания на държавата:
В началото на 2014 г. висящите изпълнителне дела са били 693 броя за
595 623 лв.
Образувани изпълнителни дела – 69 броя за 230 324 лв.
Прекратени изпълнителни дела – 198 броя за 313 406 лв.
Останали несвършени изпълнителни дела в края на 2014 г.– 564 броя за
537 947 лв.
Сравнителен анализ за последните 3 години:
година

Постъпили
дела - брой

2012
2013
2014

42
173
69

Суми
лв.
82 755
34 691
230 324

Свършени
дела-брой

Суми
лв.

33
88
198

174 306
825 204
313 406

Висящи
делаброй
608
693
564

Суми
лв.
1 368 558
595 623
537 947
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Прави впечатление спадът в броя на изпълнителните дела за събиране
на вземания на държавата през 2014г., в сравнение с предходната 2013 г. със
104 броя, но и ръстът с 27 дела спрямо 2012 г. През 2014 г. са свършени със
110 повече такива изпълнителни дела в сравнение с 2013 г. и с 165 повече
спрямо 2012 г. В края на отчетния период са останали несвършени със 129 помалко спрямо 2013 г. и с 44 броя по-малко спрямо 2012 г. изпълнителни дела с
предмет вземания на държавата. Налице е спад на събраните суми в сравнение
с предходните две години, като през отчетната 2014 г. са събрани 57 676 лева
по-малко спрямо 2013 г. и 830 611 лева по-малко спрямо 2012 г.
Събиране на вземания на юридически лица и търговци :
В началото на 2014 г. висящите изпълнителните дела са били 516 броя за
31 469 387 лв.
Образувани изпълнителни дела – 61 броя за 420 203 лв.
Прекратени изпълнителни дела - 158 броя за 991 232 лв.
Останали несвършени изпълнителни дела в края на 2014 г. - 419 броя за
30 945 081 лв.
Сравнителен анализ за последните 3 години:
година

Постъпили
дела - брой

Суми
лв.

Свършени
дела -брой

2012
2013
2014

103
151
61

620 392
947 449
420 203

147
187
158

Суми
лв.
573 902
1 777 211
991 232

Висящи
делаброй
552
516
419

Суми
лв.
32 256 995
31 469 387
30 945 081

Тук също се констатира намалял брой на изпълнителните дела за
събиране на вземания на юридически лица и търговци през 2014 г., в
сравнение с предходните 2 години, а именно - с 90 броя по-малко в сравнение
с 2013 г. и с 42 броя по-малко спрямо 2012 г. През 2014 г. са свършени с 29
броя по-малко такива изпълнителни дела в сравнение с 2013 г. и с 11 броя
повече дела спрямо 2012 г. В края на отчетния период са останали
несвършени по-малко дела спрямо 2013 г. и 2012 г. - съответно с 97 броя и 133
броя дела с предмет вземания на юридически лица и търговци. Намаляла е
стойността на събраните през 2014 г. суми по тези дела в сравнение с 2013 г. и
2012 г., като са събрани съответно с 524 306 лв. по-малко и с 1 311914 лв. помалко суми. Изложените данни дават основание, да се направи извод, че в
края на отчетния период са останали несвършени най-малко дела в сравнение
с 2013 г. и 2012 г., като е намаляла стойността на събраните през 2014 г. суми
по тези дела в сравнение с 2013 г. със 785 979 лв., но се е увеличена
стойността на събраните през 2014 г. суми по тези дела в сравнение с 2012 г. с
417 330 лв.
Събиране на частни вземания:
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Този раздел включва изпълнителни дела в полза на физически лица за
парични вземания, присъдена издръжка, упражняване на родителски права и
режим на виждане, опразване на жилищни помещения, въводи, трудови
спорове и обезпечения.
В началото на 2014 г. висящите изпълнителни дела са били 1 009 броя за
1 412 977 лв.
Образувани изпълнителни дела - 120 броя за 454 742 лв.
Прекратени изпълнителни дела - 164 броя за 770 389 лв.
Останали несвършени изпълнителни дела - 965 броя за 1 161 052 лв.
Сравнителен анализ за последните 3 години:
Вид

Постъпили
дела - брой

2012
2013
2014

140
116
120

Суми
лв.
426 107
259 500
454 742

Свършени
дела -брой

Суми
лв.

93
210
164

213 203
671 210
770 389

Висящи
делаброй
1 103
1 009
965

Суми
лв.
1 767 796
1 412 977
1 161 052

През 2014 г. е налице лек ръст в постъплението на изпълнителни дела за
събиране на частни вземания, като са постъпили 4 броя повече спрямо 2013 г.,
но и 20 броя изпълнителни дела по–малко в сравнение с 2012 г. По показател
свършени дела се наблюдава намаление на броя на свършените през 2014 г.
дела, в сравнение с 2013 г. с 46 броя и увеличение в сравнение с 2012 г. със 71
броя дела. Висящите дела за събиране на частни вземания в края на периода
бележат спад, като са с 44 броя по-малко в сравнение с 2013 г. и със 138 броя
по-малко в сравнение с 2012 г. Констатира се увеличение на събраните през
2014 г. суми по тези дела в сравнение с 2013 г. и 2012 г., като са събрани
съответно с 99 179 лв. и 557 186 лв. повече. Изложените данни дават
основание, да се направи извод, че в края на отчетния период са останали
несвършени най-малко дела в сравнение с 2013 г. и 2012 г., както и че е
увеличена стойността на събраните през 2014 г. суми по тези дела в сравнение
с предходните два периода.
Дейност и обем на работата общо за СИС през 2014 г.
В началото на отчетния период броят на висящите изпълнителни дела е
общо 2 218 бр. за 33 477 987 лв.
Образувани изпълнителни дела - 250 броя за 1 105 269 лв.
Прекратени изпълнителни дела - 520 броя за 2 075 027 лв., включващи
чрез реализиране на вземането 83 бр., по други причини 414 бр. и изпратени
на друг съдебен изпълнител 23 бр.
В края на отчетния период висящите изпълнителни дела са 1 948 бр. за
32 644 080 лв.
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Горните данни се онагледяват в следните две таблици:

Сравнителен анализ за последните 3 години
Година
2012
2013
2014

Постъпили
дела
285 бр.
440 бр.
250 бр.

Дължими
суми
1 129 254 лв.
1 241 640 лв.
1 105 269 лв.

Прекратени
дела
273 бр.
485 бр.
520 бр.

Събрани
суми
961 411 лв.
3 273 625 лв.
2 075 027 лв.

Резултати от работата по съдебното изпълнение за 2014 год.
Вид

Постъпили
дела - брой

Държавни

69

Юрид.
лица
Частни
Общо

Суми
лв.

Свършени
дела -брой

Суми
лв.

230 324

198

313 406

Висящи
делаброй
564

Суми
лв.

61

420 203

158

991 232

419

30 945 081

120
250

454 742
1 105 269

164
520

770 389
2 075 027

965
1 948

1 161 052
32 644 080

537 947

Анализът на постъпленията през последните три отчетни периода сочи
на съществено намаление на постъплението от дела в СИС при Районен съд –
Хасково през отчетната 2014 г., в сравнение с предходната, като постъпилите
изпълнителни дела са със 190 броя по-малко. В сравнение с 2012 г., през
настоящия отчетен период поспълението от дела бележи спад от 35 броя.
Подадени жалби против действията на съдия изпълнител:
10 бр. за 2014 г. /при 15 бр. за 2013 г./, от които от върнатите през
настоящия отчетен период - по 5 бр. са потвърдени действията на ДСИ и по 4
бр. са отменени действията на ДСИ.
Марияна Павлова – 8 бр. постъпили жалби, а от върнатите през отчетния
период по 3 бр. жалби са били потвърдени действията на ДСИ и по 3 бр.
жалби са отменени действията на ДСИ.
Марияна Василева – 1 бр. постъпила жалба, а от върнатите – по 2 бр.
жалби са потвърдени действията на ДСИ.
Красимира Гонгалова – 1 бр. постъпила жалба, а от върнатите през
отчетния период - по 1 бр. жалба са отменени действията на ДСИ.

49

Резултати от работата на държавните съдебни изпълнители
през 2014 г.
Съдебни
изпълнители

Юридич.
стаж

Постъпили
изп.дела

Марияна
Павлова

16 г.1м.
12 дни

102 бр.

40.80

Марияна
Василева

12г.,0м.,11
дни

84 бр.
64 бр.

Красимира
11 г.11 м.
Гонгалова
7 дни
Светлана
Спасова-ДСИ
командирована

-

Средно
месечно
на СИ

Свършени
изп.дела

Средно
месечно
на СИ

Събрани суми

257 бр.

49.42

1 055 039 лв.

33.60

216 бр.

41.54

775 867 лв.

25.60

46 бр.

8.85

230 790 лв.

-

1 бр.

0.19

13 331 лв.

В процентно съотношение данните от горната таблица имат следният
израз:
постъпили изпълнителни дела: при ДСИ Павлова 40,80% , при ДСИ
Василева 33,60% и при ДСИ Гонгалова 25.60%.
свършени изпълнителни дела: при ДСИ Павлова 49,42%, при ДСИ
Василева 41,54%, при ДСИ Гонгалова 8.85% и при ДСИ Спасова 0.19% .
събрани суми: от ДСИ Павлова 50,85%, от ДСИ Василева 37,39%, от
ДСИ Гонгалова 11.12% и от ДСИ Спасова 0.64%.
При анализа на горните данни следва да се има предвид, че след
продължително отсъствие през 2013 г. и в началото на отчетния период,
поради ползване на отпуск за временна неработоспособност ДСИ Красимира
Гонгалова се завърна на работа, считано от 12.05.2014 г., когато отново бе
включена в разпределението на изпълнителните дела. Считано от 10.12.2014 г.
ДСИ Красимира Гонгалова ползва неплатен отпуск по чл. 167 а ал.1 от КТ в
размер на 6 месеца.
Останалите двама ДСИ Марияна Павлова и ДСИ Марияна Василева са
отработили сравнително еднакво време през отчетния период, като ДСИ
Василева е ползвала отпуски поради временна неработоспособност от общо
27 работни дни. По отношение на показателите постъпили дела и свършени
дела не се наблюдават значителни различия помежду им. При ДСИ Павлова
през 2014 г. са постъпили с 18 броя повече изпълнителни дела от тези при
ДСИ Василева, което кореспондира с ползваните от ДСИ Василева отпуски за
временна неработоспособност, когато не са й били разпределяни нови дела.
Сравнително равномерната натовареност на ДСИ се гарантира от начина на
разпределение на делата – на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната
власт, като разпределението на молбите за образуване на изпълнителните дела
в „Съдебно изпълнителна служба” при Районен съд –Хасково се извършва в
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деня на постъпването им или най-късно на следващия ден, на принципа на
случайния подбор и според поредността на постъпване, по програмния
продукт на ВСС - София за изпълнителни дела от ДСИ - Ръководител на
Съдебно изпълнителна служба.
ДСИ Павлова е свършила 41 броя дела в повече от ДСИ Василева, като
се запазва тенденцията и от предходния отчетен период, когато ДСИ Павлова е
решила с 19 повече дела от ДСИ Василева.
Запазва се различието между събраните суми при двамата ДСИ през
2014 г. - ДСИ Павлова е събрала 279 172 лв. в повече от ДСИ Василева. Следва
да се отбележи, че тази разлика значително е намалена в сравнение с
предходния период, когато е възлизала на 1 141 201 лв. Несъществено е обаче
подобрението на събираемостта на ДСИ Василева, понастоящем от 37,39%, в
сравнение с предходния период, когато е била 32,57% от общата събираемост
в СИС; предвид факта, че през настоящия отчетен период, но не и през
предходния, в общата събираемост в СИС са участвали и ДСИ Гонгалова и
ДСИ Спасова.
Анализът на горните данни за работата като цяло в Съдебноизпълнителна служба при Районен съд – Хасково през отчетния период сочи
на нейното подобрение, спрямо предходните такива. Необходимо е обаче
работата в тази насока да продължи и занапред, за да се утвърди като
положителна тенденция. Следва да продължат усилията за подобряване - найвече на работата на ДСИ, както помежду им, така и в екип със съдебните
деловодители от СИС; на следващо място, на ефективността, качеството и
срочността по администрирането, предварителната подготовка и
разглеждането на делата от страна на ДСИ-докладчици; ефективното
използване на съвременните технологии - електронен подпис за извършване
на всички справки и удостоверения за публични вземания и наложени
обезпечителни мерки за длъжници по изп.дело от НАП, за налагане на запори
върху дружествени дялове на длъжници по изп.дела и вдигането им в Служба
по вписвания-Търговски регистър; не на последно място, на качеството на
обслужване на гражданите. Законодателна промяна, изравняваща
правомощията на ДСИ и ЧСИ, съществено би подобрила ефективността,
оперативността и конкурентноспособността на работата на ДСИ. През
отчетния период се установи много добро ниво на комуникацията и екипната
работа между настоящия ръководител на ДСИ и административния
ръководител – председател на Районен съд – Хасково, каквото липсваше през
предходни периоди с предишния ръководител на ДСИ при РС-Хасково. Това
е съществена предпоставка за повишаване качеството и ефективността на
работата като цяло в СИС при РС-Хасково.
През отчетния период бяха предприети редица мерки за оптимизиране
дейността в СИС, със заповеди на административния ръководител –
председател на Районен съд – Хасково, в т.ч. и по повод констатирани
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съществени пропуски в работата от страна на ДСИ Василева, които не
могат да бъдат обхванати в горните статистически данни, довели до
образуването до момента на две дисциплинарни производства против нея:
За уреждане на процедурата по разпределение на изпълнителните дела
са изготвени «Вътрешни правила за разпределяне на делата в СИС при РСХасково на принципа на случайния подбор», както и ред за уреждане на
разпределението на изпълнителните дела в случай на отсъствие на ДСИ.
Считано от 10.02.2014 г., предвид чл. 28 ал.1 от ПАС, вр. чл.487, ал.3 и чл.489
ал.4 от ГПК, е разпоредено - книжата на насрочени продажби от ДСИ при
ХРС и от ЧСИ с район на действие Окръжен съд-Хасково, да се приемат и
регистрират в служба „Регистратура” на ХРС и да получават входящ
регистрационен номер от общия входящ регистър на ХРС. Разпореден е и
специален режим на предаване на постъпващите книжа в деловодството на
СИС с приемателно-предавателни протоколи и съхранение на постъпилите
наддавателни предложения в касата на СИС.
Предвид завръщането на работа на Красимира Василева ГонгаловаДСИ при ХРС, след продължително отсъствие поради ползване на отпуск по
майчинство и отпуск поради временна неработоспособност, същата е
въведена в програмата за разпределение на делата на 10.05.2014 г. и
включена в разпределението на изпълнителните дела. С цел постигане на
равномерна натовареност на всички ДСИ, е разпоредено - всички несвършени
изпълнителни дела с предходен докладчик ДСИ Гонгалова, които са били
преразпределени на друг ДСИ-докладчик на принципа на случайния подбор
по силата на заповеди на адм.ръководител на РС-Хасково, да бъдат отново
разпределени на доклад на ДСИ Гонгалова, чрез програмния продукт на ВСС
за разпределение на изпълнителни дела на принципа на случайния подбор. В
разпределящите изпълнителни дела в СИС при ХРС е включена и ДСИ
Гонгалова.
Със заповед на административният ръководител на съда, на основание
ПАС, е определена нова периодичност на разпечатване на водените в СИС
книги и регистри на електронен носител. Въведено е изготвяне на графици за
заместване и разпределение на текущия доклад от изпълнителни дела при
ползване на отпуск от страна на ДСИ при РС-Хасково, които се съставят
съобразно изготвен график за ползване на отпуските от ДСИ при ХРС и се
утвърждават от административния ръководител на съда.
През месец май 2014 г. административният ръководител на съда констатира
неспазване на въведените в ХРС Времеви стандарти за работата в СИС от страна
на ДСИ Василева, тъй като по подадени молби за връщане на изпълнителните
листове по дела и докладвани на докладчика им ДСИ Марияна Василева на
дати 11.04.2014 г., 14.04.2014 г. и 17.04.2014 г. - до 14.05.2014 г., се намирали
в нейния кабинет, без да е имало каквото и да било движение по подадените
молби за връщане на изпълнителните листове. Наредено е на ДСИ Василева,
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задържаните дела в кабинета й да бъдат върнати в деловодството на СИС в
указан срок, което тя не е изпълнила. Последвало е неизпълнение от ДСИ
Василева на заповед на административния ръководител на съда за писмени
обяснения по случая. Назначена е комисия, която да вземе по опис от
кабинета й невърнатите изпълнителни дела, една след което ДСИ Василева
връща в деловодството на СИС описаните дела.
Във връзка с писмо от м.05.2014 г. от Окръжен съд – Хасково, ведно с
приложено към него решение № 241/22.05.2014 г. по В.ч.гр.дело № 434/2014
г. по описа на ХОС, изпратено за сведение и за предприемане на
административни мерки за отстраняване на допуснати нарушения от страна
на ДСИ при РС-Хасково Марияна Василева, от същата са изискани подробни
писмени обяснения за извършени от нея действия като докладчик по
изпълнително дело № 20135640400399 по описа на СИС при ХРС. По този
повод през м.06.2014 г. е изпратено предложение от административния
ръководител на ХРС до Министерство на правосъдието с копие до
Инспектората на министъра на правосъдието за извършване на проверка. По
случая, със заповед № ЛС-И-1091/24.10.2014 г. на министъра на
правосъдието, е образувано дисциплинарно производство срещу ДСИ
Марияна Василева и са изискани писмени обяснения от нея, на основание
чл.313 ал.1, вр. чл.321 от ЗСВ. Това производство към момента не е
приключило.
Във връзка с горния случай със заповед от м.05.2014 г. на
административния ръководител на ХРС е назначена комисия за проверка
наличността в касата на СИС при РС-Хасково, която е изложила
констатациите си в протокол. С последвала заповед на административния
ръководител-председател на ХРС и във връзка с горния протокол, е
разпоредено в касата, находяща се в СИС при ХРС, да се внасят за
съхранение единствено и само постъпили наддавателни предложения за
насрочени публични продани на ДСИ и ЧСИ, като предаването и
съхраняването им се извършва по регламентиран ред и се забранява
приемането за съхранение в касата на други вещи.
Със заповед от м.09.2014 г. на административния ръководител председател на ХРС, предвид констатираното неспазване от страна на ДСИ
Марияна Василева на утвърдените «Вътрешни правила за разпределяне на
делата в СИС при РС-Хасково на принципа на случайния подбор» и
утвърдените Времеви стандарти за образуване, разглеждане и приключване
на изпълнителните производства, заповеди и графици, касаещи работата на
СИС при ХРС – са изискани писмени обяснения от ДСИ Василева, а именно
за причините за неспазването им и за други, подробно описани нарушения. За
констатираното административният ръководител на ХРС е сезирал
Министерство на правосъдието-София през м.09.2014 г. По случая, със
заповед № ЛС-И-1289/15.12.2014 г. на министъра на правосъдието, е
образувано второ дисциплинарно производство срещу ДСИ Марияна
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Василева и са изискани писмени обяснения от нея, на основание чл.313 ал.1,
вр. чл.321 от ЗСВ. Към момента това производство не е приключило.
Със заповед от м.09.2014 г. на административния ръководител председател на ХРС, предвид ново констатирано неспазване от страна на
ДСИ Василева на въведените в ХРС „Времеви стандарти за образуване,
разглеждане и приключване на изпълнителните производства в „СИС” при
РС-Хасково”, и с цел повишаване срочността, качеството и отчетността на
работа в СИС, считано от 23.09.2014 г. е въведен специално изработен за
целта печат, който да се поставя от съдебните деловодители в СИС на всички
молби за образуване на изпълнителни дела, молби, заявления, писма,
отговори и др. документи по изпълнителни дела, които се докладват на ДСИ,
в който печат да се отбелязват датите на докладване на документите и датите
на връщането им от доклад на ДСИ. Със същата заповед е въведен
ежемесечен доклад до административния ръководител на съда от съдебните
деловодители от СИС при ХРС за броя на изпълнителните дела, които са били
докладвани на ДСИ-докладчици или заместващите ги ДСИ през предходния
месец и които не са върнати от доклад в деловодството на СИС при ХРС в
съответните срокове, установени със заповеди на адм. ръководител на съда.
Със заповед от м.05.2014 г. на административния ръководител на РСХасково е въведен ежемесечен доклад до него от съдебните деловодители от
СИС при Районен съд-Хасково за докладвани на ДСИ дела, по които
взискателят не е поискал извършване на изпълнителни действия в
продължение на две години, за преценка на последващите процесуални
действия.
Със заповед от м.09.2014 г. на административния ръководител на РСХасково е разпоредено, ежемесечно съдебните деловодители в СИС да
изготвят доклад за броя на изпълнителните дела, които са били докладвани на
ДСИ-докладчици или заместващите ги ДСИ през предходния месец и които
не са върнати от доклад в деловодството в съответните срокове, установени в
заповеди на адм. ръководител.
Със заповед от м.10.2014 г. на административния ръководител председател на ХРС, предвид констатирани поредни неизпълнения на
заповеди на председателя на съда от страна на ДСИ Василева, от нея са
изискани писмени обяснения за констатираното неспазване от нейна страна на
цитираните Времеви стандарти и установените в тях срокове, на установения
ред за ползване на платен годишен отпуск, за датите на резолюциите й по
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дела, находящи се при нея през време на отпуск, за липсващи молби по
възложени й на доклад дела, за непроизнасянето й по молби за насрочване на
публична продан.
Със заповед от м.11.2014 г. на административния ръководител председател на ХРС, предвид констатирани поредни неизпълнения на
заповеди на председателя на съда от страна на ДСИ Василева, от нея са
изискани писмени обяснения за констатираното поредно неспазване от нейна
страна на цитираните Времеви стандарти и установените в тях срокове,
налице ли е антидатиране от нейна страна на конкретно описани нейни
произнасяния по дела, за местонахождението на делата, за причините за
забавено производството по дело и изплащането на дължими суми на
взискателя и присъединения взискател, за липсващи документи по възложени
й на доклад дела.
Последните две заповеди са връчени на ДСИ Василева едва на
05.01.2015 г., поради ползвани от същата последователно платен годишен
отпуск и отпуск за времененна неработоспособност.

ІV. СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА.
През отчетния период от съдиите по вписванията при Районен съд Хасково са извършени 9 338 вписвания, отбелязвания и заличавания и са
издадени 7 357 бр. преписи, удостоверения и други справки. Сравнени тези
данни с данните за 2013 г., бележи се спад при вписванията и ръст при
удостоверенията – съответно с 13 % и 39 %. Почти при всички видове
вписвания, отбелязвания и заличавания се наблюдава намаляване на броя им,
освен при законни ипотеки, които са се увеличили с 63% и даренията със 7%.
Намалението по видове е както следва: най-голям спад бележат вписванията
на договори за наем – 39 %, следвани от искови молби - 23 %, договори за
аренда и констативни нотариални актове – с по 18 %. Значително е
увеличението при броя на издадените преписи и удостоверения с 30 %, както
и при издадените справки на държавни органи, чийто брой е нараснал със 195
% в сравнение с издадените справки през 2013 г. Увеличение на обема на
работата на съдиите по вписванията през отчетната 2014 г. се наблюдава
спрямо данните за 2012 г., както при вписванията, така и при изготвените
справки, което е видно от таблицата по-долу.
Данните за 2014 г., сравними с тези за последните 5 години, сочат на
трайно нарастване на вписванията и предоставените други услуги на граждани
и институции, като общият брой на вписаните актове през 2010 г. е бил 6 551
бр., през 2011 г. – 7 779, 2012 г. – 9 251, 2013 г. – 10 733 бр. Причините за това
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са различни - както нормативна уредба, която разшири кръга на актовете
подлежащи на вписване, като заповеди по чл. 16, ал.5 от ЗУТ, отбелязване
изтичане срока на договори за наем или аренда, вписване на предварителни
договори и др.; така и нарасналия обем на работа със съдебните изпълнители
и намаляването през 2014 г. на държавните такси или изцяло освобождаването
внасянето на такива при вписването на някои видове актове, като напр. АДС,
АОС, които бяха освободени при вписване от държавна такса през 2010 г.
Поради това следва извод за наличие на трайна тенденция на увеличаване
обема на работата на съдиите по вписванията през последните години, което
води до необходимост от откриване на допълнителена щатна бройка за
длъжността съдия по вписванията при РС - Хасково. В същата насока е
направено заключение и в Информацията за извършената през отчетния
период планова тематична проверка в Районен съд-Хасково на дейността на
съдиите по вписванията от Инспекторат на министъра на правосъдието по
ЗСВ, въз основа на заповед № ЛС-И-1221/20.11.2014 г. и заповед № ЛС-И1222/20.11.2014 г. на министъра на правосъдието.
Следва да се отбележи, че през отчетната 2014 г. част от нормативната
уредба, касаеща работата на съдиите по вписванията -Правилника за
вписванията, е действал в три различни редакции, уреждащи както различен
кръг на актовете, подлежащи на вписване, така и различен ред, процедура на
вписване, което особено затрудни работата на съдиите по вписванията,
имайки предвид и несъобразения софтуер на Агенция по вписванията с нито
една от тези редакции.
През отчетния период от съдиите по вписванията при РС-Хасково са
постановени определения за отказ - 18 бр., отменени - 1 бр.
Конкретните данни по видове вписвания, отбелязвания и заличавания за
2014 г. и за сравнимите две предходни години – 2012 г. и 2013 г., са посочени
в следните таблици:
Видове актове

2012 год.

2013 год.

2014 год.

1.

Продажби

2505

2834

2656

2.

Дарение

519

562

602

3.

Договорна ипотека

336

332

307

4.

Искова молба

59

73

56

5.

Възбрана

719

765

672

6.

Законна ипотека

40

55

90

7.

Договор за наем

1346

1461

883
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8.

Договор за
доброволна делба
Договор за аренда

145

156

135

130

108

89

10. Констативен акт

350

754

620

11. Адм. Акт за дс

82

41

41

12. Адм. Акт за ос

1852

2196

1816

13. Други вписвания, отбелязвания и
заличавания
Общо

1168

1396

1371

9251

10733

9338

9.

Видове

2012 год.

2013 год.

2014 год.

1.

Вписвания

8614

10107

8884

3.

Заличавания

637

626

454

3.

Издадени преписи и
Удостоверения
Устни справки

5296

4833

6286

161

147

162

официални писмени
справки на държ. органи
Учреждения

731

308

909

4.
5.

V. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ.
В предвидените от закона случаи, в състава на съда, който разглежда
делото като първа инстанция, участват и съдебни заседатели. Статутът им е
уреден в чл.66 и сл. от ЗСВ. Съдебните заседатели за Районен съд - Хасково се
избират от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд -Хасково за мандат
от 5 години. През отчетният период 2014 г., съдебните заседатели бяха с
изтичащия мандат - м.януари 2010 г. – м. януари 2015 г. Към началото на
отчетния период, списъкът на съдебните заседатели при РС - Хасково
наброяваше 38 човека /при списъчен състав от 47 човека и 9 предсрочно
освободени през 2013 г./. До края на отчетния период, по предложение на
административния ръководител - председател на РС-Хасково, бяха
освободени предсрочно още трима от списъка на съдебните заседатели при
Районен съд - Хасково от Общото събраните на съдиите при Окръжен съд Хасково, на основание подадено от тях заявление за предсрочно
освобождаване.
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В съда са разработени и утвърдени „Вътрешни правила за организацията
на работа на съдебните заседатели при Районен съд - Хасково”. И през
отчетния период е налице ефективно сътрудничество между Съвета на
съдебните заседатели при РС-Хасково, като ръководен и представителен
орган на съдебните заседатели, и ръководството на Районен съд-Хасково.
На 16.01.2015 г. в Районен съд-Хасково се проведе общо събрание на
съдиите, на което тържествено беше положена клетва от съдебните заседатели
при Районен съд-Хасково за новия 5-годишен мандат януари 2015 г. - януари
2020 г.
Изборът за участие на конкретните съдебни заседатели по всяко дело, за
което е предвидено в закона участие на такива, в РС - Хасково се извършва
чрез жребий, на основание чл.72 ал.2 от ЗСВ - чрез електронно разпределение
на принципа на случайния подбор с програмен продукт „LowChoice”,
разработен и предоставен от ВСС-София.
VІ. БЮРО СЪДИМОСТ.
Обемът на работата на Бюро «Съдимост» при Районен съд Хасково през
отчетния период запазва тенденцията на неговото увеличение в общ план.
През 2014 г. са издадени – 265 броя повече свидетелства за съдимост спрямо
2013 г. и 814 броя по-малко спрямо отчетната 2012 г. Издадените през 2014 г.
справки за съдимост са с 90 броя по-малко в сравнение с 2013 г., но и с 1 816
повече спрямо издадените такива през 2012 г. Общо издадените свидетелства и
справки за съдимост през настоящия отчетен период са повече в сравнение с
тези от 2013 г. и 2012 г., съответно със 175 и с 1 002 броя.
Нововъведената възможност за издаване на свидетелства за съдимост по
електронен път не е довела до намаление през 2014 г. на броя издадени от
Бюро «Съдимост» при Районен съд Хасково свидетелства, в сравнение с
предходния период; макар тя безспорно да улеснява обслужването на
гражданите и да е съществено удобство за тях.
Горните данни за работата на Бюро «Съдимост» при Районен съд
Хасково през отчетния период, в сравнение с предходните два, се онагледяват
в следната таблица:
Година

Издадени
свидетелства за
съдимост

Издадени
справки за
съдимост

2012

9435

3271

12706

2013

8356

5177

13533

Общо
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2014

8621

5087

13708

VІІ. ИЗВЪРШВАНИ ПРОВЕРКИ В РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО
И МЕРКИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.
На основание Заповед № АД-169/03.10.2014 г. на административния
ръководител - председател на Окръжен съд-Хасково и чл.86 ал.1 т.6 пр.ІІ от
ЗСВ, в Районен съд - Хасково беше извършена проверка от Комисия на
Окръжен съд - Хасково, в състав - председател: съдия Боряна Бончева и
членове: съдия Анна Петкова и съдия Тодор Хаджиев, обхващаща периода
20.10.2013 г.- 20.10.2014 г. Предметът на проверката включи цялостната
организация на работа в РС - Хасково и спазването на сроковете от
постъпването на книжата в съда, образуването на граждански, наказателни и
изпълнителни дела, разпределение на докладчици, насрочване и отлагане на
производства, изписване на съдебните актове, проверка на дейността на
съдиите по вписванията и организацията на работа, включително водене на
деловодните книги и организацията на административната дейност на съда.
Проверката обхвана също така начина на разпределение на делата в
програмния продукт за случайно разпределение, проверка на издадените
заповеди на административния ръководител за изключване на определени
съдии, съответно промяна в процента на натовареност на съдиите, проверка за
равномерност на натоварването между съдиите, респективно натовареността
на административния ръководител. Проверени бяха и постановените отводи
на съдиите и тяхната основателност, както и висящи съдебни производства,
образувани преди 01.01.2012 г. и неприключили към датата на проверката.
Предмет на проверката бяха също така констатирани нарушения и слабости в
актовете от проверки на ИВСС през 2012 г. – дали не се повтарят през
проверявания период, както и резултатите от предприетите мерки за
отстраняването им.
Районен съд – Хасково получи копие от Доклад за резултатите от така
извършената проверка на 21.01.2015 г. Констатациите на проверяващата
комисия в резюме са следните: По отношение на разпределението на делата програмният продукт за разпределение на делата се експлоатира коректно и
не са констатирани нарушения, осигурена е равномерна натовареност на
съдиите в РС-Хасково; не се констатират съществени разлики в
натовареността на отделните състави; деловодните книги се водят изрядно и
прецизно, съгласно изискванията на ПАС; не са констатирани необосновани
отводи на съдиите; по отношение на неприключили и образувани преди
01.01.2012 г. производства се констатират няколко такива граждански дела,
които са с предмет предимно съдебна делба, с множество страни, внесени в
архив поради невнасяне на депозит за вещо лице, както и такива, които са
били предмет на последващ инстанционен контрол или пък са спрени; по
отношение на движението на делата, комисията е констатирала много добри
59

резултати, като общо за граждански и наказателни дела дава положителна
оценка на дейността по движението на делата - образуване, насрочване и
срочност на разглеждане; по отношение на срочността на постановяване на
съдебните актове не са констатирани пропуски и слабости в работата на
Районен съд-Хасково; сочи се, че съдиите при РС-Хасково демонстрират
абсолютна процесуална дисциплина при оптимална организация на работата.
По отношение на предприетите мерки от административния ръководител –
председател на РС-Хасково, във връзка с дадените от ИВСС препоръки,
комисията приема, че същите отговарят на дадените препоръки и ги
изпълняват. Комисията обобщава цялостните си впечатления от дейността на
Районен съд – Хасково като много добри – като цялостна организация на
работата, показатели по отношение движението на делата, тяхното
разглеждане и решаване, изпълнението на влезлите в сила съдебни актове,
работата на отделните служби.
Като единствена сериозна слабост в доклада се сочат направени
констатации при проверка на книгите в „СИС“ за образувани изпълнителни
дела от месеци март и юни 2014 г. с докладчик ДСИ Марияна Василева с
изготвени документи за цялостно проучване имущественото състояние на
длъжника, които се връщат в деловодството на 03.11.2014 г. По отношение на
работата в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд-Хасково и
констатираните в предходната проверка от комисия на ХОС слабости, до края
на отчетния период са предприети редица мерки за оптимизиране работата в
СИС със заповеди на административния ръководител – председател на РСХасково, подробно описани в доклада на комисията на ХОС, извършила
проверката.
През 2014 г., на основание заповед № ЛС-И-1221/20.11.2014 г. и заповед
№ ЛС-И-1222/20.11.2014 г. на министъра на правосъдието, бе извършена
тематична проверка от Инспекторат на министъра на правосъдието по
ЗСВ с обхват на проверката: дейността по организация на работата на
съдиите по вписванията при Районен съд-Хасково, по образуването,
движението и приключването на делата по вписването и анализ на
практиката, съобразно критериите за бързина и ефективност на процедурите и
подобряване на качеството на услугите при минимален разход на средства;
както и проверка относно издаване на удостоверенията за вписвания,
отбелязвания и заличавания и по отношение на заличаването на ипотеки
върху недвижими имоти след изтичане на 10 години, без тяхното
подновявяне. Проверката обхвана периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. и
същата беше със срок на извършване от 24.11.2014 г. до 28.11.2014 г. Районен
съд-Хасково получи копие от Информация за извършената планова тематична
проверка в Районен съд-Хасково на дейността на съдиите по вписванията на
29.01.2015 г. с подробно описани констатации, изводи и препоръки по
отношение на работата на съдиите по вписванията при РС-Хасково и на
служителите в Служба по вписванията – гр. Хасково.
60

Освен това, през 2014 г. на основание заповед № ЛС-И-1223/ 20.11.2014
г. и заповед № ЛС-И-1224/20.11.2014 г. на министъра на правосъдието, от
Инспекторат на министъра на правосъдието по ЗСВ беше извършена и
тематична планова проверка на дейността на държавните съдебни
изпълнители при Районен съд-Хасково с обхват на проверката: дейността
на ДСИ по администриране на жалбите и обхвата на обжалваните действия и
практиката на съдебните изпълнители при насочване на изпълнението върху
вещи; както и проверка на дейността по образуването, движението и
приключването на изпълнителните дела в СИС при Районен съд-Хасково.
Проверката обхвана периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г., като същата
протече за времето от 24.11.2014 г. до 28.11.2014 г. Районен съд-Хасково
получи на 30.01.2015 г. копие от Доклад за резултатите от извършената
проверка на дейността на ДСИ по администриране на жалбите и обхвата на
обжалваните действия и практиката на съдебните изпълнители при насочване
на изпълнението върху вещи в СИС при РС-Хасково; с подробно описани
констатации, изводи и препоръки по отношение на работата на ДСИ при РСХасково.
През отчетната 2014 г. , по повод постъпила жалба в Инспекторат по
ЗСВ към министъра на правосъдието с оплаквания по изп.д. №794/2004 г.
по описа на СИС при РС-Хасково, от МП беше изискана справка по
движението на делото от ДСИ докладчик. Към момента в РС-Хасково няма
информация за констатациите по извършената проверка по случая.
По постъпил сигнал в Инспекторат на ВСС, относно непредоставяне
на преписи по гр.д. №139/1972 г. по описа на РС-Хасково, с предмет
осиновяване на дете, бяха изискани заверени преписи от приложени по делото
доказателства, които бяха изпратени на ИВСС. До момента в РС-Хасково от
ИВСС не е получена информация по извършената проверка и констатациите от
нея.
Във връзка с извършена през м. ноември и м. декември 2013 г. обща
планова проверка по чл.8 ал.1 т.1 и чл.9 т.1 от НРИПОПКЗКИ от ТД
«НС» - Хасково в Районен съд – Хасково по прилагане на законодателството
в областта на сигурността и защитата на класифицираната информация,
Районен съд - Хасково получи уведомление за резултатите от така
извършената проверка през месец септември 2014 г. В същото бяха описани
констатирани пропуски, ведно с предписания за отстраняването им. В
дадения срок, дадените от контролния орган в областта на класифицираната
информация предписания бяха изпълнени от РС-Хасково.
По постъпила жалба в Комисия за защита на личните данни от
ответниците по гр.д. № 1312/2014 г. по описа на РС-Хасково с оплакване за
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неспазване на изискванията на ЗЗЛД, поради представяне по делото на
документи, издадени от Агенция по вписванията, съдържащи данни за
ответниците, от РС-Хасково е изискано писмено становище по случая. В
дадения срок РС-Хасково представи становище за неоснователност на
подадената жалба, като към настоящия момент няма получена информация за
решението на КЗЛД по случая.
VІІІ. ПРОБЛЕМИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА
ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ЗАКОНИ /ГПК, АПК И НПК/.
Основните проблеми по приложението на Гражданския процесуален
кодекс продължават да бъдат свързани с усложненото администриране на
делата, изискващо сериозен времеви ресурс, без същият към момента да се
отчита от съдебната статистика. Това изключително натоварва съдиите докладчици с извършването на обемна техническа работа и с множество
произнасяния в закрити съдебни заседания, което ги лишава от време за чисто
правна дейност.
По-голямата част от проблемите по ГПК, свързани със заповедното
производство и основаното на него исково производство за установяване
дължимостта на оспореното от длъжника вземане по заповедта – бяха
разрешени през отчетния период с Тълкувателно решение № 4/18.06.2014 г. на
ВКС по тълк.дело № 4/2013 г. на ОСГТК. Това решение обаче породи някои
нови проблеми по правоприлагането в тази област, както и не разреши някои
от съществуващите. Неуточнени напр. остават въпросите, дали при
образуване на гражданско дело по реда на чл.422 от ГПК за установяване на
вземане на заявителя, свързано с неизплатено трудово възнаграждение, то
следва да се разглежда като бързо производство; както и при вземания от
трудови правоотношения по кое дело /в заповедното производство или при
разглеждане на установителния иск/ и с какъв акт /със заповедта за
изпълнение или със съдебното решение/ следва да се определи за заплащане
държавната такса.

Проблеми при приложението на ГПК възникват и във връзка с
противоречива съдебна практика. Например относно въпроса за местно
компетентния съд, когато ответник е офис или финансов център на банка, а не
неин клон - следва ли да се приложи разпоредбата на чл.108 ал.1 изр.2-ро от
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ГПК. Друг спорен проблем е, кога настъпва преклузията по отношение на
възражението за изтекла давност и в тази връзка, може ли за първи път такова
възражение да се направи пред въззивната инстанция и съответно да бъде
взето предвид при постановяване на съдебния акт.
Проблемите по приложението на Наказателно - процесуалния
кодекс, могат да се обобщят, както и през предходния отчетен период, по
следния начин:
НПК предоставя на пострадалия, а след неговата смърт и на
наследниците му, процесуални права още във фазата на досъдебно
производство (чл.74 и чл. 75). Поставя се обаче сериозно въпросът, за
нарушаването на кои права на пострадалия или неговите наследници е длъжен
да следи съдията - докладчик. Трудността за съда идва от това, че е
необходимо в различни, фактически усложнени хипотези /промяна на
собственост или висящ съдебен спор за собственост/ да се преценява, кое е
пострадалото от престъплението лице и дали с неуведомяването за
образуваното досъдебно производство е допуснато съществено нарушение по
чл. 75 от НПК и дава ли това основание за връщане на делото на прокурора.
С нормата на чл.470 от НПК се пренася тежестта по изпълнение
на наказанието от прокуратурата върху съда, въпреки че първата е органът, на
когото е възложено изпълнението на наказанията. Освен това, не е предвидено
конкретно производство, по което да става това. На практика разпоредбата
поставя повече проблеми в този си вид, отколкото да дава решение.
Налице са и трудности в случаите, когато съдът е разпоредил, да
бъдат върнати веществени доказателства на собствениците им, но това
практически не може да бъде сторено, поради тяхното дезинтересиране или
отсъствие от страната. Това води до издирване на посочените лица с години и
невъзможност, делото да бъде внесено в архив. Действително с разпоредбата
на чл.127 ал.2 от Правилника за администрацията на съдилищата този
практически проблем е разрешен, но считаме, че той следва да бъде закрепен
законодателно и в процесуалния закон - НПК.
Практически проблеми се срещат и в производството пред първата
инстанция по реда на глава XXVII и конкретно чл. 372 ал. 4, вр. чл. 371 т. 2 от
НПК. Известно е, че признаването на фактите, с оглед приложението на
процедурата по чл. 371 т. 2 от НПК, обхваща всички факти, описани в
обвинителния акт, както и че съгласно чл. 373 ал. 3 от НПК съдът в мотивите
на присъдата приема за установени обстоятелствата, изложени в
обвинителния акт. Последното, според нас не освобождава съда от
задължението, да направи собствен анализ и оценка на признатите факти и
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съответно да вземе решение - извършено ли е деяние, съставлява ли то
престъпление и каква е неговата правна квалификация. Разбира се, тази
оценка се извършва в рамките на фактите, приети с обвинителния акт и
признати от подсъдимия, и не е пречка, съдът да приеме, че деянието,
осъществява състав на по-леко наказуемо престъпление или е несъставомерно
по възведеното обвинение. В тези случаи се поставя въпросът /нееднозначно
решаван и от съдебната практика/, дали съдът следва да откаже искане на
подсъдимия за съкратено съдебно следствие по чл. 371 т. 2 от НПК и проведе
такова по общия ред със събиране и проверка на ангажираните от страните
доказателства и доказателствени средства или да пристъпи към провеждане на
процедурата по чл.371 т.1 от НПК на диференцираното производство.
През отчетния период се констатира проблем и с приложението на
Административно - процесуалния кодекс, и по-конкретно с
администрирането на производствата по чл.306 и сл., вр. чл.304 ал.1 от АПК,
вр. § 19 ал.1 от ЗИДАПК /ДВ бр.39/2011 г./. Във връзка с разпределението по
видове на образуваните дела, според Правилника за администрацията на
съдилищата, поставя се въпросът, дали за налагането на наказание за
неизпълнение на съдебен акт по реда на чл.306 ал.2 от АПК следва да се
образува частно административно дело по чл.76 ал.1 т.5 б.”б” от ПАС, или
друг вид дело. Съществено затруднение създава администрирането на
производството, предвидено в разпоредбата на чл.306 ал.5 от АПК, според
която разпореждането на председателя, в случая на районния съд, подлежи на
обжалване пред тричленен състав на същия съд. Стоят въпросите, следва ли
да се образува ново дело, различно от това по чл.306 ал.2 от АПК, и ако да,
какъв вид следва да е то - по чл.76 ал.1 т.5 б.”а” или ”б” от ПАС, или друг вид
дело. Съществен е проблемът, как следва да се сформира тройният състав на
районен съд, който следва да разгледа това производство, в какъвто състав
районен съд не заседава в никое друго съдебно производство; респ. как следва
да се разпредели едно такова дело на принципа на случайния подбор /съгл. чл.
9 от ЗСВ/ и то посредством програмния продукт на ВСС "LawСhoiсe”, както
как да се определи съдията – докладчик по делото, измежду тримата съдии от
състава.
ІХ. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.
Сградата на Съдебната палата в гр. Хасково, където се помещава и
Районен съд - Хасково, се стопанисва и управлява от Окръжен съд – Хасково.
С предоставените за ползаване на Районен съд – Хасково помещения, са
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осигурени много добри условия за работа на съдиите, държавните съдебни
изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители.
В Съдебна палата – Хасково работи Информационен център, който
обслужва Окръжен съд - Хасково и Районен съд - Хасково и предоставя
информация на граждани и адвокати. Центърът е обслужван от един служител
с достъп до ползваната от Районен съд – Хасково деловодна програма „САС”
на „Информационно обслужване” АД – София.
С изключение на петима съдебните служители /1 куриер, 2 чистачи и 2
призовкари/, всички останали съдебни служители, съдии, държавни съдебни
изпълнители и съдии по вписванията в Районен съд – Хасково работят на
работни места, оборудвани с компютърни системи. Някои от работните места
са оборудвани и със скенери, мултифункционални устройства и копирни
машини. В предходни периоди на Районен съд – Хасково са предоставени за
ползване и дарени - компютри, монитори, принтери, скенер, UPS,
мултифункционални устройства, две системи за паралелен аудиозапис на
съдебни заседания. Съдът разполага и със собствени такива - 2 бр. сървъри,
13 бр. компютърни системи, 1 бр. преносим компютър, 4 бр. копирни
машини, 22 бр. принтери, 1 бр. цветен лазерен принтер, 9 бр. скенери - два от
които високоскоростни, 15 бр. UPS, една система за паралелен аудио запис на
съдебни заседания. В съда е изградена инсталация на структурна кабелна
система - 27 броя двойни точки, инсталация на 1 бр. UPS, мрежови услуги на
един обект.
Следва да се отбележи, че компютърната техника в съда работи ежедневно
при пълно натоварване, а това ускорява амортизацията й. От друга страна,
голяма част от закупената и предоставената през периода от 2004 г. до 2010 г.
техника вече е материално и морално остаряла, а това прави техническото й
обслужване трудно и в някои случаи – невъзможно. Най-затруднено и
финансово неоправдано, а понякога и невъзможно, е обезпечаването на
нормалното функциониране на компютърните конфигурации и принтерите,
придобити през периода от 2004 г. до 2006 г. , от които 2/две/ конфигурации
дефектираха и поради невъзможност за ремонт бяха бракувани. Извадени от
употреба през месец септември 2014 г. бяха и 2/два/ LCD монитора марка
DAEWOO 17" модел L7lR4 и марка HP модел L1908w. Техническата
диагностика установи изгорели лампи на матрицата и ремонтът им бе
невъзможен. Поради това мониторите бяха бракувани. Отпаднаха от употреба
и 2/два/ компютъра от предоставените на Районен съд-Хасково от
Министерство на правосъдието по програма "ФАР" през 2005 година и 2007
година. Във връзка с непостоянно, нерядко и слабо електрическо напрежение
в сградата на Съдебната палата е наложително осигуряване на непрекъсваеми
токозахранващи устройства (UPS) за възловите работни места.
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През 2014 г. в Районен съд – Хасково продължи работата по сканиране на
всички новопостъпващи документи по делата, с цел създаването и
поддържането на електронни папки в деловодната програма САС „Съдебно
деловодство”. Към настоящия момент сканирането се осъществява с 2
високоскоростни скенера, с възможност за автоматично двустранно
сканиране, които скенери са поставени съответно в Гражданско и в
Наказателно деловодства, както и през предходната 2013 година остава
налице необходимостта от поне още един такъв. Във връзка с гореизложеното
и на основание решение по протокол № 44 от 17.10.2012 г., решение по т.11.2.
по протокол № 32 от 10.09.2013 г. и решение по т.14 по протокол № 18 от
29.04.2014 г. от заседания на Комисия ”Професионална квалификация,
информационни технологии и статистика” на ВСС и съобразно приетите от
ВСС с протокол № 23/ 05.06.2014 г. "Правила относно придобиването на
хардуер и софтуер /компютърна техника, принтери, скенери, озвучителни и
звукозаписни системи за съдебни зали и програмни продукти/ и за
необходимостта от назначаване и/или отпускане на щат за системни
администратори в органите на съдебната власт" - председателят на РС Хасково през отчетния период е изпратил 2/две/ предложения до ВСС относно
спешната необходимост от нова компютърна техника, с цел обезпечаване на
нормален работен процес в институцията. По тези предложения към момента
няма отговор.
Тъй като стремежът на РС-Хасково е да се възползва от всички
нововъведения и улеснения за работата на съдебните служители,
предоставяни от новите технологии, през месец юли 2014 година се сдоби с
модул „Призовкар” на САС ”Съдебно деловодство”. Същият дава
възможност, книгите за движението на съдебните книжа и призовки, които се
водят в момента на ръка от съдебния служител на длъжност „Куриер”, да
бъдат водени в електронния им вариант на програмата. Освен това модул
"призовкар" дава възможност, да се облекчи работата на съдебните
деловодители, като се избегне сканирането на върнатите призовки,
уведомления и съобщения, а на служителя, заемащ длъжността „шофьор”,
съвместяващ и длъжността „Куриер”,е възложено отразяването в деловодната
система на обстоятелствата относно връчването на призовките и съдебните
книжа. Поради факта, че съдът не разполага със свободна и работеща
компютърна конфигурация, за да бъде ефективно използван този модул и за
да бъде цялостна информацията, въвеждана в програмния продукт за
движението на съдебните книжа по делата, е необходимо осигуряване на
нужната техника – компютърна конфигурация, за оборудването на работното
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място на съдебния служител на длъжност „Куриер”. Председателят на РСХасково включи предложението за отпускане на средства за закупуване на
необходимата компютърна конфигурация в предложението си от месец
декември 2014 г. до ВСС относно спешната необходимост от нова
компютърна техника, с цел обезпечаване на нормален работен процес в
институцията.
През месец април 2014 година в рамките на Проект "Правосъдиетоприятел на детето" Районен съд – Хасково закупи един брой компютърна
система, състояща се от: компютър, монитор, тонколони и един брой принтер
Lexmark MS310D. Новозакупената компютърна техника е разположена и се
използва в "Стая за изслушване на деца, участници в съдебни процеси",
намираща се на етаж ІІІ-ти в Съдебна палата - Хасково.
През месец юни 2014 г. , съгласно предварителен график от ВСС, в
Районен съд – Хасково се извърши инсталация и настройка на
комуникационен сървър за предаване на информация към ядрото на ЕИСПП в
НСлСлужба – София. От 30.06.2014 г. започна и реална работа по предаване
на данни за наказателни дела и обвиняеми лица към Единната информационна
система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).
През отчетната 2014 година, Районен съд – Хасково продължи
събирането на приходи и други постъпления, свързани с дейността на съда, по
транзитната и набирателната му сметки - чрез картови плащания по чл. 4 ал.1
от Закона за ограничаване на плащанията в брой, посредством два броя ПОС
терминални устройства. Налице е възможността да се извършват плащания и
чрез два броя ПОС терминални устройства, съответни за транзитната и
набирателната сметки, които устройства са инсталирани в офиса на
обслужващата съда банка, намиращ се в сградата на Съдебна палата –
Хасково, бул. „България” № 144, етаж 1. С това в Районен съд – Хасково
съществено е подобрено обслужването на потребителите на съдебните услуги
и е улеснен достъпът до правосъдие, както и не на последно място – избягва
се понасянето на допълнителни финансови утежнения за физическите и
юридическите лица.
В Районен съд – Хасково са утвърдени и се прилагат Вътрешни правила
за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес. Този
бърз и улеснен начин на изпращане на съобщения и призовки е
популяризиран, включително чрез интернет страницата на съда. Освен побързото и качествено обслужване на гражданите, изпращането на съобщения и
призовки чрез електронен пощенски адрес значително улеснява работата на
съдебните служители, а и не на последно място, пести бюджетни средства.
През отчетната 2014 г. значително е намален броят на делата, по които е
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осъществено изпращането на съобщения и призовки чрез електронен
пощенски адрес и съответно - броят на изпратените призовки и съобщения по
делата, а именно 331 броя. Този общ брой през предходните две години е бил
както следва – през 2013 г. 693 броя и през 2012 г. - 111 броя. Тази тенденция
кореспондира с намалените постъпления през отчетния период на граждански
дела и преди всичко на заповедни производства, при които именно се
предпочита изпращането на съобщения и призовки чрез електронен пощенски
адрес на заявители.
През отчетния период в Районен съд – Хасково информационните
технологии продължиха да се използват и за електронен обмен на
информацията – Бюро „Съдимост”, НБД „ГРАО“ и др. Във връзка с решения
на Комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и
статистика" на ВСС, през отчетния период продължи да се поддържа
регистрация за безплатен достъп за извършване на справки в данните на
информационната система на "Имотен регистър", чрез услугата "Отдалечен
достъп" на Агенцията по вписванията-София, на 10 съдии и 10 служители при
РС-Хасково. На същото основание на определени съдии и служители е
осигурен регистриран достъп, чрез електронен сертификат, за извършване на
справки по делата на търговците, вписани в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията - София. Електронният достъп до горепосочените
регистри на Агенцията по вписванията осигурява бързина и надеждност при
извършване на справки, необходими за работа по гражданските и
наказателните дела.
Разпределението на делата в РС- Хасково на принципа на случайния
подбор /съгл. чл. 9 от ЗСВ/ се осъществява с програмния продукт на ВСС
"LawСhoiсe” – версия 4. С този продукт е сведен до минимум субективният
фактор при разпределението на делата, както и е гарантирано равномерното
им разпределение между съдиите в гражданско и наказателно отделение. С
програмния продукт на ВСС работи и “Съдебно - изпълнителната служба” в
съда за разпределението на изпълнителните дела между държавните съдебни
изпълнители.
„Съдебно - изпълнителна служба” при Районен съд - Хасково работи с
програмен продукт „Съдебно - изпълнителна система „JES” версия 3.0.1.56.
През отчетната 2014 година по инциатива на ръководителя на ДСИ при
Районен съд – Хасково, в програмния продукт бяха променени 2 /два/ от
основните печатни изходи – съобщение за нестанала публична продан - ПП2
и ПП3.
Бюро «Съдимост» при Районен съд - Хасково работи с Информационна
система CSCS “Бюро съдимост”, която система се обслужва на закупен и
конфигуриран за целта сървър “HP ML 150 G6 E5502” с UPS “APC Smart
UPS”.
В Районен съд – Хасково се използват още - програмен продукт за
автоматизиране на счетоводните процеси "КОНТО", интегрирана система за
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управление на човешките ресурси "Аладин" версия 7.05.00, компютърна
првано - информационна система "АПИС".
Районен съд-Хасково разполага и със софтуерен продукт за синтез на
реч SpeechLab 2.0, който преобразува писмения текст в говор, предоставен от
Програма за развитие на съдебната система. Той е полезен на категорията от
хора с особени нужди - незрящите и хората със зрителни увреждания,
неграмотните и възрастните хора, за да им бъде осигурен улеснен достъп до
правосъдие. По този начин, те сами могат да получават необходимата им
информация, относно движението на делото, както и да се запознават със
съдебния акт.
Районен съд - Хасково разполага с и поддържа своя интернет страница,
която през отчетната 2014 г. беше своевременно актуализирана, с цел да
удовлетворява нуждите на гражданите и обществото за получаване на полезна
информация за всички аспекти на дейността на институцията. Тя съдържа
актуален календар на насрочените в съда дела, както и публикувани съдебни
актове, в изпълнение на чл.64 от ЗСВ. С цел осъществяване на обратна връзка,
гражданите могат да изразяват своите мнения за работата на ВСС и съдебната
власт чрез нарочна анкета, публикувана на сайта на съда. На интернетстраницата на съда, освен информацията относно делата, през отчетната 2014
г. беше публикувана и актуализирана информация относно всички стъпки в
развитието и значими събития за РС-Хасково.
Х. ПРОЕКТИ. ИНИЦИАТИВИ. СЪБИТИЯ.
1. Малък проект „Моят глас в съда“, в рамките на Проект
„Правосъдие - приятел на детето”, изпълняван от Международна
социална служба – България и Детски правен център - България.
Пред отчетната 2014 г. Районен съд - Хасково приключи реализирането
на минипроект "Моят глас в съда", който беше осъществен в рамките на
проект "Правосъдие-приятел на детето", изпълняван от Международна
социална служба - България и Детски правен център -България, със
съдействието на Отдел "Закрила на детето" при Дирекция "Социално
подпомагане" - Хасково. Предмет на осъществявания минипроект беше
оборудване на помещение за изслушване на деца, които участват в съдебните
производства, по които се засягат техни права и интереси, или - така
наречената "Детска стая". Специалното помещение се намира с сградата на
"Съдебна палата"-Хасково, етаж ІІІ, кабинет № 46, и в него се създаде щадяща
и предразполагаща среда за изслушване на деца, участници в съдебни процеси.
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Обзаведено, съобразно детските потребности, то създава чувство на уют и
сигурност у детето по време на изслушването му, като му предоставя
възможност, да формира и изрази свободно своето мнение. В създадената
"Детска стая" съдебни състави на Районен съд - Хасково и Окръжен съд Хасково вече започнаха провеждането на съдебни заседания, по които е
необходимо изслушването на дете.
В рамките на проект „Правосъдие - приятел на детето”, Районен съд Хасково през отчетната 2014 г. изготви брошура - информационна програма
за родители, които живеят разделено. Същата се прилага към определението
на съда по чл.140 от ГПК и връчва заедно с него на родителите, страни в
искови производства, в които се засягат права и интереси на деца, както и се
връчва на родителите с призовката за първото съдебно заседание по
охранителни производства. Считаме, че въвеждането й е ефективна стъпка
към гарантиране на едно правосъдие – приятел на детето. Уверени сме, че
дадените от нас с брошурата насоки към родителите, които са в процес на
развод или на уреждане на родителските права над децата им – ще им
помогне, да се фокусират върху най-добрия интерес на детето. Целеният от
нас ефект на подкрепа и съдействие на родителите в отношенията им с
техните деца е не само в рамките на съдебното производство, а и след това.
В рамките на проект „Правосъдие - приятел на детето”, Районен съд Хасково през отчетната 2014 г. отново бе поканен, да определи свои съдии,
които да вземат участие във второто мултидисципинарно обучение на съдии
по проекта. Обучението се проведе от 08.10.2014 г. до 10.10.2014 г., като
представители на РС-Хасково в него бяха съдия Нели Иванова и съдия
Павлина Господинова. Същото отново бе оценено като много успешно и
ползотворно.
2. Споразумение за сътрудничество между Районен съд - Хасково и
Фондация „Х и Д Джендър перспективи” – Димитровград.
Като продължение да досегашната си практика за съвместна работа и
сътрудничество, на 12.08.2014 г. Районен съд - Хасково сключи споразумение
за съвместно сътрудничество с Фондация „Х & Д Джендър Перспективи” –
Димитровград, което има за цел регламентиране на партньорство в областта
на превенцията и защита от домашното насилие в рамките на проект: ”Заедно
срещу домашното насилие - предоставяне на специализирани услуги на
пострадали от домашно насилие, техните близки и извършители на насилие и
повишаване чувствителността на магистратите за осигуряване на навременна
и адекватна защита на жертвите на домашно насилие”.
3. Ден на отворените врати.
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На 16.04.2014 г., по повод Деня на Българската Конституция и
професионален празник на българските юристи и съдебни служители, в
Съдебна палата – Хасково за втора поредна година бе проведен "Ден на
отворените врати". Проявата бе организирана съвместно от Окръжен съд –
Хасково, Окръжна прокуратура – Хасково, Районен съд – Хасково и Районна
прокуратура – Хасково. Участие в събитието взеха ученици от ГПЧЕ „Проф.
д-р Асен Златаров” – Хасково, ПМГ "Акад. Боян Петканчин" – Хасково, ФСГ
"Атанас Буров" – Хасково и доброволци от Превантивно - информативен
център по наркотични вещества към Младежки център – Хасково. В рамките
на деня се проведоха – мероприятието "Председател на съд за един ден";
симулиран съдебен процес по наказателно общ характер дело, представен от
ученици от ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров” – Хасково, членуващи в клуб
„Моите права” и клуб „Гражданско образование”; връчване на грамоти на
учениците – участници и на директора на гимназията за успешното
сътрудничество; посещение от учениците на различните служби в съда и
прокуратурата, запознаването им с информационния център на съда;
дискусии, в т.ч. за бъдещи съвместни инициативи.
Проведеният Ден на отворените врати в Съдебна палата – Хасково
отново бе насочен към популяризиране дейността на съда и прокуратурата
сред подрастващите, за утвърждаването у тях на уважение и доверие към
закона и институциите, за повишаване на правната им култура, за
формирането им като личности. Денят бе оценен като изключително
ползотворен и за организаторите и за участниците в него.
4. Участие в заседание на „Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ при
Община Хасково.
По покана на МКБППМН при Община Хасково, участие в разширено
пленарно заседание на 18.02.2014 г. на Комисията взе зам. административният
ръководител на Районен съд-Хасково и председател на „Наказателно
отделение“ при съда Даниела Николова. В дневния ред на заседанието са
обсъдени отчет за дейността на МКБППМН при Община Хасково през 2013 г.,
план за дейността на Комисията през 2014 г., особени случаи на образуване и
разглеждане на възпитателни дела по отношение на малолетни и
непълнолетни, настанени в ДДЛРГ, и особени случаи на образуване и
прекратяване на възпитателни дела по отношение на малолетни и
непълнолетни с дефицити в развитието и ментални увреждания.
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В заключение, и през отчетната 2014 година екипът на Районен съд –
Хасково - съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и
съдебни служители – за поредна година демонстрира висок
професионализъм, мотивация и отговорност при изпълнение на служебните
си задължения, като заслужава много добра оценка за положения труд.
Благодарение на това, цялостната дейност на Районен съд – Хасково и през
отчетната 2014 година е успешна, ефективна и на високо ниво.
И през настоящата 2015 г. усилията в работата на Районен съд –
Хасково следва да продължат да бъдат насочени към гарантиране
върховенството на закона и повишаване доверието в съдебната система;
осъществяване на ефективно, качествено и в разумни срокове правораздаване;
осигуряване на кадрова стабилност; разумно управление бюджета на
институцията; повишаване квалификацията на всички работещи в съда.
30.01.2015 г.
гр. Хасково

Административен ръководител –
Председател на Районен съд – Хасково:
/Мария Ангелова/
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