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Районен съд – Чирпан, като орган на съдебната власт осъществява 

правораздаването в съдебния район, включващ Община Чирпан, която е с 20 населени 

места и население от 19 822 жители и Община Братя Даскалови с 23 населени места и 

население от 8 261 жители. 

Дейността на Районен съд – Чирпан през отчетния период бе насочена към 

усъвършенстване управлението на съда като гаранция за постигане на ефективно и 

качествено правосъдие, развитие на кадровия потенциал за постигане на оптимално 

качество на съдебната дейност, високо ниво на административно обслужване, 

прозрачност, отчетност и публичност в работата на съда. 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ и ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ 

 

 

1. Кадрова обезпеченост 

 

На 26.03.2017г. изтече вторият мандат на административния ръководител на 

съда Тихомир Колев Колев, като съгласно т.20 на Решение по протокол № 12 от 

21.03.2017г. на Съдийската колегия на ВСС, същият бе определен за изпълняващ 

функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Чирпан, 

считано от 27.03.2017г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

Съгласно т.3 от Решение по протокол № 21 от 23.05.2017г. на Съдийската колегия на 

ВСС, Атанас Тодоров Динков беше назначен на длъжността „административен 

ръководител – председател“ на Районен съд – Чирпан, който встъпи с Акт за заемане 

на длъжността на Председателя на Окръжен съд Стара Загора, считано от 01.06.2017г.  

Щатното разписание Районен съд - Чирпан включва – трима съдии / в това 

число административен ръководител - председател /, един държавен съдебен 

изпълнител, един съдия по вписванията и петнадесет съдебни служители, както следва: 

- Атанас Тодоров Динков – административен ръководител - председател на 

Районен съд Чирпан, с юридически стаж 21 год., с ранг „съдия във ВКС и ВАС”; 

- Тихомир Колев Колев – съдия в районен съд, с юридически стаж 22 год., с 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”; 

- Асен Цветанов Цветанов – съдия в районен съд, с юридически стаж 4 год., 

встъпил в длъжност на 02.07.2015 год., съгласно решение на ВСС по протокол 

35/18.06.2015г. и командирован в РС - Раднево до заемане на щата, чрез конкурс; 

- Иванка Иванова Колева - държавен съдебен изпълнител, с юридически стаж 21 

години, с ранг „съдия в ОС”; 

- Антония Стоянова Дрезгачева - съдия по вписванията, с юридически стаж 21 

години, с ранг „съдия в ОС”. 

През изминалата година поради навършване на пенсионна възраст беше 

прекратено трудовото правоотношение с трима съдебни служители: съдебния архивар 

Николина Стойчева, съдебния деловодител Иванка Атанасова и административния 

секретар Тодорка Боева, а поради смърт, със съдебния деловодител – бюро съдимост 

Димо Видев. На овакантените места, след провеждане на конкурс и преместване от 

друг орган на съдебната власт, бяха назначени четирима нови служители: Галя 

Йовчева - съдебен архивар, Теменужка Колева, Минка Георгиева и Милена Янакиева - 

съдебни деловодители. Така към 31.12.2017г. щатът бе попълнен и всички 15 бройки за 

съдебни служители са заети.  

Останалата част от служителите на Районен съд - Чирпан са с дългогодишен 

стаж в съдебната система и активно подпомагат новопостъпилите колеги да навлязат в 

работата. 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.  

 

2. Организационни въпроси 
 

През 2017г. организацията и работата на съдиите и съдебните служители в 

различните служби на РС Чирпан се извършваше на основание ЗСВ, ПАС и др. 

подзаконови актове, заповеди на председателя на съда, одобрените вътрешни правила 

и длъжностни характеристики. 

В изпълнение на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор 

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

която включва стратегически цели и приоритети, вътрешни правила за работата на 

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

Системно се актуализираха и допълваха вътрешните правила, съобразно 

изменението на нормативните документи и указанията на ВСС: 

- във връзка със Закона за защита на личните данни и издаденото 

Удостоверение и уникален идентификационен номер от Комисията за защита на 

личните данни, бяха 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 беше 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 изпращаше 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. Спазваха се 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 2017 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 извършваше 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;  

- 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 № 240/28.12.2017г. 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 са видни - брой и вид на делата 

останали несвършени през предходния отчетен период, наказателните дела от всички 

видове, по които изтичането на погасителната давност предстои през текущата година, 

както и делата, чието разглеждане е продължило повече от 1 година.  

През 2017г. съгласно заповед № 14/04.01.2017г. на Председателя на Окръжен 

съд Стара Загора, комисия в състав - председател съдия Тоньо Тонев и членове: съдия 

Румяна Бончева и съдия Пламен Златев, извърши проверка за календарната 2016г. на 

организацията на дейността на съдиите от Районен съд – Чирпан. На 01.03.2017г. беше 

получен доклад за резултатите от проверката, съгласно който е констатирана една 

добра практика относно процесуалните изисквания във връзка с движението и 

приключването на делата, като е дадена препоръка да се премине към разпечатване на 



деловодните книги и регистри от САС „Съдебно деловодство“. Във връзка с дадените 

препоръки е издадена заповед № 29/02.03.2017г. на председателя на РС – Чирпан, 

изменена и допълнена със заповед № 239/28.12.2017г. 

На 26.05.2017 г. бе проведен “Ден на отворени врати“ в Районен съд - Чирпан.  

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 2017 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, съобщения и др. 

 

 

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. Съгласно Решение по Протокол № 28 от 01.11.2017 г. от  

заседание на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” 

към Пленума на ВСС, във връзка с промените в чл. 64 от ЗСВ относно Публикуване на 

актовете на съдилищата в интернет сайтовете им и в Централния интерфейс за 

публикуване на съдебните актове (ЦУБИПСА), бе създадена организация да бъде 

преустановено, считано от 05.11.2017 г., публикуването на съдебни актове по 

наказателни дела - присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказания 

„лишаване от свобода“ до получаване на уведомление от първоинстанционната 

прокуратура за предприети действия по привеждането в изпълнение на наказанията. 

Графика за дежурствата на съдии и съдебни секретари се изготвя на хартиен 

носител периодично за всеки месец и копие от него се изпраща на Районно управление 

- Чирпан и Районна прокуратура - Чирпан. 

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. 

 

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

 

През месец май на отчетната година главният счетоводител Мария Ташева 

участва в обучение на тема „Въвеждане на амортизациите в бюджетните предприятия“. 

От 11 до 14 юни съдия Асен Цветанов участва в семинар на тема „Защита на 

човешките права“ в гр.Страсбург, Франция. 

 Публикувани на WEB-страницата Гр.Д , Н.Д. , Адм.Д.  и др. за цялата 2017 година 

 
Решения Определения Разпореждания Присъди Споразумения Мотиви 

Обяви 

на ДСИ 

 ГрД+НД ГрД+НД ГрД+НД НД НД НД  

        

Общо: 154 101 67 50 118 63 26 



От 02 до 05 юли ДСИ Иванка Колева участва в семинар на тема „Практически 

въпроси по изпълнителното производство. Новости в автоматизацията на дейностите в 

СИС“ в НИП - София. 

От 25 до 29 октомври съдия Асен Цветанов участва в семинар на тема 

„Европейско преюдициално производство“ в гр.Кьонигс, Вустерхаузен, Германия. 

От 20 октомври до 08 декември председателят Атанас Динков участва 

електронно дистанционно обучение на тема „Новата Наредба № 1/2017г. за 

установяване употребата на алкохол и наркотици от водачи на МПС:основни 

положения и особености“, НИП - София. 

През месец декември 2017 г. административният секретар Гергана Стоянова 

завърши курс за първоначално обучение по ЗЗКИ за „завеждащ регистратура ЗЗКИ“, в 

учебен център на ДКСИ - Банкя. 

 

 

 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СЪДА 

 

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 от всички видове: 

През отчетната 2017г. в Районен съд - Чирпан са постъпили общо 1452 

граждански и наказателни дела, от които 959 броя граждански дела и 493 наказателни 

дела. През първото шестмесечие са постъпили общо 789 дела, а през второто 

шестмесечие 663 дела. Ведно с останалите 96 висящи дела към 01.01.2017г. и 

постъпилите общо 1452 дела, в РС - Чирпан през 2017г. са разгледани общо 1548 броя 

дела. 

За сравнение през 2016г. в Районен съд - Чирпан са постъпили общо 1352 

дела, от които 751 броя граждански дела и 601 наказателни дела, от които 666 дела са 

постъпили през първото шестмесечие, а 686 дела през второто шестмесечие, като 

заедно с останалите 107 висящи дела към 01.01.2016г. в РС Чирпан, през 2016г. са 

разгледани общо – 1459 броя дела. През 2015г. в Районен съд - Чирпан са постъпили 

общо 1222 броя дела, от които 759 броя граждански дела и 463 наказателни дела /. От 

общо постъпилите дела, 503 дела са постъпили през първото шестмесечие, а 719 дела 

през второто шестмесечие. Ведно с останалите висящи дела към 01.01.2015 г. - 96 броя 

дела в РС Чирпан и постъпилите общо 1222 дела, през 2015г. са разгледани общо – 

1318 броя дела. През 2014г. в Районен съд - Чирпан са постъпили общо 1046 броя дела, 

от които 627 броя граждански дела и 419 наказателни дела. Ведно с останалите висящи 

дела към 01.01.2014г. - 95 броя дела в РС Чирпан и постъпилите общо 1046 дела, през 

2014г. са разгледани общо – 1141 броя дела.  
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От разгледаните през 2017г. общо 1547 дела са свършени 1448 дела, като 1378 

от тях в тримесечен срок или средно за съда 95.17 % спрямо свършените дела. По 

съдии свършените дела в тримесечен срок спрямо всички свършени дела, са както 

следва: Атанас Динков - общо свършени дела 732, от които 696 в 3 - месечния срок или 

95.08 %; Тихомир Колев – общо свършени дела 716, от които 682 в 3 - месечния срок 

или 95.25 %. 

За сравнение от разгледаните през 2016г. общо 1459 броя дела, свършени са 

1363 броя дела, като 1282 броя от тях в тримесечен срок или средно за съда 94.06 % 

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

свършени дела, са както следва: Тихомир Колев – общо свършени дела 680, от които 

633 в 3-месечния срок или 93.09 %, Атанас Динков - общо свършени дела 683, от които 

649 в 3-месечния срок или 95.02 %. През 2015г. от разгледаните общо 1318 броя дела, 

свършени са 1211 броя дела, като 1133 броя от тях в тримесечен срок или средно за 

съда 93.56 % спрямо свършените дела. По съдии свършените дела в три месечен срок 

спрямо всички свършени дела, са както следва: Тихомир Колев – общо свършени дела 

601, от които 564 в 3-месечния срок или 93.84 %, Атанас Динков - общо свършени дела 

576, от които 538 в 3-месечния срок или 93.40 %. През 2014г. общо 1146 броя дела, 

свършени са 1051 броя дела, като 975 броя от тях в тримесечен срок или средно за съда 

92.77 % спрямо свършените дела.  

За сравнение:  

Година  Разгледани 

дела  

Открити 

съдебни 

заседания  

Свършени 

дела  

С-е 

свършени/ 

разгледани 

дела  

Свършени в 

тримесечен 

срок  

Бр / % 

2017  1547  766  1448  93.54%  1378 / 95.17%  

2016  1459  857  1363  93.42%  1282 / 94.06%  



2015  1318  704  1211  91.88%  1133 / 93.56 % 

2014 1146 706 1051 91.62%  975 / 92.77% 

 

Следователно процента на свършените дела в тримесечен срок за 

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

обстоятелството, че през цялата 2017г. РС Чирпан работи с намален състав /само с 

двама съдии в това число и административен ръководител - председател/. Считам, 

че горното се дължи не само на упоритата работа на съдиите при РС Чирпан, но и 

на отговорното извършване на служебните задължения от съдебните служители.  

Към 31.12.2017г. са останали несвършени общо 99 дела /брой разгледани дела 

минус брой свършени дела/. За сравнение през 2016г. са останали несвършени общо 95 

дела. През 2015г. са останали несвършени общо 107 дела. През 2014г. са останали 

несвършени общо 95 броя дела. По този показател се запазва тенденцията от 

предходните години, още повече като се има в предвид и по – големият брой 

постъпили дела /100 повече спрямо 2016г., 170 повече спрямо 2015г., 406 повече 

спрямо 2014г./. 

През 2017г. общият брой на обжалваните пред по-горна инстанция дела, е 79 

бр. или 5.45 % спрямо всички свършени дела, от които 52 броя наказателни дела от 

всички видове и 27 броя граждански дела. Върнати от горна инстанция общо 65 броя, 

останали нерешени от горна инстанция 14 броя. 

За сравнение през 2016г. общият брой на обжалваните пред по-горна 

инстанция дела, е 75 бр. или 5.50 % спрямо всички свършени дела, от които 51 броя 

наказателни дела от всички видове и 24 броя граждански дела. Върнати от горна 

инстанция са общо 58 броя, останали нерешени от горна инстанция 17 броя. През 

2015г. общия брой на обжалваните пред по-горна инстанция дела, е 72 бр. или 5.95 % 

спрямо всички свършени дела, от които 38 броя наказателни дела от всички видове и 

34 броя граждански дела. Върнати от горна инстанция общо 51 броя, останали 

нерешени от горна инстанция 21 броя. През 2014г. общия брой на обжалваните пред 

по- горна инстанция дела, е 71 бр. или 6.73 % спрямо всички свършени дела. 

Следователно по този показател продължава да е налице намаление на 

процента на обжалвани дела спрямо предходните години, което се дължи на 

подобряване качеството на работата на съдебните състави в РС Чирпан, тъй като 

видно от статистическите форми и настоящия доклад се установява, че при най - 

голям брой свършени дела спрямо предходните години има намаление в процентно 

изражение в броя на обжалвани дела. 

През 2017г. от върнатите от горна инстанция дела са отменени 11 съдебни 

акта или 16.92 % от всички върнати, изменени – 3 съдебни акта или 4.62% и 

потвърдени 51 съдебни акта или 78.46 % от всички върнати дела. Следователно 

съотношението между отменените и изменените съдебни актове спрямо потвърдените 

е 27.45 % отменени и изменени и 78.46 % потвърдени. 

За сравнение през 2016г. са отменени 13 съдебни акта или 22.41 % от всички 

върнати и потвърдени 45 съдебни акта или 77.59 % от всички върнати дела. През 

2015г. от върнатите от горна инстанция дела, отменени са 19 съдебни акта или 37.25 % 

от всички върнати и потвърдени 32 съдебни акта или 62.75 % от всички върнати дела. 

През 2014г. от върнатите от горна инстанция дела, отменени са 10 съдебни акта или 

18,87 % от всички върнати, изменени 3 съдебни акта или 5,66 % от всички върнати 



дела, прекратени дела – няма, потвърдени са 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.  

Следователно през отчетната 2017 г. за РС Чирпан се наблюдава запазване 

на добрите резултати установени през предходните години и дори увеличаване 

процента на потвърдените съдебни актове спрямо отменените и изменените, 

въпреки изключително високата натовареност на съдиите при РС Чирпан. При 

изготвянето на статистическите данни и отчетния доклад за дейността на съда, 

въпреки тенденцията, съществуваща в съдебната система, че при увеличение на 

действителната натовареност на магистратите се стига до влошаване качеството 

на съдебните актове, то РС Чирпан през отчетната 2017 г. отчита много добро 

качество на съдебните актове, независимо от факта  на увеличения обем на работа 

като брой дела, което се дължи на големият опит на работещите съдии.  

2. Средно месечно постъпление на един съдия на база 12 месеца. 

През 2017г. в Районен съд - Чирпан са постъпили общо 1452 броя дела 

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

съдия на база 12 месеца е 60.50 общо за всички постъпили дела. 

За сравнение през 2016г. са постъпили общо 1352 броя дела / граждански и 

наказателни / от всички видове. Средно месечно постъпление на един съдия на база 12 

месеца е 56. 33 общо за всички постъпили дела. През 2015г. са постъпили общо 1222 

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

на един съдия на база 12 месеца е 48,88 общо за всички постъпили дела. През 2014г. 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. Следователно през тази година се наблюдава свръхувеличение 

на средното месечното постъпление спрямо предходните години. 

Средно месечно постъпление по съдии на база 12 месеца, е както следва:  

Съдия Атанас Динков - граждански дела 40, 25, наказателни дела 20,08 или 

общо 60, 33. Общо за годината постъпили граждански дела 483 бр. и наказателни дела 

241 бр. или общо 724 бр. Разгледани 514 граждански и 264 наказателни или общо 778 

от всички видове /постъпили плюс останали висящи от предходни години/. 

Съдия Тихомир Колев - граждански дела 39,67, наказателни дела 21,00 или 

общо 60, 67. Общо за годината постъпили граждански дела 476 бр. и наказателни дела 

252 бр. или общо 728 бр. Разгледани 503 граждански и 267 наказателни или общо 770 

от всички видове / постъпили плюс останали висящи от предходни години/. 

За 2017г. действителната натовареност по статистически форми „Отчет за 

работата на Районен съд - Чирпан” е 64.50 спрямо разгледаните дела, и 60.33 спрямо 

свършените дела, а средната натовареност на разгледаните дела по щат на един съдия 

на база 12 човекомесеца е 43.00 дела, а на свършените 40.22 дела. Тук е мястото да се 

отбележи, че спрямо действително отработените човекомесеци /като при този 

показател умишлено е приспаднато времето, през което съответните съдии са 

използвали платен годишен отпуск, въпреки указанията по попълване на 

статистическите форми, тъй като по време на отпуск няма как да се вменява на съдията 

да разглежда дела /, е 70.36 спрямо разгледаните дела, а спрямо свършените е 65.82. 

За сравнение през 2016 г. средната натовареност на разгледаните дела по щат 

на един съдия на база 12 човекомесеца е 40.53, на свършените 37.88, а действителната 

натовареност по статистически форми „Отчет за работата на Районен съд - Чирпан” е 

60. 79 спрямо разгледаните дела, а спрямо свършените е 56.79. Спрямо действително 



отработените човекомесеци / като се приспадне времето, през което съответните съдии 

са използвали платен годишен отпуск/, е 72.95 спрямо разгледаните дела, а спрямо 

свършените е 68. 5. През 2015 г. средната натовареност на разгледаните дела по щат на 

един съдия на база 12 човекомесеца е 36.61, на свършените 33.64, а действителната 

натовареност по статистически форми „Отчет за работата на Районен съд - Чирпан” е 

52.72 спрямо разгледаните дела, а спрямо свършените е 48.44. Натовареността спрямо 

действително отработените човекомесеци, е 62.76 спрямо разгледаните дела, а спрямо 

свършените е 57.67. През 2014 г. 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, като реалната 

действителна натовареност е 38.20 спрямо разгледаните дела, а спрямо свършените е 

35.03.  

Т.е. и през 2017г. продължава тенденцията на повишаване на 

натовареността на съдиите на база 12 човекомесеца спрямо свършените и 

разгледаните дела, като през отчетната година се наблюдава свръх натовареност на 

съдиите в Районен съд - Чирпан.  

 

 
 

Видно от приетите от ВСС на 16.12.2015 г. изменени и допълнени на 

24.03.2016 г. Правила за оценка на натовареността на съдиите и в частност чл. 16 

ал. 1 т. 3 от същите се установява, че съдията разгледал и приключил в рамките на 

една година дела за разглеждане, които формират индекс на натовареност над 180, 

той се приема за изключително високо натоварен (свръхнатоварен), което изисква 

предприемане на незабавни организационни и кадрови действия от страна на 

председателя на съда и ВСС, а съгласно Нормата на чл.16, ал.2 от същите, съдия 

разгледал и приключил дела, които формират индекса натовареност в интервала 



между над 130 до 180 вкл., се приема за високо натоварен, което изисква 

предприемане на организационни и други подходящи мерки от председателя на съда 

или ВСС.  

В Районен съд Чирпан, съдия Атанас Динков, административен ръководител-

председател на съда е разгледал и приключил за 2017г. дела, които формират индекс 

на натовареност 242.63, а съдия Тихомир Колев е разгледал и приключил за 2017г. 

дела, които формират индекс на натовареност 216.96, като и двамата съдии 

разглеждат дела от всички видове. 

Сравнявайки 2017г. с предходните три години, действителната натовареност 

се е увеличила в пъти. Съдиите в Районен съд - Чирпан са сред най-натоварените в 

страната, съгласно Анализа на данните, събирани чрез Системата за изчисляване на 

натовареността на съдиите, септември 2017г. /приет от съдийската колегия на ВСС 

на 02.10.2017 г./, с коефициент на натовареност на един съдия - 180,2. Само 

Софийският градски съд и Районен съд - Берковица са с по-висок коефициент, 

съответно СГС – 187,5 и РС Берковица – 185,7. 

Тази свръхнатовареност се дължи на обстоятелството, че през последните 

две години и половина в РС – Чирпан, действително работят само двама съдии /в 

това число и председателя на съда/, поради преместване през 2015г. на съдия Женя 

Иванова по реда на чл. 194 от ЗСВ в РС Стара Загора, и командироването на съдия 

Асен Цветанов, веднага след встъпването му в длъжност на 02.07.2015 год. в РС – 

Раднево, със заповеди на Председателя на ОС - Ст. Загора.  

В тази връзка считам, че за да бъде нормализирана натовареността на 

съдиите в РС – Чирпан, следва да бъде прекратена командировката на съдия Асен 

Цветанов в РС – Раднево и същият да се завърне на работа в РС – Чирпан. Считам, 

че това ще бъде най-добрата организационна мярка за разтоварване на съдиите в РС 

– Чирпан, съобразно приетите от ВСС на 16.12.2015 г. изменени и допълнени на 

24.03.2016 г. Правила за оценка на натовареността на съдиите.  

При отчитане на натовареността, не само на съдиите работещи в РС -

Чирпан, но и на всички магистрати, считам, че следва да бъдат взети в предвид и 

произнасянията по молби за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение на 

НБПП гр. София. През 2017 г. в РС Чирпан са постъпили 181 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 са се произнесли със 181 определения по 

смисъла на чл. 306, ал. 1, т. 4, предл. 2 от НПК, с които са разгледали същите. Никъде 

обаче в статистическите форми не се отчита работата свързана с определяне 

разноските на НБПП. За сравнение през 2016 г. в РС Чирпан са постъпили 134 молби 

за издаване на изпълнителен лист по решение на НБПП; през 2015г. - 238 молби; през 

2014г. са постъпили 235 молби. Тук е мястото да се отбележи, че през отчетната 

2017г., както и още от 2016г. и 2015г. отчетливо се забелязва тенденцията за много 

по бърза обработка на постъпилите от служебните защитници доклади и съответно 

изготвяне на решенията на НБПП, както и своевременното постъпване на молби за 

издаване на изпълнителен лист. Прави впечатление, че молбите постъпват в РС 

Чирпан в кратък период от време след приключване на производството, а не както в 

предходни години, когато решенията на НБПП се трупаха и задържаха и не рядко в 

РС Чирпан постъпваха по 40 – 50 и повече на брой, което затрудняваше нашата 

работа. 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 съдебни актове. 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. 



3. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

3.1 Постъпили наказателни дела през 2017г. 

През 2017г. в Районен съд Чирпан са постъпили 493 наказателни дела. Останали 

несвършени към 01.01.2017г. – 38 броя наказателни дела или общо разгледани в РС 

Чирпан през отчетната година – 531 дела / в това число 156 бр. ЧНД от досъдебното 

производство /. 

За сравнение през 2016г. в Районен съд Чирпан са постъпили 601 наказателни 

дела. Останали несвършени към 01.01.2016г. – 31 броя наказателни дела или общо 

разгледани в РС Чирпан през отчетната година – 632 дела / в това число 221 бр. ЧНД 

от досъдебното производство /. През 2015г. са постъпили 463 наказателни дела / в това 

число 63 ЧНД от досъдебното производство /. Останали несвършени към 01.01.2015г. – 

29 броя наказателни дела или общо разгледани – 492 дела / в това число 63 бр. ЧНД от 

досъдебното производство /. През 2014г. са постъпили 419 наказателни дела / в това 

число 149 НЧД от досъдебното производство /. Останали несвършени към 01.01.2014г. 

– 37 броя наказателни дела или общо разгледани – 456 дела / в това число 149 бр. ЧНД 

от досъдебното производство /.  

3.2 Постъплението по видове е както следва: 

Постъпилите НОХД през 2017г. са 160 броя, разгледани 155 броя /178 

постъпили и висящи към 01.01.2017г. – 17 броя/. 

За сравнение през 2016г. са постъпили 178 броя НОХД, разгледани 194 броя 

/178 постъпили и висящи към 01.01.2016г. – 16 броя/. През 2015г. постъпилите НОХД 

са 151 броя, разгледани 165 броя /151 постъпили и висящи към 01.01.2015г. – 14 броя/. 

През 2014г. са постъпили 156 броя НОХД, разгледани 173 броя /156 постъпили и 

висящи към 01.01.2014г. – 17 броя/. При сравнителен анализ на постъпилите НОХД се 

установява повишение спрямо 2014г. и понижение спрямо 2016г. и 2015г. 

През 2017г. от постъпилите НОХД най - голям е броят на делата за общоопасни 

престъпления по чл. 343 ал. 1 б. “ б “, ал. 3 б. “ а “ – 58 бр., следват престъпления 

против собствеността – 46 бр., престъпления против стопанството – 22 бр., документни 

престъпления – 12, престъпления против брака, семейството и младежта – 9 бр., 

престъпления против личността / телесни повреди / - 4, други престъпления против 

личността – 3 бр., престъпения против правата на гражданите - 2 бр., престъпления 

против реда и общественото спокойствие – 2, престъпления против дейността на 

държавни органи и обществени организации – 1 и престъпления против личността / 

убийство по непредпазливост / - 1. 

За сравнение през 2016г. от постъпилите НОХД най- голям е броят на делата за 

престъпления против собствеността и 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 – по 55 бр., 

следвани от престъпления против стопанството – 28 бр., престъпления против брака, 

семейството и младежта – 10 бр., престъпления против реда и общественото 

спокойствие – 8, документни престъпления – 7, престъпления против дейността на 

държавни органи и обществени организации – 6, престъпления против личността - 4 и 

престъпения против правата на гражданите - 2 бр.. През 2015г. от постъпилите НОХД 

най- голям е броят на делата за престъпления против собствеността – 61 бр., 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 – 52 бр., следвани от престъпления против 

стопанството – 22 бр., престъпления против брака, семейството и младежта – 9 бр., 



престъпления против личността - 3 бр., документни престъпления – 3 бр., 

престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, 

изпълняващи публични функции – 1 бр.. През 2014г. от постъпилите НОХД най- голям 

е броят на делата за престъпления против собствеността – 61 бр., 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 бр., следвани от престъпления против 

стопанството – 15 бр., престъпления против личността - 14 бр., престъпления против 

брака, семейството и младежта – 13 бр., престъпления против реда и общественото 

спокойствие – 1 бр.и документни престъпления – 1 бр.  

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 против собствеността и общоопасни престъпления. 

Считам, че причините за извършване на този тип престъпна дейност се коренят в 

тежкото материално - битово положение 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. 

През 2017г. от общия брой НОХД / 160 бр. /, 107 бр.са внесени със 

споразумение по смисъла на чл. 381 от НПК или 66, 88 % от внесените НОХД. През 

отчетния период са постъпили 66 бр.дела- бързи производства по чл. 356 от НПК / 

бързо производство / или 41. 25 % от внесените НОХД. Незабавни производства по чл. 

362 от НПК / незабавно производство / 3 бр.или 1,88 % от внесените НОХД.  

За сравнение през 2016г. от общия брой НОХД / 178 бр. /, 102 бр.са внесени със 

споразумение по смисъла на чл. 381 от НПК или 57, 30 % от внесените НОХД. През 

отчетния период са постъпили 31 бр.дела- бързи производства по чл. 356 от НПК / 

бързо производство / или 17. 42 % от внесените НОХД. Незабавни производства по чл. 

362 от НПК / незабавно производство / 6 бр.или 3. 37 % от внесените НОХД. През 

2015г. от общият брой НОХД / 151 бр. /, 80 бр.са внесени със споразумение по смисъла 

на чл. 381 от НПК или 52, 98 % от внесените НОХД. За 2015 г. са постъпили 26 бр. 

дела - бързи производства по чл. 356 от НПК / бързо производство / или 17. 22 % от 

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

производство / 1 бр.. През 2014г. от общият брой НОХД / 156 бр. /, 87 бр.са внесени 

със споразумение по смисъла на чл. 381 от НПК или 55,77 % от внесените НОХД. 

Постъпили са 22 бр.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 бр.  

Големият процент на внесени дела НОХД със споразумение за отчетния 

период и анализираните предишни години спомага за намаление на натовареността 

на съдиите разглеждащи наказателни дела от една страна, а от друга скъсява 

периода от извършване на престъпното деяние до реализиране на наказателната 

отговорност на извършителя..  

През 2017г. са постъпили 49 бр. АНД – жалби против наказателни 

постановления, разгледани 67 / постъпили 49 и висящи към 01.01.2017г.- 18 бр./ За 

сравнение през 2016г. са постъпили 86 бр. АНД– жалби против наказателни 

постановления, разгледани 92 / постъпили 86 и висящи към 01.01.2016г.- 6 бр./ През 

2015г. са постъпили 38 бр. АНД– жалби против наказателни постановления, 

разгледани 50 / постъпили 38 и висящи към 01.01.2015г.- 12 бр./ През 2014г. са 

постъпили 49 бр. АНД– жалби против наказателни постановления, разгледани 65 / 



постъпили 49 и висящи към 01.01.2014г.- 16 бр. Наблюдава се намаляване на 

постъпилите и разгледани от този вид дела спрямо 2016г. и увеличаване спрямо 

2015г. и 2014г. 

През отчетната 2017г. е постъпило НЧХД 1 бр., висящо 1 бр., разгледани 2 бр. 

За сравнение през 2016г. постъпилите НЧХД са 2 бр.дела, разгледани 3 бр./ постъпили 

2 и висящи към 01.01.2016г. – 1 бр./. През 2015г. са постъпили 3 бр.дела, разгледани 5 

бр. /постъпили 3 и висящи към 01.01.2015г. – 2 бр./. През 2014г. са постъпили 6 бр. 

дела, разгледани 10 бр./ постъпили 6 и висящи към 01.01.2014г. – 4 бр./. Наблюдава се 

намаляване на постъпилите и разгледани НЧХД през отчетния период спрямо 

предходните години. 

През 2017г. са постъпили общо 44 бр. дела по чл. 78а от НК, разгледани – 45 бр. 

и висящи към 01.01.2017г. – 1 бр. За сравнение през 2016г. са постъпили общо 28 бр. 

дела по чл. 78а от НК, разгледани – 31 бр. и висящи към 01.01.2016г. – 3 бр. През 

2015г. са постъпили общо 25 бр. дела по чл. 78а от НК, разгледани – 26 бр. През 2014г. 

са постъпили общо 21 бр. дела по чл. 78а от НК, разгледани – 23 бр., т. е. по този 

показател се наблюдава увеличение спрямо предходните три години.  

През 2017г. са постъпили 83 бр., а разгледани 84 бр. ЧНД. За сравнение през 

2016г. са постъпили 28 бр. ЧНД.; през 2015г. - 28 бр. ЧНД; през 2014г. - 38 бр. ЧНД.  

От постъпилите 30 ЧНД, както следва: 

- Реабилитации – за 2017г. – 1 бр. постъпили, за разглеждане – 1 бр. За 

сравнение през 2016г. – постъпили - 5 бр., за разглеждане – 5 бр.; през 2015г. – 

постъпили - 3 бр., за разглеждане – 3 бр.; през 2014г. – постъпили - 5 бр., за 

разглеждане – 5 бр.  

- Принудителни медицински мерки по ЗЗ за 2017г. – постъпили – 9 бр., за 

разглеждане – 9бр. За сравнение през 2016г. – постъпили 8 бр. и за разглеждане – 10 

бр.; през 2015г. – постъпили 8 бр. и за разглеждане – 8 бр.; през 2014г. – постъпили 8 

бр. и висящи към 01.01.2014г. – 1 бр. , т. е. за разглеждане – 9 бр. т. е. по този вид дела 

се запазва тенденцията спрямо 2016г., 2015г. и 2014г.  

- Кумулации за 2017г. – постъпили 20 бр., за разглеждане 21бр. За сравнение 

през 2016 г. – 14 бр. и за разглеждане – 15 бр.; през 2015г. – 16 бр. През 2014г. – 25 бр. 

- по ЗБППМН през 2017г. не са постъпили дела, през 2016г. също няма 

постъпили дела. За сравнение през 2015г. е постъпил – 1 бр. През 2014г. няма 

постъпили дела по ЗБППМН.  

През отчетната 2017г. в РС - Чирпан са постъпили общо 40 бр. ЧНД от 

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

223 от НПК – 7 бр. дела; - дела по смисъла на чл. 243 и чл. 244 от НПК – 8 бр.; - дела 

по смисъла на чл. 64 и чл. 65 от НПК – мярка за неотклонение – 1 бр.; - претърсване и 

изземване – 24 бр.  

За сравнение през 2016г. са постъпили общо 94 бр. ЧНД от досъдебното 

производство, в това число:- разпити пред съдия по см. на чл. 222 и чл. 223 от НПК – 

26 бр. дела; - дела по смисъла на чл. 243 и чл. 244 от НПК – 8 бр.; - дела по смисъла на 

чл. 64 и чл. 65 от НПК – мярка за неотклонение – 5 бр.; - претърсване и изземване – 55 

бр.; през 2015г. са постъпили общо 63 бр. ЧНД от досъдебното производство, в това 

число: - разпити пред съдия по см. на чл. 222 и чл. 223 от НПК – 27 бр. дела; - дела по 

смисъла на чл. 243 и чл. 244 от НПК – 7 бр.;- дела по смисъла на чл. 64 и чл. 65 от НПК 

– мярка за неотклонение – 3 бр.; - претърсване и изземване – 26 бр. 



През 2017г. в Районен съд Чирпан са постъпили други ЧНД – 169 бр., в това 

число: - съдебни поръчки – 4 бр., - за назначаване на служебен защитник – 46 бр., - по 

чл. 159а от НПК – 115 бр., - банкова тайна – 1 бр., -жалба от затворник – 1 бр., - искане 

за принудителна регистрация – 2 бр. или общият брой на постъпилите ЧНД от 

досъдебното производство и др. ЧНД е 209 бр. 

За сравнение през 2016г. са постъпили други ЧНД – 186 бр., в това число: - 

съдебни поръчки – 12 бр., - за назначаване на служебен защитник – 45 бр., - по чл. 159а 

от НПК – 127 бр., - банкова тайна – 2 бр. или общият брой на постъпилите ЧНД от 

досъдебното производство и др. ЧНД е 307 бр. През 2015г. са постъпили други ЧНД – 

144 бр., в това число: - съдебни поръчки – 11 бр., - за назначаване на служебен 

защитник – 49 бр., - по чл. 159а от НПК – 94 бр., - банкова тайна – 1 бр. или общият 

брой на постъпилите ЧНД от досъдебното производство и др. ЧНД е 218 броя. През 

2014г. са постъпили общо ЧНД от досъдебното производство и др. ЧНД - 149 броя, 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. Следователно налице е 

намаляване на постъпленията на този вид дела спрямо предходните години. 

3.3. Свършени наказателни дела през 2017г. 

От делата за разглеждане през 2017 г. са свършени общо 506 бр. дела – / 531 

дела за разглеждане минус 25 останали несвършени в края на периода - висящи към 

31.12.2017г./. 

За сравнение през 2016г. са свършени общо 594 бр. дела – / 632 дела за 

разглеждане минус 38 останали несвършени в края на периода, висящи към 

31.12.2016г./. През 2015г. са свършени общо 461 бр. дела – / 492 дела за разглеждане 

минус 31 останали несвършени в края на периода, висящи към 31.12.2015г./. През 

2014г. са свършени общо 432 бр. дела – / 461 дела за разглеждане минус 29 останали 

несвършени в края на периода, висящи към 31.12.2014г./. Следователно по този 

показател има намаляване спрямо 2016г. и увеличаване спрямо 2015г. и 2014г., както 

на свършените дела така също и на останалите висящи. 

От всички свършени дела през 2017г., в три месечен срок са свършени 471 бр. 

дела, т. е. 93. 08 % спрямо свършените дела. 

За сравнение през 2016г. в три месечен срок са свършени 548 бр. дела, т. е. 92. 

26 % спрямо свършените дела. През 2015г. в три месечен срок са свършени 425 бр. 

дела, т. е. 92. 19 % спрямо свършените дела. През 2014г. в три месечен срок са 

свършени 394 бр. дела, т. е. 91. 20 % спрямо свършените дела, следователно. налице е 

запазване и дори леко завишаване на добрите резултати по този показател. 

По съдии свършените наказателни дела в тримесечен срок спрямо всички 

свършени дела, са както следва: Атанас Динков - общо свършени дела 251, от които 

230 в 3- месечния срок или 91, 63 %, Тихомир Колев – общо свършени дела 255, от 

които 241 в 3- месечния срок или 94. 51 %. 

3.4. Свършени наказателни дела през 2017г. по видове: 

През 2017г. са свършени – 172 бр. НОХД, от които по реда предвиден в Глава 

ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие – 34 бр. 



За сравнение през 2016г. са свършени – 177 бр. НОХД, от които по реда 

предвиден в Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие – 41 бр. През 2015г. 

са свършени – 149 бр. НОХД, от които по реда предвиден в Глава ХХVІІ от НПК – 

съкратено съдебно следствие – 53 бр. През 2014 г. са свършени – 159 бр. НОХД, от 

които по реда предвиден в Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие – 32 

бр., т. е. запазва се тенденцията спрямо 2016 г. и намалява спрямо 2015 г. и 2014 г. 

От свършените през 2017г., 172 бр. НОХД, в тримесечен срок са свършени 154 

бр. или 89. 53 % са свършени в три месечен срок. През 2016г. от свършените НОХД 

177 бр., в тримесечен срок са свършени 163 бр. или 92. 09 % са свършени в три 

месечен срок. През 2015г. от свършените НОХД 149 бр., 92. 62 % са свършени в три 

месечен срок. През 2014г. от свършените НОХД 147 бр. 92. 45 % са свършени в три 

месечен 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 2017г. 2 бр. НЧХД, свършени са и двете, като 1 бр. е 

свършен в три месечния срок или 50 %. За сравнение от разгледаните през 2016г. 3 бр. 

НЧХД, свършени са 2 бр. и двете са свършени в три месечния срок или 100 %. През 

2015г. от разгледаните 5 бр. НЧХД, свършени са 4 бр., като 4 бр. или 100 % в три 

месечен срок. През 2014г. от разгледаните 10 броя НЧХД, свършени са 8 броя, като 3 

бр. или 37,50 % в три месечен срок.  

От разгледаните 45 бр. АНД по чл. 78 А от НК за 2017г., са свършени 37 бр. 

дела, от които 37 бр. или 100 % в тримесечен срок. За сравнение от разгледаните 31 бр. 

АНД по чл. 78а от НК. За сравнение 2016г., са свършени 30 бр. дела, от които 30 бр. 

или 100 % в тримесечен срок. През 2015г. от разгледаните 26 бр. АНД по чл. 78а от 

НК, са свършени 23 бр. дела, от които 21 бр. или 91, 30 % в тримесечен срок. През 

2014г. от разгледаните 23 бр. АНД по чл. 78а от НК, са свършени 22 бр. дела, от които 

20 бр. или 90, 91 % в тримесечен срок., т. е. за отчетната година по този показател е 

налице увеличение спрямо предходните години. 

От разгледаните през 2017г.- 31 бр. ЧНД, свършени са 27 бр., от тях в 

тримесечен срок 25 бр. или 92,59 %. За сравнение от разгледаните през 2016г.- 30 бр. 

ЧНД, свършени са 29 бр., от тях в тримесечен срок 29 бр. или 100 %. През 2015г.- 28 

бр. ЧНД, свършени са 25 бр., от тях в тримесечен срок 25 бр. или 100 %. През 2014г. са 

разгледани - 39 бр. ЧНД, свършени са 39 бр., от тях в тримесечен срок 39 бр. или 100 

%., т. е. през отчетния период се запазват тенденциите по този показател спрямо 

предходните години. 

По видове свършените ЧНД са както следва: 

– Реабилитации - за 2017г. – 1 бр., в тримесечния срок - 1 бр. или 100%. За 

сравнение през 2016г. – 5 бр., в тримесечен срок – 5 бр. или 100 %. През 2015г. – 3 бр., 

в тримесечен срок – 3 бр. или 100 %. През 2014г. – 5 бр., в тримесечен срок – 5 бр. или 

100 %. 

- Принудителни медицински мерки от ЗЗ - за 2017г. свършени 9 бр., от които 7 

бр. в тримесечен срок или 77,78%. За сравнение през 2016г.- свършени 10 бр. всички в 

тримесечен срок или 100 %. През 2015г.- свършени 6 бр., всички в тримесечен срок 

или 100 %. През 2014г.- свършени 9 бр. всички в тримесечен срок или 100 %.  

- Кумулации за 2017г. свършени17 бр., всички в тримесечен срок или 100%, За 

сравнение през 2016г. свършени – 14 бр. всички в тримесечен срок или 100 %; през 



2015г. свършени – 15 бр. всички в тримесечен срок или 100 %; през 2014г. свършени – 

25 бр. всички в тримесечен срок или 100 %.  

- ЗБППМН през 2017г. няма разглеждани и следователно свършени от този вид 

дела. За сравнение през 2016г. също няма разглеждани и свършени от този вид дела; 

през 2015г. е свършено 1 бр., в тримесечен срок или 100 %; през 2014г. няма 

разглеждани и свършени от този вид дела.  

ЧНД от досъдебното производство и др. ЧНД. 

През 2017г. от общо разгледаните 209 бр. ЧНД, всички 209 бр. са свършени в 

тримесечен срок или 100 %. За сравнение през 2016г. от общо разгледаните 282 бр., 

всички 282 бр. са свършени в тримесечен срок или 100 %; през 2015г. от разгледаните 

218 бр., 216 бр. са свършени в тримесечен срок или 99, 08 %; през 2014г. от общо 

разгледаните 151 бр., всички 151 бр. са свършени в тримесечен срок или 100,00 %.  

От разгледаните през 2017г.- 67 бр. АНД / жалби срещу наказателни 

постановления /- свършени са 59 бр., от които 43 бр. в тримесечен срок или 72, 88 %. 

За сравнение през 2016г.- от разгледаните 92 бр. АНД, свършени са 74 бр., от които 42 

бр. в тримесечен срок или 56, 76 %. През 2015г.- от разгледаните 50 бр. АНД, 

свършени са 44 бр., от които 21 бр. в тримесечен срок или 47, 73 %. През 2014г. - 65 

броя АНД свършени са 53 бр., от които 34 бр. в тримесечен срок или 64, 15 %. т. е. 

наблюдава се увеличение на срочността спрямо 2016 г., 2015 г. и 2014 г., 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 25 броя / 531 бр. дела за разглеждане минус 506 броя свършени дела /, от тях 

НОХД- 5 бр., НЧХД- няма, 78а от НК- 8 бр., по ЗБППМН – няма, реабилитации – няма, 

Закона за здравето – няма, кумулации – 4 бр., ЧНД от ДП – няма, др. ЧНД – няма и 

АНД / жалби срещу НП / – 8 бр. 

За сравнение през 2016г. останалите несвършени наказателни дела от всички 

видове в края на отчетния период са 38 бр. / 632 бр. дела за разглеждане минус 594 бр. 

свършени дела /, от тях НОХД- 17 бр., НЧХД- 1 бр., 78а от НК- 1 бр., по ЗБППМН – 

няма, реабилитации – няма, Закона за здравето – няма, кумулации – 1 бр., ЧНД от ДП – 

няма, др. ЧНД – няма и АНД /жалби срещу НП/ – 18 бр. През 2015г. са 31 бр. / 492 бр. 

дела за разглеждане минус 461 бр. свършени дела /, от тях НОХД- 16 бр., НЧХД- 1 бр., 

78А от НК- 3 бр., по ЗБППМН – няма, реабилитации – няма, Закона за здравето – 2 бр., 

кумулации – 1 бр., ЧНД от ДП – 1 бр., др. ЧНД – 1 бр.и АНД / жалби срещу НП / – 6 

бр. През 2014г. са 29 бр., от тях НОХД- 14 бр., НЧХД- 2 бр., 78а от НК- 1 бр., по 

ЗБППМН – няма, реабилитации – няма, Закона за здравето – няма, кумулации – няма, 

ЧНД от ДП – няма и АНД /жалби срещу НП/ – 12 бр. Следователно през отчетната 

година броя на несвършените дела спрямо предходните три години е намалял. 

3.5. Осъдени лица през 2017г. 

През 2017г. са осъдени общо 240 лица, от които 202 лица по НОХД, а от тях 

по реда на съкратеното съдебно следствие 59 лица и по чл.78 А от НК - 38 лица. 



За сравнение през 2016г. са осъдени 224 лица, от които 194 лица по НОХД, а 

от тях по реда на съкратеното съдебно следствие 48 лица и по чл.78а от НК - 30 лица. 

През 2015г. са осъдени 191 лица, от които 165 лица по НОХД, а от тях по реда на 

съкратеното съдебно следствие 56 лица и по чл.78а от НК - 26 лица. През 2014г. са 

осъдени 211 лица, от които 185 лица по НОХД, а от тях по реда на съкратеното 

съдебно следствие 44 лица, по НЧХД - 2 лица и по чл.78а от НК - 24 лица. 

Следователно налице е увеличение на броя осъдени лица спрямо предходните три 

години.  

3.6. Наложени наказания по НОХД, НЧХД и АНД / чл.78а от НК/ са както 

следва: 

През 2017г. наказание лишаване от свобода е наложено на 152 лица, от които 

на 109 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 151 лица е 

наложено наказание до 3 години, на 1 лице е наложено наказание лишаване от свобода 

от 3 до 15 години, на 14 лица е наложено наказание „глоба“, на 36 лица е наложено 

наказание „пробация“. 

За сравнение през 2016г. наказание лишаване от свобода е наложено на 146 

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 145 лица е наложено наказание до 3 години, на 1 лице е наложено 

наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години, на 12 лица е наложено наказание 

„глоба“, на 35 лица е наложено наказание „пробация“ и на 1 лице е наложено друго 

наказание. През 2015г. наказание лишаване от свобода е наложено на 113 лица, от 

които на 78 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 110 

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

свобода от 3 до 15 години, на 31 лица е наложено наказание „глоба“, на 47 лица е 

наложено наказание „пробация“. През 2014г. 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.  

Оправдани лица през 2017г.няма. За сравнение през 2016г. и 2015г. няма; през 

2014г. - 3 лица.  

През 2017г осъдените лица с ефективни наказания по НОХД са 43. За 

сравнение през 2016г. са 44; през 2015г. са 35; през 2014г. са 38.  

- През 2017г. по НЧХД – няма наложени наказания /срещу 4 лица са 

образувани НЧХД, като и срещу четирите от тях са прекратени/. За сравнение през 

2016г. по НЧХД – няма наложени наказания / срещу 6 лица са образувани НЧХД, като 

за 4 от тях са прекратени/. През 2015г. по НЧХД – няма наложени наказания / срещу 6 

лица са образувани НЧХД, като всички са прекратени/. През 2014г. по НЧХД – 2 лица 

са осъдени и са им наложени наказания „глоба“.  

- През 2017г. наложени наказания - глоба по чл. 78а от НК - на 38 лица / 38 

лица са осъдени, от които на 36 е наложено наказание глоба, а на 2 е наложено др. 

наказание/. За сравнение през 2016г. наложени наказания - глоба по чл. 78а от НК - на 

30 лица. През 2015г. наложени наказания - глоба по чл. 78а от НК - на 26 лица. През 

2014г. наложени наказания - глоба по чл. 78а от НК - на 24 лица.  



3.7. Качество на правораздавателната дейност за 2017г. 

През 2017г. са обжалвани общо 52 бр. дела от наказателно - правен характер, в 

това число 10 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 37 бр. АНД и 4 бр. ЧНД. 

За сравнение през 2016г. са обжалвани общо 51 бр. дела от наказателно- 

правен характер, в това число 9 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 1 бр. 78а, 34 бр. АНД и 6 бр. 

ЧНД. През 2015г. са обжалвани общо 38 бр. дела от наказателно- правен характер, в 

това число 12 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 1 бр. 78а, 20 бр. АНД и 4 бр. ЧНД. През 2014г. са 

обжалвани общо 35 бр. дела от наказателно- правен характер, в това число 5 бр. 

НОХД, 4 бр. НЧХД, 2 бр. 78а, 17 бр. АНД и 7бр. ЧНД.  

През 2017г. от обжалваните общо 52 бр. дела в РС Чирпан за отчетния период 

са върнати от по- горна инстанция 46 бр.дела. От тях отменени /8/ и изменени /1/ са 9 

съдебни акта, от които: по НОХД - 2 отменени и 1 изменено, по АНД / жалба срещу 

НП /- 4, ЧНД - 2 или 19, 57 % от всички върнати, потвърдени 37 съдебни акта, от които 

4 по НОХД, по 78а от НК няма, 30 по АНД / наказателни постановления /, 1 по НЧХД 

и 2 по ЧНД или 81. 33 % от всички върнати дела. 

За сравнение през 2016г. от обжалваните общо 51 бр. дела в РС Чирпан за 

отчетния период са върнати от по- горна инстанция 43 бр. дела. От тях отменени са 6 

съдебни акта, от които: по НОХД - 2 отменени / една присъда и едно разпореждане за 

връщане на делото на РП Чирпан / и по АНД / наказателни постановления /- 4 или 13, 

95 % от всички върнати, потвърдени 37 съдебни акта, от които 5 по НОХД, 1 по 78а от 

НК, 25 по АНД / наказателни постановления / и 6 по ЧНД или 88. 09 % от всички 

върнати дела. През 2015г. общо 38 бр. дела в РС Чирпан за отчетния период са върнати 

от по- горна инстанция 28 бр. дела. От тях отменени са 9 съдебни акта, от които: по 

НОХД - 2 отменени, по АНД / наказателни постановления /- 4 и по ЧНД – 3 или 32, 14 

% от всички върнати, потвърдени 19 съдебни акта, от които 7 по НОХД, 12 по АНД / 

наказателни постановления / или 67. 86 % от всички върнати дела. През 2014г. общо 35 

бр. дела в РС Чирпан за отчетния период са върнати от по- горна инстанция 29 бр. 

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. С оглед изнесените данни считам, че през отчетната година са 

постигнати много добри резултати по този показател спрямо предходните години.  



2.8. Сравнителна таблица на обжалваните наказателни дела по съдии 
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Тихомир 

Колев  
26 9 4 13 22 8 2 12 18 6 0 12 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Всичко: 52 10 8 34 46 8 6 32 37 6 2 29 8 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
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През 2017г. по 2 бр. дела съдебното производство е било прекратено и делото 

върнато на Районна прокуратура – Чирпан в открито съдебно заседание. 

За сравнение през 2016г. по 4 бр. дела съдебното производство е било прекратено и 

делото върнато на РП Чирпан, в разпоредително заседание от съдията - докладчик - 3 и в 

открито съдебно заседание - 1. През 2015г. по 2 бр. дела съдебното производство е било 

прекратено и делото върнато на РП Чирпан, в разпоредително заседание от съдията- 

докладчик- 1 и в открито съдебно заседание - 1. През 2014г. по 7 бр. дела съдебното 

производство е било прекратено и делото върнато на РП Чирпан, в разпоредително заседание 

от съдията – докладчик - 3 и в открито съдебно заседание - 4.  

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 2016г., 2015г. и 2014г. също няма такива постъпили дела.  

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

изложението. 

 

4. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

4.1. Постъпили граждански дела през 2017г. 

През 2017г. в Районен съд-Чирпан са постъпили 959 бр. граждански дела. Към 

01.01.2017г. са останали несвършени общо 57 бр. дела от гражданско - правен характер или 

общо са разгледани през годината 1016 бр. дела. От постъпилите 959 бр. дела, 660 бр. са дела 

по смисъла на чл. 410 и чл. 417 от ГПК или 68, 82 % спрямо броя на всички постъпили 

граждански дела. 

За сравнение през 2016г. са постъпили 751 бр. граждански дела. Към 01.01.2016г. са 

останали несвършени общо 76 бр. дела от гражданско - правен характер или общо са 

разгледани през годината 827 бр. дела. От постъпилите 751 бр. дела, 479 бр. са дела по 

смисъла на чл. 410 и чл. 417 от ГПК или 63, 78 % спрямо броя на всички постъпили 

граждански дела. През 2015г. са постъпили 759 бр. граждански дела. Към 01.01.2015г. са 

останали несвършени общо 67 бр. дела от гражданско - правен характер или общо са 

разгледани през годината 826 бр. дела. От постъпилите 759 бр. дела, 502 бр. са дела по 

смисъла на чл. 410 и чл. 417 от ГПК или 66, 14 % спрямо броя на всички постъпили 

граждански дела. През 2014г. са постъпили 627 бр. граждански дела. Към 01.01.2014г. са 

останали несвършени общо 58 бр. дела от гражданско - правен характер или общо са 

разгледани през годината 685 бр. дела. От постъпилите 627 бр. дела, 378 бр. са дела по 

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

граждански дела. Следователно през отчетната година са постъпили над 200 дела повече 

спрямо 2016г., 2015г. и над 300 спрямо 2014г., като се наблюдава значително увеличение на 

постъплението и при гражданските дела.  

4.2. Постъпления на делата по видове е както следва: 

През 2017г. искове по СК – 100 бр. дела / в т. ч. бракоразводни 41 бр. дела, от тях 26 

бр. по взаимно съгласие, издръжки и изменение на издръжки– 10 бр. /, ведно с останалите 

висящи в началото на отчетния период 12 бр. дела от минали години, през годината са 

разгледани общо 112 бр. дела.  
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За сравнение през 2016г. искове по СК – 40 бр. дела / в т. ч. бракоразводни 36 бр. 

дела, от тях 27 бр. по взаимно съгласие, издръжки и изменение на издръжки– 4 бр. /, ведно с 

останалите висящи в началото на отчетния период 11 бр. дела от минали години, през 

годината са разгледани общо 51 бр. дела. През 2015г. искове по СК – 56 бр. дела / в т. ч. 

бракоразводни 30 бр. дела, от тях 21 бр. по взаимно съгласие, издръжки и изменение на 

издръжки– 14 бр. /, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 8 бр. дела от 

минали години, през годината са разгледани общо 64 бр. дела. През 2014г. 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. Тук по – 

големият брой постъпили дела се дължи на факта, че вече при статистическото 

отчитане на данните тук спадат не само бракоразводните дела и тези за издръжка и 

изменение на издръжка, а и исковете по ЗГР, ЗЗД, ЗЗДН,ЗЛС. 

 - Облигационни искове - през 2017г. са постъпили 31 бр. дела, ведно с останалите 

висящи в началото на отчетния период 9 бр. дела от минали години, през годината са 

разгледани общо 40 бр. дела. 

За сравнение през 2016г. са постъпили 41 бр. дела, ведно с останалите висящи в 

началото на отчетния период 21 бр. дела от минали години, през годината са разгледани 

общо 62 бр. дела. През 2015г. са постъпили 34 бр. дела, ведно с останалите висящи в 

началото на отчетния период 18 бр. дела от минали години, през годината са разгледани 

общо 52 бр. дела. През 2014г. 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. Налице е тенденция за устойчиво намаляване на постъплението при този 

вид дела, което може би се обяснява с ниската стопанска активност и с променящия се 

демографски състав на населението на общини Чирпан и Братя Даскалови. 

- Вещни искове през 2017г. в РС Чирпан са постъпили 13 бр. дела. Останали висящи 

от предни години към началото на отчетния период 6 бр. дела, през годината са разгледани 

общо 19 бр. дела.  

За сравнение през 2016г. са постъпили 10 бр. дела. Останали висящи от предни 

години към началото на отчетния период 1 бр., през годината са разгледани общо 11 бр. дела. 

През 2015г. са постъпили 6 бр. дела. Останали висящи от предни години към началото на 

отчетния период 3 бр., през годината са разгледани общо 9 бр. дела. През 2014г. са 

постъпили 5 бр. дела. Останали висящи от предни години към началото на отчетния период 4 

бр., през годината са разгледани общо 9 бр. дела.  

- Делби - през 2017г. са постъпили 10 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото 

на отчетния период 12 бр. дела или през годината са разгледани общо 22 бр. дела.  

За сравнение през 2016г. са постъпили 8 бр. дела, ведно с останалите висящи в 

началото на отчетния период 9 бр.  през годината са разгледани общо 17 бр. дела. През 

2015г. са постъпили 6 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 11 

бр. през годината са разгледани общо 17 бр. дела. През 2014г. са постъпили 9 бр. дела, ведно 

с останалите висящи в началото на отчетния период 7 бр. през годината са разгледани общо 

16 бр. дела, т. е. по този показател има увеличаване в броя на разгледаните дела с 

предходните години. 

- Установителни искове - през 2017г. са постъпили 15 бр. дела, ведно с останалите 

висящи в началото на периода 5 бр., през годината са разгледани общо 20 бр. дела. За 

сравнение през 2016г. са постъпили и разгледани 7 бр. дела. / от 2016г. са отделени при 

изготвяне на статистическите отчети /. 
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- Искове по КТ - през 2017г. са постъпили 6 бр. дела, ведно с останалите висящи в 

началото на отчетния период 3 бр., през годината са разгледани общо 9 бр. дела.  

За сравнение през 2016г. са постъпили 7 бр. дела, ведно с останалите висящи в 

началото на отчетния период 4 бр., през годината са разгледани общо 11 бр. дела. През 

2015г. са постъпили 10 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 2 

бр., през годината са разгледани общо 12 бр. дела. През 2014г. са постъпили 6 бр. дела, ведно 

с останалите висящи в началото на отчетния период 4 бр., през годината са разгледани общо 

10 бр. дела. По този вид дела се наблюдава намаление спрямо предходните три години. 

- Други дела / в т. ч. обезпечения, чл.542 и сл. ГПК и т. н. / през 2017г. са постъпили 5 

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

са разгледани общо 7 бр. дела.  

За сравнение през 2016г. са постъпили 63 бр. дела, ведно с останалите висящи в 

началото на отчетния период 23 бр. дела, през годината са разгледани общо 86 бр. дела. През 

2015г. са постъпили 145 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 

22 бр. дела, през годината са разгледани общо 167 бр. дела. През 2014г. от тази група дела 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, т.е. наблюдава се намаление на броя на 

постъпилите и разгледани дела през отчетната година спрямо всички предходните години. 

Следва да се има предвид, че малкия брой на дела от тази група се дължи на променената 

методика за отчитане на частните граждански производства, тъй като отделно от други 

дела, следва да се отчитат делата разкриване на банкова тайна, разрешаване за 

разпореждане с имущество на дете, със семейно жилище с разрешение на районен съдия, за 

сключване на граждански брак, обжалване на действия на органа по настойничество и 

попечителство, назначаване на особен представител, приема и отказ от наследство и др. 

- Дела от административен характер през 2017г. няма постъпили.През 2016г., 2015г. и 

2014г. също няма постъпили. 

- Частни производства / в т. ч. разкриване на банкова тайна, разрешаване за 

разпореждане с имущество на дете, със семейно жилище с разрешение на районен съдия, за 

сключване на граждански брак, обжалване на действия на органа по настойничество и 

попечителство, назначаване на особен представител, приема и отказ от наследство и др. / 

През 2017г. са постъпили 114 броя, ведно с останалите висящи в началото на отчетния 

период 9 бр. дела, през годината са разгледани общо 123 бр. дела. За сравнение през 2016г. са 

постъпили 103 броя, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 7 бр. дела, 

през годината са разгледани общо 110 бр. дела. Предвид посоченото по горе относно новото 

отчитане на настоящата група дела няма възможност да бъде направен сравнителен 

анализ за 2015 и 2014 година, тъй като тогава отчитането на тези дела е ставало по 

друга методика. 

- По чл. 410 и чл. 417 ГПК през 2017г. са постъпили 660 бр. дела и са разгледани 660 

бр. дела.  

За сравнение през 2016г. са постъпили 479 бр. дела и са разгледани 479 бр. дела. През 

2015г. са постъпили 502 бр. дела ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 3 

бр. дела, през годината са разгледани общо 505 бр. дела. През 2014г. са постъпили 378 бр. 

дела и разгледани през годината 378 бр. дела, тъй като няма останали висящи от предходни 

години. Наблюдава се увеличение спрямо предходните три години. 

- По чл. 310 от ГПК / бързо производство /- през 2017г. са постъпили 11 бр. дела, 

ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 3 бр. дела, годината са разгледани 

общо 14 бр. дела - издръжки и изменение на издръжка по СК и дела по КТ.  
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За сравнение през 2016г. са постъпили 8 бр. дела, ведно с останалите висящи в 

началото на отчетния период 5 бр., през годината са разгледани общо 13 бр. дела. През 

2015г. са постъпили 19 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 1 

бр., през годината са разгледани общо 20 бр. дела. През 2014г. са постъпили 12 бр. дела, 

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

общо 14 бр. дела. При този вид дела се наблюдава намаление спрямо предходните години. 

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. 

4.3. Свършени граждански дела през 2017г. 

През отчетния период са свършени общо 942 бр. дела, от които в тримесечен срок 907 

бр. дела или 96. 28 % спрямо свършените. 

За сравнение през 2016г. са свършени общо 769 бр. дела, от които в тримесечен срок 

734 бр. дела или 95. 45 % спрямо свършените. През 2015г. са свършени общо 750 бр. дела, от 

които в тримесечен срок 708 бр. дела или 94. 40 % спрямо свършените. През 2014г. са 

свършени общо 619 бр. дела, от които в тримесечен срок 582 бр. дела или 94,02 % спрямо 

свършените, т. е. наблюдава се подобряване на срочността на делата, като през 

отчетната година е постигната най - добра срочност, в процентно отношение, спрямо 

всички предходни години.  

По съдии свършените граждански дела в тримесечен срок спрямо всички свършени 

дела, са както следва: Атанас Динков– общо свършени дела 481, от които 466 в 3- месечния 

срок или 96. 88 %, Тихомир Колев - общо свършени дела 461, от които 441 в 3- месечния 

срок или 95. 66 %. 

4.4. Свършени дела през отчетния период по видове: 

- Искове по СК – през 2017г. са свършени 95 бр. дела, от тях в тримесечен срок са 

свършени 90 бр. дела или спрямо свършените 94, 74 %. За сравнение през 2016г. са свършени 

43 бр. дела, от тях в тримесечен срок са свършени 41 бр. дела или спрямо свършените 95, 35 

%. През 2015г. са свършени 51 бр. дела, от тях в тримесечен срок са свършени 44 бр. дела 

или спрямо свършените 86, 27 %. През 2014г. са свършени 62 бр. дела, от тях в тримесечен 

срок са свършени 56 бр. дела или спрямо свършените 90, 32 %. Следователно, налице е 

увеличение на срочността при исковете по СК спрямо предходните години. 

- Облигационни искове – през 2017г. са свършени 19 бр. дела, от тях в тримесечен 

срок са свършени 11 бр. дела или спрямо свършените 57, 89 %. За сравнение през 2016г. са 

свършени 48 бр. дела, от тях в тримесечен срок са свършени 38 бр. дела или спрямо 

свършените 79, 17 %. През 2015г. са свършени 31 бр. дела, от тях в тримесечен срок са 

свършени 16 бр. дела или спрямо свършените 51, 61 %. През 2014г. са свършени 40 бр. дела, 

от тях в тримесечен срок са свършени 25 бр. дела или спрямо свършените 62,50 %.  

- Вещни искове - през 2017г. са свършени 10 бр. дела, от тях в тримесечен срок 6 бр. 

дела или спрямо свършените 60 %. За сравнение през 2016г. са свършени 5 бр. дела, от тях в 

тримесечен срок 3 бр. дела или спрямо свършените 60 %. През 2015г. са свършени 8 бр. дела, 

от тях в тримесечен срок 6 бр. дела или спрямо свършените 75 %. През 2014г. са свършени 6 

бр. дела, от тях в тримесечен срок 4 бр. дела или спрямо свършените 66,67 %. По този вид 

дела се наблюдава намаление спрямо предходните години.  
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- Делби - през 2017г. са свършени 10 бр. дела, от тях в тримесечен срок 7 бр. дела или 

спрямо свършените 70 %. За сравнение през 2016г. са свършени 5 бр. дела, от тях в 

тримесечен срок 1 бр. дела или спрямо свършените 20 %. През 2015г. са свършени 8 бр. дела, 

от тях в тримесечен срок 2 бр. дела или спрямо свършените 25 %. През 2014г. са свършени 5 

бр. дела, в тримесечен срок няма свършени дела. Тук се наблюдава подобряване в 

срочността при разглеждане на този вид дела.  

- Установителни искове - през 2017г. са свършени 13 бр. дела, от тях в тримесечен 

срок 7 бр. дела или спрямо свършените 53, 85 %. За сравнение през 2016г. са свършени 2 бр. 

дела, в тримесечен срок са свършени 2 бр. дела или спрямо свършените 100 %. /от 2016г. са 

отделени/. 

- Искове по КТ – през 2017г. са свършени 7 бр. дела, в тримесечен срок са свършени 4 

бр. дела или спрямо свършените 57,14 %. За сравнение през 2016г. са свършени 8 бр. дела, в 

тримесечен срок са свършени 4 бр. дела или спрямо свършените 50 %. За сравнение през 

2015г. са свършени 8 бр. дела, в тримесечен срок са свършени 6 бр. дела или спрямо 

свършените 75 %. През 2014г. са свършени 8 бр. дела, в тримесечен срок са свършени 7 бр. 

дела или спрямо свършените 87. 50 %. Налице е спад по този показател спрямо предходните 

години. 

 - Други дела през 2017г. са свършени 5 бр. дела, от тях в тримесечен срок 4 бр. дела 

или спрямо свършените 80,00 %. / в т. ч. по Закона срещу домашното насилие, по чл. 26 от 

ЗЗД и чл. 30 от ЗЗД- Закон за закрила на детето, дела по чл. 19 от ЗГР, обезпечения, дела по 

см. на чл. 130 ал. 3 от СК и т. н / - през 2016 г. са свършени 80 бр. дела, от тях в тримесечен 

срок 70 бр. дела или спрямо свършените 87, 50 %. За сравнение през 2015г. са свършени 139 

бр. дела, от тях в тримесечен срок 129 бр. дела или спрямо свършените 92, 81 %. През 2014г. 

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

92,56 %.  

- Административни дела – през 2017г. няма; За сравнение през 2016г. няма свършени, 

тъй като няма постъпили такива, а и няма и висящи от предходни години. През 2015г. няма 

свършени, тъй като няма постъпили такива, а и няма и висящи от предходни години. През 

2014г. 1 брой, делото е свършено извън тримесечния срок.  

- Частни производства / в т. ч. разкриване на банкова тайна, разрешаване за 

разпореждане с имущество на дете, със семейно жилище с разрешение на районен съдия, за 

сключване на граждански брак, обжалване на действия на органа по настойничество и 

попечителство, назначаване на особен представител, приема и отказ от наследство и др. / 

през 2017г. са свършени 123 бр. дела, от тях в тримесечен срок 118 бр. дела или спрямо 

свършените 95, 93 %. За сравнение през 2016 г. са свършени 101 бр. дела, от тях в 

тримесечен срок 98 бр. дела или спрямо свършените 97, 03 %. 

- По чл. 410 и чл. 417 от ГПК през 2017г. – са свършени 655 бр. дела, всички са 

свършени в тримесечен срок или 100 %. За сравнение през 2016г. – са свършени 479 бр. дела, 

всички са свършени в тримесечен срок или 100 %. През 2015г. - 505 бр. дела, всички са 

свършени в тримесечен срок или 100 %. През 2014г. - 376 бр. дела, всички са свършени в 

тримесечен срок или 100 %.  

- По чл. 310 от ГПК / бързо производство / през 2017г. са свършени - 11 бр. дела от тях 

в тримесечен срок 10 бр. дела или спрямо свършените 90,91 %. За сравнение през 2016г. са 

свършени - 9 бр. дела от тях в тримесечен срок 7 бр. или спрямо свършените 77. 78 %. През 

2015г. са свършени 15 бр. дела, от тях в тримесечен срок 13 бр. или спрямо свършените 86. 

67 %. През 2014г. са свършени - 13 бр. дела от тях в тримесечен срок 13 бр. или спрямо 
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свършените 100 %, като следва да се има предвид направената по - горе в точка 4. 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 31.12.2017г. 

общо 74 бр. граждански дела / брой дела за разглеждане – 1016 минус брой свършени дела – 

942 /.За сравнение през 2016г. общо 58 бр.граждански дела / брой дела за разглеждане – 827 

минус брой свършени дела – 769 /. През 2015г. общо 76 бр.граждански дела / брой дела за 

разглеждане – 826 минус брой свършени дела – 750 /. През 2014г. общо 66 бр.граждански 

дела / брой дела за разглеждане – 685 минус брой свършени дела – 619 /. Наблюдава се 

запазване на резултатите от 2015г. и увеличение спрямо 2016г. и 2014г., което може да се 

обясни с по – големия брой постъпили дела и съответно по – голям брой дела за 

разглеждане.  

4.5. Качество на правораздавателната дейност за 2017г. 

През 2017г. са обжалвани общо 25 съдебни акта. От тях върнати от по - горна 

инстанция са 19 бр., останали нерешени от по- горна инстанция 6 бр. От върнатите дела, 

отменени са 5 съдебни акта или 26. 32% от всички върнати дела, 14 бр. съдебни акта са 

потвърдени или 73, 68 % от всички върнати дела.  

За сравнение през 2016г. са обжалвани общо 24 съдебни акта. От тях върнати от по- 

горна инстанция са 15 бр., останали нерешени от по - горна инстанция 9 бр. От върнатите 

дела, отменени са 7 съдебни акта или 46. 67 % от всички върнати дела, 8 бр. съдебни акта са 

потвърдени или 53, 33 % от всички върнати дела. През 2015г. са обжалвани общо 34 съдебни 

акта. От тях върнати от по - горна инстанция са 23 бр., останали нерешени от по- горна 

инстанция 11 бр. От върнатите дела, отменени са 10 съдебни акта или 43. 48 % от всички 

върнати дела, 13 бр. съдебни акта са потвърдени или 56, 52 % от всички върнати дела. През 

2014г. са обжалвани общо 36 съдебни акта. От тях върнати от по - горна инстанция са 24 бр., 

останали нерешени от по - горна инстанция 12 бр. От върнатите дела, отменени са 5 съдебни 

акта или 20, 83 % от всички върнати дела, изменени – 2 съдебни акта или 8, 33 %, 17 бр. 

съдебни акта са потвърдени или 70, 83 % от всички върнати дела. От изнесените по - горе 

данни се установява подобряване на резултатите, като през отчетната 2017 г. е най – 

висок процентът на потвърдените граждански дела, спрямо предходните три години, 

въпреки големия обем работа и натовареността на двамата съдии.  

3.6. Сравнителна таблица на обжалваните граждански дела по съдии 
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А. Динков 15 12 6 1 1 0 2 0 1 1 

Т. Колев  10 7 5 2 0 0 0 0 0 0 

Всичко: 25 19 11 3 1 0 2 0 1 1 
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Сравнителен анализ за предходните 3 години е направен към всяка точка от 

изложението. 

През отчетната 2017 година всички съдебни актове са изготвени в предвидените 

законови срокове. В тази връзка следва да бъде отбелязано, че не само през 2017 г., но и през 

предходните години 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 до ВСС за 

допуснати нарушения на трудовата дисциплина, етичните норми на магистрати и служителя, 

нито пък сигнали за корупционни схеми и действия.   

Следва през следващата година съдиите при РС Чирпан да продължат, въпреки 

постигнатите добри резултати през отчетната година, да продължат да полагат усилия за 

запазване срочността при разглеждане на делата, за подобряване качеството на съдебните 

актове, както и за усвояването и правилното прилагане на постоянно променящата се 

нормативна база, с цел запазване и подобряване на постигнатото ниво. 

 

 

 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Статистически данни 

През цялата 2017 година съдебно изпълнителната служба при РС работи с един 

държавен съдебен изпълнител Иванка Колева, която е с 20 години юридически стаж.   

Постъпилите през 2017 година изпълнителни дела са общо 198 броя. Към тях следва 

да се прибавят и останалите несвършени от предходни години 948 бр. дела или общо дела за 

разглеждане през цялата година 1146 броя. Прекратени през годината са 130 бр. дела. 

Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2017 година са общо 1016  броя, но от 

тях 146 бр. дела са обезпечителни производства и въпреки извършените действия по тях те 

не се прекратяват, а делата за издръжка са 168 бр.   

Средно месечното постъпление на дела на един съдебен изпълнител за 12 месеца е 

16.5 бр. Средно месечно съдебния изпълнител е приключвал 11 броя дела, или средно 

месечно  са образувани и приключвани 27.5 бр. дела. През 2017 година са насрочени и 

извършени общо 51 изпълнителни действия, преобладаващи описи  и публични продажби на 

недвижими имоти. 

2. Сравнителен анализ за последните 4 години 

Съпоставени, данните за четирите години изглеждат така : 
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2014 2015 2016 2017 

брой 

дела 

об

щ

о 

брой 

дела 

об

щ

о 

брой 

дела 

об

щ

о 

брой 

дела 
общо 

И
зп

ъ
л

н
и

т
ел

н
и

 д
ел

а
 

п
о
ст

ъ
п

и
л

и
 

1. в полза на държавата   0 
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 139 
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198  1146 

2. в полза на юридически  

лица  и търговци 
  53  10  9    9 

3. в полза на граждани    

42 
45  24   24 

4. изпълнение на 

чуждестранни решения 
  0   0   0    0 

5. изпълнение на 

обезпечителни мерки 
  3   6   0    0 
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Сравнителният анализ на постъпленията за последните 4 години показва увеличение 

на броя на постъпилите дела през 2016 и 2017 година, и намаление на постъпленията през 

2015 година. 

Като цяло се забелязва намаляване броя на останалите несвършени дела към 

31.12.2017 година спрямо предходните години. 

Постъпили са 2 жалби против действията на съдебния изпълнител, като по едната 

действията са потвърдени, а по другата ОС Стара Загора не се е произнесъл. 

 

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 и 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. Затруднения в работата се 

наблюдават и от това че взискателите не предприемат предварителни действия за 

обезпечаване на вземанията си. Има длъжници, напуснали за неопределено време пределите 

на Република България, които нямат имущество и доходи в страната. Присъединените по 

право публични държавни вземания представляват значителен дял от всички предявени 

вземания, което демотивира първоначалните взискатели да правят разноски за извършване 

на изпълнителни действия спрямо длъжници, чието имущество и доходи не са достатъчни да 

удовлетворят всички взискатели, включително държавата с привилегия. Работата на съдебно 

изпълнителната служба се увеличава от големия брой постъпили искания от взискатели за 
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цялостно проучване на имущественото състояние и доходите на длъжници и със 

задължението по чл. 9 от Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на 

присъдена издръжка, в сила от 24.06.2011 година, на всеки шест месеца да се извършва 

проверка на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от Семейния кодекс. 

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. Следва да се въведе единен регистър за всички длъжници. Все още не е преведена в 

действие и нормата на чл.450а от ГПК, не се налага електронен запор върху вземане по 

сметка в банка.  

Анализът на тези статистически данни сочи, че независимо от изложените проблеми, 

държавният съдебен изпълнител добросъвестно и качествено изпълнява служебните си 

задължения. 

 

IV. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА  

 

През 2017г. в РС Чирпан е работил един съдия по вписванията – Антония Стоянова 

Дрезгачева, с 20 години юридически стаж.  

През отчетната година са образувани 5955 броя преписки, от които 3800 броя 

нотариални дела и 2153 броя канцеларски дела. Постановени откази от вписвания - 2 броя. 

Единият не е обжалван, а другият е потвърден от Окръжен съд Стара Загора. 

Постановени са 5953 броя разпореждания за вписване, отбелязвания и заличавания.  

Средно месечното постъпление на съдията по вписванията е 496,08 броя преписки при 

отработени 12 човекомесеца. 

Броят на постъпилите преписки през отчетния период и предходните три години е 

отразен в таблица 1. 

 

Таблица 1  

 

Вид 2014 2015 2016 2017 

Продажби 1649 1857 1743 1517 

Дарения   254 282 277 239 

Наеми   606 925 1083 733 

Аренди   619 780 839 458 

Делби   133 129 120 104 

Дог.ипотеки     37 40 28 35 

Зак.ипотеки       9 17 36 18 

ИМ     26 28 23 25 

АДС     18 13 41 42 

АОС   493 540 1000 1812 

Възбрани   220 133 157 172 

Общо 

вписвания 

   

  4902          

 

5567 

 

6301 

 

5953 

 

През 2017 г. съдията по вписванията  е разпоредил изготвянето на общо 1866 бр. 

справки, от които удостоверения –351 бр.; устни справки –308 бр.; преписи на нотариални 

актове - 1071 бр.; писмени справки към държавни органи, агенции, съдилища - 136 бр.  
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Извършени са 111 бр. заличавания на възбрани и ипотеки. Анализът на тези 

статистически данни сочи, че средната натовареност на съдията по вписванията остава 

висока, но въпреки това качеството на актовете му е много добро.   

 

 

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.  

1.Статистически данни и сравнителен анализ. 

За 2017г. са издадени общо: 5438 броя справки, свидетелства и отговори за други 

съдилища, както следва: 

2876 броя – по молби на граждани;  

606 броя – справки за МВР и Прокуратури;  

1956 броя – справки за други съдилища. 

За сравнение през 2016г. са издадени 4903 броя справки за други съдилища, МВР и 

Прокуратури и свидетелства за съдимост за граждани; през 2015г. са издадени общо 4815 

броя справки и свидетелства за съдимост; през 2014г. са издадени общо 4353 броя. Налице е 

увеличение в броя на издадените свидетелства за съдимост и служебни справки, спрямо 

предходните три години. 

 

 

VI. СГРАДЕН ФОНД  

 

Районният съд - Чирпан се помещава в сграда на три етажа, собственост на Община– 

Чирпан, като всеки етаж се състои от 162 кв.м. или с обща разгъната площ- 482 кв.м. 

С Договор за дарение № 328 / ВСС-15478 от 20.11.2017 г. сградата на съдебната 

палата бе дарена от Община Чирпан на Висш съдебен съвет. 

Понастоящем в сградата се помещават Районен съд - Чирпан, Служба по вписванията 

- Чирпан и звено “Съдебна охрана”. 

До 01.12.2017 г. три от помещенията в нея се ползваха от Районна прокуратура, но 

същата беше преместена в нова сграда, две се ползват от Служба по вписванията - Чирпан, 

съдебната охрана се помещава в стаята за “ информация ” и за съда остават девет, като след 

освобождаване на заетите от РП – Чирпан помещения, 2 бяха усвоени за нуждите на съда, а 

третата стая бе обособена като „Стая за адвокати и прокурори“. Архивът се помещава в две 

стаи по 9 кв.м., разположени в избения етаж. Другите две помещения са предоставени на 

Служба по вписванията – Чирпан – за архив и звено “Охрана” - за арест.  

Сградата се отоплява с локално парно на дизелово гориво. Съгласно Решение на ВСС 

по Протокол № 42/ 01.10.2014 г. за отоплителния период 2017 г- 2018 г., доставките на 

дизелово гориво се осигуряват централизирано, след обществена поръчка, възложена от ВСС 

и спечелена фирма доставчик “ Тера Корп “ ЕООД. Това обстоятелство облекчава бюджета 

на съда в частта на издръжката.   

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 26.11.2003г. Ще се работи по преодоляването на тези 

проблеми през следващите години.  
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VІІ. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ  

 

През 2017г. в приход на бюджета на съдебната власт от Районен съд - Чирпан са 

внесени както следва: 

- От съдебни такси………80 011.20 лв. 

- От глоби ………………  25 714.86 лв.  

- От конфискации  ………… 992.14 лв. 

- От вторични суровини                 0 лв.  

- Разноски                           9 420.70 лв. 

- От лихви  ………………..      10.97 лв. 

Приходите за 2017 година, спрямо плануваните в прогнозата са с 16 % , в повече като 

резултатът се постига от характера и броя  на постъпилите дела. 

Като цяло, бюджетната сметка на РС-Чирпан за 2017г. е 677 983.00 лв.  

По § “Издръжка” при план 48 518.00 лв. за 2017г. са усвоени 48 417.00 лв. 

През тази година са възложени събирания на съдебни такси, разноски и глоби в 

размер на 42 976.42 лева. Събраните суми са в размер на от ДСИ – 5 901.96 лв. и от ЧСИ в 

размер на 647.44 лв. 

 

Системния администратор през 2017г. работи по следните по-важни задачи : 

- Благодарение на двете централизирани доставки на техника (компютри и 

периферия-XI’2016 и XII’2017 г.) продължихме процеса на обновяване на техниката, което за 

последните 2 години не само ще надхвърли 60%, но и ще позволи реално да разширим 

полето на все по-обхватно използване на документацията в електронен/сканиран вид; 

- На 17.06.2017 г. в съответствие със ЗСВ и Правилата за провеждане на избори 

на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, магистратите 

от РС Чирпан участваха дистанционно в електронния избор. За целта в централизираната 

информационна система за управление на избирателните списъци бяха въведени за всеки 

магистрат поотделно избрания от него начин на гласуване, както и сканирано копие на 

попълнената и подписана декларация. 

- Новоосвободените от РП помещения бяха преокабелени с оглед интегрирането 

им към информационната мрежа на съда. 

- В резултат на новият договор за телекомуникационни услуги подписан с 

VIVACOM, от месец ноември 2017г. преминахме от ADSL - технология към доставка на по-

качествената (вкл. и по бързодействие-20Mbps) интернет услуга по оптика. Това позволи и 

по-добрата работа на основните WEB-приложения, използвани от съда. Смяната на IP-адреса 

(нов X.X.X.X) наложи кооординация на тази промяна с ред инстанции-специализираните 

отдели при ВСС, НСлСл, Аг.Вписванията, ИО-Варна, фирма Бисофт-Пловдив, VIVACOM и 

др. Частично бе пренастроена телефонната централа, съобразно новите размествания на 

функционалните служби. От месец декември 2017 г. е инсталиран и работи 2N® EasyGate 

Pro. С набиране на код "85" някои вътрешни линии излизат през гейта към gsm в страната за 

разговори по намалена тарифа. Общо в резултат на новоподписания договор разходите за 

комуникации бяха съкратени с близо 50% (от 430 на 230 лв. месечно). 

- Продължи дейността по разширяване функционалния обхват на основните 

програмни системи в съда. Например включване на СИС и ДСИ към РБССейфове 

(недовършено), регистрация на съдебни служители в ТРегистър. От месец април 2017г. в 

съответствие с Правилника за вътрешния ред за използване на електронен подпис и 

електронна идентификация от органите на съдебната власт (ДВ бр.32 / 21.04.2017г.) се води 

Регистър на издадените УЕП. 

- Редовна поддръжка на WEB-страницата на съда. Бяха обучени двама съдебни 

служители (Минка Георгиева и Галя Йовчева) в частта публикуване на съдебните актове и 

насрочени съдебни заседания. Посещенията в страницата на съда са нараснали за последната 
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година близо 3 пъти и сега са близо 51500 (в това отношение е забележим интересът към 

интернет страницата в частност и като цяло към дейността на съда). 

През годината бяха проведени 3 конкурса за съдебни служители. При подбора на 

кандидатите беше акцентирано на техните компютърни умения и способността им да се 

справят с конкретни практически задачи, възникващи в ежедневната практика 

 

VІII. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Колективът на Районен съд - Чирпан през 2017г. работи съзнателно, отговорно и 

успешно, въпреки обстоятелствата, че и през тази година се наложи да работи в намален 

съдийски състав, кадровите промени, извършени в съдебната администрация и значителното 

увеличение на постъплението на всички видове дела спрямо предходните години.  

Считам, че работейки като колектив, всички ние магистрати и съдебни служители 

при РС Чирпан, заедно постигнахме много добри резултати, за което най - сърдечно Ви 

благодаря. 

 

 

 

 

 

(АТАНАС ДИНКОВ) 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – 

ЧИРПАН 

 


