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ДОКЛАД ЗА 2007 ГОДИНА

Както в предходните години така и през изтеклата 2007 година съдийският
състав и съдебните служители в Панагюрския районен съд работиха в пълно
разбирателство, досежно отговорността за изпълняваната от тях работа и
подчиняваха дейността си на стремежа за справедливо и законосъобразно
разрешаване на поставените пред тях проблеми на гражданите и юридическите
лица.

І.

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

В кадрово отношение Панагюрският районен съд е осигурен, както със
съдии, така и със съдебни служители. През отчетната 2007 г. в Панагюрския
районен съд работиха двама съдии, от общо трима съдии по щат, един държавен
съдебен изпълнител и един съдия по вписванията, назначен след провеждане на
конкурс, както и 14 съдебни служители.
Считам, че е назряла нуждата за увеличение на щата на съда с още една
съдийска бройка.
По отношение на служителите изразявам становище за увеличение на щата с
две щатни бройки – „касиер” и „системен администратор”. Необходимостта от тези
две щатни бройки се налага по силата на решения на Висш съдебен съвет. Главният
счетоводител не може да съвместява и длъжността касиер. Управлението и
поддръжката на високо технологичното оборудване, което е внедрено в Районен
съд /компютри, модеми, сървър, програмни продукти – разработени по LОТ-ове на
програма ФАР/, обучението на служителите и контрола върху същото следва да се
осъществява от лице със завършено висше образование с компютърна
квалификация. През 2007 г. всички съдии и съдебни служители преминаха курс на
обучение по програма съгласувана с изискванията на Европейски сертификат за
компютърни умения.
Пропускателният режим и охраната на Районен съд Панагюрище от 2005 г.
се осъществява от служители на специализираното звено „Охрана” на
Министерство на правосъдието, както и по сключен договор със СОТ - Пазарджик.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
През отчетната 2007 г. в Панагюрския районен съд са образувани общо 697
броя наказателни и граждански дела и с останалите висящи от 2006 г. – 99 дела, за
разглеждане са били 796, или с 1 брой дело по-малко в сравнение с предходната
година.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Таблица съгласно приложения макет /годишен отчет/.
По видове новообразуваните дела са както следва:
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
- 250
НОХД
- 212
НАХД
- 93
НЧХД
- 18
ЧНД
- 124
Цифрата 796 броя граждански и наказателни дела включва
новообразуваните през 2007 г. - 697 дела и останалите несвършени 99 броя дела от
2006 г.
Действителната натовареност на един съдия е 33,17 броя дела спрямо тези
поставени за разглеждане 796, а спрямо свършените 698 дела – 29,08.
Натовареността по щат спрямо общия брой дела за разглеждане през 2007 г.
е 22,11 броя дела, а спрямо общо свършените дела е 19,39.
Новообразуваните видове дела през последните три години даваме в
следната таблица:
Видове дела
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
НОХД
НАХД
НЧХД
ЧНД

2005 г.

2006 г.

2007г.

313
109
164
15
59

343
117
139
22
77

250
212
93
18
124

Анализът на горните цифри сочи тенденция за намаляване на броя на
гражданските дела, и увеличение на наказателните дела / в т.ч. НОХД и ЧНД/ .
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Постъпващите в съда съдебни книжа се образуват в дела в еднодневен срок
от тяхното получаване при условие, че са редовни по смисъла на изискванията по
ГПК и НПК. Същите се разпределят на принципа на случайния избор през 2007 г.
Делата се насрочват по дати и часови график, при което доколкото е
възможно се съобразяват със съдебните адреси на страните.
Сравнителен анализ на поставените за разглеждане пред съда
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА и динамиката през последните три години даваме в
следната таблица:
2005 г.
2006 г.
2007г.
Общо за разглеждане
Свършени дела
В т.ч. до три месеца
Останали несвършени дела

366
290
222
76

419
346
279
73

323
267
179
56

Горната таблица налага извода, че в сравнение с 2006 г. има намаление на
броя на висящите дела в края на годината. Намален е броят на свършените дела в
тримесечен срок.

Анализ на НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА поставени за разглеждане през 2007 г.
2005 г.
2006 г.
2007г.
Общо за разглеждане
Свършени дела
В т.ч. до три месеца
Останали несвършени дела

360
337
307
23

378
352
322
26

473
431
370
42

Горната таблица недвусмислено налага извода, че е налице устойчива
тенденция за увеличаване броя на наказателните дела.
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2007 г. в Панагюрския районен съд от наличните за разглеждане и
решаване 323 граждански дела са насрочени в открито заседание 508.
Отложени са 292 дела. От първото по делото заседание са отложени 137
граждански дела. От второ и следващи заседания са отложени 155 дела, като броя
на отложените дела, спрямо броя на насрочените е 57,48 % при 61,4 %
съотношение по тези показатели за 2006 г.
Причините за отлагане са свързани с нередовното призоваване на страните,
искания за събиране на нови доказателства, неявяване на вещи лица. Считам, че в
това отношение има още много резерви в работата на съдиите.
През отчетната година са свършени 267 броя граждански дела, като от тях в
тримесечен срок от датата на образуването 179 броя, или в процентно изражение
цифрата е 67,04 % при 80,6 % за 2006 г.
От изпратените по жалби в Окръжен съд – Пазарджик 42 граждански дела
през отчетния период са свършени и върнати в Панагюрския районен съд 29 броя
дела, от тях са оставени в сила съдебните актове по 13 дела, или 44,83 % при 45,8 %
за 2006 г.
От Окръжен съд – Пазарджик са отменени съдебните актове по 8 броя
граждански дела или 27,59 % при 31,3 % за 2006 г.
Изменени от Окръжен съд са съдебните актове по 8 броя граждански дела
или 27,59 % при 25 % за 2006 г.
Горното налага категоричният извод, че бързината на приключване на
делата не отговаря на качеството на изготвените съдебни актове. Основната
причина се корени в подготовката за разглеждане на делата и проучването на
същите преди образуването и насрочването им. Следва да се обърне внимание
върху този проблем, с оглед подобряването на работата по качеството на
изготвянето на съдебни актове от съдиите в Панагюрския районен съд.
През отчетния период в Районен съд – Панагюрище са постъпили 5 бр. и
решени 5 бр. граждански дела по реда на бързото производство. От тях свършени
по този ред са 5 броя дела, свършени в срок до един месец. Няма практически
проблем в работата на съдиите.
През отчетния период в Районен съд Панагюрище няма постъпила жалба за
бавност по гражданско дело.
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Пред Панагюрския районен съд общо за разглеждане са били поставени 473
наказателни дела, като от тях са приключени 431 броя. Останали несвършени са 42
бр. дела.
В тримесечен срок са приключени 370 наказателни дела, които спрямо
общия брой на свършените през отчетния период представляват 85,85 % при 85,2 %
за 2006 г.
През годината са отложени общо 109 бр. наказателни дела, като причина за
това са най-често неявяване на подсъдим или неговия защитник. Поради
процесуално нарушение във фазата на предварителното производство от съда са
прекратени и върнати на Прокуратурата 2 брой наказателни дела, при 1 брой за
2006 г.
През отчетната година са предадени на съд 290 лица, при 171 лица за 2006
г., по подлежащи на разглеждане 226 НОХД. В бройката съдени лица са включени
осъдените лица на дадено наказание, оправданите, освободените от наказание лица
и лица, на които са прекратени делата, без лицата по върнатите за доразследване
дела.
Осъдителни присъди са произнесени спрямо 247 лица при 157 лица за
2006г., от които освободени от наказателна отговорност лица няма, при 2 лица за
2006 г. За други 8 лица е постановена оправдателна присъда, при 11 лица с
оправдателни присъди за 2006 г. Спрямо 115 лица е наложено наказание
“лишаване от свобода”, като по отношение на 77 от тях е приложен института на
условното осъждане, при 65 условно осъдени лица за 2006 г. Наказание „глоба” е
наложено спрямо 19 осъдени лица и наказание „пробация” спрямо 106 лица.
През отчетната година са свършени 16 броя дела от частен характер, като по
2 от тях са постановени осъдителни присъди при 12 такива за 2006 г., 14 броя дела
са прекратени по спогодба, при 11 броя прекратени по спогодба за 2006 г.
От приключените с присъди НЧХД е осъдено 1 лице, на което е наложено
наказание „глоба”. Едно лице е оправдано.
От обжалваните пред Пазарджишкия окръжен съд 38 наказателни дела, са
свършени и върнати 60 дела, от които потвърдени са 39, изменени 7 броя и 14 броя
– отменени съдебни актове.
По наказателните дела от общ характер са обжалвани 31 присъди, от които
потвърдени от Окръжен съд са 19 присъди, 7 присъди са изменени и 3 са отменени.
По останалите дела няма резултат.
През отчетната година са постъпили 9 НАХД по чл. 78а от НК и за
разглеждане през 2007 г. са били 9 НАХД. Постановени са решения по 8 дела. Един
брой дело е останало несвършено в края на отчетния период.
През отчетната година са постъпили 84 броя НАХД и 11 бр. останали
несвършени от 2006 г., като всичко за разглеждане са били 95 бр. От тях 92 бр. са
свършени, от които 75 бр. в тримесечен срок от образуването или 81,52 % от общия
брой свършени НАХД /без НАХД по чл. 78а от НК/.
По реда на чл. 356 от НПК в съда са постъпили за разглеждане 22 дела, от
които по 20 броя са постановени присъди и по 2 дела е постигнато споразумение и
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производството е прекратено. По реда на незабавното производство са постъпили и
разгледани 28 броя дела, по които са постановени присъди.
От горното е видно, че в сравнение с 2006 г., общата бройка на образуваните
и разгледани наказателни дела е чувствително повишена. Следва да се отбележи, че
наказателните дела в Районния съд се разглеждат от съдия Бозаджиев. С оглед
чувствителното повишение на бройката наказателни дела е назраля нуждата от
увеличение на щатната бройка на съда с един съдия, със специалност наказателни
дела.
АНАЛИЗ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА И ИЗГОТВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ПО СЪДИИ
ЦВЯТКО МАНГОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ РС
През 2007 г. съдия Мангов е насрочил 519 дела в открито заседание, при 181
дела за 2006 г., от които 482 граждански дела и 37 наказателни дела.
За същия отчетен период са свършени 237 граждански дела и 37 наказателни
дела /НОХД – 10, НЧХД – 1, НАХД – 4, ЧНД – 22/.
Процентът на приключените с решения 193 граждански дела, спрямо общо
свършените 237 е 81,43 % при 88,2 % за 2006 г.
От обжалваните пред Окръжен съд 42 броя граждански дела са приключени
21 броя, от които са потвърдени решенията по 9 броя дела, отменени са решенията
по 5 дела и са изменени решенията по 7 бр. дела.
В тримесечен срок от образуването съдия Мангов е приключил 157
граждански дела или спрямо броя на приключените с решения 193 бр. техният
процент възлиза на 81,35 % при 87,6 % за 2006 г.
В тримесечен срок от образуването са приключени общо 37 броя
наказателни дела или спрямо броя на приключените всичко 37 броя наказателни
дела техният процент възлиза на 100 %.

ДИМИТЪР БОЗАДЖИЕВ – РАЙОНЕН СЪДИЯ
През отчетния период съдия Бозаджиев е насрочил в открито заседание
общо 499 броя дела, в т. ч. 23 броя граждански дела и 476 броя наказателни дела.
Свършени общо през 2007 г. от него са 417 дела, от които 24 граждански
дела и 393 наказателни дела /НОХД – 186, НАХД – 96, НЧХД – 15 и ЧНД – 96/.
С присъди са приключени 175 НОХД и 2 НЧХД, като техният процент,
спрямо общо свършените 201 наказателни дела от общ и частен характер е 88,06 %
при 79,4 % за 2006 г.
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С решения са приключени 178 наказателни дела, или общо с присъди и
решения са приключени 355 наказателни дела, които спрямо общия брой на
свършените от съдия Бозаджиев през 2007 г. 393 броя наказателни дела,
представляват 90,33 % при 89,02 % за 2006 г.
По жалби Окръжен съд – Пазарджик се е произнесъл по 56 броя наказателни
дела, като е потвърдил присъдите и решенията по 36 наказателни дела, изменил е
по 6 наказателни дела и е отменил присъдите и решенията по 14 броя наказателни
дела.
В тримесечния срок от образуването съдия Бозаджиев е приключил 332
наказателни дела / НОХД – 144, НЧХД – 13, ЧНД – 96 и НАХД – 79/. Процентното
съотношение между приключените 332 в тримесечен срок от образуването дела
към общо приключените 393 дела, възлиза на 84,48 при 92,7 % за 2006 г.
Съдия Бозаджиев е разгледал и приключил 24 броя граждански дела, от
които 19 с решения и 5 са прекратени. В тримесечен срок от образуването е
приключил 22 броя граждански дела.
По жалби Окръжен съд Пазарджик се е произнесъл по 6 граждански дела, от
които са потвърдени решенията по 3 дела, по 2 дела е отменено и по 1 дело е
изменено решението.

ДИАНА СТАТЕЛОВА – РАЙОНЕН СЪДИЯ
През отчетната година съдия Стателова е в отпуск по майчинство и работата
й е поета от останалите двама районни съдии.

В най-общ вид работата свързана с постъпване, образуване, движение и
приключване на делата в Панагюрския районен съд в сравнение с тази през 2006 г.
отразявам в следната таблица:
Показател

2006 г.

2007 г.

Средномесечен брой дела на един съдия

36,23_______36,18 ____

ОБЩ И ЧАСТЕН ХАРАКТЕР НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Свършени
Решени в тримесечен срок
Висящи дела
Написани в едномесечен срок
Отложени дела

139
83,5 %
14
94,9 %
58,2 %

213
79,34%
31
87,32 %
41,78 %
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Свършени
Решени в тримесечен срок
Написани в едномесечен срок
Отложени от ІІ-ро съд.заседание
Висящи дела

346
80,6 %
96,8 %
65,6 %
73

267
67,04%
79,03 %
58,05 %
56

Горната таблица налага извода, че няма увеличение на броя на
приключените дела в тримесечен срок от датата на образуването, като в същото
време няма и промяна на броя на делата, написани в едномесечен срок.
Тенденцията е за леко намаление при постъпленията на граждански дела и
чувствително увеличение на постъпленията на наказателни. Посочените 56 броя
висящи граждански дела включват и 17 броя спряни дела на различни основания,
които чакат възобновяване.
В най-общ вид работата на съдиите е отразена в приложената таблица
“ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД – ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕЗ
2007 ГОДИНА”.
Сравнителен анализ на постъпленията на дела в Панагюрския РС за
последните три години:
Видове дела

2005 г.______2006 г.

2007 г

.

Граждански дела

313

Наказателни дела

347_________ 355_

447

___

ОБЩО ДЕЛА

660__________698___

697

_

343

250

Анализът на горните цифри сочи тенденция на леко намаление на
новообразуваните граждански дела и чувствително увеличение на наказателни
дела.
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ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2007 г. в Съдебно-изпълнителна служба при Панагюрския районен съд
са образувани 97 броя изпълнителни дела за сумата 857386,00 лв., при 213 броя
изпълнителни дела за сумата 778605,00 лв. за 2006 г. и при 116 броя изпълнителни
дела за сумата 264748,00 лв. за 2005 г.
През 2007 г. са свършени 94 дела общо за сумата 1265835,00 лв., при 305
дела за сумата 171806 лв. за 2006 г. и при 227 дела за сумата 530773,00 лв.за 2005г.
В полза на физически лица са образувани през 2007 г. – 51 бр. дела за
125996,00 лв., при 76 бр. дела общо за сумата 451 327 лв. за 2006г. и при 69 бр.
дела за сумата 139 510 лв. за 2005 г.
Свършени през годината са 35 бр. дела за сумата 203929,00 лв., при 74 броя
дела за сумата 74 014 лв.- главница и 1376 лв. – лихва за 2006г. и 54 дела за сумата
112 354 лв. за 2005 г.
Освен събраните суми в полза на граждани са извършени процесуални
действия по предаване на деца, определен режим на свиждане, изпълнение на
определени действия, предаване на движими вещи, предаване недвижими имоти и
опразване на жилищни помещения. За събиране на парични вземания са извършени
описи, публична продан на движими вещи и недвижими имоти.
По изпълнителни дела в полза на юридически лица през 2007г. са
образувани 21 бр. дела за сумата 129143,00 лв., при образувани 57 бр. дела за
сумата 203 782 лв. за 2006г. и 47 бр. дела за сумата 125 238 лв. за 2005 г.
Свършените дела през 2007 г. са 33 бр. дела за сумата 256526,00 лв. –
главница, в т.ч. 13065,00 лв. – лихва, при 199 бр. дела за сумата 80 273 лв. главница и 5643 лв. – лихва за 2006 г. и 116 броя за сумата 374 185 лв. - главница и
9 623 лв.- лихва за 2005 г.
В полза на Държавата през отчетната 2007 г. са образувани 20 бр. дела за
сумата 602247,00 лв. Свършени са 21 броя дела за сумата 427097,00 лв.
По държавни публични вземания за 2007 г. е събрана сумата 22851,00 лв.
ИЗВОД: Горното налага категоричния извод, че общо събраните през 2007г.
суми са в размер на 444419,00 лв. и представляват 51,83% от постъпилите за
събиране суми, но са с 278,9 % повече от събраните през 2006г. суми.
През 2007г. са прекратени изпълнителни дела за 844267,00 лв. Останалите
висящи дела са 80,41 % от останалите висящи дела към 2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: Отчет за дейността на Държавен съдебен изпълнител
в Районен съд - Панагюрище за 2006 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4: Справка за резултите от работата по съдебното
изпълнение през 2006 г.
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ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ
В Панагюрския районен съд няма проблеми по отношение на сградния
фонд. Съдебната палата е построена и е в експлоатация от началото на 1997 г.
През 2007 г. със средства от бюджета се завърши текущия ремонт на
сградата. Бяха усвоени и отпуснатите средства Министерство на правосъдието, за
обособяването и оборудването на техническо помещение в съдебната сграда за
класифицирана информация.
Наложително е закупуването на 14 бр. климатици за оборудването на
съдебните зали, кабинетите и другите помещения в съда, с оглед изискването за
поддържане на постоянна температура на компютърното оборудване, включително
монтирания сървър в съда.
В проекто-бюджета за 2007 г. бяха заложени средства, които не бяха
одобрени.
Със заповед № 653/19.12.2000 г. на Кмета на Община гр. Панагюрище е
отреден терен включващ парцел ІІІ – Районен съд с петно за застрояване, като е
извършено частично изменение на ЗРП на гр. Панагюрище. За извършеното
изменение Районен съд Панагюрище е уведомен на 20.03.2003 г., като площта на
парцела е увеличена от 502 на 830 кв. м. Бяха предприети мерки за осигуряване на
средства от Министерство на правосъдието за закупуване на парцела, но такива не
бяха осигурени през 2004 г. Наложително е предприемането на действията по
закупуване на земята от Община Панагюрище и се актува, като собственост на
Министерство на правосъдието. Следва да се актуализира Акта за собственост на
съдебната палата.
ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
През 2005 г. по проект LОТ 9 на Министрство на правосъдието по програма
ФАР е проектирана и изградена структурна кабелна система в съда. За нуждите на
съда са изградени 14 нови работни места. Инсталиран е комуникационен шкаф /32
битов сървър/, доставени са по проекта и инсталирани 3 бр. настолни компютри
HPCompag PX 2000. Инсталирана е програмата за работния поток от документи
LOT 2, инсталирана е и програмата за управление на съдебни дела. И двете
програми не са въведени в действие. Инсталирана е и програмата за издаване на
свидетелства за съдимост LOT 4, която е действаща. Не е инсталирана единната
регистърна система по LOT 3. Предстои въвеждането в действие програмата по
LOT 2 по проекта. За нуждите на съда по решение на ВСС през м. декември 2005 г.
бяха закупени 9 бр. настолни компютри от по-висок клас, които са инсталирани на
работните места по проекта. През 2005 г. е закупена и инсталирана копирна
машина Ксерокс М15І. Ползваме правно информационна система АПИС, която в
значителна степен улеснява работата на съдиите. Функционира и програма за
счетоводни услуги „Микро инвест делта”, както и програма за хонорари на вещи
лица.
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Основният проблем, който стои за решаване е въвеждането на част от
програмите по LOT–ове, както и обучение на служителите и съдиите за работа с
програмите. Както съм отбелязал в първия раздел от доклада, считам, че за
поддръжката и работата на това високо технологично оборудване, както и за
обучението на служителите и съдиите за работа с програмите е необходимо
назначаването на лице с техническа компютърна грамотност - инженер.
През отчетната година в Районен съд Панагюрище не е обобщавана
съдебната практика по чл. 56а, ал. 2, т. 2 от ЗСВ, предвид обстоятелството, че на
работа като съдия в Районен съд Панагюрище от три щатни бройки, единствено
съдия Бозаджиев и съдия Мангов са работили през целия отчетен период, т.е. съдът
е работил в намален състав.

ОБЩИ ИЗВОДИ
Изложеното до тук сочи, че Панагюрският районен съд е подобрил
резултатите по много от показателите, по които се отчита нашата работа.
През 2008 г., следва да се обърне внимание върху бързината и качеството на
изготвянето на съдебните актове и на подготовката за разглеждане на делата,
проучването на същите, преди образуването и насрочването им. Наложително е
обучението както на съдиите, така и на служителите, предвид прилагането на
процесуалните норми на влезлия в сила от 01.03.2008г. Гражданско-процесуален
кодекс. Следва да продължи работата по повишаване на квалификацията на
служителите и съдиите в Районен съд Панагюрище, чрез участие на семинари,
курсове и самоподготовка.
Нямаме препоръки към Председателя на Окръжен съд – Пазарджик.
Нямаме препоръки към Висшия съдебен съвет и Министерство на
правосъдието с оглед подобряване на съвместната работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РС:
/ЦВ.МАНГОВ/
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