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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ , 

 

 

Настоящият Обобщен годишен Доклад за дейността на Районен съд Чирпан 

през 2014 година е изготвен и съобразен с дадените указания на Комисията по 

правните въпроси към Висш съдебен съвет, относно обхвата и структурата за 

прилагане на Закона и за дейността на съдилищата.   

Като орган на съдебната власт Районен съд Чирпан осъществява 

правораздаването в съдебния район, включващ Община Чирпан и Община Братя 

Даскалови. Работата на съда е насочена към защитата на правата и законните интереси 

на гражданите, юридическите лица и държавата, към справедливо прилагане на 

законите спрямо всички. 

През отчетната 2014 година се работи в обстановка на продължаване на 

реформата в съдебната система с оглед повишаване професионализма, отчетността и 

ефективността, съобразно изискванията на Европейския съюз и създадените 

обществени нагласи. Върху броя и характера на образуваните в съда дела, влияние 

оказват спецификата на социално- икономическите условия и процеси в съдебния 

район и страната. За приоритетни задачи в работата на Районен съд Чирпан, като 

структурно звено от съдебната система в страната са определени : 

 качествено и срочно решаване на постъпилите и образувани в съда дела; 

 качествено и своевременно съдебно- административно обслужване на 

гражданите; 

 законосъобразно и ефективно изразходване на финансовите средства; 

 стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни и 

класифицираната информация; 

 

 

І - КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ и ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ 

 

 

1. Кадрова обезпеченост 

 

През отчетната 2014 г. по одобрено щатно разписание Районен съд Чирпан 

наброява 21 броя служители, от които- 4 Съдии в Районен съд / в това число Адм. 

ръководител- Председател /, 1 Държавен съдебен изпълнител, 1 Съдия по вписванията 

и 15 - съдебни служители. 

Кадровата обезпеченост на магистратите и съдиите през отчетния период е 

следната: 

- Тихомир Колев Колев – Адм.ръководител- Председател на Районен съд 

Чирпан – с юридически стаж 19 год. с ранг  “ съдия в АС” 

- Атанас Тодоров Динков– Съдия в районен съд– с юридически стаж 18 год. 

с ранг  ” съдия в АС ”,. 

- Женя Тончева Иванова– Съдия в районен съд – с юридически стаж 5 год. 

През 2014 г. в РС Чирпан има един Държавен съдебен изпълнител- Иванка 

Иванова Колева– с юридически стаж- 17 години и един Съдия по вписванията- 

Антония Стоянова Дрезгачева– с юридически стаж- 17 години. 

С протокол №13 от 20.03.2014 год. на ВСС на основание чл. 165, ал.1, т.2 от 

ЗСВ, бе освободен от заеманата длъжност „съдия” Пламен Стоименов Андонов, 

считано от 24.03.2014г. 

Що се отнася до кадровото обезпечение към 31. 12. 2014 г. на щатните-15 

бройки за съдебни служители, всички са  заети. 
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През месец октомври 2014 година, поради навършване на пенсионна 

възраст, бе прекратено трудовото правоотношение на призовкаря Русанка Колева 

Иванова За овакантеното място бе проведена процедура за провеждане на конкурс 

съгласно изискванията на ПАС и Вътрешните правила при Районен съд Чирпан. 

Конкурсът бе спечелен от Георги Атанасов Атанасов и същият бе назначен на 

длъжност призовкар със Заповед № 134/22.10.2014 година, считано от 01.11.2014 год. 

на Председателя на съда. 

В по- голямата си част служителите на Районен съд гр. Чирпан са с 

дългогодишен стаж в съдебната система. Всички съдебни служители се стараят да 

изпълняват своите задължения и отговорности при спазване на ПАС, утвърдените 

вътрешни правила за работа, както и всички други нормативни актове, които 

регламентират дейността на съдебния служител.  

На основание разпоредбите на глава ХХІІ, чл. 153 ал. 1 и ал. 2 от ПАС и 

Методиката за атестиране на съдебните служители, разработена в съответствие с чл. 

349, ал. 3 от ЗСВ, назначената със Заповед на Председателят на съда постоянно 

действаща атестационна комисия, извърши атестация на всички съдебни служители по 

атестационен формуляр в установените срокове. След запознаване с резултатите от 

извършената атестация на съдебните служители и подписани от тяхна страна 

формуляри, Атестационната комисия състави Протокол, с който дава цялостна оценка 

за извършената работа- „ много добра ”. Обжалване на крайните оценки на 

атестационната Комисия, от страна на съдебни служители в установения срок, няма. 

Заключителният Протокол бе представен на Председателя на съда. След запознаване 

със същия и мотивиран от добрите резултати, Административният ръководител – 

Председател на Районен съд Чирпан със Заповед № 152 от 24.11.2014 год. повиши в 

ранг и заплата с една степен следните служители: Донка Дончева Василева- съдебен 

секретар, Гергана Димитрова Папазова- Стоянова –съдебен деловодител и Нинел 

Валентиновна Ковалевска- чистач, а в заплата, без повишаване в ранг, Мария Генова 

Ташева- главен счетоводител. Считам, че горното следва да мотивира, както 

посочените служители, така също и останалите служители при РС Чирпан за по- 

срочно и качествено изпълнение на служебните им задължения. 

 

2. Организационни въпроси 
 

Организацията и работата на съдиите и съдебните служители в различните 

служби на РС Чирпан се извършваше на основание Заповеди на Председателя на съда, 

одобрените вътрешни правила и длъжностни характеристики. 

В Районен съд Чирпан от 2007 г. има изградена и действаща ” Регистратура 

за класифицирана информация ”, с издаден УИН от ДКСИ. 

В изпълнение на Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор в Районен съд Чирпан действа система за финансово управление и контрол, 

включваща: Стратегически цели и приоритети; Вътрешни правила за работата на 

всички звена в съда с цел избягване и свеждане до минимум на риска. 

Системно актуализирахме и допълвахме вътрешните правила съобразно 

изменението на нормативните документи и указанията на ВСС 

- С цел ефективност, икономичност и ограничаване случаите на злоупотреби 

от пет години със Заповед на Председателя, успешно прилагаме определените лимити 

за използване ел. енергия, телефони и дизелово гориво в различните служби в съда, 

които се проследяват ежемесечно. Създаден е график за летен и зимен сезон за 

ползване на климатичната техника и парното отопление. В предвид ограничения 

бюджет през 2014 г. отчитаме добри резултати в тази насока. 
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- Във връзка със Закона за защита на личните данни и издаденото 

Удостоверение и уникален идентификационен номер от Комисията за защита на 

личните данни, са определени съдебни служители за достъп до паролата в системата за 

извършване на регистрация и корекция на регистрите водени по електронен път. 

- Във връзка със създадения регистър на съдебните решения по чл. 235 ал. 5 

от ГПК е определен ред и начин за получаване, подреждане и съхранение на съдебните 

книжа в отделни Томове / 100 решения в един том /, при спазване на ЗЗЛД. 

- Във връзка с указанията на Министъра на правосъдието и Заповед на Зам. 

председателя на ОС Ст. Загора– периодично и в срок се изпраща информация от 

определеното за това лице за брой издадени Европейски заповеди и брой на 

получените за изпълнение Европейски заповеди, както и информация за брой осъдени 

лица. Спазваме и сроковете за изпращане на информация за движението и отчетността 

на делата с ” особен обществен интерес ”. Като следва да се отчете, че дела от такъв 

характер през 2014 год. в Районен съд Чирпан няма постъпили.  

- Във връзка с осъществяване на контрол по движението на делата, 

натовареността на отделните съдебни състави и срочността при изготвяне на 

съдебните актове при въвеждане в програмния продукт САС ” Съдебно деловодство ” 

със Заповед на Председателя се извършва сравнителна проверка на всяко 5 число от 

месеца на книгите по чл.38 от ПАС, ведно с разпечатка от САС ” Съдебно деловодство 

” от определени за това лица. В редки случай все още се допускат пропуски от 

служителите при първоначалното завеждане на “ електронните “ дела, което довежда 

до нередности в движението и отчетността им, но под контрола на системния 

администратор, същите се отстраняват своевременно. Този контрол дава положителни 

резултати относно подобряване на работата със САС ” Съдебно деловодство „ а и 

относно срочността на изготвяне на съдебните актове и тяхното своевременно 

отразяване в програмния продукт. 

Във връзка със създаването на Глава трета “ а “ от ЗСВ, озаглавена 

Разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на 

делото в разумен срок и на осн. чл. 80 от ЗСВ със Заповед № 146/ 03. 12. 2013 г. на 

Председателя на съда бе определен реда за изготвяне на справки от съдебните 

деловодители, съответно гражданско и наказателно деловодство, в края на всяко 

шестмесечие на календарната година по всички дела, от които да е видно: 1. Брой и 

вид на делата останали несвършени през предходния отчетен период. 2. Наказателните 

дела от всички видове, по които изтичането на погасителната давност предстои през 

текущата година. 3. Както и делата, чието разглеждане е продължило повече от 1 

година. Тук е мястото да посочим, че в РС Чирпан има само 4 броя дела към 31. 12. 

2014 г., чието разглеждане продължава над 1 година. 

Съгласно заповед №884/14.12.2013година на Председателя на Окръжен съд 

Стара Загора ,бе назначена комисия с Председател Пламен Златев и членове съдии в 

Окръжен съд Татяна Гьонева и Трифон Минчев да извърши проверка за календарната 

2013 година на организацията на дейността на съдиите по следните направления: 

1.Каква е организацията на работата по образуването и насрочването на делата и 

спазват ли се сроковете, предвидени в ПАРОАВАС. Какви са предприетите от 

административното ръководство на съда мерки за цялостната организация по 

администриране и насрочване на делата. 2.Каква е дейността на Председателя на съда 

по осъществяване на контрол за спазване на сроковете за решаване на делата.Прилагат 

ли Административните ръководители на районните съдилища решението на ВСС по 

Протокол №20/23.05.2013г. с цел недопускане на нарушения на правото на 

разглеждане и решаване на делата в разумен срок /т.46.3.5 по Протокол 

№20/23.05.2013г./.Води ли се регистър за съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК. 

3.Извършване на проверка за коректността на статистическите данни по основните 
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показатели за движението и решаването на делата, спазване на сроковете за 

разглеждане, отлагане  и решаване на делата. Извършване на проверка на 

организацията на дейността  по образуване на делата и отчитането им като 

приключени. 4. Извършване на проверка на организацията по публикуване на 

постановените съдебни актове на сайта на съответния съд. Установяване на причини за 

нередовното и несвоевременно публикуване на постановените съдебни актове и 

взетите мерки за тяхното отстраняване.проверка на изпълнението на решение на ВСС 

по протокол №42/29.10.2009г- относно спазването на изискването, посочено в чл.64 

ЗСВ, за незабавно публикуване на интернет страницата на съответния съд на 

съдебните актове след постановяването им. 

Тук е мястото да се отбележи, че за резултатите от извършената проверка РС 

Чирпан не бе уведомен, което от своя страна не ни даде възможност да извършим 

анализ на констатациите на комисията, а и от тук да се предприемат съответните мерки 

за подобряване работата на съда.  

С писмо № 91-00-002/09.01.2014 г. на ВСС, бяхме уведомени, че следва да 

проведем “ Ден на отворени врати “. За такъв ден бе определен 07.03.2014 година. 

Същият протече под формата на събеседване между Председателя на съда и ученици 

от 12- ти клас на СОУ “ П. К. Яворов “ гр. Чирпан по предварително зададени въпроси, 

както и такива задавани в момента. След събеседването, беше извършено в кабинета на 

Председателя на съда демонстративно разпределение на дело, чрез програмния 

продукт “ Low Choice “ от участник в “ Деня на отворените врати “ и в присъствието на 

местна кабелна телевизия. Считам, че провеждането на “ Ден на отворени врати “ е 

една добра възможност за популяризиране сред населението на работата на съдебната 

система, която инициатива следва да продължи и през следващите години. Репортаж от 

“ Деня на отворените врати “ бе многократно излъчван от кабелна телевизия “ NNet 

Com “. 

Интернет страницата на РС Чирпан съдържа полезна информация за 

гражданите. Достъпът до публикуваните съдебни актове е свободен и улеснен. В 

същата ежеседмично се публикува график на съдебните заседания по дни и съдии- 

докладчици. 

Интернет страницата на съда се актуализира и поддържа системно. За цялата 

2014 година са публикувани съдебни актове, при стриктно спазване на Закона за 

защита на личните данни и във връзка с последните указания на ВСС по Протокол № 

42/ 29. 10. 2009 год. относно изпълнение на задълженията на съдилищата по чл. 64 от 

ЗСВ, както и обяви, и съобщения, и др. 

 

Публикувани на WEB-страницата на съда Гр.Д , Н.Д. , Адм.Д. и др. за 

цялата - 2014 година 
 

 

Реше 

ния 

 

 

Прото-

коли 

 

Определе

ния 

Гр. и Н.Д 

 

Разпореж-

дания 

 

Заповед

и по 

ГПК 

 

Присъ 

ди 

 

Спора- 

зумения 

 

Моти

ви 

Обя

ви 

на 

ДСИ 

Обяв

и 

за 

работ

а 

Декл. 

ЗПУК

И 

Общ

o 

Общо Общо Общо Общо Общо Общо Общо Общ

о 

Общ

о 

Общо 

168  98 3  34 120 42 38 1  

 

Публикуването на съдебните актове на WEB-страницата на РС Чирпан се 

извършва в съответствие с разпоредбите на чл.64 от ЗСВ при спазване на съответните 

изключения и ограничения ! 
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График за дежурства от съдии и съдебни секретари се изготвя на хартиен 

носител периодично за всеки месец. Копие от месечния график за дежурства се 

изпраща на РУП и Районна Прокуратура Чирпан за сведение. 

През изминалият отчетен период не са постъпили жалби и оплаквания от 

граждани, срещу съдии и съдебни служители от Районен съд Чирпан. Не са постъпили 

и сигнали от граждани по повод наличие на корупционни действия в органите на 

съдебната власт в специално монтираната кутия в сградата на съда. Поставена е и 

втора кутия в сградата на съда с лесен достъп за граждани, в която същите да могат да 

изразяват мнения и препоръки за работата на служителите от Районен съд Чирпан.През 

2014 г. е постъпило едно благодарствено писмо от гражданин. 

 

3 Участия в курсове, семинари,  обучения и работни срещи. 

 

През м.май – съдията Женя Тончева Иванова участва в семинар на тема 

„Защита правото на живот, гаранции за защита срещу нечовешко и унизително 

отнасяне –чл.2 и чл. 4 от ЕКПЧ „,който се проведе в НИП София. 

 

 

ІІ.  Д В И Ж Е Н И Е   Н А    Д Е Л А Т А    В    С Ъ Д А 

 

 

ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – ПОСТЪПЛЕНИЯ.  

 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 

ТРИ ГОДИНИ. 

 

СРЕДНО МЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН 

 

СЪДИЯ НА БАЗА 12 МЕСЕЦА 

 

 

 

1. Брой на общо постъпилите и разгледани дела : 

През отчетната 2014 г. в Районен съд Чирпан са постъпили общо / в това 

число граждански и наказателни дела / 1046 броя дела, от които- 627 броя граждански 

дела и 419 наказателни дела /. От общо постъпилите дела, 520 дела са постъпили през 

първото шестмесечие, а 526 дела през второто шестмесечие, като обаче следва да се 

отбележи че от постъпилите през второто шестмесечие през ноември и декември са 

постъпили общо 181 броя дела. Ведно с останалите висящи дела към 01. 01. 2014 г.- 95 

броя дела в РС Чирпан и постъпилите общо 1046 дела, през отчетната 2014 г. са 

разгледани общо – 1141 броя дела. 

За сравнение през 2013 г. в Районен съд Чирпан са постъпили общо / в това 

число граждански и наказателни дела / 1077 броя дела, от които- 564 броя граждански 

дела и 513 наказателни дела /. От общо постъпилите дела, 564 дела са постъпили през 

първото шестмесечие, а 513 дела през второто шестмесечие, като обаче следва да се 

отбележи че от постъпилите през второто шестмесечие през ноември и декември са 

постъпили общо 196 броя дела. Ведно с останалите висящи дела към 01. 01. 2013 г.- 73 

броя дела в РС Чирпан и постъпилите общо 1077 дела, през отчетната 2013 г. са 

разгледани общо – 1150 броя дела. През 2012 г. в Районен съд Чирпан са постъпили 
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общо / в това число граждански и наказателни дела / 1138 броя дела, от които- 632 

броя граждански дела и 506 наказателни дела/. От общо постъпилите дела, 548 дела са 

постъпили през първото шестмесечие, а 590 през второто шестмесечие. Ведно с 

останалите висящи дела към 01. 01. 2012 г.- 110 броя дела в РС Чирпан и постъпилите 

общо 1138 дела, през отчетната 2012 г. са разгледани общо – 1248 броя дела. През 2011 

г. са постъпили общо / в това число граждански и наказателни дела / 1203 броя дела, от 

които- 692 броя граждански дела и 511 наказателни дела/. От общо постъпилите дела, 

602 дела са постъпили през първото шестмесечие, а 601 през второто шестмесечие. 

Ведно с останалите висящи дела към 01. 01. 2011 г.- 87 броя дела в РС Чирпан и 

постъпилите общо 1203 дела, през отчетната 2011 г. са разгледани общо – 1290 броя 

дела.  

 

 
 

От разгледаните през 2014 г. общо 1141 броя дела, свършени са 1051 броя 

дела, като 976 броя от тях в тримесечен срок или средно за съда 92, 86 % спрямо 

свършените дела. По съдии свършените дела в три месечен срок спрямо всички 

свършени дела, са както следва: Тихомир Колев – общо свършени дела 372, от които 

347 в 3- месечния срок или 93,28 %, Атанас Динков - общо свършени дела 395, от 

които 365 в 3- месечния срок или 92. 40 %, Женя Иванова – общо свършени дела 237, 

от които 223 в 3- месечния срок или 94,09 %, Пламен Андонов - общо свършени дела 

47, от които 41 в 3- месечния срок или 87,23 %, 

За сравнение разгледаните през 2013 г. общо 1150 броя дела, свършени са 

1055 броя дела, като 970 броя от тях в тримесечен срок или средно за съда 91, 94 % 

спрямо свършените дела, през 2012 г. общо 1248 броя дела, свършени са 1175 броя 

дела, като 1063 броя от тях / в т. ч. 132 бр. – ЧНД / в тримесечен срок или средно за 

съда 90, 46 % спрямо свършените дела. През 2011 г. общо 1290 броя дела, свършени са 

общо 1180 броя дела, като 1072 броя от тях / в т. ч. 159 бр. – ЧНД / в тримесечен срок 
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или средно за съда 90, 85 % спрямо свършените дела, т. е. налице е увеличение на 

срочността спрямо предходните години.  

Следователно процента на свършените дела в три месечен срок за 

отчетната година е най- висок спрямо всички предходни години, въпреки 

обстоятелството, че с Протокол №13 от 20.03.2014 год. на ВСС на основание чл. 

165, ал.1, т.2 от ЗСВ, бе освободен от заеманата длъжност „съдия” Пламен 

Стоименов Андонов, считано от 24.03.2014г. и от тогава до края на отчетния 

период РС Чирпан работи с намален състав Най – лоши в това отношение са 

резултатите на разгледаните дела представляващи съдебни делби. 

 

 
 

Към 31. 12. 2014 година са останали несвършени общо 95 дела / брой 

разгледани дела минус брой свършени дела /. За сравнение през 2013 година са 

останали несвършени общо 95 дела. През 2012 година са останали несвършени общо 

73 дела, през 2011 г. – 110 броя дела. По този показател е налице подобрение спрямо 

2013 г. и 2011 г., но по отношение на 2012 г. е налице понижение, което може да бъде 

отдадено на сравнително големия брой постъпили дела в последните месеци – 

ноември и декември на 2014 г.- 181 броя дела от една страна и от друга страна 

ограничения брой работни дни-  за месец декември 2014 г. 

През 2014 година общия брой на обжалваните пред по- горна инстанция дела, 

е 71 бр. или 6,73 % спрямо всички свършени дела, от които 35 броя наказателни дела 

от всички видове и 36 броя граждански дела. Върнати от горна инстанция общо 53 

броя, останали нерешени от горна инстанция 18 броя. За сравнение през 2013 година 

общия брой на обжалваните пред по- горна инстанция дела, е 65 бр. или 6, 16 % 

спрямо всички свършени дела, от които 37 броя наказателни дела от всички видове и 

28 броя граждански дела. През 2012 година общия брой на обжалваните пред по- горна 
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инстанция дела, е 95 бр. или 8, 85 % спрямо всички свършени дела, от които 67 броя 

наказателни дела от всички видове и 28 броя граждански дела. Върнати от горна 

инстанция общо 83 броя, останали нерешени от горна инстанция 12 броя. През 2011 

година са обжалвани 64 бр. или 5, 42 % спрямо всички свършени дела, от които 37 

броя наказателни дела от всички видове и 27 броя граждански дела. Върнати от горна 

инстанция общо 44 броя, останали нерешени от горна инстанция 20 броя. 

Следователно по този показател е налице увеличение на процента спрямо 2013 г. и 

2011 г. 

 

 
 

От върнатите от горна инстанция дела, отменени са 10 съдебни акта или 18,87 

% от всички върнати, изменени- 3 съдебен акта или 5,66 % от всички върнати дела, 

прекратени дела - няма и потвърдени 40 съдебни акта или 75. 47 % от всички върнати 

дела. Следователно съотношението между отменените и изменените съдебни актове 

спрямо потвърдените е 24,53 % отменени и изменени и 75. 47 % потвърдени. За 

сравнение през 2013 г. от върнатите от горна инстанция дела, отменени са 12 съдебни 

акта или 25. 00 % от всички върнати, изменени- 2 съдебен акта или 4. 17 % от всички 

върнати дела, прекратени дела - няма и потвърдени 34 съдебни акта или 70. 83 % от 

всички върнати дела. Следователно съотношението между отменените и изменените 

съдебни актове спрямо потвърдените е 29,17 % отменени и изменени и 70. 83 % 

потвърдени. През 2012 г. от върнатите от горна инстанция дела, отменени са 12 

съдебни акта или 14. 46 % от всички върнати, изменени- 4 съдебни акта или 4. 82 % от 

всички върнати дела, прекратени дела - няма и потвърдени 67 съдебни акта или 80. 72 

% от всички върнати дела. Следователно съотношението между отменените и 

изменените съдебни актове спрямо потвърдените е 19.28 % отменени и изменени и 80. 

72 % потвърдени. През 2011 г. от върнатите от горна инстанция дела, отменени са 13 
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съдебни акта или 29. 55 % от всички върнати, изменени- 2 съдебни акта или 4. 55 % от 

всички върнати дела, прекратени дела - няма и потвърдени 29 съдебни акта или 65. 91 

% от всички върнати дела. Следователно съотношението между отменените и 

изменените съдебни актове спрямо потвърдените е 34.09 % отменени и изменени и 65. 

91 % потвърдени.. Следователно през отчетната 2014 г. за РС Чирпан се запазва 

тенденцията за подобряване на резултатите по отношение на качеството на 

съдебните актове спрямо предходните години, с изключение на 2012г., но следва да се 

отбележи, че отличните резултати за 2012 г. отчасти се дължат на големия брой- 

32 еднотипни АНД обжалвани пред Административен съд Стара Загора.  

За годината средната натовареност на разгледаните дела по щат на един съдия 

на база 12 човекомесеца е 23. 88, на свършените 21,90 , а действителната натовареност 

по статистически форми “ Отчет за работата на Районен съд Чирпан ” е 32,28 спрямо 

разгледаните дела, а спрямо свършените е 29,61. Обаче тук е мястото да се отбележи,че 

спрямо действително отработените човекомесеци / като при този показател умишлено 

приспадам времето, през което съответните съдии са използвали платен годишен 

отпуск, въпреки указанията по попълване на статистическите форми, тъй като считам, 

че по време на отпуск няма как да се вменява на съдията да разглежда дела /, е 38,20 

спрямо разгледаните дела, а спрямо свършените е 35.03..  

 

 
 

За сравнение през 2013 г.средната натовареност на разгледаните дела по щат 

на един съдия на база 12 човекомесеца е 23. 96, а действителната натовареност е била 

34,85. През 2012 г. средната натовареност на разгледаните дела по щат на един съдия 

на база 12 човекомесеца е 26. 00, а действителната натовареност е 32,00. За 2011 г. 

средната натовареност на разгледаните дела по щат на един съдия на база 12 

човекомесеца е била 26. 88, а действителната натовареност спрямо действително 
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отработените човекомесеци е била 41. 61. Следователно през отчетната година 

натовареността в Районен съд Чирпан по щат намалява спрямо предходните години, 

но по отношение на действителната натовареност се увеличава спрямо всички 

предходни години, с изключение на 2011г., което намаление по щат и същевременно 

пък увеличение при действителната натовареност се обяснява с обстоятелството, 

че в РС Чирпан през последните години почти през цялото време се наложи да се  

работи в състав, който не отговаря на щатното разписание за магистрати, а 

именно 4 на брой. Последните няколко години се наложи практиката в РС Чирпан да 

бъдат назначавани младши съдии от ОС Стара Загора и същите впоследствие да 

бъдат командировани в други съдилища, било то в РС Пловдив, било то в РС Стара 

Загора. Всичката тази динамика при запълването или освобождаването на щатни 

бройки допълнително затормозява работата на РС Чирпан.   

Във връзка с натовареността на съдиите при РС Чирпан, считам, че следва 

да се посочи обстоятелството, че в РС Чирпан през 2014 г. постъпиха 235 молби за 

издаване на изпълнителен лист по решение на НБПП гр. София. По тези молби, без да 

се образува ново производство, съдиите от РС Чирпан се произнесоха с 235 

определения по смисъла на чл. 306 ал. 1 т. 4 предл. 2 от НПК, с които разгледаха 

същите. Никъде обаче в статистическите форми не се отчита работата свързана с 

определяне разноските на НБПП. Тук е мястото да се отбележи, че въпреки 

проведени разговори с представители на НБПП, същите не се съобразиха с мнението 

изразено от Председателя на РС Чирпан и продължават да внасят исканията си 

нерегулярно, а често на куп от 40 – 50 на брой, което допълнително затруднява 

работата, тъй като много често се касае и за дела от предходни години, т.е. налага 

се същите да бъдат вадени от архив, което ангажира не само съдиите при РС 

Чирпан и секретарите – протоколисти, но и служба архив. За в бъдеще считам, че 

следва ВСС да включи при статистическите форми и при определяне на степента на 

натовареност на съдилищата и на съответните магистрати, работата и по този 

вид дела. В тази насока е и обстоятелството, че съдебните актове, с които се 

произнася съдът по смисъла на чл. 306 ал. 1 т. 4 предл. 2 от НПК подлежат на 

самостоятелно обжалване пред по- горна инстанция.  

2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

2.1 Постъпили наказателни дела през 2014 г. 

През 2014 г. в Районен съд Чирпан са постъпили 419 наказателни дела / в това 

число 149 НЧД от досъдебното производство /. Останали несвършени към 01. 01. 2014 

г. – 37 броя наказателни дела или общо разгледани в РС Чирпан през отчетната година 

– 456 дела / в това число 149 бр. ЧНД от досъдебното производство /.  

За сравнение през 2013 г. в Районен съд Чирпан са постъпили 513 наказателни 

дела / в това число 181 НЧД от досъдебното производство /. Останали несвършени към 

01. 01. 2013 г. – 24 броя наказателни дела или общо разгледани в РС Чирпан през 

отчетната година – 537 дела / в това число 181 бр. ЧНД от досъдебното производство /. 

През 2012 г. в Районен съд Чирпан са постъпили 506 наказателни дела / в това число 

132 НЧД от досъдебното производство /. Останали несвършени към 01. 01. 2012 г. – 63 

броя наказателни дела или общо разгледани в РС Чирпан – 569 дела / в това число 132 

бр. ЧНД от досъдебното производство /. През 2011 г. са постъпили 511 наказателни 
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дела / в това число 128 НЧД от досъдебното производство /. Останали несвършени към 

01. 01. 2011 г. – 34 броя наказателни дела или общо разгледани в РС Чирпан– 545 дела 

/ в това число 128 бр. ЧНД от досъдебното производство/ . Налице е чувствително 

намаление на броя на постъпилите наказателни дела от всички видове спрямо 

предходните години  

2.2 Постъплението по видове е както следва: 

Постъпилите НОХД през 2014 година са 156 броя, разгледани 173 броя / 156 

постъпили и висящи към 01. 01. 2014 г. – 17 броя/. За сравнение през 2013 година са 

206 броя, разгледани 217 броя / 206 постъпили и висящи към 01. 01. 2013 г. – 11 броя/. 

През 2012 г. са 239 броя, разгледани 260 броя. През 2011 г. са 248 броя, разгледани 264 

броя. Следователно броя на внесените НОХД значително е намалял спрямо 

предходните години., което считам, че се обяснява с подобрената криминогенна 

обстановка в района. 

От постъпилите НОХД най- голям е броят на делата за престъпления против 

собствеността – 61 броя, следвани от общоопасни престъпления по чл. 343 ал. 1 б. “ б 

“, ал. 3 б. “ а “, чл. 346 от НК и чл. 354, чл. 354а, ал. 5, чл. 354в ал. 1 от НК – 51 броя, 

следвани от престъпления против стопанството – 15 броя, престъпления против 

личността - 14 броя, престъпления против брака, семейството и младежта – 13 броя, 

престъпления против реда и общественото спокойствие – 1 брой и документни 

престъпления – 1 брой. 

За сравнение през 2013 г. от постъпилите НОХД най- голям е броят на делата 

за престъпления против собствеността – 89 броя, следвани от общоопасни 

престъпления по чл. 343 ал. 1 б. “ б “, ал. 3 б. “ а “, чл. 346 от НК и чл. 354, чл. 354а, ал. 

5, чл. 354в ал. 1 от НК – 63 броя, следвани от престъпления против стопанството – 30 

броя, престъпления против брака, семейството и младежта – 13 броя, престъпления 

против личността - 6 броя, , престъпления против реда и общественото спокойствие – 2 

броя, документни престъпления – 2 броя и престъпления против дейността на 

държавните органи и обществени организации- 1 брой. През 2012 г. от постъпилите 

НОХД най- голям е броят на делата за престъпления против собствеността – 113 броя, 

следвани от общоопасни престъпления по чл. 343 ал. 1 б. “ б “, ал. 3 б. “ а “, чл. 346 от 

НК и чл. 354, 354а, ал. 5, 354в ал. 1 от НК – 67 броя, следвани от престъпления против 

стопанството – 25 броя, престъпления против личността - 14 броя, престъпления 

против брака, семейството и младежта – 11 броя, престъпления против реда и 

общественото спокойствие – 4 броя, престъпления против правата на гражданите – 4 

броя и престъпления против дейността на държавни органи и обществени 

организации- 1 брой. През 2011 г. от постъпилите НОХД най- голям е броят на делата 

за престъпления против собствеността – 131 броя, следвани от общоопасни 

престъпления по чл. 343 ал. 1 б. “ б “, ал. 3 б. “ а “, чл. 346 от НК и чл. 354, 354а ал. 5, 

354в ал. 1 от НК – 54 броя, следвани от престъпления против стопанството – 40 броя, 

престъпления против брака, семейството и младежта – 9 броя, престъпления против 

личността – 8 броя, престъпления против реда и общественото спокойствие – 5 броя, 

документни престъпления – 1 брой. Следователно от изложените по- горе 

статистически данни се установява, че структурата на извършваната в района на 

действие на РС Чирпан престъпна дейност, по видове дела, се запазва еднотипна през 

годините, тъй като преобладават делата за престъпления най- вече против 

собствеността и общоопасните такива. Считам, че причините за извършване на 

този тип престъпна дейност се коренят в тежкото материално- битово положение 
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на голяма част от населението в общините Чирпан и Братя Даскалови, в ниската 

правна култура на населението и в явното незачитане на правото на собственост. 

От общият брой НОХД, 87 броя са внесени със споразумение по смисъла на 

чл. 381 от НПК или 55,77 % от внесените НОХД. През отчетния период са постъпили 

22 броя дела- бързи производства по чл. 356 от НПК / бързо производство / или 14. 10 

% от внесените НОХД. Незабавни производства по чл. 362 от НПК / незабавно 

производство / 2 броя. 

За сравнение през 2013 г. от постъпилите НОХД, 99 броя са внесени със 

споразумение по смисъла на чл. 381 от НПК или 48, 06 % от внесените НОХД. През 

отчетния период са постъпили 26 броя дела- бързи производства по чл. 356 от НПК / 

бързо производство / или 12. 62 % от внесените НОХД. Незабавни производства по чл. 

362 от НПК / незабавно производство /за 2013 г. няма внесени. През 2012 г. 138 броя са 

внесени със споразумение по смисъла на чл. 381 от НПК или 57, 74 % от внесените 

НОХД, 34 броя дела- бързи производства по чл. 356 от НПК / бързо производство / или 

14. 23 % от внесените НОХД и 5 броя дела – незабавни производства по чл. 362 от 

НПК / незабавно производство / или 2,09 % от внесените НОХД. През 2011 г. - 79 броя 

са внесени със споразумение по смисъла на чл. 381 от НПК или 31, 85 % от внесените 

НОХД, 30 броя дела- бързи производства по чл. 356 от НПК / бързо производство / или 

12. 10 % от внесените НОХД и 2 броя дела – незабавни производства по чл. 362 от 

НПК / незабавно производство / или 0,8 % от внесените НОХД. Налице е процентно 

увеличение на броя внесени дела със споразумение от РП Чирпан спрямо всички 

постъпили спрямо 2013 г., 2011 г., но като брой спрямо предходните 2013 г. и 2012г. 

значително намаление спрямо 2012 г. Броя на внесените със споразумение НОХД се 

връща на нива от 2011 г. Следва да се отбележи, че широкото използване на този 

институт води до значително намаление на натовареността на съдиите 

разглеждащи наказателни дела. 

През 2014 година са постъпили 49 броя АНД– жалби против наказателни 

постановления, разгледани 65 / постъпили 49 и висящи към 01. 01. 2014 г.- 16 бр./ 

За сравнение през 2013 година са постъпили 52 броя АНД– жалби против 

наказателни постановления, разгледани 59 / постъпили 52 и висящи към 01. 01. 2013 г.- 

7 бр./ през 2012 г. са постъпили 45 броя АНД– жалби против наказателни 

постановления, разгледани 81 / постъпили 45 и висящи към 01. 01. 2012 г. 36 бр. /, през 

2011 г. са постъпили 71 броя АНД– жалби против наказателни постановления, 

разгледани 83 / постъпили 71 и висящи към 01. 01. 2011 г. 12 бр. /, т. е. за отчетния 

период се наблюдава увеличаване спрямо 2012 г. и значително намаляване на броя на 

този вид производства спрямо 2011 г., което се дължи на внесените през 2011 г. 32 

броя еднотипни АНД. 

Постъпилите НЧХД през отчетната 2014 година са 6 броя дела, разгледани 10 

броя,/ постъпили 6 и висящи към 01.01.2014 г. – 4 бр./. За сравнение през 2013 година 

са 8 броя дела, разгледани 9 броя,/ постъпили 8 и висящи към 01.01.2013 г. – 1 бр./. 

През 2012 г. са 5 броя дела, разгледани 7 броя / постъпили 5 и висящи към 01.01.2012г. 

– 2 бр./, през 2011 г. са 7 броя дела, разгледани 8 броя / постъпили 7 и висящи към 

01.01.2011г. – 1бр. / , по този показател се наблюдава устойчив брой на  постъпилите 

и разгледани НЧХД през отчетния период спрямо предходните години. 
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През 2014 година са постъпили общо 21 броя дела по чл. 78А от НК, 

разгледани – 23 броя. За сравнение през 2013 година са постъпили общо 32 броя дела 

по чл. 78А от НК, разгледани – 32 броя. През 2012 година са постъпили общо 37 броя 

дела по чл. 78А от НК, разгледани – 37 броя, през 2011 година са постъпили общо 23 

броя дела по чл. 78А от НК, разгледани – 25 броя / постъпили 23 броя и 2 висящи към 

01. 01. 2011 г. /, т. е. по този показател се наблюдава намаляване спрямо 2012 г., 2013 

г. и връщане на ниво от 2011 г.. 

През 2014 г. са постъпили 38 броя ЧНД. За сравнение през 2013 г. са 

постъпили 34 броя ЧНД. През 2012 г. са постъпили 45 броя, през 2011 г. са постъпили 

34 броя. 

От постъпилите  38 ЧНД, както следва : 

- Реабилитации – за 2014 г. – постъпили - 5 броя ,за разглеждане – 5 бр. За 

сравнение през  за 2013 г. – постъпили - 5 броя, 2012 г. – 5 бр., през 2011 г. – 4 бр.  

- Принудителни медицински мерки по ЗЗ за 2014 г. – постъпили 8 броя и 

висящи към 01. 01. 2014 г. – 1 брой , т. е. за разглеждане – 9 броя. за сравнение през 

2013 г. – постъпили 12 броя, през 2012 г. – 9 броя, през 2011г. - 8 броя. 

- Кумулации за 2014 г. – 25 броя,  за сравнение през 2013 г. – 16 броя, през 

2012 г. – постъпили 31 броя, през 2011г. – 21 броя. 

 - по ЗБППМН през 2014 г. няма постъпили дела по ЗБППМН. За сравнение 

през 2013 г. има постъпили 1 брой, през 2012 г. постъпили - 3 броя и висящо към 01. 

01. 2012 г - 1 брой дело, т.е. за разглеждане 4 броя, през 2011 г. -1 брой. 

През отчетната 2014 г. в Районен съд Чирпан са постъпили общо 149 броя 

ЧНД от досъдебното производство, в това число:- разпити пред съдия по см. на чл. 222 

и чл. 223 от НПК – 35 бр. дела;- дела по смисъла на чл. 243 и чл. 244 от НПК – 10 

броя;- дела по смисъла на чл. 64 и чл. 65 от НПК – мярка за неотклонение – 9 броя;-  

претърсване и изземване – 44 бр.;- съдебни поръчки – 6 брой, запор на МПС – 1 брой;- 

дела по смисъла на чл.62, ал.7 от ЗКИ- 4 броя и за назначаване на служебен защитник – 

40 броя.  

За сравнение през 2013 г. в Районен съд Чирпан са постъпили общо 181 броя 

ЧНД от досъдебното производство / в това число разпити пред съдия по см. на чл. 222 

и чл. 223 от НПК – 74 бр. дела, по см. на чл. 243 и чл. 244 от НПК – 11 броя, по см. на 

чл. 64 и чл. 65 от НПК – мярка за неотклонение – 9 броя, претърсване и изземване – 27 

бр., съдебни поръчки – 1 брой, запор на МПС – 3 броя и назначаване на служебен 

защитник – 56 броя. През 2012 г. са постъпили общо 132 броя ЧНД от досъдебното 

производство,през 2011 г. са постъпили общо 128 броя ЧНД от досъдебното 

производство Следователно налице е намеление на постъпленията на този вид дела 

спрямо предходната 2013 г.и  увеличение на постъпленията по този вид дела спрямо 

2011 г и 2012 г. ,видно от изложените по- горе данни се установява, че нарастването 

се дължи не на делата по смисъла на чл. 222 и чл. 223 от НПК, т. е. разпити пред 

съдия, а на останалите видове дела и най- вече на увеличение при исканията за 

претърсване и изземване.  

2.3. Свършени наказателни дела през 2014 г. 
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От делата за разглеждане са свършени общо 432 броя дела – / 461 дела за 

разглеждане минус 29 останали несвършени в края на периода / висящи към 31. 12. 

2014 г./. За сравнение през 2013 г. са свършени общо 500 броя дела – / 537 дела за 

разглеждане минус 37 останали несвършени в края на периода / висящи към 31. 12. 

2013 г./. През 2012 г. са свършени 545 броя дела – / 569 дела за разглеждане минус 24 

останали несвършени в края на периода / висящи към 31. 12. 2012 г./, през 2011 г. - 482 

броя дела – / 545 дела за разглеждане минус 63 останали несвършени в края на периода 

/ висящи към 31. 12. 2011 г./ Следователно по този показател има спад спрямо 

предходните години.  

 

 
 

От всички свършени дела, в три месечен срок са свършени 394 броя дела / в 

това число 149 ЧНД от досъдебното производство /, т. е. 91. 20 % спрямо свършените 

дела.  За сравнение през 2013 г.в три месечен срок са свършени 467 броя дела / в това 

число 181 ЧНД от досъдебното производство /, т. е. 93. 40 % спрямо свършените дела. 

През 2012 г. от всички свършени дела в три месечен срок са свършени - 478 броя дела, 

т. е. 87. 71 % спрямо свършените дела, през 2011 г. от всички свършени дела в три 

месечен срок са свършени - 426 броя дела, т. е. 88. 38 % спрямо свършените дела, т. е. 

налице е запазване на добрите резултати на съдиите п ри РС Чирпан по този 

показател. 

По съдии свършените наказателни дела в три месечен срок спрямо всички 

свършени дела, са както следва: Тихомир Колев – общо свършени дела 156, от които 

144 в 3- месечния срок или 92. 31 %, Атанас Динков - общо свършени дела 159, от 

които 148 в 3- месечния срок или 93,08, Женя Иванова общо свършени дела 99, от 

които 88 в 3- месечния срок или 88,89 %  и Пламен Андонов - общо свършени дела 18, 

от които 14 в 3- месечния срок или 77,78 %. 
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2.4. Свършени наказателни дела през 2014 г. по видове: 

През 2014 г. са свършени – 159 броя НОХД, от които по реда предвиден в 

Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие – 32 броя. За сравнение през 2013 

г. са свършени – 200 броя НОХД, от които по реда предвиден в Глава ХХVІІ от НПК – 

съкратено съдебно следствие – 60 броя. През 2012 г. са свършени – 249 броя НОХД, от 

които по реда предвиден в Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие – 71 

броя, през 2011 г. са свършени – 243 броя НОХД, от които по реда предвиден в Глава 

ХХVII от НПК- съкратено съдебно следствие - 105 броя т.н. намалява броя на 

свършените НОХД, което се обяснява и с намаления брой внесени дела от този вид. 

От свършените НОХД 147 броя или 92. 45 % са свършени в три месечен срок 

За сравнение през 2013 г.НОХД 187 броя или 93. 50 % са свършени в три месечен срок. 

За сравнение през 2012 г. от свършените НОХД 233 броя или 93. 57 % са свършени в 

три месечен срок, през 2011 г. от свършените НОХД 214 броя или 88, 07 % са 

свършени в тримесечен срок и през 2010 г. от свършените НОХД 185 броя или 91, 13 

% са свършени в тримесечен срок, т. е. за изминалата година съдиите при Районен 

съд Чирпан разглеждащи наказателни дела са запазили срочността на разглеждане 

на НОХД през отчетния период.  

От разгледаните през 2014 г. 10 броя НЧХД, свършени са 8 броя, като 3 бр. 

или 37,50 % в три месечен срок. За сравнение през 2013 г. са разгледани 9 броя НЧХД, 

свършени са 5 броя, като 4 бр. или 80 % в три месечен срок. От разгледаните през 2012 

г. 7 броя НЧХД, свършени са 6 броя, като 5 бр. или 83. 33 % в три месечен срок, през 

2011 год.- 8 броя НЧХД, свършени са 6 бр. като 4 бр. или 66, 67 % в тримесечен срок. 

Причините за влошаване на срочността при разглеждането на НЧХД при РС Чирпан, 

са както от субективен, така и от обективен характер. Тук е мястото да се 

отбележи, че с Протокол №13 от 20.03.2014 год. на ВСС на основание чл. 165, ал.1, 

т.2 от ЗСВ, бе освободен от заеманата длъжност „съдия” Пламен Стоименов 

Андонов, считано от 24.03.2014г. Това наложи един сравнително значително голям 

брой дела, в т.ч. НЧХД, да бъдат преразпредели на друг съдия – докладчик и поради 

изискването за неизменност на състава, визирано в нормата на чл. 258 от НПК до 

започването им отначало, а от тук и до невъзможност същите да бъдат решени в 3- 

месечен срок. 

От разгледаните 23 броя АНД по чл. 78А от НК за 2014 год., са свършени 22 

броя дела, от които 20 бр. или 90, 91% в тримесечен срок.  За сравнение през 2013 г. от 

разгледаните 32 броя АНД по чл. 78А от НК за 2013 год., са свършени 31 броя дела, от 

които 29 бр. или 93, 55 % в тримесечен срок. През 2012 г. от разгледаните 37 броя АНД 

по чл. 78А от НК, са свършени 37 броя дела, от които 35 бр. или 94, 59 % в тримесечен 

срок, през 2011 г. от разгледаните 25 броя АНД по чл. 78А от НК са свършени 25 броя 

дела, от които 25 бр. или 100, 00 % в тримесечен срок, т. е. за отчетната година по 

този показател е налице спад в срочността спрямо предходните години. 

От разгледаните през 2014 год.- 39 броя ЧНД, свършени са 39 броя, от тях в 

тримесечен срок 39 броя или 100 %. За сравнение през 2013 год.- са разгледани 39 броя 

ЧНД, свършени са 37 броя, от тях в тримесечен срок 37 броя или 100 %. За сравнение 

през 2012 г. от разгледаните - 52 броя ЧНД, свършени са 47 броя, от тях в тримесечен 

срок 46 броя или 97,87 %, през 2011 г. от разгледаните - 34 броя ЧНД, свършени са 33 

броя, от тях в тримесечен срок 31 броя или 91,18 % т. е. през отчетния период се 

наблюдава увеличение по този показател.  
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По видове свършените ЧНД са както следва: 

- Реабилитации за 2014 г. – 5 броя, в тримесечен срок – 5 броя, или 100 %. За 

сравнение 2013 г. – 7 броя, в тримесечен срок – 7 броя, или 100 %., през 2012 г. – 2 

броя, в тримесечен срок – 2 броя, или 100 %, през 2011 г. – 4броя, в тримесечен срок – 

4 броя, или 100 % . 

- Принудителни медицински мерки от ЗЗ за 2014 год.- свършени 9 броя и 

всички 9 бр. в тримесечен срок или 100 %. За сравнение през 2013 год.- свършени 13 

броя и всички 13 бр. в тримесечен срок или 100 %, през 2012 г. са свършени 7 броя и 

всички 7 бр. в тримесечен срок или 100 %, през 2011 г. - свършени 8 броя и всички 8 

бр. в тримесечен срок или 100 % . 

- Кумулации за 2014 год. свършени – 25 броя, от които 25 бр. в тримесечен 

срок или 100 %. За сравнение през 2013 год. свършени – 16 броя, от които 16 бр. в 

тримесечен срок или 100 %, през 2012 год. свършени – 34 броя, от които 33 бр. в 

тримесечен срок или 97.06 %, през 2011 г. свършени – 21 броя, от които 19 бр. в 

тримесечен срок или 90.48 % . 

- ЗБППМН за 2014 г.няма разглеждани и следователно свършени от този вид 

дела. За сравнение през 2013 г. свършени 1 брой, в три месечен срок или 100% , през 

2012 г. свършени 4 брой, от които 4 бр. в три месечен срок или 100%.  

ЧНД от досъдебното производство. 

През 2014 год. от общо разгледаните 151 броя, от които свършени 151 бр. в 

тримесечен срок или 100,00 %. За сравнение през 2013 год. общо 181 броя, от които 

свършени 180 бр. в тримесечен срок или 99. 45 %, през 2012 год. общо 132 броя, от 

които всички свършени 132 бр. в тримесечен срок или 100 %, през 2011год. общо 128 

броя, от които свършени 128 бр. в тримесечен срок или 100 %. 

От разгледаните през 2014 год.- 65 броя АНД / жалби срещу наказателни 

постановления /- свършени 53 бр., от които 34 бр. в тримесечен срок или 64, 15 %. За 

сравнение от разгледаните през 2013 год.- 59 броя АНД / жалби срещу наказателни 

постановления /- свършени 47 бр., от които 30 бр. в тримесечен срок или 63, 83 %. За 

сравнение от разгледаните през 2012 год.- 81 броя АНД / жалби срещу наказателни 

постановления /- свършени 74 бр., от които 27 бр. в тримесечен срок или 36, 49 %, през 

2011 год.- 83 броя АНД / жалби срещу наказателни постановления /- свършени 47 бр., 

от които 24 бр. в тримесечен срок или 51, 06 %, , т. е. наблюдава се значително 

увеличение на срочността спрямо предходните години, като спрямо 2012 г. е почти 

двойно, но при анализ на постигнатите резултати, касаещи срочността на 

разглеждане на  наказателните дела по видове, следва да се отбележи, че именно при 

АНД се наблюдава сравнително най- ниска срочност през сравняваните години. 

Следователно съставите, разглеждащи този вид дела, следва да използват всички 

процесуални действия за дисциплиниране на страните, с оглед подобряване на 

работата им по този показател.  

Останалите несвършени наказателни дела от всички видове в края на отчетния 

период са 29 броя / 461 бр. дела за разглеждане минус 432 броя свършени дела /, от тях 

НОХД- 14 бр., НЧХД- 2 бр., 78 А от НК- 1 бр., по ЗБППМН – няма, реабилитации – 

няма, Закона за здравето – няма, кумулации – няма, ЧНД от ДП – няма и АНД / жалби 
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срещу НП / – 12 бр. За сравнение през 2013 г. са 37 броя / 537 бр. дела за разглеждане 

минус 500 броя свършени дела /, от тях НОХД- 17 бр., НЧХД- 4 бр., 78 А от НК- 1 бр., 

по ЗБППМН – няма, реабилитации – 1 бр., Закона за здравето – 1 бр., кумулации – 

няма, ЧНД от ДП – 1 бр. и АНД / жалби срещу НП / – 12 бр., през 2012 г. са 24 броя, 

през 2011 г. са 63 броя. Следователно през отчетната година е намалял броя на 

несвършените дела спрямо 2013 г. и 2011 г. и леко увеличен спрямо 2012 г. 

2.5. Осъдени лица през 2014 г. 

Общо за 2014 год. са осъдени 211 лица, от които 185 лица по НОХД, а от тях 

по реда на съкратеното съдебно следствие 44 бр. лица, по НЧХД- 2 лица и по чл.78 А 

от НК - 24 лица. За сравнение през 2013 год. са осъдени 273 лица, от които 243 лица по 

НОХД, а от тях по реда на съкратеното съдебно следствие 176 бр. лица, по НЧХД- 1 

лице и по чл.78 А от НК - 29 лица. През 2012 год. са осъдени 373 лица, от които 340 по 

НОХД, а от тях по реда на съкратеното съдебно следствие 218 лица, по чл.78 А от НК - 

33 лица, през 2011 год. са осъдени 374 лица, от които 348 лица по НОХД, а от тях по 

реда на съкратеното съдебно следствие 182 лица, по чл.78 А от НК - 25 лица и по 

НЧХД – 1 лице.Следователно налице е значителен спад на броя осъдени лица спрямо 

предходните години, което се дължи на намалелия брой внесени НОХД.  

2.6. Наложени наказания по НОХД, НЧХД и АНД / чл.78А от НК/ са 

както следва: 

 

През 2014 год. наказание лишаване от свобода е наложено на 124 лица, от 

които на 86 лица е отложено изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 

66 от НК и чл. 69 от НК. От осъдените лица на наказание лишаване от свобода на 123 

лица е наложено наказание до 3 години, на 1 лица е наложено наказание лишаване от 

свобода от 3 до 15 години, на 28 лица е наложено наказание - глоба, на 53 лица е 

наложено наказание – пробация и на 6 лица са наложени други наказания  

За сравнение през 2013 год. наказание лишаване от свобода е наложено на 166 

лица, от които на 102 лица е отложено изпълнението на наложеното наказание на 

основание чл. 66 от НК и чл. 69 от НК. От осъдените лица на наказание лишаване от 

свобода на 163 лица е наложено наказание до 3 години, на 3 лица е наложено 

наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години, на 34 лица е наложено наказание - 

глоба, на 68 лица е наложено наказание – пробация и на 5 лица са наложени други 

наказания. През 2012 год. наказание лишаване от свобода е наложено на 242 лица, от 

които на 126 лица е отложено изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 

66 от НК и чл. 69 от НК.От осъдените лица на наказание лишаване от свобода на 236 

лица е наложено наказание до 3 години, на 6 лица е наложено наказание лишаване от 

свобода от 3 до 15 години, на 11 лица е наложено наказание - глоба, на 83 лица е 

наложено наказание – пробация и на 4 лица са наложени други наказания, през 2011 

год. наказание лишаване от свобода е наложено на 258 лица, от които на 137 лица е 

отложено изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 66 от НК и чл. 69 от 

НК. От осъдените лица на наказание лишаване от свобода на 244 лица е наложено 

наказание до 3 години, на 14 лица е наложено наказание лишаване от свобода от 3 до 

15 години, на 33 лица е наложено наказание - глоба, на 73 лица е наложено наказание – 

пробация и на 10 лица са наложени други наказания. Оправдани лица през 2014 година 

3 лица. За сравнение оправдани лица през 2013 година – 3 лица. През 2012 г. 

оправдани лица – 2, през 2011 г. – 1 лице. 
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През отчетния период осъдените лица с ефективни наказания по НОХД са 38. 

За сравнение през 2013 г. осъдените лица с ефективни наказания са 64. През 2012 г. 

осъдените лица с ефективни наказания 116 лица, през 2011 г. - 121 броя лица. 

- През 2014 год. по НЧХД – 2 лица са осъдени и са им наложени наказания 

глоба. За сравнение през 2013 год. по НЧХД – 1 лице е осъдено и му е наложено 

наказание глоба. През 2012 год. по НЧХД – няма наложени наказания / срещу 6 лица са 

образувани НЧХД, които са прекратени. Има 2 броя лица осъдени в гражданската част. 

/, през 2011 год. 1 брой – глоба. 

- През 2014 год. наложени наказания- глоба по чл. 78А от НК - на 24 лица За 

сравнение през 2013 год. наложени наказания- глоба по чл. 78А от НК - на 29 лица. 

През 2012 год. наложени наказания- глоба по чл. 78А от НК - на 33 лица, през 2011 

год. - на 25 лица..  

2.7. Качество на правораздавателната дейност за 2014 г. 

През 2014 год. са обжалвани общо 35 броя дела от наказателно- правен 

характер, в това число 5 бр. НОХД, 4 бр. НЧХД, 2 бр. 78А, 17 бр. АНД и 7бр. ЧНД.За 

сравнение през 2013 год. са обжалвани общо 37 броя дела от наказателно- правен 

характер, в това число 13 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 1 бр. 78А, 17 бр. АНД и 5 бр. ЧНД. 

През 2012 год. са обжалвани общо 67 броя дела от наказателно- правен характер, в 

това число 11 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, 2 бр. 78А, 49 бр. АНД и 3 бр. ЧНД, през 2011 

год. са обжалвани общо 37 броя дела от наказателно правен характер, в това число 11 

бр. НОХД, 3 бр. НЧХД, 12 бр. АНД и 11 бр. ЧНД.  

От обжалваните общо 35 броя дела в РС Чирпан за отчетния период са 

върнати от по- горна инстанция 29 броя дела. От тях отменени са 5 съдебни акта, от 

които: по НОХД няма отменени, 1 по НЧХД, 3 по АНД / наказателни постановления / 

и 1 бр.АНД / 78а, от НК / или 17,24 % от всички върнати, изменени 1 по НОХД 

определение, с което е взета мярка за неотклонение “ Задържане под стража “ в хода на 

съдебното следствие или 3,45 % от всички върнати, потвърдени 23 съдебни акта, от 

които 4 по НОХД, 2 по НЧХД, 1 по 78А от НК, 11 по АНД / наказателни 

постановления / и 5 по ЧНД или 79. 31 % от всички върнати дела. Съотношението 

между отменените и изменени съдебни актове спрямо потвърдените е 20, 69 % 

отменени и изменени и 79, 3, % потвърдени.  

За сравнение през 2013 г. общо 37 броя дела в РС Чирпан за отчетния период 

са върнати от по- горна инстанция 30 броя дела. От тях отменени са 7 съдебни акта, от 

които: 1 по НОХД, 1 по НЧХД, 3 по АНД / наказателни постановления / и 2 по ЧНД 

или 23,33 % от всички върнати, изменени- 1 съдебен акт присъда по НОХД или 3, 33 % 

от всички върнати дела, потвърдени 22 съдебни акта, от които 6 по НОХД, 1 по 78А от 

НК, 12 по АНД / наказателни постановления / и 3 по ЧНД или 73. 33 % от всички 

върнати дела. Съотношението между отменените и изменени съдебни актове спрямо 

потвърдените е 26, 67 % отменени и изменени и 73, 33 % потвърдени. През 2012 г. от 

обжалваните общо 67 броя дела в РС Чирпан са върнати от по- горна инстанция 63 

броя дела. От тях отменени са 10 съдебни акта, от които: 4 съдебни акта по НОХД, 3 

по АНД / наказателни постановления /, 1 по 78А, 1 съдебни акта по НЧХД и 1 съдебен 

акт по ЧНД или 15, 87 % от всички върнати, изменени- 2 съдебни акта - 1 присъда по 

НОХД и 1 съдебен акт по АНД или 3, 17 % от всички върнати дела, потвърдени 51 

съдебни акта, от които 49 броя АНД, 5 брой НОХД, 2 броя ЧНД, 1 брой НЧХД  или 80. 

95 % от всички върнати дела. Съотношението между отменените и изменени съдебни 

актове спрямо потвърдените е 19, 05 % отменени и изменени и 80, 95 % потвърдени и  
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през 2011 г. от обжалваните общо 37 дела в РС Чирпан са върнати от по- горна 

инстанция 30 броя дела. От тях отменени са 10 съдебни акта, от които: 5 съдебни акта 

по НОХД, 2 по АНД / наказателни постановления /, 2 съдебни акта по НЧХД и 1 

съдебни акта по ЧНД или 33, 33 % от всички върнати, изменени- 2 съдебни акта - 2 

присъди по НОХД или 6, 67 % от всички върнати дела, потвърдени 18 съдебни акта, от 

които 8 броя АНД, 1 брой НОХД и 9 броя ЧНД или 60. 00 % от всички върнати дела. 

Съотношението между отменените и изменени съдебни актове спрямо потвърдените е 

40, 00 % отменени и изменени и 60, 00 % потвърдени.  

С оглед изнесените данни считам, че тенденцията за постигане на добри 

резултати по този показател, а именно качество на съдебните актове спрямо 

предходните години се запазва и остава трайна. Следователно е налице подобрение 

на работата на съдебните състави при РС Чирпан, разглеждащи дела от 

наказателно- правен характер. 



2.8. Сравнителна таблица на обжалваните наказателни дела по съдии 

 

 

Съдия 
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Тихомир 

Колев 
12 5 3 4  9 4 3 2  8 4 2 2  1   1  1  1        

Пламен 

Андонов 
2 1 1   2 1 1   1  1   1 1              

Атанас 

Динков 
13  4 9  12  4 8  10  3 7  2  1 1            

Женя 

Иванова 
8  2 1 4 1 6 2 1 2 1 4  2 2  1   1            

Всичко: 35 8 9 17 1 29 7 9 12 1 23 4 8 11  5 1 1 3  1  1        
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През 2014 год. по 7 броя дела съдебното производство е било прекратено и делото 

върнато на Районна прокуратура Чирпан, в разпоредително заседание от съдията- докладчик- 

3 и в открито съдебно заседание - 4. За сравнение през 2013 год. по 4 броя дела съдебното 

производство е било прекратено и делото върнато на Районна прокуратура Чирпан, в 

разпоредително заседание от съдията- докладчик- 2 и в открито съдебно заседание - 2. За 

сравнение през 2012 год. по 1 броя дела съдебното производство е било прекратено и делото 

върнато на Районна прокуратура Чирпан, в разпоредително заседание от съдията- докладчик, 

през 2011 год. по 3 броя дела съдебното производство е било прекратено и делата върнати на 

Районна прокуратура Чирпан, като 2 от тях са в открито съдебно заседание и 1 тях в 

разпоредително заседание  от съдията- докладчик. Като най- чести причини, довели до 

връщане на делата на Прокурора, са допуснати отстраними съществени нарушение на 

процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия или 

на неговия защитник, на пострадалия или на неговите наследници, несъответствия между 

обстоятелствената част на обвинителния акт и диспозитива на същия, неправилно 

привличане на обвиняемия, неправилно предявяване на разследването и др. 

През отчетната година в РС Чирпан няма постъпили дела със значим обществен 

интерес за престъпления свързано с фондове на Европейския съюз. За сравнение с предходни 

години 2012, 2011 г. и 2010 г. също няма такива постъпили дела.  

Сравнителен анализ с предходните 3 години е направен към всяка точка от 

изложението. 

3. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

3.1. Постъпили граждански дела през 2014  г. 

През 2014 год. в Районен съд Чирпан са постъпили 627 броя граждански дела. Към 

01. 01. 2014 год. са останали несвършени общо 58 броя дела от гражданско- правен характер 

или общо са разгледани през годината 685 бр. дела. От постъпилите 627 броя дела, 378 броя 

са дела по смисъла на чл. 410 и чл. 417 от ГПК или 60, 29 % спрямо броя на всички 

постъпили граждански дела. За сравнение през 2013 год. в Районен съд Чирпан са постъпили 

564 броя граждански дела. Към 01. 01. 2013 год. са останали несвършени общо 49 броя дела 

от гражданско- правен характер или общо са разгледани през годината 613 бр. дела. От 

постъпилите 564 броя дела, 343 броя са дела по смисъла на чл. 410 и чл. 417 от ГПК или 60, 

82 % спрямо броя на всички постъпили граждански дела. През 2012 год. в Районен съд гр. 

Чирпан са постъпили 632 броя граждански дела. Към 01. 01. 2012 год. са останали 

несвършени общо 47 броя дела от гражданско- правен характер или общо са разгледани през 

годината 679 бр. дела. От постъпилите 632 броя дела, 444 броя са дела по смисъла на чл. 410 

и чл. 417 от ГПК или 70, 25 % спрямо броя на всички постъпили граждански дела, през 2011 

год. в Районен съд гр. Чирпан са постъпили 692 броя граждански дела. Към 01. 01. 2011 год. 

са останали несвършени общо 53 броя дела от гражданско- правен характер или общо са 

разгледани през годината 745 бр. дела. От постъпилите 692 броя дела, 483 броя са дела по 

смисъла на чл. 410 и чл. 417 от ГПК или 69, 80% спрямо броя на всички постъпили 

граждански дела. Следователно през отчетната година се наблюдава увеличение на 

постъплението при гражданските дела спрямо предходната 2013 г. и връщане на нива от 

2012 г. тази тенденция считам, че се дължи на продължаващата няколко години стопанска 

несигурност в страната и за съжаление на продължаващото обезлюдяване в двете общини 

обслужвани от РС Чирпан.  
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3.2. Постъпления на делата по видове е както следва: 

През 2014 год. искове по СК – 55 бр. дела / в т. ч. бракоразводни 30 бр. дела, от тях 

17 бр. по взаимно съгласие, издръжки и изменение на издръжки– 11 бр. /, ведно с останалите 

висящи в началото на отчетния период 15 бр. дела от минали години, през годината са 

разгледани общо 70 бр. дела. За сравнение през 2013 год. искове по СК – 65 бр. дела / в т. ч. 

бракоразводни 40 бр. дела, от тях 25 бр. по взаимно съгласие, издръжки и изменение на 

издръжки– 10 бр. /, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 6 бр. дела от 

минали години, през годината са разгледани общо 71 бр. дела. През 2012 год. искове по СК – 

34 бр. дела / в т. ч. бракоразводни 26 бр. дела, от тях 18 бр. по взаимно съгласие, издръжки и 

изменение на издръжки– 8 бр. /, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 7 

бр. дела от минали години, през годината са разгледани общо 41 бр. дела, през 2011 год. 

искове по СК – 47 бр. дела / в т. ч. бракоразводни 36 бр. дела, от тях 22 бр. по взаимно 

съгласие, издръжки и изменение на издръжки– 11 бр. /, ведно с останалите висящи 8 бр. дела 

от минали години, през годината са разгледани общо 55 бр. дела /, т. е. запазва се увеличен 

брой спрямо предходните 2011 г. и 2012 г., което е трудно да бъде обяснено и едва ли ще 

представлява трайна тенденция за в бъдеще, предвид наблюдаващото се застаряване на 

населението в района на действие на РС Чирпан. Следва да се има предвид и установената 

в  страната практика за съвместно съжителство на съпружески начала, без да се сключва 

граждански брак. Най- правилното обаче в случая е да бъде посочено, че съгласно 

статистическите форми определени от ВСС още 2013 г. се наложи делата с искове по 

смисъла чл. 127 от СК да бъдат отчитани при исковете по СК, където е не само 

систематичното, но и логичното им място. 

- Облигационни искове - през 2014 г. са постъпили 42 бр. дела, ведно с останалите 

висящи в началото на отчетния период 16 бр. дела от минали години, през годината са 

разгледани общо 58 бр. дела. За сравнение през 2013 г. са постъпили 47 бр. дела, ведно с 

останалите висящи в началото на отчетния период 13 бр. дела от минали години, през 

годината са разгледани общо 60 бр. дела. През 2012 г. са постъпили 44 бр. дела, ведно с 

останалите висящи в началото на отчетния период 19 бр. дела от минали години, през 
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годината са разгледани общо 63 бр. дела, през 2011 г. са постъпили 35 бр. дела, ведно с 

останалите висящи в началото на отчетния период 10 бр. дела от минали години, през 

годината са разгледани общо 45 бр. дела. Налице е устойчиво постъпление при този вид 

дела, като разликата през годините е сравнително малка. 

- Вещни искове през 2014 г. в РС Чирпан са постъпили 5 бр. дела. Останали висящи 

от предни години към началото на отчетния период 4 бр. дела, през годината са разгледани 

общо 9 броя дела. За сравнение през 2013 г. в РС Чирпан са постъпили 9 бр. дела. Останали 

висящи от предни години към началото на отчетния период 2 бр. дела, през годината са 

разгледани общо 11 броя дела. За сравнение през 2012 г. са постъпили 3 бр. дела. Останали 

висящи от предни години към началото на отчетния период 1 бр. дела, през годината са 

разгледани общо 4 броя дела, през 2011 г. са постъпили 2 бр. дела. Останали висящи от 

предни години към началото на отчетния период 4 бр. дела, през годината са разгледани 

общо 6 броя дела  

- Делби - през 2014 г. са постъпили 9 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото 

на отчетния период 7 бр. дела или през годината са разгледани общо 16 бр. дела. За 

сравнение през 2013 г. са постъпили 10 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото на 

отчетния период 8 бр. дела или през годината са разгледани общо 18 бр. дела. През 2012 г. са 

постъпили 8 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 11 бр. дела 

или през годината са разгледани общо 19 бр. дела, през 2011 г. са постъпили 11 бр. дела, 

ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 9 бр. дела, през годината са 

разгледани общо 20 бр. дела,т. е. по този показател почти се запазва броя на разгледаните 

дела с предходните години. 

- Искове по КТ - през 2014 г. са постъпили 6 бр. дела, ведно с останалите висящи в 

началото на отчетния период 4 бр. дела, през годината са разгледани общо 10 бр. дела.  За 

сравнение през 2013 г. са постъпили 12 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото на 

отчетния период 2 бр. дела, през годината са разгледани общо 14 бр. дела. През 2012 г. са 

постъпили 3 бр. дела, ведно с останалите висящи 1 бр. дела от минали години, през годината 

са разгледани общо 4 бр. дела, през 2011 г. са постъпили 1 бр. дела, ведно с останалите 

висящи 5 бр. дела от минали години, през годината са разгледани общо 6 бр. дела т. е. 

наблюдава се значително намаление / 50 % / спрямо 2013 г. на постъплението на този вид 

дела, което се обяснява с все замиращата стопанска активност в района на действие на 

РС Чирпан.  

- Други дела / в т. ч. по Закона срещу домашното насилие, по чл. 26 от ЗЗД и чл. 30 

от ЗЗД- Закон за закрила на детето, съдебни поръчки, откази от и приемане на наследство, 

дела по чл. 19 от ЗГР, обезпечения, дела по см. на чл. 130 ал. 3 от СК и т. н. / през 2014 г. са 

постъпили 132 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 11 бр. 

дела, през годината са разгледани общо 143 бр. дела. За сравнение през 2013 г. от този група 

дела са постъпили 78 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 17 

бр. дела, през годината са разгледани общо 95 бр. дела. През 2012 г. са постъпили 92 бр. 

дела, ведно с останалите висящи 8 бр. дела от минали години, през годината са разгледани 

общо 100 бр. дела, през 2011 г. са постъпили 113 бр. дела, ведно с останалите висящи 17 бр. 

дела от минали години, през годината са разгледани общо 130 бр. дела. Следователно 

наблюдава се увеличение на броя на постъпилите и разгледани дела през отчетната година 

спрямо всички предходните години, като най- голям е броя на делата по смисъла на чл. 26 и  

чл. 30 от ЗЗД- Закон за закрила на детето.  

- Дела от административен характер през 2014 г. няма постъпили- 
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- По чл. 410 и чл. 417 ГПК- през 2014 г. са постъпили 378 бр. дела и разгледани през 

годината 378 бр. дела, тъй като няма останали висящи от предходни години. За сравнение 

през 2013 г. са постъпили 343 бр. дела. През 2012 г. са постъпили 444 бр. дела, през 2011 г. са 

постъпили 483 бр. дела и разгледани през годината 483 бр. дела. Наблюдава се известно 

увеличение спрямо 2013 г., но въпреки това не се достигат нивата от предходните 2012 г. и 

2011 г. 

- По чл. 310 от ГПК / бързо производство /- през 2014 г. са постъпили 12 бр. дела, 

ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 2 бр. дела, като през годината са 

разгледани общо 14 бр. дела- издръжки и изменение на издръжка по СК и дела по КТ. За 

сравнение през 2013 г. са постъпили 10 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото на 

отчетния период 1 бр. дела, като през годината са разгледани общо 11 бр. дела- издръжки и 

изменение на издръжка по СК. През 2012 г. са постъпили 8 бр. дела, ведно с останалите 

висящи 3 бр. дела от минали години, като през годината са разгледани общо 11 бр. дела, през 

2011 г. са постъпили 11 бр. дела, ведно с останалите висящи 5 бр. дела от минали години, 

като през годината са разгледани общо 16 бр. дела. Видно от изнесените по- горе 

статистически данни за броя на разгледаните “ бързи “ производства, се налага извода, че 

много малка част от постъпилите граждански дела се разглеждат по този ред.  

Следователно би могло да се приеме, че института на така нареченото “ бързо “ 

производство , по действащия от 01. 03. 2008 г. ГПК, не можа да осъществи функциите 

вменени му от Законодателя и не се наложи в практиката, така както се използваше при “ 

стария “ГПК.. 

Забележка: Сборът на постъпилите и разгледани граждански дела по видове не 

съвпада с посочения в точка 3. 1 брой на всички граждански дела, тъй като бързите 

производства по чл. 310 от ГПК веднъж се броят отделно и веднъж към съответния вид. 

3.3. Свършени граждански дела през 2014 г. 

През отчетния период са свършени общо 619 бр. дела, от които в тримесечен срок 

582 броя дела или 94,02 % спрямо свършените. За сравнение през 2013 г.са свършени общо 

555 бр. дела, от които в тримесечен срок 503 броя дела или 90, 63 % спрямо свършените. 

През 2012 г. са свършени общо 630 бр. дела, от които в тримесечен срок 585 броя дела или 

92, 86 % спрямо свършените, през 2011 г. са свършени общо 698 бр. дела, от които в 

тримесечен срок 646 броя дела или 92, 55 % спрямо свършените, т.е през отчетната година 

е постигната най- добра срочност, в процентно отношение, спрямо всички предходни 

години.  

По съдии свършените граждански дела в три месечен срок спрямо всички свършени 

дела, са както следва: Тихомир Колев – общо свършени дела 216, от които 203 в 3- месечния 

срок или 93. 98 %, Атанас Динков - общо свършени дела 236, от които 217 в 3- месечния 

срок или 91,95 % и Женя Иванова - общо свършени дела 138, от които 135 в 3- месечния срок 

или 97,83 % ,Пламен Андонов - общо свършени дела 29, от които 27 в 3- месечния срок или 

93. 10 %. 

3.4. Свършени дела през отчетния период по видове: 

- Искове по СК – през 2014 г. са свършени 62 бр. дела, от тях в тримесечен срок са 

свършени 56 бр. дела или спрямо свършените 90,32 %. За сравнение през 2013 г. са свършени 

57 бр. дела, от тях в тримесечен срок са свършени 49 бр. дела или спрямо свършените 85. 96 

%. През 2012 г. са свършени 36 бр. дела, от тях в тримесечен срок са свършени 33 бр. дела 

или спрямо свършените 91. 67 %, през 2011 г. са свършени 48 бр. дела, от тях в тримесечен 

срок са свършени 45 бр. дела или спрямо свършените 93. 75 %. Следователно, налице е 
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увеличение на срочността при исковете по СК спрямо 2013г. , но все пак не са постигнати 

нивата от 2011 г.когато 93,75 % от делата от този вид са били разгледани в тримесечен 

срок. 

- Облигационни искове – през 2014 г. са свършени 40 бр. дела, от тях в тримесечен 

срок са свършени 25 бр. дела или спрямо свършените 62,50 %. За сравнение през 2013 г. са 

свършени 43 бр. дела, от тях в тримесечен срок са свършени 24 бр. дела или спрямо 

свършените 55. 81 %. През 2012 г. са свършени 50 бр. дела, от тях в тримесечен срок са 

свършени 25 бр. дела или спрямо свършените 50. 00 %, през 2011 г. са свършени 26 бр. дела, 

от тях в тримесечен срок са свършени 11 бр. дела или спрямо свършените 42. 31 %.Налице е 

подобряване по този показател спрямо всички предходни години. 

- Вещни искове - през 2014 г. са свършени 6 бр. дела, от тях в тримесечен срок 4 бр. 

дела или спрямо свършените 66,67 %. За сравнение през 2013 г. са свършени 7 бр. дела, от 

тях в тримесечен срок 4 бр. дела или спрямо свършените 57. 14 %. През 2012 г. са свършени 

2 бр. дела, от тях в тримесечен срок 1 бр. дела или спрямо свършените 50. 00 %, през 2011 г. 

са свършени 5 бр. дела, от тях в тримесечен срок 4 бр. дела или спрямо свършените 80. 00 % . 

По този вид дела се наблюдава увеличение спрямо 2012 г. и 2013 г. и понижаване на 

срочността спрямо 2011г., но следва да се отбележи, че броя на делата по този вид е много 

малък и не би могло да се говори за определени тенденции. 

- Делби през 2014 г. са свършени 5 бр. дела, в тримесечен срок няма свършени дела. 

За сравнение през 2013 г. са свършени 11 бр. дела, в тримесечен срок са свършени 2 бр. дела 

или спрямо свършените 18. 18 %. През 2012 г. са свършени 11 бр. дела, в тримесечен срок са 

свършени 4 бр. дела или спрямо свършените 36. 36 %, през 2011 г. са свършени 9 бр. дела, в 

тримесечен срок са свършени 4 бр. дела или спрямо свършените 44. 44 % . За отчетния 

период се забелязва значителен спад по този вид дела относно срочността спрямо 

предходните години, което се дължи на усложнения ред предвиден в ГПК за разглеждане на 

делбените дела, който по същество не бе променен и с „ новия „ ГПК. В тази насока следва 

да се има предвид, че в болшинството си делбените производства разглеждани от РС 

Чирпан са свързани с недвижими имоти, представляващи земеделски земи. Не рядко при 

тези производства съделителите и страни по делата са десетки, което изключително 

много затруднява своевременно им призоваване, а от тук и решаване на съответното 

делбено производство в разумни срокове. 

- Искове по КТ – през 2014 г. са свършени 8 бр. дела, в тримесечен срок са 

свършени 7 бр. дела или спрямо свършените 87. 50 %. За сравнение през 2013 г. са свършени 

10 бр. дела, в тримесечен срок са свършени 7 бр. дела или спрямо свършените 70. 00 %. През 

2012 г. са свършени 2 бр. дела, в тримесечен срок са свършени 2 бр. дела или спрямо 

свършените 100. 00 %, през 2011 г. са свършени 5 бр. дела, в тримесечен срок са свършени 3 

бр. дела или спрямо свършените 60. 00 % .Налице е увеличение по този показател спрямо 

предходните години. 

- Други дела / в т. ч. по Закона срещу домашното насилие, по чл. 26 от ЗЗД и чл. 30 

от ЗЗД- Закон за закрила на детето, съдебни поръчки, откази от и приемане на наследство, 

дела по чл. 19 от ЗГР, обезпечения, дела по см. на чл. 130 ал. 3 от СК и т. н / - през 2014 г. са 

свършени 121 бр. дела, от тях в тримесечен срок 112 бр. дела или спрямо свършените 92,56 

%. За сравнение през 2013 г. са свършени 84 бр. дела, от тях в тримесечен срок 74 бр. дела 

или спрямо свършените 88. 10 %. През 2012 г. са свършени 82 бр. дела, от тях в тримесечен 

срок 74 бр. дела или спрямо свършените 90. 24 %, през 2011 г. са свършени 122 бр. дела, от 

тях в тримесечен срок 96 бр. дела или спрямо свършените 78. 69 % Налице е увеличение на 

срочността по този вид дела спрямо всички предходни години. 
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- Административни дела – през 2014 г. 1 брой, делото е свършено извън 

тримесечния срок. За сравнение през 2013 г. няма свършени. През 2012 г. са свършени 3 бр. 

дела, от тях в тримесечен срок 2 бр. дела или спрямо свършените 66. 67 %. 

- По чл. 410 и чл. 417 от ГПК през 2014 г. - 376 бр. дела, всички са свършени в 

тримесечен срок или 100 %. За сравнение през 2013 г. - 343 бр. дела, всички са свършени в 

тримесечен срок или 100 %. За сравнение през 2012 г. - 444 бр. дела, всички са свършени в 

тримесечен срок или 100 %, през 2011 г. - 483 бр. дела, всички са свършени в тримесечен 

срок или 100 % и през 2010 г. - 474 бр. дела, всички са свършени в тримесечен срок или 100 

% . 

- По чл. 310 от ГПК / бързо производство / през 2014 г. са свършени - 13 бр. дела от 

тях в тримесечен срок 13 бр. дела или спрямо свършените 100 %. За сравнение през 2013 г. 

са свършени - 9 бр. дела от тях в тримесечен срок 8 бр. дела или спрямо свършените 88. 89 

%. За сравнение през 2012 г. са свършени - 10 бр. дела от тях в тримесечен срок 8 бр. дела 

или спрямо свършените 80 %, през 2011 г. са свършени - 12 бр. дела от тях в тримесечен срок 

10 бр. дела или спрямо свършените 83. 33 % , като следва да се има предвид направената по- 

горе в точка 3. 2 забележка относно общия брой на всички свършени граждански дела с този 

по видове. 

Останали несвършени дела в края на отчетния период, а именно към 31. 12. 2014 г. 

общо 66 броя граждански дела / брой дела за разглеждане – 685 минус брой свършени дела – 

619 /. За сравнение през 2013 г. общо 58 броя граждански дела / брой дела за разглеждане – 

613 минус брой свършени дела – 555 /.За сравнение през 2012 г. общо 49 броя граждански 

дела / брой дела за разглеждане – 679 минус брой свършени дела – 630 /, през 2011 г. общо 

47 броя граждански дела и през 2010 г. общо 53 броя граждански дела. Следователно е 

налице спад в работата на РС Чирпан по този показател спрямо предходните години, 

което освен на субективни причини/ в това число наличието на командировани съдии от РС 

Чирпан в други съдилища, напускането на един съдия през годината Пламен Андонов и т.н. / 

се дължи и на обективни такива посочени по- горе в ІІ, т.1 от Доклада. 

3.5. Качество на правораздавателната дейност за 2014 г. 

През 2014 г. са обжалвани общо 36 съдебни акта. От тях върнати от по- горна 

инстанция 24 броя, останали нерешени от по- горна инстанция 12 броя. От върнатите дела, 

отменени са 5 съдебни акта или 20. 83 % от всички върнати дела, изменени – 2 съдебни акта 

или 8,33 %, 17 броя съдебни акта са потвърдени или 70,83 % от всички върнати дела. 

Процентното съотношение между отменените и изменени спрямо потвърдените актове е 

както следва: 29,17 % отменени и изменени и 70,83 % потвърдени. За сравнение 2013 г. са 

обжалвани общо 28 съдебни акта. От тях върнати от по- горна инстанция 18 броя, останали 

нерешени от по- горна инстанция 10 броя. От върнатите дела, отменени са 5 съдебни акта 

или 27. 78 % от всички върнати дела, изменени – 1 съдебни акта или 5,56 %, 12 броя съдебни 

акта са потвърдени или 66, 67 % от всички върнати дела. Процентното съотношение между 

отменените и изменени спрямо потвърдените актове е както следва: 33,33 % отменени и 

изменени и 66, 67 % потвърдени. През 2012 г. са обжалвани общо 28 съдебни акта. От тях 

върнати от по- горна инстанция 20 броя, останали нерешени от по- горна инстанция 8 броя. 

От върнатите дела, отменени са 2 съдебни акта или 10 % от всички върнати дела, изменени – 

2 съдебни акта или 10 %, 16 броя съдебни акта са потвърдени или 80, 00 % от всички върнати 

дела. Процентното съотношение между отменените и изменени спрямо потвърдените актове 

е както следва: 20,00 % отменени и изменени и 80,00 % потвърдени, през 2011 г. са 

обжалвани общо 27 съдебни акта. От тях върнати от по- горна инстанция 14 броя, останали 

нерешени от по- горна инстанция 13 броя. От върнатите дела, отменени са 3 съдебни акта 
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или 21, 43 % от всички върнати дела, 11 броя съдебни акта са потвърдени или 78, 57 % от 

всички върнати дела. 

От изнесените по- горе данни се установява, че за отчетната 2014 г.се наблюдава 

увеличение спрямо 2013 г. и известно налице намаление по този показател спрямо 2012г. и 

2011 г., но като цяло качеството на правораздавателната дейност на съставите при РС 

Чирпан, разглеждащи граждански дела за 2014 г., следва да се приема като много добро, 

поради което и следва да бъде дадена положителна оценка на съдиите при РС Чирпан, 

разглеждащи граждански дела. 

 

3.6. Сравнителна таблица на обжалваните граждански дела по съдии 
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       Т. Колев 12 9 1 5  2 1    

Пл. Андонов   5  4 1 1 1  1    

    А. Динков 18  10 6 2  2     

  Ж. Иванова  1  1  1       

         Всичко: 36 24 8 9 1 4 2    

 

Сравнителен анализ за предходните 3 години е направен към всяка точка от 

изложението. 

 

4. СРЕДНО МЕСЕЧНО ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ЕДИН СЪДИЯ НА БАЗА 12 

МЕСЕЦА. 

 

През 2014 г. в РС Чирпан са постъпили общо 1046 броя дела / граждански и 

наказателни / от всички видове. 

Средно месечно постъпление на един съдия на база 12 месеца е 23. 88 общо за 

всички постъпили дела. 

За сравнение през 2013 г. в РС Чирпан са постъпили общо 1077 броя дела / 

граждански и наказателни / от всички видове. Средно месечно постъпление на един съдия на 

база 12 месеца е 23. 96 общо за всички постъпили дела. През 2012 г. са постъпили общо 1 138 

дела / граждански и наказателни / от всички видове. Средно месечно постъпление на един 

съдия на база 12 месеца е 26.47 общо за всички постъпили дела. През 2011 г. в РС Чирпан са 

постъпили общо 1 203 дела / граждански и наказателни / от всички видове, средно месечно 

постъпление на един съдия на база 12 месеца е 33,42 общо за всички постъпили дела. 

Следователно през тази година се наблюдава намаление на средно месечното постъпление 

спрямо предходните години. 

Средно месечно постъпление по съдии на база 12 месеца, е както следва:  
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Тихомир Колев- граждански дела 18, 42, наказателни дела 13, 17 или общо 31, 59. 

Общо за годината постъпили граждански дела 221 бр. и наказателни дела 158 бр. или общо 

379 бр. Разгледани 238 граждански и 169 наказателни или общо 407 от всички видове / 

постъпили плюс останали висящи от предходни години/. 

Атанас Динков- граждански дела 19, наказателни дела 12, 34 или общо 31, 34. Общо 

за годината постъпили граждански дела 228 бр. и наказателни дела 148 бр. или общо 376 бр. 

Разгледани 260 граждански и 166 наказателни или общо 426 от всички видове / постъпили 

плюс останали висящи от предходни години/. 

Женя Иванова - граждански дела 17, наказателни дела 11. 56 или общо 28.56. 

Разгледани 153 граждански и 104 наказателни или общо 257 от всички видове, като следва да 

се има предвид, че показателите за съдия Женя Иванова са отчетени за  периода от 01. 04. 

2014 г. до 31. 12. 2014 г., т.е. за 9 месеца, когато е работила в РС Чирпан.  

Пламен Андонов- граждански дела 10, наказателни дела 3, 6 или общо 13, 60. Общо 

за годината постъпили граждански дела 25 бр. и наказателни дела 9 бр. или общо 34 бр. 

Разгледани 29 граждански и 18 наказателни или общо 47 от всички видове / постъпили плюс 

останали висящи от предходни години/, като следва да се има предвид, че показателите на 

съдия Пламен Андонов са отчетени за периода 01. 01. 2014 г. до 14. 03. 2014 г., когато 

същият е освободен от длъжност съдия от РС Чирпан.  

 

5. ДРУГИ ПРОБЛЕМИ 

През отчетната 2014 година почти всички съдебни актове са изготвени в 

предвидените законови срокове. Забавяне на изготвянето на съдебни актове бе допуснато 

само по 2 дела, но просрочието е сравнително малко, първото от тях гр. дело № 562/ 2013 г. е 

4 дни, а по НОХД № 3 / 2014 г. просрочието е две седмици. В тази връзка може да бъде 

отбелязано, че през отчетната 2014 г. няма подадени молби за определяне на срок при 

бавност по смисъла на чл. 255 от ГПК., нито жалби и сигнали до Председателя на РС Чирпан 

или пък ВСС.  

През 2014 година, както и през последните години, всички районни съдии бяха 

групирани с постоянен съдебен секретар. 

Считам, че през следващата година следва да се продължи работата за подобряване 

срочността при разглеждане на делата, скъсяване на сроковете от постъпване на делото в 

съда до обявяването му за решаване, както и за по- добра и по- задълбочена подготовка от 

съдията- докладчик за съдебно заседание. Следва съдиите и служителите при РС Чирпан да 

продължат, въпреки постигнатите добри резултати през отчетната година, да полагат усилия 

за подобряване на качеството на съдебните актове и за усвояване, и правилно прилагане на 

постоянно променящата се нормативна база, с цел запазване и подобряване на постигнатото 

ниво, като в тази насока следва да си пожелаем през 2015 г. да име повече финансови 

средства за провеждане на допълнително обучение, чрез участие в семинари и работни 

срещи на съдиите и служителите при РС Чирпан.  

 

 

 

 

 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Статистически данни        
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        През цялата 2014 година съдебно изпълнителната служба при РС работи с един 

държавен съдебен изпълнител Иванка Колева, която е със 17 години юридически стаж.   

       Постъпилите през 2014 година изпълнителни дела са общо 98 броя. Към тях следва да се 

прибавят и останалите несвършени от предходни години 1248 бр. дела или общо дела за 

разглеждане през цялата година 1346 броя. Преобладават делата, образувани в полза на 

юридически лица - постъпили 53 бр., следвани от делата, образувани в полза на граждани – 

постъпили 42 бр. дела. 

      Прекратени през годината са 155 бр. дела, което съставлява 152 % спрямо постъпилите 

дела. 

      Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2014 година са общо 1191 броя, но от 

тях 140 бр. дела са обезпечителни производства и въпреки извършените действия по тях те 

не се прекратяват, а делата за издръжка са 142 бр.   

      Средномесечното постъпление на дела на един съдебен изпълнител за 12 месеца е 8.2 бр., 

или е на ниво 2010г- 8.95 бр.дела.  

      Средно месечно съдебния изпълнител е приключвал 13 броя дела. 

      През 2014 година са насрочени и извършени общо 116 изпълнителни действия, 

преобладаващи описи  и публични продажби на недвижими имоти. 

 

2.Сравнителен анализ за последните 4 години 

 

 

       Съпоставени, данните за четирите години изглеждат така : 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Общ брой  

изпълнителни дела 
     1 171       1 202 

    1248     1191 

Брой постъпили 

изпълнителни дела 

 

264 

 

280      149      98 

1.В полза на 

държавата 
1 2       93       - 

2.В полза  на 

юридически лица 
234 236       14      53 

3.В полза на граждани 29 42       36      42 

Средно месечно 

постъпление на един 

държавен съдебен 

изпълнител 

 

 

22 

 

 

23.33 

 

 

 

12.42 

 

 

 

       8.2 

Брой свършени 

изпълнителни дела 
129 249 

 

103 
 

155 

1.В полза на 

държавата 
0 17 

 

10 
 

7 

2.В полза на 

юрид.лица 
78 141 29        56 

3.В полза на граждани 51 91   
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         64        86 

Средно месечно 

свършени дела на един 

държавен съдебен 

изпълнител 

 

10.75 

 

20.75 

 

 

       8.6 

 

 

       13 

 

Сравнителният анализ на постъпленията за последните 4 години показва увеличение на 

броя на постъпилите дела през 2011 и 2012 година, и намаление на постъпленията през 2013 

и 2014 година. Забелязва се нова тенденция, докато през 2011 и 2012 година ЮЛ с 

монополно изпълнение в сферата на услугите /Банки, ВИК и др./, по издаден изпълнителен 

лист на основание чл.417 от ГПК, възлагаха на държавни съдебни изпълнители събирането 

на вземанията им, то през 2013 година най- много са частните държавни вземания, и през 

2014 г. отново се увеличава броя на вземанията на юридически лица. 

       Като цяло се забелязва намаляване броя на останалите несвършени дела към 31.12.2014 

година спрямо предходните години. 

 

            3. Правни и практически проблеми през 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 имущество на 

длъжниците, затруднение при връчване на поканите за доброволно изпълнение и съответно 

съобщения за процесуални действия. 

        Анализът на предходните отчетни доклади извежда като тенденция проблемът относно 

връчването на книжата на страните, и на практика очакваните нови промени в ГПК не 

разрешиха отново този проблем. Реформата удължи значително процедурата по връчване на 

поканата за доброволно изпълнение когато длъжника не е намерен на посочения в 

изпълнителния титул адрес. Тогава се прилагат разпоредбите на чл.47, ал.3 от ГПК и 

изпълнителното производство се забавя. 

        Също така не може бързо да се назначи особен представител на длъжника, чл.327 от 

ГПК/отм./ уреждаше тази процедура доста бързо, а процедурата на чл.47, ал.6 от ГПК 

приложима и в изпълнителния процес е доста продължителна, а  текста на чл.430 от ГПК се 

отнася само до длъжник, който няма регистриран постоянен или настоящ адрес. 

        Планираното създаване на съвременен софтуер и изграждане на единна база данни все 

още не е реалност, което е крайно  необходимо при сегашната смесена система на съдебното 

изпълнение за по добро взаимодействие с частните съдебни изпълнители от съдебният 

район, и осигуряване на бързина и ефективност при изпълнение на съдебните актове. 

Въведен е регистър на длъжниците по дела на частните съдебни изпълнители, който е платен 

за всички други потребители и затруднява ползването. Би следвало да се въведе единен 

регистър за всички длъжници. Все още не е преведена в действие и нормата на чл.450а от 

ГПК не може да се налага електронен запор върху вземане по сметка в банка. 

 

 

IV. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА  

 

През 2014г. в РС Чирпан е работил един съдия по вписванията 

През цялата 2014 г. основната дейност на съдията по вписванията е била 

свързана с вписване на актовете, подлежащи на такова по Правилника по вписванията, 

свързани с прехвърляне право на собственост на недвижими имоти и учредяване, 
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прекратяване и изменяне на ограничени вещни права върху недвижими имоти, 

удостоверяване правото на собственост на недвижими имоти, както и обявяване на 

саморъчни завещания. Дейността се осъществяваше в съответствие с нормативната уредба, с 

оглед осигуряване стабилността на гражданския оборот и поддържане на публичния 

регистър на сделките с недвижими имоти.  

Отчетния период се характеризира със спад в броя на вписванията осъществени 

през годината – с 1117 бр. по – малко от  предходната 2013 година. 

 

Таблица 1  

 

Вид 2011 2012 2013 2014 

Продажби 1926 1848 1718 1649 

Дарения   148   181   260   254 

Наеми   287   715   409   606 

Аренди 1057 1520   931   619 

Делби   136   109   130   133 

Дог.ипотеки     41     48     49     37 

Зак.ипотеки       8       6     11       9 

ИМ     21     21     21     26 

АДС     88     53     74     18 

АОС   406   237 1519   493 

Възбрани   131   216   211   220 

Общо 

вписвания 

 

 4632 

                 

5419 

   

6019               

   

  4902          

 

                   Договорите за аренда – традиционни за нашия земеделски район, чувствително са 

спаднали – от 1520 бр. през 2012г., на 936 през 2013г. до 619 бр. през 2014г. Причината за 

това е не само в цикличността на този вид вписвания, а и обстоятелството, че все повече 

земеделски производители сключват договори за аренда за срок по – голям от 5 стопански 

години. Анализирайки вида на вписванията не може да не отбележим драстичното 

намаление на актовете за общинска собственост от 1519 през 2013г. на 493 за 2014г. Леко 

завишаване има при броя на вписаните исковите молби,  договорите за доброволна делба и 

договорите за наем. 

                    За поредна година броят на ипотеките – договорни и законни – остава нисък, 

което е показател, че пазарът на недвижимите имоти в нашия съдебен район продължава да е 

в застой. Това се потвърждава и от факта, че броят на продажбите спада и ако през 2011г. 

техният брой е бил 1926, то през 2014г. те са 1649. Купуват се предимно земеделски земи и 

то най-вече от  фондове със специална инвестиционна цел и земеделски производители.          

                   Същевременно с това отново имаме голям брой   възбрани- общо 220. Като  174 
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бр.от тях са наложени от  частните съдебни изпълнители, 16 бр. от ДСИ  и 27 бр.от АДВ. 

                    През отчетната 2014 г. съдията по вписванията  е разпоредил изготвянето на 

общо 1691 бр. справки, от които удостоверения –261бр.; устни справки –284бр.; преписи на 

нотариални актове -  1055 бр.; писмени справки към държавни органи, агенции, съдилища  - 

91 бр.  

                    Извършени са 101 бр. заличавания на възбрани и ипотеки. 

                    Регистрирани са четири броя откази, от които обжалван е един и същия е 

потвърден. 

 

V СЛУЖБА “ БЮРО СЪДИМОСТ ”  

 

В Служба “ Бюро съдимост ” към Районен съд Чирпан работи един съдебен 

деловодител с информационна система CSCS АИС “Бюро съдимост“ за издаване на 

свидетелства за съдимост и електронна поща свързана с другите съдилища в страната. Това 

подобрява работата, качеството и бързината за издаване на свидетелства за съдимост, както и 

дава възможност да бъдат извършвани бързи справки необходими за МВР, Следствие и 

Прокуратура. В края на 2011 г., фирмата доставчик на програмния продукт на „БС”-„Лирекс 

България ООД-Индекс България” изпрати инструкция за начина и обработка по електронен 

път, за изпращане и получаване на информация и бързи справки за Прокуратурите в Р 

България. 

Следва да се отбележи, че в резултат на проведените консултации и актуализиране 

на програмния продукт АИС “Бюро съдимост“ се отстраниха нередностите които 

съпътстваха през предходните години работата на „ Бюро съдимост ” към РС- Чирпан .  

1. Статистически данни и сравнителен анализ. 

За 2014 год. са издадени общо: 4360 броя справки, свидетелства и отговори за други 

съдилища, както следва: 

1912 броя – По молба на граждани  

698 броя -    Справки за МВР и Прокуратури  

1750 броя - Справки за други съдилища,  

За сравнение през 2013 година са издадени общо 4361 броя справки за други 

съдилища, МВР и Прокуратури и свидетелства за съдимост за граждани, през 2012 година са 

издадени общо 5360 броя справки за други съдилища, МВР и Прокуратури и свидетелства за 

съдимост за граждани, а през 2011год. са издадени общо 4780 броя справки за други 

съдилища, МВР и Прокуратури и свидетелства за съдимост за граждани,  

Налице е намаление в броя на издадените свидетелства за съдимост и служебни 

справки, спрямо  2013г.,2012г, 2011 год.  г.,което се установява и от сравнителния анализ . 

 

VI.  СГРАДЕН ФОНД  

 

Районният съд Чирпан се помещава в сграда на три етажа, собственост на Община– 

Чирпан, дадена за безвъзмездно ползване, като всеки етаж се състои от 162 кв.м. или с обща 

разгъната площ- 482 кв.м. 

Към момента, със Заповед на Кмета на Община –Чирпан, считано от 08.08.2013 г. 

сградата е отдадена за безвъзмездно ползване за още 10 год. В нея се помещават колективите 

на Районен съд, Районна Прокуратура, Агенция по вписванията и звено “ Съдебна охрана ”В 

това число влизат две заседателни зали по 15 кв.м.  

Три от помещенията в нея се ползват от Районна прокуратура, две от Агенция по 

вписванията, съдебната охрана се помещава в стаята за “ информация ” и за съда остават 

девет, което е крайно недостатъчно. Помещенията предназначени за “Архив” също са 

недостатъчни. Две стаи по 9 кв.м. разположени в избения етаж. Другите две помещения са 
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предоставени на “ Служба по вписванията “ и звено “Охрана” за арест. Сградният фонд не е 

решен успешно.  

В предвид това, че Районна Прокуратура Чирпан,наброяват 7 щатни бройки за 

служители, при щат 4 бр. за прокурори, от които заети до момента са всичките 4. Районният 

прокурор на РП Чирпан не веднъж е правил искане за преразпределение на помещенията в 

сградата. Поради невъзможност, това искане не бе прието. От няколко години този проблем е 

поставен пред Главния секретар на МП, до Гл. секретар на ВСС и писмено предложение до 

МП, в които подробно е описано за всички неудобства и фактическата действителност, в 

която работят всички служби в съдебната сграда. Направихме и предложение, относно 

закупуване от страна на МП на свободни имоти на територията на Община Чирпан и по 

конкретно- Закрито помощно училище ” Стоян Заимов ”– сграда, която напълно ще задоволи 

нуждите на всички служби работещи в съдебната сграда. Горните действия бяха подкрепени 

и от Районен прокурор Г. Видев който също изпрати чрез Главна Прокуратура на РБ, писмо 

до Гл.секретар на ВСС за създалият се проблем със сградния фонд. На работна среща във 

ВСС ,представихме снимков материал и други документи на предложения от нас имот. Този 

проблем стои вече няколко години, но се надяваме, че във времето сградния фонд за двете 

институции –Районен съд и Районна прокуратура –Чирпан ще бъде решен. 

Поради невъзможност към сградата и вътре в нея, няма изградени съоръжения / 

Рампа, комуникационни обозначения, асансьори и др./ с цел равен достъп на хората с 

увреждания в съответствие на изискванията на Наредба № 6 от 26.11.2003 год.  

Сградата се отоплява с локално парно на дизелово гориво. Съгласно Решение на 

ВСС по Протокол № 42/ 01.10.2014 г. за отоплителния период 2014 г- 2015 г.,доставките на 

дизелово гориво се осигуряват централизирано, след обществена поръчка, възложена от ВСС 

и спечелена фирма доставчик “ ДМВ “ ЕООД Русе. Това обстоятелство облекчава бюджета 

на съда в частта на издръжката. 

 

VІІ. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ  - ТЕХНИКА , ОБОРУДВАНЕ   

 

През 2014 год. в приход на бюджета на съдебната власт от Районен съд Чирпан са 

внесени както следва: 

 От съдебни такси ….……… 79046.00 лв. 

 От глоби ………………..…… 8613.00 лв. 

 От конфискации ……….…… 2243.00 лв. 

 От вторично суровини ………… 0.00 лв. 

 Разноски …………………….. 5183.00 лв. 

 От лихви …………………..….. 366.00 лв. 

Приходите за 2014 година, спрямо плануваните в прогнозата са 94.5 %, като 

резултатът се постига от характера на постъпилите дела. 

Като цяло, бюджетната сметка на РС-Чирпан за 2014 год. е 574 704,00 лв.  

По § “Издръжка” при план 43 969.00 лв. за 2014 год. са усвоени всички средства.,  

През тази година отпуснатите ни средства, бяха крайно недостатъчни . 

Тук е мястото да се отбележи, че действителните разходи са намалени със сумата на 

възстановените стопански разходи от Районна прокуратура –Чирпан / до месец юли, след 

което с Протокол № 35/07.08.2014 г. на Комисия Бюджет и финанси на ВСС се преустанови 

възстановяването на стопански разходи от Районна прокуратура –Чирпан, като същите 

остават за сметка на РС Чирпан/  и Агенция по вписванията, с които се помещаваме в една 

сграда и сме подписали споразумителни протоколи, с които в % съотношение си 

разпределяме стопанските разходи за поддръжката на съдебната сграда.  

 

През 2014 г.системния администратор, работи по следните по-важни задачи : 

1.Осигуряване надеждното функциониране на техниката : 

- Ремонт  захранване на програмируем суич ; 
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- Под методическото ръководство на IT-отдела на ВСС отразяване на хакерска атака 

срещу компютрите в съдебната с/ма през Ноември’2014 ; 

- Смяна UPS на сървъра и смяна батериите на 7 UPS-а ; 

2.Благодарение на средствата, осигурени от ВСС през 2014 г. успяхме да обновим 

част от копирната техника чрез закупуване на нова копирна машина, позволяваща в 

значителна степен улеснение на автоматичното многолистово сканиране и мрежовия печат. 

В усвояването на новите функции има какво още да се желае ! 

3.По отношение работата с основните ПП в РС може да се отчете следното: 

Свързване на счетовoдството във вътрешната мрежа на съда (мес. Април’2014) и 

съкращаване на част от разходите за APIS ; 

През мес.Юли‘2014 приключихме работата по настройката с което бе осигурен 

достъпът до ядрото на ЕИСПП на 2 АРМеста в РС Чирпан ; 

През изтеклата 2014 г. няма съдебни служители, които да са  преминали обучение 

по някоя от програмите с които работи РС; подновени са сертификатите на 3 универсални 

електронни подписа. За 2014 г. са направени 124 справки в НБД “Население” (за 2013 г. – 58, 

с/щу 65 за 2012), редовно и безпроблемно се изпращат справките по електронен път до НСИ 

и НАП и случайно разпределение на делата само от магистратите ; 

РС премина изцяло на работа с ПП “Law Choice” v.4.0 с достъп през ИнтерНет към 

отдалечена база ; 

4.В ежедневната поддръжка на Интернет страницата на съда  

- по-пълното и своевременно актуализиране на вътрешни правила, справочни 

материали, указания и др. в помощ на интересуващите се граждани ; 

- обучение на служител (Г.Атанасов) за работа със  ПП SAS, меню 

„Деловодител“/Печат на призовки/съобщения/обявления и меню „Справки“/За 

изпращане/връщане на призовки/съобщения ; 

- публикуване обявите на ДСИ (38 бр.), статистически отчети, декларации, обяви за 

работа, конкурс и др.  

 

VІІІ. ОБЩИ ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ 

ПЕРИОД. 

 

През 2014 г., въпреки осъществените многобройни изменения на ЗСВ норми, пряко 

засягащи работата на съдиите при РС Чирпан, не бяха приети.   

През 2014 г. влезе в сила нов устройствен Правилник за работата на съдебната 

администрация, наречен ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата Издаден от 

Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г. / наричан по- долу Правилника /.  

В Правилника се въвеждат промени относно заеманата длъжност “ 

Административен секретар “, за която ще се изисква висше образование с образователна 

степен “ бакалавър “ по специалности свързани с управление, икономика или право. По 

старият ПАРОАВАС за тази длъжност бе достатъчно наличието на средно образование и 

изискването за общ трудов стаж от 5 години, което изискване се възпроизвежда и в новият 

Правилник. В параграф § 4. Административните ръководители на съдилищата бяха 

задължени в двумесечен срок от влизане в сила на този правилник да приведат в 

съответствие с него длъжностните характеристики на служителите, в чиито задължения е 

настъпила промяна или чиито изисквания за заемане на длъжността са променени.  

Разликите между стария ПАРОАВАС и Правилника не са особено големи. В тази 

насока могат да бъдат споменати тези, че Председателят на съответния съд ще извършва 

атестиране не само на административния секретар, но и на служителя по сигурността на 

информация. Новото е, че към специализираната администрация ще се числят и съдебните 

помощници и Бюро съдимост.  

Тук е мястото да се отбележи, че и с новият Правилник се засилва тенденцията да се 

орязват правата на Административните ръководители- Председатели на съдилища, при 

назначаването на съдебни служители. Това е така, защото в новият Правилник е премахната 
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възможността на Председателя да проведе събеседване с някой от кандидатите и да определи 

със своя заповед лицата, които печелят конкурсите. Вместо това съгласно нормата на чл. 139 

от Правилника въз основа на проведения конкурс по Кодекса на труда комисията оформя 

протокол с резултатите от проведения конкурс и класира успешно издържалите конкурса, 

след което изготвя протокол с резултатите, в който класира успешно преминалите, 

протоколът с крайното класиране се публикува на интернет страницата на съда. Посочено е, 

че в 3- дневен срок от провеждане на конкурса, комисията трябва да уведоми участниците за 

резултатите, а в чл. 140 от Правилника лаконично се посочва, че с класирания на първо 

място кандидат се сключва споразумение и му се връчва индивидуална длъжностна 

характеристика. Всички тези нововъведения считам, че не способстват работата на 

Председателите на съдилищата да имат индивидуална отговорност при избора и 

назначаването на екип за работа.  

Извършените в нормата на чл. 35 ал. 4 от Правилника промени, а именно, че само 

Председателите на съответните съдилища или определени от тях съдии, да образуват дела, 

ако са налице за това процесуалните изисквания, като определят вида му и разпределят 

същите на принципа на случайния подбор, използвайки програмата за случайно 

разпределение на делата, за съжаление не доведе до “ успокоение “ на обществото, нито пък 

до вяра в прозрачността при разпределение на делата. Напротив свидетели сме на бурни 

дебати и скандали, породени от съмнения при разпределението на делата, чрез използването 

на приетия от ВСС софтуер, като разликата спрямо старият ПАРОАВАС, че по неговото 

действие имаше възможност техническата работа с програмния продукт Low Choice да бъде 

осъществявана от технически сътрудници, които не са съдии. В тази връзка следва да се 

отбележи,у че за първи път през 2014 г. информация за всяко разпределено дело, в реално 

време, задължително се изпраща на ВСС по електронен път, чрез използвания програмен 

продукт Low Choice.  

От 01. 03. 2008 г. влезна в сила новия ГПК. Със същият бяха въведени редица нови 

начала и институти, целта на които бе да подобрят срочността и качеството на работата на 

гражданските състави и съдии. Следва да се отбележи обаче, че за цялата 2014 г. няма 

нормативно уредени промени в ГПК, касаещи работата на съдиите при РС Чирпан.  

В чл. 520 от ГПК / в сила от 01. 01. 2014 г. / се наблюдава основната разлика между 

установения режим на принудително изпълнение срещу държавата и общината. Спрямо 

държавата принудително изпълнение е изключено във всички случаи, докато по отношение 

на общината принудителното изпълнение е невъзможно единствено във връзка със 

средствата по банковите им сметки, постъпили като субсидия от републиканския бюджет и 

новата ал. 2 на чл.520 не се допуска и изпълнение върху средствата от Европейския съюз и 

по други международни програми и договори на общините. Смисълът на това правило се 

състои в това, че посочените средства, постъпващи като субсидия от републиканския 

бюджет, са необходими на общините за осъществяване на техните публично-  правни 

функции. По отношение на имуществото – частна общинска собственост принудително 

изпълнение е възможно и то се осъществява по общите правила на изпълнителния процес, 

установени в ГПК. 

И през отчетната 2014 г. дейността на Районен съд Чирпан обаче беше затруднена 

от неумението за работа и недостатъчното познаване на гражданскопроцесуалната материя, 

описана в Глава VІ „ Съобщение и призовки „от ГПК от длъжностните лица, най- вече при 

Кметствата, отговарящи за връчването на съдебни книжа и призовки и в частност от 

неумението или “ страха ” да бъде прилагана разпоредбата на чл.47 от ГПК. Наблюдаваха се 

значителен брой дела по които съответното длъжностно лице, след като не е открило 

адресата на посочения адрес, вместо да залепи уведомление по чл. 47 ал. 1 от ГПК връща в 

съда съдебните книжа и призовки, като единствено се задоволява да отбележи, че адресата не 

е намерен на посочения адрес.  

Считам, че нормата на чл. 48 от ГПК и при сегашната й редакция, на практика е 

неприложима, тъй като от влизането в сила на новия ГПК до края на отчетния период в РС- 

Чирпан са извършени само две връчвания чрез публикация в неофициалния раздел на ДВ, 
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тъй като обичайно няма страни които да отговарят на изискванията на чл. 48 ал. 1 от ГПК, а 

именно да нямат регистриран постоянен или настоящ адрес. Всички тези проблеми наред с 

въведените от новия ГПК изисквания за размяна на книжа между страните довеждат в някой 

случаи до значително забавяне на срочността на разглеждане на гражданските дела.  

По стария ГПК бе практически неприложима нормата на чл. 64, ал. 4 от ГПК за 

намаляване от съда на прекомерно платено адвокатско възнаграждение, тъй като 

приложението на тази норма е ограничено от § 2 на ДР към НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за 

минималните размери на адвокатските възнаграждения. Тази уредба за съжаление се запази в 

новия ГПК, като бе интерпретирана в нормата на чл.78 ал.5 от ГПК /нов/. 

Да се надяваме, че тези проблеми, а и множество други, рано или късно ще бъдат 

разрешени със своевременна и задълбочено обмислена промяна на ГПК. 

Разбира се следва да бъде отчетено, че с “ новия “ ГПК законодателят въведе редица 

нови и успешни институти и процесуални възможности, които успешно се прилагат от 

съдиите при РС Чирпан. В тази насока следва да се посочат, т.н. решение при признаване на 

иска по см. на чл. 237 от ГПК и неприсъствено решение по см. на чл. 238 и 239 от ГПК. В 

тази насока следва да бъдат отбелязани и нормите на чл. 237 ал.4 от ГПК, а именно, че 

признанието на иска не може да бъде оттеглено и чл. 234 ал.3 от ГПК, а именно, че не 

подлежи на обжалване постигнатата в хода на производството съдебна спогодба, което 

следва да бъде тълкувано като сполучлив опит на законодателя да ограничи възможностите 

на страните за шиканиране на процеса. За “ бързите производства “ виж раздел ІІ, т. 3.2 от 

Доклада. 

През 2014 г. няма извършени законодателни промени в действащият СК, отнасящи 

се до дейността на Районен съд Чирпан.  

През отчетната 2014 г. по реда на чл. 371 – чл. 374 от НПК в РС Чирпан са 

разгледани 32 броя НОХД. За сравнение през 2013 г. по реда на чл. 371 – чл. 374 от НПК в 

РС Чирпан са разгледани 60 броя НОХД. През 2012 г. са разгледани – 74 НОХД и през 2011 

г. - 109 броя НОХД. 

От горното се налага извода, че институтът на съкратеното съдебно следствие, 

въведен с изменение на НПК през 2006 г., намира широко приложение. Същият представлява 

облекчена процедура за разглеждането и решаването на наказателните дела и неминуемо 

води до известно разтоварване на съда при разглеждане на НОХ делата, като намаления брой 

за отчетната година е съразмерен на намаления брой НОХД, внесени в РС Чирпан през 2014 

г.  

По важни от измененията в НК през 2014 г. са направени, може би под 

въздействието на продължаващата повече от 2 години политическа криза в страната, именно 

в Раздел III Престъпления против политическите права на гражданите, т.н. в чл. 167 от НК са 

въведени две нови алинеи, а именно ал. 5 и ал. 7. Тук е мястото да се посочи, че е създаден и 

един изцяло нов член, а именно чл. 168а от НК. В същия Законодателят предвижда, че “ 

който в нарушение на установените правила отпечатва бюлетини за гласуване, се наказва 

с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до три хиляди лева”, а съгласно 

ал. 2 от същия “ с наказанието по ал. 1 се наказва и този, който противозаконно държи или 

разпространява бюлетини за гласуване.” Това е един ярък пример, в който правните норми 

се създават, за да урегулират съществуващи обществени отношения.  

По значимите от промените, извършени от Законодателят през 2014г. в НПК в Глава 

тридесета "а" (Нова - ДВ, бр. 21 от 2014 г.)ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЛИЦА, КОИТО НЕ ВЛАДЕЯТ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. В тази връзка едновременно със създаването на горепосочената глава са 

извършени и редица промени в членове 55 ал. 3 от НПК, касаещи правата на обвиняем не 

владеещ български език, чл. 121 ал. 1 от НПК и чл. 142 ал. 1 от същия. В посочената глава 

подробно са описани правилата при които следва да се разглеждат делата за престъпления 

извършени от лица, които не владеят български език. Във връзка с горното може да се 
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предполага, че е зачестило извършването на престъпления на територията на Република 

България от лица не владеещи български език, за което обаче в РС Чирпан няма постъпила 

такава статистическа информация.  

Промени има и в чл. 71 ал. 5 от НПК и чл. 123 ал. 2 от НПК, касаеща пълномощия 

на Бюрото по защита при Главния прокурор. 

Предвид дълбокото недоволство на обществото и критиките от страна на ЕС от 

правораздавателната дейност на съдебната система, особено в частта на наказателното право, 

считам, че са наложими, неотложни мерки за истински реформи, както в НПК, така също и в 

НК, т. е. необходима е цялостна визия за развитието на правораздавателната дейност в 

Република България.  

 

ІХ. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Колективът на Районен съд гр. Чирпан през отчетната 2014 г. работи съзнателно и 

отговорно, всички заедно постигнахме добри резултати, за което най- сърдечно Ви 

благодаря. 

 

                     АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………. 

                                                                                             / Тихомир Колев / 

 
 


