ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РАЙОНЕН

СЪД

СТАРА ЗАГОРА
През 2017 година

Районен съд- Стара Загора е основен първоинстанционен съд
/чл.76 от ЗСВ/ и като част от съдебната система на Република
България
в
изпълнение
на
основните
функции
на
правораздавателен орган, произтичащи от чл.117-чл.121 на
Конституцията на Република България в основната си дейност се
ръководи от целите за бързо, ефективно, предвидимо и качествено
правораздаване и повишаване общественото доверие в съда.
Докладът е изготвен съгласно изискванията на чл.80 ал.1 т.12
от ЗСВ при спазване указанията на ВСС за обхвата и структурата
на годишните доклади.
Съдебният район на Районен съд- Стара Загора включва
Община Стара Загора и Община Опан, като осъществява своята
правораздавателна дейност върху население от около 161 235 души
по последни данни от НСИ.
За изпълнение на своите функции, съдиите от състава на
Районен съд- Стара Загора се ръководят от закона, като вземат
своите решения по вътрешно убеждение, основаващо се на
предвидените разпоредби в Конституцията на Република България,
законите и други нормативни актове.
При изпълнение на задълженията си съдебните служители
спазват стриктно нормативните разпоредби, като в отношението
си с гражданите спазват принципите, установени в съответните
правила за професионална етика.
I. Кадрова обезпеченост
1. Съдии
Районен съд – Стара Загора разполага с 21 магистратски
щата, както следва:
-административен ръководител /председател/
-заместник на административния ръководител - заместник председател - 2
- съдии – 18
Към 31.12.2017г. са заети 18 магистратски щата и 3 са
вакантни, а от 08.01.2018г. след встъпването на съдия Веселина
Мишова като съдия в Окръжен съд Стара Загора, незаетите
щатове са 4.
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През 2017г. съдия Дарина Стоянова ползва отпуск за
отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл.164 от
КТ до 10.10.2017г.
Към 31.12.2017г. в Районен съд - Стара Загора правораздават
18 съдии, разпределени както следва - в наказателна колегия - 7
съдии, в гражданска колегия - 11 съдии.
С решение по протокол № 43 от 24.10.2017г. на Съдийската
колегия на ВСС съдия Димитър Гальов придоби „Статут на
несменяемост“, считано от 24.10.2017г.
С решение по протокол №1 от 16.01.2018г. на Съдийската
колегия на ВСС съдия Димитър Гальов е повишен в ранг „Съдия в
ОС“, считано от 16.01.2018г.
В Районен съд - Стара Загора има 4-ма държавни съдебни
изпълнители – Радка Раданова, Ирина Методиева, Боян Дюлгеров и
Пламен Момчев и 4-ма съдии по вписванията – Кремена Борисова,
Женя Люцканова, Веселина Николова и Доника Панайотова.
2. Администрация:
Районен съд – Стара Загора разполага към 31.12.2017г. с 53
щата за съдебни служители, разпределени както следва:
- Ръководни длъжности 1 съдебен администратор, 1
главен счетоводител, 1 административен секретар и 4 завеждащ
служби на „Наказателно деловодство“, „Гражданско Деловодство“,
„Съдебни секретари“, „Бюро призовки“.
- Експертни длъжности – 2 щатни бройки системен
администратор, 1 счетоводител, 1 щатна бройка - съдебен
статистик.
- Специализирана администрация - Регистратура - 2
деловодители,
„Наказателно деловодство“5 деловодители,
„Гражданско деловодство„ - 5 деловодители, 3 деловодители в
СИС, „съдебни секретари“- 16 секретари, 2 деловодители "Бюро
съдимост", съдебен архивар - 1 , „Бюро призовки“- 4 призовкари .
- Технически длъжности щатни бройки куриер -чистачи .
3

1 щатна бройка – касиер, 2

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Структурата на Районен съд – Стара Загора е съобразена със
ЗСВ и Правилника за администрацията на съдилищата и отговаря
на утвърдената от ВСС щатна численост за магистрати и съдебни
служители.
Съобразно приетите от ВСС критерии, съотношението на броя
на служителите към броя на магистратите е следното:
-

общ брой служители/магистрати – 2,52;

-

общ брой служители/магистрати, вкл. ДСИ и СВ-1,83.

Средната за страната
областните центрове:

за Районните съдилища в

-

общ брой служители/магистрати – 2,83;

-

общ брой служители/магистрати, вкл. ДСИ и СВ-2.10.

Условията на финансов недостиг и нуждата от рестрикция
налагат съвместяване на определени длъжности, възлагане на
допълнителни задължения на служителите в зависимост от
възможностите и компетенциите им. Предприети са от
ръководството на съда мерки за възлагане на допълнителни задачи
на конкретни служители с цел създаване на условия за взаимна
заменяемост при отсъствие на даден служител.
Считам, че след извършената пълна реорганизация на
разпределението на деловодителите в Районен съд - Стара Загора,
предвид натовареността в гражданско, наказателно отделение и
ДСИ и с цел обезпечаване оптимално еднакво натоварване на
всички деловодители, както и обезпечаване на всички деловодства
в съда с нужните кадри, не се отстрани високото натоварване на
съдебните деловодители. Напротив, налице е високо натоварване в
Деловодства, Архив, бюро Призовки.
В този смисъл следва да се направи предложение за увеличение
на щата на съдебните служители с две щатни бройки за
длъжността „съдебен секретар”, две щатни бройки за длъжността
„съдебен деловодител”, две щатни бройки за длъжността
„призовкар”, една щатна бройка за длъжността „архивар“.
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В Районен съд - Стара Загора съдиите правораздават в две
отделения - гражданско и наказателно. В гражданското отделение
има обособени 11 състава, в наказателното - 7 състава.
В съответствие с изискванията на чл.9 от ЗСВ в Районен съд Стара Загора всички видове дела се образуват и разпределят на
принципа на случайния подбор от председателя, заместник председателите на съда, а при тяхно отсъствие - от съдии, на които
със заповед на председателя е възложена тази дейност, а в
съответствие с чл.35 ал.5 от ПАС дейността по разпределението на
делата е възложена на съдебни служители със заповед на
председателя, считано от 02.10.2017г. За целта се използва
продукта „Централизирана система за разпределение на делата",
одобрен от ВСС и при спазване на правилата, приети от ВСС, като
по всяко дело се прилага и протокола от избора. Делата се
разпределят в деня на постъпването им или на следващия ден - в
зависимост от естеството им, респ. сроковете за произнасяне.
Съдиите-докладчици се произнасят в предвидените в ГПК и НПК
срокове. Новопостъпили дела, по които се дължи незабавно
произнасяне по силата на закона, се разпределят измежду съдиите,
които в съответния ден не са в отпуск.
Разпределението на наказателните дела се извършва по
групи - НОХД, НОХД с усложнена фактическа обстановка - чл.201 и
сл. от НК/Присвоявания/, чл.209 и сл. от НК /Измама/; чл. 149 и
сл./Разврат/, чл. 159а и сл. /Трафик на хора/,ПТП чл.343 и 343а
НК, АНД-НП, БП – НОХД, ЗИН,ЗБППМН, АНД-чл.78А НК,
СПОРАЗУМЕНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДРУГИ, чл. 146 33, СПИРАНЕ
И ПРЕКРАТЯВАНЕ, чл.25 НК и чл.70 НК, НЧХД, НЕЗАБАВНО
ПРОИЗВОДСТВО – ДЕЖУРСТВО, ЧНД – ДЕЖУРСТВО, АНД –
ДЕЖУРСТВО - при еднаква процентна натовареност на всички
съдии от наказателна колегия, а заместник-председателя - при
70%.
Разпределението на гражданските дела се извършва също по
групи – Брачни дела, Трансформация, по-голям дял по СК,
Родителски права, Бързи производства – Издръжки, Бързи
производства – Уволнения, Бързи производства - трудови
възнаграждения, Делби, Непозволено увреждане, Кодекс за
застраховането, ЗОДОВ, Облигационни искове, Чл.422 ГПК,
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Търговски дела, ЗЗДН, Заповедни, Обезпечения на бъдещ иск,
Трудови, Вещни и владелчески искове, Дела от административен
характер, Други дела, Преразпределени, Други дела по СК и Закона
за закрила на детето - при еднаква процентна натовареност на
всички съдии от гражданска колегия, а за административния
ръководител – при 51% и заместник-председателя - при 70%,
съгласно утвърдена със заповед на административния ръководител
за двете отделения.
Съдебните заседания в Районен съд - Стара Загора се
провеждат по график, според който всеки съдия заседава в
определени дни от седмицата. По такъв начин са разпределени и
дежурствата през работните дни /съответно по един граждански
съдия за всеки работен ден от седмицата и седмично дежурство на
един наказателен съдия/.
Разпределените дела се насрочват, респ. отлагат от съдиитедокладчици в кратки срокове и съобразно изискванията на
процесуалните закони. Спазват се съкратените срокове за
разглеждане на дела по реда на бързото производство, незабавното
производство, съкратеното съдебно следствие, обезпечителното и
заповедното производство.
През съдебната година се провеждат редовно събрания на
съдиите от гражданско и наказателно отделения, на които се
обсъждат въпроси, свързани с приложението на материалните и
процесуалните закони, резултати от извършени проверки,
организационни и др. Съдиите от Районен съд – Стара Загора
обсъждат и изразяват писмени становища по всички въпроси във
връзка с предложения за постановяване на тълкувателни решения.
В Районен съд-Стара Загора се водят всички книги и регистри
по утвърден образец и съобразно изискванията на ПАС.
По електронен път се изпращат съобщения и призовки на
страните при спазване на нормативните правила. При поискване
от страна по делото има възможност да се изпращат по електронен
път и необезличени книжа.
Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на
интернет - страницата на съда и се изпращат за публикуване и на
централния уеб- базиран интерфейс, поддържан от ВСС.
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Спрените производства и оставените без движение дела се
администрират от съдията-докладчик редовно и се проверяват от
заместник – председателите и деловодителите всеки месец.
Ежемесечно съдебният статистик изготвя справки за
движението на делата на всеки отделен съдия. Същите се
изпращат на Окръжен съд - Стара Загора във връзка с изисквания
за ежемесечни сведения за движението на делата и с извършената
проверка през 2016г. от Окръжен съд - Стара Загора и дадените
указания, съгласно Заповед на Председателя на Окръжен съд Стара Загора.
Съдебните служители се атестират ежегодно
правилата на чл.158 и сл. от ПАС.

съобразно

Всеки съдия и съдебен служител разполага с вътрешна
електронна папка, която улеснява служебната комуникация и
спомага за спестяване на средства за консумативи.
В Районен съд -Стара Загора в съответствие с нормативната
уредба, изискванията на ВСС и с цел подобряване организацията
на работа са утвърдени различни правила.
При извършваните от Окръжен съд – Стара Загора 6-месечни
и годишни проверки са констатирани някои пропуски в
организацията на работа, дадени са предписания, предприети са
съответно мерки за отстраняването им.
Повишаването
на
доверието
в
съдебната
система,
заздравяването на накърнения престиж и възвръщането вярата на
хората в справедливия и почтен български съд несъмнено
преминават през постоянното самоусъвършенстване на всеки
отделен съдия и съдебен служител в професионален аспект. Това
следва да става чрез участия в обучения, семинари, работни
срещи, като крайната цел е да се осигури не само предвидимост на
правораздаването чрез уеднаквяване на съдебната практика, но и
да се създадат условия, които гарантират точно и еднакво
прилагане на законите спрямо всички. Необходимо е да се
насърчават съдиите и служителите да проявяват активност в този
смисъл. Съдиите участват активно в организираните обучения от
НИП, СЮБ, Апелативен съд – Пловдив, Окръжен съд – Стара
Загора и от Районен съд – Стара Загора. Част от съдебните
служители - в зависимост от заеманата длъжност и спецификата на
7

работата си - са преминали през съответни обучения за
повишаване на квалификацията, за работа в екип, работа с
граждани, работа с деловодни програми, и т.н. Ползотворно е
всички служители да вземат участие в тези формати, като за това
се изготвя и ежегоден план-график.
Районен съд-Стара Загора има нова интернет страница www.rs-stz.bg, която е изработена изцяло от системния
администратор на съда. Същата е осъвременена, представената
информация е лесно достъпна и по-подробна. Има възможност за
обратна връзка, чрез която можем да получим мнения, коментари
и идеи във връзка с работата на съда. Годишният доклад за
дейността на Районен съд-Стара Загора се публикува ежегодно в
края на м. януари на интернет страницата на съда.
На интернет страница на съда се публикуват съдебните
актове по гражданските и наказателни дела, могат да се правят
справки по дела, публикуват се обяви за конкурси за свободни
длъжности, необходими документи, банкови сметки, телефони за
връзка и др. Създадена е възможност за отдалечен достъп и
извършване на справки по движението на дела от деловодната
система „САС – съдебно деловодство” на адвокати и служебни
защитници.
Има създаден и вътрешен сайт на съда, който се използва от
съдиите и съдебните служители. В него се публикуват съобщения,
касаещи дейността на съда, заповеди, вътрешни правила,
информация за предстоящи събития и др.
Във връзка с Образователната програма „Съдебната властинформиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури“ на 21.04.2017г. се проведе "Ден на отворените
врати" в Районен съд Стара Загора, с ученици от ГПЧЕ „Ромен
Ролан“, ПГСАГ „Лубор Байер“, Търговска гимназия „Княз Симеон
Търновски“ и ПМГ „ Гео Милев“ на тема: „Права и задължения на
свидетеля в наказателния процес“.
На 19.05.2017г. съвместно с Районна прокуратура – Стара
Загора
проведохме симулативен наказателен процес по
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действителен казус с ученици от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и ПМГ „ Гео
Милев“.
На 10.11.2017г. Районен съд - Стара Загора съвместно с
Районна прокуратура Стара Загора организира среща между
съдии, прокурори, служители и ученици от ГПЧЕ „РОМЕН
РОЛАН“ и ПГСАГ „ЛУБОР БАЙЕР“. Темата на дискусията и видео
материалите беше – „Защита на личните данни в интернет
пространството“.
На 16.11.2017г. се проведе среща на съдебните заседатели
към Районен съд гр.Стара Загора във връзка с НАРЕДБА № 7 от
28.09.2017г. за съдебните заседатели издадена от Висшия съдебен
съвет.
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Като постъпили в Районен съд – Стара Загора дела се
разглеждат новообразуваните, вкл. получени по подсъдност и
делата, върнати от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводството.
Новообразувани дела
През 2017г. са образувани общо 10 633 дела, от които 3 738
наказателни дела и 6 895 граждански дела.
През 2016г. са образувани общо 10 391 дела, от които 4 262
наказателни дела и 6 129 граждански дела.
През 2015г. са образувани общо 10 442 дела, от които 3 613
наказателни дела и 6 829 граждански дела.
2017 г.

2016 г.

2015г.

10 633

10 391

10 442

3 738 +6 895

4 262+6 129

3 613+6 829

Общото постъпление на дела в Районен съд - Стара Загора за
отчетния период е съизмеримо с постъпленията за 2016г. и се
дължи на постъпленията на наказателни дела, в частност ЧНД по
чл.159а НПК и чл. 251г, ал.4 ЗЕС – 1 028 броя, при 1 502 броя
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през 2016г. и увеличеното постъпление на гражданските дела и
по-конкретно ЧГД по чл.410 и чл.417 ГПК- 4 695 броя при 4 075
броя през 2016г.
Дела за разглеждане
В началото на 2017г. в Районен съд-Стара Загора е имало
останали несвършени от предходната 2016г. общо 853 броя дела от тях 604 граждански дела и 249 наказателни дела.
Заедно с новообразуваните дела през 2017г. - 10 633 броя
дела, общо разгледаните през годината дела са 11 486 броя, от
които 3 987 броя наказателни и 7 499 броя граждански.
За съпоставка
В началото на 2016г. в Районен съд-Стара Загора е имало
останали несвършени от предходната 2015г. общо 908 броя дела от тях 654 граждански дела и 254 наказателни дела. Заедно с
новообразуваните дела през 2016г. - 10 373 броя дела, общо
разгледаните през годината дела са 11 281 броя, от които 4 501
броя наказателни и 6 771 броя граждански.
В началото на 2015г. в Районен съд-Стара Загора е имало
останали несвършени от предходната 2014г. общо 795 - от тях 580
граждански дела и 215 наказателни дела. Заедно с
новообразуваните през 2015г. дела – 10 443 броя дела, от които
6 829 броя граждански и 3 614 броя наказателни дела, общо
разгледани през годината са 11 236 броя, от които 7 409 броя
граждански и 3 829 броя наказателни дела.
година

несвършени

постъпили

2017г.

853

10 633

Общо
разгледани
11 486

2016г.

908

10 373

11 281

2015г.

795

10 443

11 238
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Свършени дела
През 2017г. са свършени общо 10 534 броя дела, от които
6 876 броя граждански и 3 658 броя наказателни.
В 3 месечен срок са приключили общо 9 295 броя дела или
88 % от общо свършените дела, от които 6 022 броя граждански
дела - 88% и 3 273 броя наказателни дела, или 89% от общо
приключилите през годината дела.
Със съдебен акт по същество са приключили 9 167 броя дела,
от които 6 239 броя граждански дела и 2 928 броя наказателни
дела.
Прекратени са производствата по 1 367 броя дела, от които
по 637 граждански дела и 730 броя наказателни дела /в това число
491 броя наказателни дела, приключили със споразумение и 34
броя върнати за доразследване/.
Проведени са 5 218 заседания.
За съпоставка
През 2016г. са свършени общо 10 428 броя дела, от които
6 167 броя граждански и 4 261 броя наказателни.
В 3 месечен срок са приключили общо 9 618 броя дела или
92 % от общо свършените дела, от които 5 670 броя граждански
дела - 92% и 3 948 броя наказателни дела, или 93% от общо
приключилите през годината дела.
Със съдебен акт по същество са приключили 9 030 броя дела,
от които 5 446 броя граждански дела и 3 584 броя наказателни
дела.
Прекратени са производствата по 1 398 броя дела, от които
по 721 граждански дела и 677 броя наказателни дела /в това число
471 броя наказателни дела, приключили със споразумение и 56
броя върнати за доразследване/.
Проведени са 5 594 заседания.
През 2015г. са свършени общо 10 330 броя дела, от които 6
755 граждански и 3 575 наказателни дела.
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В 3 месечен срок са приключили общо 9 562 броя дела или
93 %, от които 6 246 граждански - 92% и 3 316 наказателни или
93% от общия брой приключили през годината дела.
Със съдебен акт по същество са приключили 8 909 броя дела,
от които 5 979 броя граждански и 2 930 броя наказателни дела.
Прекратени са производствата по 1 421 дела, от които по 776
броя граждански и по 645 броя наказателни дела /в това число
394 броя наказателни дела, приключили със споразумение и 64
броя дела върнати за доразследване/.
Проведени са 5 594 заседания.
със
общо

съдебен

свършени

акт по

дела

същество

2017г.

10 534

9 167

1 367

9 295

88%

2016г.

10 428

9 030

1 398

9 618

92%

2015г.

10 330

8 909

1 421

9 562

93%

година

Прекратени

до

%

3 месеца

Внимателният анализ на тези данни налага извода, че се
запазва много висок процент на свършените дела в тримесечен
срок и през 2017г., който резултат е независимо от намаления
членски състав и в двете колегии /отпуск по майчинство на един
магистрат от наказателно отделение; преместване на работа в
Административен съд София град на съдия Златка Илиева, два
свободни щата на магистрати от гражданско отделение,
освободени през 2016г./. Тези цифри сочат, че съдиите от
Районен съд-Стара Загора притежават високо чувство за
отговорност и професионализъм и именно на тези качества се
дължат отличните резултати в работата им.
Несвършени дела
Броят на останалите несвършени дела в Районен съд-Стара
Загора към 31.12.2017г. е 952 броя, от които 623 граждански и
329 броя наказателни дела.
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За съпоставка
Броят на останалите несвършени дела в Районен съд-Стара
Загора към 31.12.2016г. е 853 броя, от които 604 граждански и
249 броя наказателни дела.
Броят на останалите несвършени дела в Районен съд-Стара
Загора към 31.12.2015г. е 908 броя, от които 654 броя
граждански и 254 наказателни дела.
2017г.

2016г.

2015г.

952

853

908

623 + 329

604 + 249

654 + 254

Наблюдава се относителна съизмеримост на висящите дела в
края на отчетния период с предходните години, което се дължи
изключително на непрекъснатия стремеж на съдиите да ги
приключват в сроковете по ГПК и НПК, въпреки намаления до
минимум състав на колегиите.
НАТОВАРЕНОСТ
През 2017г. Районен съд-Стара Загора разполага с 21
съдийски щата. Натовареността по щат спрямо делата за
разглеждане е 45,58 броя дела, а спрямо свършените дела - 41,80.
Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е
54,18, а спрямо свършените - 49,69.
За съпоставка
През 2016г. Районен съд-Стара Загора е разполагал също с
21 съдийски щата. Натовареността по щат спрямо делата за
разглеждане е била 44,77, а спрямо свършените дела - 41,38.
Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е
55,85, а спрямо свършените - 51,62.
През 2015г. в Районен съд-Стара Загора натовареността по
щат спрямо делата за разглеждане е била 43,48, а спрямо
свършените дела - 40,99. Действителната натовареност спрямо
делата за разглеждане е 50,17, а спрямо свършените - 46,12.
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година

2017г.

2016г.

2015г.

натовареност
по щат спрямо
дела
за
разглеждане
натовареност
по щат спрямо
свършени дела

45.58

44.77

44.59

41.80

41.38

40.99

действителна
натовареност
спрямо дела за
разглеждане

54.18

55.85

50.17

49.68

51.62

46.11

действителна
натовареност
спрямо
свършени дела

Данните сочат, че през анализирания период е налице
съществена разлика между натовареността по щат и
действителната
натовареност,
което
се
обуславя
от
продължителното отсъствие на съдии и работа в намален състав
на колегиите.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Постъпили и свършени граждански дела по видове, със
съдебен акт по същество и прекратени, свършени в
3-месечния срок през отчетната 2017 г.
14

Видове
дела

ПостъСвършени дела
пили
през
годината
Всич- Всич- В срок до
Вися- -в т.ч
за
3месеца
щи в новообра ко
раз- ко
нача- зувани и глежлото върнати дане
на
от
пери- горна
Брой %
ода

Граждански
дела по
общия
ред
Производства
по
чл.З10ГП
К
Администрати
вни дела
Частни
граждански
дела
Дела по
чл.410 и
чл.417
ГПК
Други
граждански
дела

Общо граждански дела

инст. за
продъл-

жаванена
съдопроизв.действия
504
1185
1689 1190 438 37 %

Прекратени
производства
Всич- Спог. по По
Със
Съде- ко
234 ГПК други
бен
акт по

същество

911

причини

279

83

33

0

196

18

85

103

79

46

58 %

46

4

15

19

12

5

42 %

8

4

0

4

665

58

0

58

227

0

227
36

20

727

747

723 706 98 %

7

4695

4702 4681 4679 100 % 4454

51

188

239

191 148 77 %

155

36

0

604

6895

799

6876 6022 88 %

6239

637

83

33

554

В Гражданска колегия на Районен съд Стара Загора има
обособени 11 съдебни състава /2 незаети щатни бройки/.
Съдия Милена Колева – Х-ти граждански състав: през
отчетната 2017г. има постъпили 334 броя граждански дела и 216
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броя ЧНД дела по чл.251г, ал.4 от ЗЕС. Заедно с останалите
несвършени от предходната година 43 броя, общо са разгледани
346 броя граждански дела. Свършените в края на отчетния период
са 318 броя, от които 289 приключили в 3-месечния срок. 216 броя
ЧНД също са приключили в 3-месечния срок. Административен
ръководител – Председател на Районен съд - Стара Загора - с
определена натовареност – 51%, считано от 27.09.2016г.
Съдия Антония Тонева – VІІІ-ми граждански състав: през
отчетната 2017г. има постъпили 578 броя граждански дела. Общо
разгледаните от нея през годината граждански дела са 606, както и
222 броя ЧНД дела по чл.251г, ал.4 от ЗЕС. Свършените в края на
отчетния период са 570 броя граждански дела, от които 516
приключили в 3-месечния срок, както и 222 броя ЧНД дела по
чл.251г, ал.4 от ЗЕС, също приключили в 3-месечния срок.
Заместник-председателят
на
Гражданско
отделение
през
изминалата отчетна година работи с натовареност 70%, считано от
27.09.2016г.
Съдия Генчо Атанасов – І – ви граждански състав: през
отчетната 2017г. има постъпили
657 броя дела. Заедно с
останалите несвършени от 2016г. общо разгледани през периода са
712 броя дела. Свършени са 658 броя дела, от които в 3-месечния
срок – 585 броя дела.
Съдия Александър Георгиев – ІІ-ри граждански състав: през
отчетната 2017г.
има постъпили
676 броя дела. Заедно с
останалите несвършени от 2015г. 67 броя граждански дела, общо
са разгледани 743 броя граждански дела. Свършени са 639 броя
дела, от които в 3-месечния срок – 617 броя граждански дела.
Съдия Емилия Енчева – ІІІ-ти граждански състав: през
отчетната 2016г.
има постъпили
675 броя дела. Заедно с
останалите несвършени от предходната година, общо са разгледани
743 броя граждански дела. Свършените в края на отчетния период
са 654 броя, от които 567 приключили в 3-месечния срок.
Съдия Ваня Тенева – V-ти граждански състав: през отчетната
2017г.
има постъпили
670 броя граждански дела, а общо
разгледаните през годината от нея дела са 764 броя. Свършените в
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края на отчетния период са 706 броя дела, от тях 593 броя
приключили в 3-месечния срок.
Съдия Таня Илкова – VІ -ти граждански състав: през
отчетната 2017г.
има постъпили
684 броя дела. Заедно с
останалите несвършени от предходната година, общо са разгледани
754 броя граждански дела. Свършените в края на отчетния период
са 679 броя, от които 576 приключили в 3-месечния срок.
Съдия Веселина Мишова – VІІ-ми граждански състав: през
отчетната 2017г.
има постъпили
599 броя дела. Заедно с
останалите несвършени от предходната година, общо са разгледани
654 броя граждански дела. Свършените в края на отчетния период
са 651 броя, от които 560 приключили в 3-месечния срок.
Съдия Иван Режев – ХІІ-ти граждански състав: през отчетната
2017г. има постъпили 700 броя дела. Заедно с останалите
несвършени от предходната година, общо са разгледани 756 броя
граждански дела. Свършените в края на отчетния период са 689
броя, от които 600 приключили в 3-месечния срок.
Съдия Женя Иванова – ХІІІ-ти граждански състав: през
отчетната 2017г. има постъпили 592 броя дела и толкова са общо
разгледаните от нея през годината, поради завръщане от отпуск по
майчинство. Общо свършените дела са 544 броя, от които 520
приклюмили в 3-месечния срок.
Съдия Олга Златева – ХV-ти граждански състав: през
отчетната 2017г.
има постъпили
734 броя дела. Заедно с
останалите несвършени от предходната година, общо са разгледани
833 броя граждански дела. Свършените в края на отчетния период
са 737 броя, от които 643 приключили в 3-месечния срок.
През отчетната 2017г. в Районен съд - Стара Загора са
образувани общо 6 895 граждански дела, в т. ч. 3 върнати за ново
разглеждане и 6 от горната инстанция за продължаване на
съдопроизводствените действия.
За сравнение:
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През 2016г. в Районен съд - Стара Загора са образувани общо
6 112 граждански дела, в т. ч. 2 върнати за ново разглеждане и 3 от
горната инстанция за продължаване на съдопроизводствените
действия.
През 2015г. в Районен съд -Стара Загора са образувани общо 6
824 граждански дела, в т. ч. 8 върнати за ново разглеждане и 1 от
горната инстанция за продължаване на съдопроизводствените
действия.

Справка за дейността на съдиите
от гражданска колегия

СЪДИЯ

постъпили

общ брой Общо

дела през

дела за

отчетния

разглеждане

Свършени
дела

Решени по
Същество

свършени останали
в 3 м.
срок

период
Милена
Колева
Антония
Тонева
Александър
Георгиев
Ваня
Тенева
Веселина
Мишова
Генчо
Атанасов
Емилия
Енчева
Женя
Иванова
Иван
Режев
Олга
Златева
Таня
Илкова

Несвършени
дела в
края
на
периода
28

334

346

318

279

289

578

606

570

518

516

36

675

743

654

588

567

89

670

764

706

644

593

58

599

654

651

593

560

0

657

712

658

614

585

54

672

739

670

605

673

69

592

592

544

512

520

48

700

756

689

605

600

67

734

833

737

663

643

96

684

754

679

618

576

75
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Данните сочат относително еднаква натовареност при
постъпилите граждански дела през отчетната година. Разликата е
вследствие неравномерното постъпление на ЧГД – по дежурство.
Анализът на горните стойности дава основание да се направи
извод за устойчивост на високата срочност по разглеждане и
приключване на гражданските производства от съдиите през
последните три години, 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 - Стара Загора.
Въведените в Районен съд - Стара Загора ежемесечни справки
по съдии – докладчици за спазване на законоустановените срокове и
за причините за нарушаването им, създаденият регистър на отводите
и изготвянето на справки за тях доведоха до по-ефективен
мониторинг, както от самите съдии – докладчици на собствената им
работа, така и от административния ръководител на Гражданското
отделение като цяло.
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 съдебни книжа, отлагане на делата по молби на страната и
на пълномощника й, несвоевременно внасяне от страните на
определения депозит за вещо лице, несвоевременно изготвяне на
назначени експертизи и т.н. Същите се преодоляват до голяма степен
благодарение на много доброто администриране на делата и
предварителната им подготовка от страна на съдиите – докладчици,
от работата им в екип със съдебните деловодители и секретари, от
повишеното ниво на качеството на обслужване на гражданите, вкл. и
посредством съвременните бързи технологични възможности за това
/чл.42 ал.3 и ал.4 от ГПК/.
Резултати от инстанционна проверка по граждански дела
при отделните съдии през отчетния период:
Съдия Милена Колева – върнати 14 дела с постановени
решения, от които 10 потвърдени, 1 изцяло отменено, 1 изцяло
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отменено по обективни причини, 2 частично отменени. Върнати са 5
дела с постановени определения, от които 4 потвърдени и 1
частично отменено по обективни причини.
Съдия Антония Тонева – върнати 23 дела с постановени
решения, от които 18 потвърдени, 3 изцяло отменено и 2 частично
отменени. Върнато са 1 дело с постановено определение, което е
потвърдено.
Съдия Александър Георгиев – върнати 25 дела с постановени
решения, от които 13 потвърдени, 10 изцяло отменени, 2 частично
отменени, 1 изцяло отменено по обективни причини. Върнати са 4
дела с постановени определения, от които 2 потвърдени и 2 изцяло
отменени.
Съдия Веселина Мишова – върнати 27 дела с постановени
решения, от които 20 потвърдени, 3 изцяло отменено, 1 изцяло
отменено по обективни причини, 3 частично отменени. Върнати са 9
дела с постановени определения, от които 7 потвърдени, 1 изцяло
отменено по обективни причини, 1 частично отменено.
Съдия Генчо Атанасов – върнати 21 дела с постановени
решения, от които 16 потвърдени, 1 изцяло отменено, 1 изцяло
отменено по обективни причини, 3 са частично отменени. Върнати
са 3 дела с постановени определения, всички потвърдени.
Съдия Емилия Енчева – върнати 26 дела с постановени
решения, от които 21 потвърдени, 1 изцяло отменено, 3 частично
отменени, 1 частично отменено по обективни причини . Върнати са
4 дела с постановени определения, от които 3 потвърдени и 1 изцяло
отменено.
Съдия Иван Режев – върнати 13 дела с постановени решения,
от които 11 потвърдени, 1 изцяло отменено, 1 изцяло отменено, 1
частично отменено. Върнати са 17 дела с постановени определения,
от които 16 потвърдени, 1 изцяло отменено.
Съдия Олга Златева – върнати 28 дела с постановени
решения, от които 22 потвърдени, 3 изцяло отменени, 3 частично
отменени. Върнати са 6 дела с постановени определения, всички
потвърдени.
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Съдия Таня Илкова – върнати 43 дела с постановени решения,
от които 32 потвърдени, 9 изцяло отменени, 2 частично отменени.
Върнати са 2 дела с постановени определения, които са потвърдени.
Сред основанията за пълна и частична отмяна на обжалваните
съдебни актове по граждански дела, приоритетно място заемат
неправилно приложение 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. Малък е
броят на отменените съдебни актове поради произнасяне по
непредявен иск и на обезсилените съдебни актове по граждански
дела.
От общо върнатите от обжалване през 2017г. 295 броя
съдебни акта по граждански дела 77.3% /228 броя/ са потвърдени
от въззивна инстанция, 14.23% /42 броя/ са изцяло отменени, 8.5%
/25 броя/ изменени. Това ясно определя високото качество на
постановените съдебните актове.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Постъпили и свършени наказателни дела по видове, със
съдебен акт по същество и прекратени, свършени в
3-месечния срок през отчетната 2017 г.
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3987 3658 3273 89 % 2928 730

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 броя на наказателните производства,
прекратени и върнати на Районна прокуратура – Стара Загора
поради допуснати на досъдебното производство съществени
процесуални нарушения – общо 34 броя дела за отчетната 2017 г.,
при 56 броя за 2016 г., и 70 производства през 2015 г
Причините, поради които през 2017г. съдебни производства по
наказателни дела от общ характер са прекратени и върнати на
Районна Прокуратура – Стара Загора, 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;
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противоречие
между
фактическото
описание
на
престъплението в обстоятелствената част на обвинителния акт и
правната му квалификация.
През изминалата 2017г. са внесени 292 обвинителни акта, по
които има произнесени 199 присъди, 66 от тях ефективни. Внесени
са 412 броя Споразумения за прекратяване на НП. Общо осъдените
лица са 706, в т.ч. 21 непълнолетни. Лишените от свобода са общо
548 лица, от които 181 лица осъдени ефективно, в т.ч. 7 на
„Лишаване от свобода” от 3-15 години. По отношение на 367 лица
е приложено наказание с приложение на чл.66 НК. 73 лица са
осъдени на глоба, 76 на пробация, 9 на други наказания.
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 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 стойности дава основание да се направи
извод за устойчивост на високата срочност по разглеждане и
приключване на наказателните производства от съдиите през
последните три години, което е много добър атестат за работата на
съдиите от Наказателно отделение на Районен съд -Стара Загора.
Въведените в Районен съд -Стара Загора ежемесечни справки
по съдии – докладчици за спазване на законоустановените срокове
и за причините за нарушаването им, създаденият регистър на
отводите и изготвянето на справки за тях доведоха до
по-ефективен мониторинг, както от самите съдии – докладчици на
собствената им работа, така и от административния ръководител
на Наказателно отделение като цяло.
Причините за забавяне на съдебните производства по
наказателни дела през настоящия отчетен период, както и през
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предходния такъв, могат да се обобщят 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; допускане на процесуално представителство по чл.25 ал.1
вр. чл.23 ал.1 т.3 от Закона за правната помощ; по АНДнеизпълнение задължението на административно-наказващия
орган да окомплектова изпратената от него в съда жалба по чл.59 и
сл. от ЗАНН с цялата административно-наказателна преписка;
искания на страните за събиране на допълнителни доказателства и
пр. Същите се преодоляват до голяма степен благодарение на много
доброто администриране на делата и предварителната им
подготовка от страна на съдиите – докладчици, от работата им в
екип със съдебните деловодители и секретари, от повишеното ниво
на качеството на обслужване на гражданите, вкл. и посредством
съвременните бързи технологични възможности за това,
използването на дисциплиниращите разпоредби на чл.66 и чл.271
ал.11 от НПК.
В Наказателна колегия на Районен съд Стара Загора има
обособени 8 съдебни състава.
Съдия Блага Бозова – І-ви наказателен състав: през отчетната
2017г. има постъпили 464 броя дела /от тях 226 броя ЧНД по
чл.251г, ал.4 от ЗЕС/. Заедно с останалите несвършени от
предходната година, общо са разгледани 480 броя наказателни
дела. Свършените в края на отчетния период са 437 броя, от които
399 приключили в 3-месечния срок. Заместник-председателят на
Наказателно отделение на Районен съд- Стара Загора е с
определена натовареност – 70%, считано от 27.09.2016г.
Съдия Димитър Гальов – ІІ-ри наказателен състав: през
отчетната 2017г. има постъпили 560 броя дела. Заедно с останалите
несвършени от предходната година, общо са разгледани 598 броя
наказателни дела. Свършените в края на отчетния период са 535
броя, от които 464 приключили в 3-месечния срок.
Съдия Златка Илиева – V-ти наказателен състав: през
отчетната 2017г. има постъпили 165 броя дела. Заедно с останалите
несвършени от предходната година, общо са разгледани 211 броя
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наказателни дела. Свършените в края на отчетния период са 209
броя, от които 157 приключили в 3-месечния срок. Считано от
15.06.2017г. съдия Илиева встъпи в длъжност в Административен
съд София град.
Съдия Златко Мазников – VІ-ти наказателен състав: през
отчетната 2017г. има постъпили 524 броя дела Заедно с останалите
несвършени от предходната година, общо са разгледани 568 броя
наказателни дела. Свършените в края на отчетния период са 520
броя, от които 481 приключили в 3-месечния срок.
Съдия Тодор Минов – VІІ-ми наказателен състав: през
отчетната 2017г. има постъпили
523 броя дела. Заедно с
останалите несвършени от предходната година, общо са разгледани
557 броя наказателни дела. Свършените в края на отчетния период
са 504 броя, от които 463 приключили в 3-месечния срок.
Съдия Милена Рибчева – VІІІ-ми наказателен състав: през
отчетната 2017г. има постъпили 513 броя дела. Заедно с останалите
несвършени от предходната година, общо са разгледани 552 броя
наказателни дела. Свършените в края на отчетния период са 488
броя, от които 415 приключили в 3-месечния срок.
Съдия Росен Чиликов – ІХ-ти наказателен състав: през
отчетната 2017г. има постъпили 517 броя дела. Заедно с останалите
несвършени от предходната година, общо са разгледани 567 броя
наказателни дела. Свършените в края на отчетния период са 511
броя, от които 440 приключили в 3-месечния срок.
Съдия Дарина Стоянова – ХІV-ти наказателен състав: през
2017г. има постъпили и разгледани 16 наказателни дела, всички
приключили в 3-месечния срок.
През отчетната 2017г. в Районен съд -Стара Загора са
образувани общо 3 738 наказателни дела/от които 664 броя ЧНД по
чл.251г, ал.4 от ЗЕС/, в т. ч. 55 броя върнати след доразследване, 9
броя и 14 броя върнати за ново разглеждане от горната инстанция
за продължаване на съдопроизводствените действия.
За сравнение:
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През 2016г. в Районен съд -Стара Загора са образувани общо 4
256 наказателни дела, в т. ч. 31 върнати след доразследване и 10 от
горната инстанция за продължаване на съдопроизводствените
действия.
През 2015г. в РС-Стара Загора са образувани общо 3 613
наказателни дела, в т. ч. 36 върнати след доразследване и 1 от
горната инстанция за продължаване на съдопроизводствените
действия.

Справка за дейността на съдиите от
наказателна колегия
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Данните сочат относително еднаква натовареност при
постъпилите наказателни дела през отчетната година. Разликата е
следствие неравномерното постъпление на ЧНД – по дежурство.
Резултати от инстанционна проверка по наказателни
дела при отделните съдии през отчетния период:
Съдия Блага Бозова – върнати 31 дела с постановени
присъди и решения, от които 25 потвърдени, 4 изцяло отменени, 2
изменено. Върнати са 10 дела с постановени определения, всички
потвърдени.
Съдия Дарина Стоянова – върнати 1 дела с постановени
определение, което е потвърдено.
Съдия Димитър Гальов – върнати 42 дела с постановени
присъди и решения, от които 36 потвърдени, 3 изцяло отменени, 1
частично отменено, 1 отменено по обективни причини и 1
възобновено. Върнати са 14 дела с постановени определения, от
които 9 потвърдени, 4 отменени, 1 частично изменени.
Съдия Златка Илиева – върнати 35 дела с постановени
присъди и решения, от които 24 потвърдени, 6 изцяло отменени, 1
отменено по обективни причини, 4 изменени. Върнати са 8 дела с
постановени определения, от които 4 потвърдени, и 4 изцяло
отменени.
Съдия Златко Мазников – върнати 45 дела с постановени
присъди и решения, от които 37 потвърдени, 7 изцяло отменени, 1
изменено. Върнати са 14 дела с постановени определения, 11 от
които потвърдени, 3изменени.
Съдия Милена Рибчева – върнати 54 дела с постановени
присъди и решения, от които 39 потвърдени, 14 изцяло отменени,
1 изменено. Върнати са 12 дела с постановени определения, 7 от
които потвърдени, 4 изцяло отменени, 1 отменено по обективни
причини. .
Съдия Росен Чиликов – върнати 62 дела с постановени
присъди и решения, от които 36 потвърдени, 18 изцяло отменени,
4 отменени по обективни причини, 3 изменени и 1 възобновено.
Върнати са 16 дела с постановени определения, 15 от които
потвърдени и 1 отменено.
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Съдия Тодор Минов – върнати 44 дела с постановени
присъди и решения, от които 30 потвърдени, 10 изцяло отменени,
4 изменени. Върнати са 21 дела с постановени определения, 20 от
които потвърдени, 1 изменено.
КАЧЕСТВО НА ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
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6,61% 3575

398

Общо
Свършени
дела

11,89% 10 534
9,86%

Общо
ОбжалваНи и
Протестирани
съдебни
актове по
гр. и нак.
дела
913

10 428

841

11,13% 10 330

845

От общо върнатите от обжалване през 2017г. 409 броя
съдебни акта, постановени по наказателни дела, 74.32% /304
броя/ са потвърдени от въззивна инстанция, 17.85% /73 броя/ са
изцяло отменени, 4.65% /19 броя/ изменени. Това ясно определя
високото качество на постановените съдебните актове.
Година Процент на
потвърдените
актове
към общо
върнатите от
инстанционна
проверка
2017
74,32%

Процент на
Процент на изменените
отменените
актове от общо
Актове
върнатите от
от общо върнатите инстанционна проверка
от инстанционна
проверка
17,85%

4,65%

2016

71,71%

22,84%

7,11%

2015

73,22%

18,45%

8,21%

Следва да се отбележи, че поради инстанционния контрол и
продължителността във времето на въззивното и касационно
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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 2017г. общ брой обжалвани съдебни актове по
наказателни дела не е равен на отчетения през същия период общ
брой на върнатите от инстанционен контрол.
Данните красноречиво показват относително еднаквия
процент на потвърдените съдебни актове след инстанционен
контрол през анализирания период.
Изнесеното налага извод за висок професионализъм на
съдиите и много добро качество на постановените от тях съдебни
актове, като следва да се отбележи непрестанния стремеж за
поддържане и повишаване на квалификацията им. 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.
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 резултат 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 наказуемо 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 2017г. решения по административнонаказателни
дела показва, че основна причина за отмяната на съдебните актове
е констатирано наличието на касационно основание по чл.348 ал.1
т.1 от НПК във вр. чл.63 ал.1 от ЗАНН - нарушение на материалния
закон. В друга група от отменените решения касационната
инстанция е установила порок по чл.348 ал.1 т.2 от НПК вр. чл.63
ал.1 от ЗАНН – съществено нарушение на процесуалните правила.
Друга група решения са отменени поради констатирани от
касационната инстанция пороци, пропуски и противоречия в
съдържанието и задължителните реквизити на АУАН и
наказателното постановление.
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БЮРО СЪДИМОСТ
В "Бюро съдимост" при Районен съд – Стара Загора през
отчетната 2017г. са издадени 20 211 броя свидетелства за
съдимост и 4 284 броя справки за съдимост.

РЕГИСТРАТУРА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
Длъжността „Завеждащ регистратура – класифицирана
информация“ се изпълнява по съвместителство от съдебния
служител Пламена Янкова, заемаща длъжността „Съдебен
секретар“.
Длъжността „Зам. Завеждащ регистратура – класифицирана
информация“ се изпълнява по съвместителство от съдебния
служител Александра Танева, заемаща длъжността „Съдебен
секретар“.
През 2017 година в Регистратурата за „Класифицирана
информация„ са постъпили материали, както следва:
І. По регистър за входяща и изходяща кореспонденция.
1. Входящи материали – 162 броя, от които 0 броя
„Секретно“, 160 броя „Поверително”, 2 броя „За служебно ползване“.
2. Изходящи материали – 152 броя, от които 0 броя
„Секретно“, 151 броя „Поверително”, 1 брой „За служебно ползване“.
ІІ. По регистър за входяща и изходяща кореспонденция некласифицирана.
1. Входящи материали – 344 броя.
2. Изходящи материали – 30 броя.
ІІІ. Сбор от документи - Разпореждания за предоставяне на
достъп до данни по чл.251г, ал.4 от ЗЕС – общо 656 броя, от които
146 броя разпореждания с ниво на класификация „Поверително“.
ІV.
Сбор от документи: „Протоколи за унищожаване на
справки по чл.251е, ал.4 от ЗЕС“ – общо 338 броя.
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СЪДЕБНО

ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Статистически данни
През отчетния период – 2017 година в Съдебно изпълнителната служба /СИС/при Районен съд - Стара Загора 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.
През 2017г. СИС при Районен съд – Стара Загора работеше в
състав: Радка Раданова - Ръководител СИС, Ирина Методиева,
Боян Дюлгеров и Пламен Момчев.
В съдебно изпълнителна служба през 2017 година са
постъпили общо 938 дела /2016г. – 1 391 дела, 2015г.- 583 дела/.
Към тях следва да се прибавят и останалите несвършени от
предходната година 3 937 дела или общо дела за разглеждане през
цялата година 4 875 дела /2016г. – 4 747, 2015г. – 4 166/.
От делата за разглеждане през 2017 година са свършени
1541 дела, от които 469 дела чрез реализиране на вземането, 1021
дела прекратени по други причини и 51 дела изпратени по
подсъдност.
Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2017
година са общо 3 334 броя дела.
Относно дейността на СИС през изминалата 2017г. е
приложена справка, отразяваща по райони и поименно
образуваните дела и събраните суми по тях в службата.
С П Р А В К А
ДСИ
Пламен Момчев
Р. Раданова 80%
И. Методиева
Б. Дюлгеров
ІІ район
ОБЩО

ОБРАЗУВАНИ

ПРЕКРАТЕНИ

245
221
232
240
938 бр.

423
227
365
463
12
1489 бр.
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СЪБРАНИ СУМИ
167 621 лв.
504 574 лв.
201 204 лв.
123 043 лв.
5085 лв.
1 001 527 лв.

Данните от предходните години са посочени в отчетния
доклад.
През 2017г. са постъпили общо за събиране 4 789 910 лева
/през 2016г. - 2 066 366 лева, през 2015г. - 833 597 лева/.
Ведно с останалите несъбрани суми в началото на периода
14 944 079 лева през годината общо за събиране е била сумата от
19 733 989 лева /2016г – 17 418 679 лева; 2015г. - 18 844 349
лева/
Общо събраната сума през годината е 1 001 527 лева /2016г.
– 794 539 лева; 2015г. - 890 070 лева/.
Останалата сума за събиране в края на отчетния период е
14 363 596 лева. /2016г. - 14 944 079 лева; 2015г. - 15 352 313
лева /.
2.Проблеми, препоръки, изводи :
Направеният анализ на данните сочи, че през 2017 година е
запазена тенденцията от последните три години за намаление
постъплението на делата. През 2017 година спрямо периода 2006г.
/след започване работа на частните съдебни изпълнители/ - 2017
година постъплението е най-ниско за последните три години.
Броят на свършените дела е на нивото на предходната
година, а висящността в края на отчетния период бележи леко
намаление.
Събраната сума като номинал е под нивото на предходните
години. Следва да се има предвид и обстоятелството, че
събираемостта е в пряка зависимост с доходите и имуществото на
гражданско правните субекти, което през последните години
значително намалява.
Запазва се тенденцията и за намаляване на останалата
несъбрана сума в края на отчетния период.
Основните проблеми, свързани със забавянето на
движението на изпълнителните дела и през изминалата година, не
се различават съществено от проблемите, поставени през
предходните години. Отново могат да се сведат до няколко: липса
на достатъчно имущество на длъжниците, многобройните
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процесуални възможности за спиране на изпълнителните дела,
недостатъчно ефективни способи за изпълнение, формализъм при
извършването на определени процесуални действия, затруднение
при връчване на призовките за доброволно изпълнение и съответно
съобщения за процесуални действия, в това число и връчване на
преписи от жалбите.
През следващата 2018 година държавните съдебни
изпълнители следва да продължат да полагат усилия за
приключване на незавършилите производства, повишаване
събираемостта на сумите и намаляване броя на несвършените дела
в края на отчетния период, както и повишаване качеството на
работа с оглед инстанционния контрол.
С оглед гореизложеното като цяло следва да се даде много
добра оценка за работата на цялата Съдебно-изпълнителна служба
при Районен съд-Стара Загора, както и на всеки един от
четиримата съдебните изпълнители.
СЪДИИ

ПО

ВПИСВАНИЯТА

1. Статистически данни
През 2017г. са работили съдиите по вписванията Женя
Люцканова – ръководител, Кремена Борисова, Веселина Николова
и Доника Панайотова.
През отчетната 2017г. са разгледани и вписани
14 447 акта/2016г. - 15 548 акта; 2015г. - 15 431/.

общо

Освен вписаните актове съдиите по вписвания са се
произнесли по общо 126 отказа от вписване /2016г. - 65 отказа;
2015г. – 56 отказа/ и са издадени общо 8 974 броя разпореждания
за издаване удостоверения, преписи, справки /2016г. - 4 227 броя;
2015г. - 3 849 броя/, 4 773 разгледани заявления за издаване на
копия от документи / заверени и незаверени/.
Посочените статистически данни дават основание да се
направят изводи в няколко насоки :
Броят на вписаните актове през отчетната година е на
нивото на предходната. Средната натовареност на съдиите по
вписванията остава висока.
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Продължава тенденцията на високият брой на издадените
разпореждания за издаване на удостоверения и преписи.
Броят на отказите за вписване спрямо предходните години
бележи повишение.
Качеството на актовете на съдиите по вписванията с оглед
инстанционният контрол /по отношение на отказите/ в сравнение
с предходните години е видимо подобрено.
СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.Сграда, оборудване, проблеми.
Районен съд -Стара Загора се помещава в сградата на
Съдебната палата заедно с Окръжен съд - Стара Загора, Окръжна
прокуратура - Стара Загора, Военно- окръжна прокуратура
Пловдив, Областно звено "Охрана", а съдиите по вписванията в
сградата на Агенцията по вписванията – град Стара Загора.
Районен съд – Стара Загора ползва части от приземен, първи,
трети и четвърти етажи от сградата. Помещенията на съда съдийски кабинети, съдебни зали, канцеларии и сервизни
помещения и тяхното разположение, както бе отбелязвано и в
предишните доклади се явяват крайно недостатъчни за
нормалното функциониране на Районния съд и на службите към
него. Това наложи и през 2017 година в кабинети да работят по
двама съдии. Най- тревожно е състоянието на приземен етаж,
където се помещават канцелариите Архив, Наказателно
деловодство и Бюро призовки.
Архивът на Районен съд Стара Загора спешно се нуждае от
поставяне на нови стелажи предвид увеличения брой на
архивираните дела. За 2017г. са архивирани 2 463 броя
наказателни дела и 6 692 броя граждански
дела. Увеличеният
брой свършени дела през годините доведе до липса на
пространство в помещенията на архива за съхранение на дела.
Въпреки унищожаването на делата с изтекъл срок на съхранение
всяка година, са запълнени наличните в помещението стелажи,
което пречи на нормалното им съхраняване.
Въпреки направеното през изминалите години, считам, че
решаването на въпросите с кабинетите на магистратите,
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канцелариите и с броя на залите, продължава да е открит и през
следващите години.
В рамките на бюджета на съда през годината бяха
направени неотложни разходи за закупуване на най-необходимото
за функционирането на съда, като канцеларски материали, тонери,
ремонти на компютърна техника, климатици. Бяха извършени
ремонти на един съдийски кабинет и една стая на съдебни
секретари. Ремонтираната през 2016г. стая на приземен етаж през
изминалата година беше обзаведена и пригодена за кабинет на
системните администратори.
Районен съд разполага с:
- 3 бр. сървъри
- 92 бр. компютърни конфигурации
- 36 бр. лазерни принтера
- 16 бр. многофункционални устройства
- 2 бр. преносим компютър
Немалка част от техниката, с която разполага съда е морално
остаряла и в голяма степен амортизирана. Има необходимост от
поетапна подмяна на същата. Във връзка с това през 2017г. беше
направено мотивирано искане за закупуване на нова техника и
получихме от ВСС 23 броя компютърни конфигурации, 2 брой
скенер и 3 броя принтери. През 2016 г. за улесняване реда на
провеждане на съдебните заседания и по – лесното ориентиране на
страните, беше направено мотивирано искане и отпуснати
средства за закупуване на 7 броя информационни дисплея за
съдебните зали и 1 обединяващ дисплей, който през отчетната
2017г. бяха поставени във фоайето на съдебната палата във връзка
с информацията за всички заседания в съответния ден.
В Районен съд - Стара Загора се използват следните
програмни продукти:
- национална информационна система "БЮРА СЪДИМОСТ"
- програмна система "JES" за автоматизация дейността на
съдебно- изпълнителната служба
- „АПИС" - правно-информационна система
- САС „Съдебно деловодство"
- „ ПОЛИКОНТ - ТРЗ, счетоводство, граждански договори и
дълготрайни активи"
Dware-Конто - онлайн програмен продукт, предназначен
за автоматизиране на счетоводните процеси
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-Информационна система за справки по граждански и
наказателни дела - осигурява на адвокати от АК-Стара Загора
достъп до движение на делата, които ги интересуват
- „Централизирана система за разпределение на делата“
- Национална база данни „Население" - бързо изготвяне на
адресни справки и уточняване на ЕГН на лица по делата чрез
осигурен директен достъп на деловодителите от „Бюро Съдимост",
защитен с електронен подпис.
Сигурността на информацията се осигурява от лицензиран
антивирусен софтуер ESET Endpoint Antivirus.
През отчетната 2017г. Районен съд - Стара Загора продължи
събирането на приходи и други постъпления, свързани с дейността
на съда, по транзитната и набирателната му сметка – чрез картови
плащания по чл.4 ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в
брой, посредством два броя ПОС терминални устройства – един в
Бюро Съдимост и един в Гражданско деловодство. С това в
Районен съд - Стара Загора съществено е подобрено обслужването
на потребителите на съдебните услуги и е улеснен достъпът до
правосъдие, както и се избягва понасянето на допълнителни
финансови утежнения на физическите и юридическите лица.
2. Бюджет на Районен съд – Стара Загора
През 2017 година по бюджета на съдебната власт от Районен
съд - Стара Загора са внесени общо 1 252 846 лева, от които 1
083 320 лева държавни такси с ДДС, 20 087 лева от конфискувани
средства, 143 032 лева от Глоби, 15 458 лева от разноски.
Разходите на Районен съд - Стара Загора за годината са 2 645
074 лева, в това число и платени осигуровки и обезщетения при
пенсиониране на 5 броя съдебни служители.
В заключение, и през отчетната 2017 година екипът на
Районен съд – Стара Загора - 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 –
Стара Загора и през отчетната 2017 година е успешна, ефективна и
на високо ниво.
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И през настоящата 2017г. усилията в работата на Районен съд
– Стара Загора 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.

МИЛЕНА КОЛЕВА
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА
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