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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ , 

 
Настоящият Обобщен годишен Доклад за дейността на Районен съд гр.Чирпан 

през 2010 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 2010 година се работи в обстановка на продължаване на 

реформата в съдебната система с оглед повишаване професионализма, отчетността и 

ефективността, съобразно изискванията на Европейския съюз. 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 2010 г. по одобрено щатно разписание Районен съд Чирпан наброява 

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

Председател /, 1 Държавен съдебен изпълнител, 1 Съдия по вписванията и 16 - 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 15 год. с ранг  “ съдия в АС” 

- Пламен Стоименов Андонов - Съдия в районен съд с юридически стаж 12 год. с 

ранг „ съдия в ОС ”. 

- Атанас Тодоров Динков– Съдия в районен съд– с юридически стаж 14 год. с ранг  

” съдия в ОС ”. През м. ноември 2010 г Председателят на съда изпрати предложение до 

Комисията „ По предложенията и атестирането ” към ВСС за атестиране и повишаване в ранг 

и заплата „Съдия в АС” на съдия Динков. 

- Олга Иванова Георгакева– Съдия в районен съд – с юридически стаж 4 год. На 

основание Заповед № ЛС-292 от 01.10.2010 год. на Председателя на Апелативен съд гр. 

Пловдив, съдия Георгакева е командирована от 01.10.2010 год. за неопределено време в 

Районен съд гр. Пловдив.   

През 2010 г. в РС Чирпан има един Държавен съдебен изпълнител- Иванка Иванова 

Колева– с юридически стаж- 14 години и един Съдия по вписванията- Антония Стоянова 

Дрезгачева– с юридически стаж- 13 години. 

Що се отнася до кадровото обезпечение към 31. 12. 2010 г. на щатните-16 бройки за 

съдебни служители , 15 са заети и 1 бройка не заета . 

През месец Септември 2010 г. поради трагични обстоятелства се оваканти една 

щатна бройка за съдебен служител на длъжност ” Огняр ” за което беше уведомен ВСС. На 

свое заседание с Протокол № 39 т.25.5 от 28.10.2010 год. ВСС даде съгласие за назначаване 
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на служител на свободната длъжност „ Огняр ”. Със Заповед № 150 от 29.10.2010 год. на 

Председателят на съда бе обявен конкурс за назначаване на служител. След проведен 

конкурс при стриктно спазване на Глава ХХ от ПАРОАВАС, със Заповед №178 от 

28.12.2010г. на Председателят на съда, кандидата спечелил конкурса Пеньо Добрев Накев бе 

назначен на длъжността „ Огняр ” при Районен съд –Чирпан ,считано от 01. 01. 2011 год.  

Текучество при съдебните служители през 2010 година не се отчита. В по- голямата 

си част те са с дългогодишен стаж в съдебната система. Всички съдебни служители се 

стараят да изпълняват своите задачи при спазване на ПАРОАВАС, утвърдените вътрешни 

правила за работа, както и всички други нормативни актове, които регламентират дейността 

на съдебния служител.  

На основание разпоредбите на глава ХХІ, чл. 174 ал. 1 и ал. 2 от ПАРОАВАС и 

Методиката за атестиране на съдебните служители, разработена в съответствие с чл. 349, ал. 

3 от ЗВС, 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 е представен на Председателя на съда. 

Издадена е Заповед № 177 от 23.12.2010 год.на Председателят на съда за повишаване в ранг 

и заплата с една степен на следните служители : Екатерина Христова-съд.секретар-

протоколист, Донка Василева- съд.секретар- протоколист, Георги Атанасов- съд. 

информатор, Русанка Колева– призовкар и Нинел Валентиновна– чистач. 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 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 гр.Чирпан от 2007 г. има изградена и действаща ” Регистратура за 

класифицирана информация ”, с издаден УИН от ДКСИ. През м. Декември 2010 год. със 

Заповед на Директора на СД „КИ”-ДАНС гр. Стара Загора, експерти от ТД”НС”извършиха 

обща планова проверка на организационната еденица по „КИ”. Протокол за резултатите от 

проверката, към края на отчетния период не е представен от проверяващия орган. 

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, като някои от тях са 

следните: 

- Във връзка с прилагането на Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор в Районен съд Чирпан и съгласно указанията на ВСС по Писмо № 91-00-

127 от 24.11.2010 год. изпратихме Доклад за състоянието на СФУК за самооценка на 

вътрешния контрол и присъщите рискове в Районен съд– Чирпан за 2010 год. Обобщеният 

резултат от комплексната самооценка на вътрешния контрол в по- голямата си част показва- 

„ Нисък риск ” видно от диаграмата е -1,30/коефициент/ По този показател отчитаме 

намаление на риска в сравнение с 2009 год. В полето на „ Среден риск ” самооценката 

попада в частта си на трудовата и служебна дисциплина, като причината за това е че нямаме 

създадени контролни процедури за идникация при неоторизиран достъп и трансфер на данни 

при използване на интернет, както и посещения в нерегламентирани сайтова в работно 
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време. В тази насока, бе възложено на систем. Администратор на съда да илезе с мотивирано 

предложение, за намаляване на „ риска” по този показател, но в предвид малкия състав на 

колектива и малките финансови възможности, сметнахме, че към момента не е 

целесъобразно да се създават такива контролни процедури. Поради най- вече финансови 

причини през 2010 год. в тази насока не са извършени такива контролни действия и в 

сравнение с 2009 год. рисковия фактор остава същия.  

- С цел ефективност, икономичност и ограничаване случаите на злоупотреби от три 

години със Заповед на Председателя, успешно прилагаме определените лимити за 

използване ел. енергия, телефони, 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 2010 г. 

отчитаме добри резултати в тази насока. 

- 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 с взетото Решение, по Протокол № 6 / 09.02.10г. на Комисия „ 

Профисионална квалификация, информационни технологии и статистика ” към ВСС и 

дадените указания относно, извършване на справки в диалогов режим на работа с данни от 

автоматизираните информационни фондове на Национална бази данни ” Население” е 

издадена Заповед на Председателя на съда за реда и начина за работа с ” АИС ”и лица имащи 

право на достъп до системата. За целта са изработени „ вътрешни правила ” и „Регистър за 

осъществен достъп до Национална база „Население”. След извършване на процедура за 

събиране на оферти и одобрена тази на „ИО” гр. Стара Загора, Райнен съд гр.Чирпан сключи 

договор за издаване на „сертификат”за управление на удостоверение за електронен подпис, 

необходим за тази дейност. 

- 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 2010 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.49 ал.1 т.,4 от 

ПАРОАВАС, 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. 

Съгласно Заповед № 61 от 26.04.2010 год. Председателят на съда извърши проверка 

с оглед подобряване на работата при водене и съхранение на срочните книги при служба „ 

Съдебни секретари- протоколисти ” по отделно за всеки един от съдиите- докладчици за 

периода – 01.07.2009 г. до 26.04.2010 год.в изпълнение на чл.50 ал.1 т.3и т.4 от Глава VІІІ 

раздел І-ви”съдебно деловодство” от ПАРОАВАС. Съставен бе протокол от Председателят 

на съда с констатации и препоръки за отстраняване на допуснати неточности.  
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Във връзка с оптимизиране на разходите и с цел свеждането им до разумен 

минимум, още в края на 2009 г. и в началото на 2010 год. преразгледахме всички сключени 

Договори свързани с дейността на съда. Преценихме, че от всички сключени Договори, най- 

неизгоди от финансова гледна точка са тези с „ПИССАТ”-Пожароизвестителна система, 

„Марс”ООД-за доставка на дизелово гориво за отопление,”Апис” информационна система, 

„ИО„ООД гр. Бургас за поддръжка и актуализация на интернет страницата на съда.  

Извършихме проучване на предлаганите цени и услуги на пазара от лицензирани 

фирми в тази насока. Изпратихме писма до съответните фирми за преразглеждане на вече 

сключените договори. Събрахме оферти и от други лицензирани фирми в тази насока. След 

разглеждане на постъпилите оферти и предложения, сключихме изгодни и съобразени с 

условията поставени от Председателят на съда, нови договори. В резултат на това от 01. 01. 

2010 г. интернет страницата на съда има нов облик и нов адрес с доставчик ”Супер 

Хостинг.БГ” ООД гр.София ,а сумата по изплащане по новите договори значително намаля 

спрямо 2009 год. 

Приетият и утвърден с решение „ Кодекс за етично поведение на българските 

магистрати ” по Протокол № 21 от 20. 05. 2009 год. на ВСС е сведен до знанието и копие от 

него е връчен срещу подпис на всеки магистрат в Районен съд Чирпан. 

Приетият и одобрен ” Етичния кодекс на съдебния служител „ по Протокол № 22 от 

27.05.2009 год. на ВСС е сведен до знанието на всеки служител в съда и е връчен срещу 

подпис. 

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 2010 

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 от 29. 10. 2009 

год. относно изпълнение на задълженията на съдилищата по чл. 64 от ЗСВ, както и обяви и 

съобщения и др. 

Публикувани : Гр.Д , Н.Д. , Адм.Д.  и др.  за цялата -   2 0 1 0 година 
Реше

-ния 

 

Прото-

коли 

Опреде

ления 
Гр.,Н.Д 

Разпоре-

жданияя 

Заповед

и по 

ГПК 

Присъ- 

ди  

Споразу- 

мения 

 

Моти

ви 

Обяви 

На 

ДСИ 

Обяви 

За 

работа 

Декл. 

ЗПРКИ 

Общо Общо Общо Общо Общо Общо Общо Общо Общо Общо Общо 

185 0 74 12 1 91 97 86 22 1 2 

 

През отчетния период са издадени общо 180 броя Заповеди от Председателя на 

Районен съд Чирпан по текущи и организационни въпроси, съобразно с изискванията на 

Висшия съдебен съвет, ЗСВ и ПАРОАВАС . 

График за дежурства от съдии и съдебни секретари се изготвя периодично за всеки 

месец. Копие от месечния график за дежурства се изпраща на РУП и Районна Прокуратура 

Чирпан за сведение. 

През изминалия 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, съгласно изискванията на Висш съдебен 

съвет. 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 гр. Чирпан 
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3 Участия в курсове, семинари обучения и работни срещи. 

 

През м.март– Тихомир Колев Председател на съда, учавства в българо- германски 

семинар на тема „Сексуална злоупотреба и експлоатация на деца и подрастващи” ,който се 

проведе в гр.”Хисар”. 

През м. март- Съдия Пламен Андонов, учавства в работна среща на тема 

„Въвеждане на мониторинг и предсъдебен доклад” и „Европейски практики”в гр. Пловдив. 

През м. април – Съдия Атанас Динков, учавства в обучение на тема „ Сексуални 

престъпления. Права на българското дете в българския наказателен процес” в гр. Стара 

Загора. 

 През м.април – Съдия Олга Георгакева учавства в регионална среща – дискусия на 

тема”Съдебна етика „ в гр. Пловдив 

През м.април- Съдия по вписванията Антония Дрезгачева, учавства в обучение на 

тема „Приложение на ЗУТ и ЗКИР и възможностите на Информационната система на 

имотния регистър ” в гр. Сливен. 

През м.май- Съдия по вписванията Антония Дрезгачева, учавства в обучение на 

тема „Прилагане на част”Охранително производство” от новия ГПК в гр. Сливен 

ДСИ Иванка Колева взе участие в семинар “Обучение на обучаващи държавни 

съдебни изпълнители по ГПК” през м.юни в гр.Пловдив. 

През м. ноември– Съд.секретар-протоколист Екатерина Христова учавства в 5 

дневен курс на „Първоначално обучение на защита на класифицираната информация „ в гр. 

Стара Загора  

През изминалия отчетен период във връзка с актуализирането, с цел подобряване 

работата с програмния продукт САС ” Съдебно деловодство”, служители от 

„Информационно обслужване ” АД гр. Стара Загора, периодично посещаваха съда и 

консултираха служителите.  
 

 

 

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 2010 г. в Чирпански районен съд са постъпили общо / в това число 

граждански и наказателни дела / 1092 броя дела, от които- 699 броя граждански дела и 393 

наказателни дела. От общо постъпилите дела 524 дела са постъпили през първото 

шестмесечие, а 568 през второто шестмесечие. Ведно с останалите висящи дела към 01. 01. 

2010 г.- 78 броя дела в РС- Чирпан и постъпилите общо 1092 дела през отчетната 2010 г. са 

разгледани общо – 1170 броя дела. 

За сравнение през 2009 год. са разгледани общо- 957 броя дела, през 2008 год. са 

разгледани общо- 997 броя дела, през 2007 г. - са разгледани общо 1 164 броя дела, , т.е 

налице е увеличение при броя на постъпилите и разгледаните дела спрямо предходните 

години, което се дължи най- вече на нарасналия брой ч.гр.д. / по реда на заповедното 

производство /, главно заради просрочени кредити и задължения на длъжниците.  
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От разгледаните през 2010 г. общо 1170 броя дела, свършени са общо 1082 броя 

дела, като 983 броя от тях / в т. ч. 77 бр. – ЧНД / в тримесечен срок или средно за съда 90, 85 

% спрямо свършените дела .  

За сравнение през 2009 г.- броят на свършените дела в тримесечен срок е бил 733 

или 83. 39 % спрямо свършените дела, през 2008 год.- броят на свършените дела в 

тримесечен срок е бил 692 или 77,23 % спрямо свършените дела, през 2007 г. – броя на 

свършените дела в тримесечен срок е бил 811 броя дела или 81 % спрямо свършените дела, 

Следователно налице е увеличение по този показател, което следва да бъде отдадено на 

запълването на щатните бройки на съдиите при РС Чирпан, а от тук и на намаляване 

натовареността им, което от своя страна позволява постигането на по- голяма срочност 

постигната, въпреки действието на “ новия “ ГПК, при който бе въведено задължението за 

размяна на книжа между страните, което значително забавя приключването на гражданските 

дела, разгледани по общия ред, в тримесечния срок. Тук е мястото да бъде отбелязано, че по- 

добрата срочност на свършените дела се дължи и на големия брой разгледани и свършени 

дела по реда на заповедното производство / чл.410 и чл.417 от ГПК /. 

Към 31. 12. 2010 година са останали несвършени общо 87 дела / брой разгледани 

дела минус брой свършени дела / за сравнение в края на 2009 г.- 78 броя дела, 2008 г.-101 

броя дела, 2007 г. – 157 броя дела. Следователно по този показател е налице незначително 

влошаване, което се дължи на сравнително големия брой дела постъпили в РС Чирпан през 

последното тримесечие на 2010 г. и обстоятелството, че този период от време съвпадна с 

командироването на Съдия Олга Георгакева в РС Пловдив. По отношение на 2008 г. и 2007 г. 

е налице значително подобрение. 

През 2010 година общия брой на обжалваните пред по- горна инстанция дела, е 74 

бр. или 6, 84 % спрямо всички свършени дела, от които 33 броя наказателни дела от всички 

видове и 41 броя граждански дела. Върнати от горна инстанция 43 броя, останали нерешени 

от горна инстанция 34 броя. За сравнение през 2009 г. са обжалвани 60 бр. или 6, 83 % 

спрямо всички свършени дела, от които 24 броя наказателни дела от всички видове и 36 броя 

граждански дела. през 2008 г. са обжалвани 82 броя дела или 9,15 % от всички свършени 

дела, от които 31 бр. наказателни дела от всички видове и 51 бр. гражданси дела, през 2007 г. 

са обжалвани общо 90 броя дела или 8. 93 % от всички свършени дела, от които 44 броя 

наказателни дела от всички видове и 46 броя граждански дела. Следователно по този 

показател е налице устойчива тенденция за подобрение на работата на съда спрямо 2008 г. и 

2007 г. и запазване на добрите резултати постигнати през 2009 г. 

От върнатите от горна инстанция дела, отменени са 11 съдебни акта или 25. 58 % от 

всички върнати, изменени- 2 съдебен акт или 4. 6 % от всички върнати дела, прекратени са 2 

съдебени акта или 4. 6 % от всички върнати дела и потвърдени 28 съдебни акта или 65. 11 % 

от всички върнати дела. Следователно съотношението между отменените и изменените 

съдебни актове спрямо потвърдените е 31. 70 % отменени и изменени и 68. 30 % потвърдени. 

От отменените съдебни актове по граждански дела 7 броя са изцяло отменени, 

обезсилени или нищожни поради нарушение на материалния или процесуалния закон и са 

върнати за ново или не за ново разглеждане и 2 броя прекратени.  

От отменените съдебни актове по наказателни дела 3 брой са отменени и върнати за 

ново разглеждане на първоинстанционния съд, 1 брой е изменено в наказателната част и 1 

бр. е изменено в гражданско- осъдителната част.  

За сравнение през 2009 г.- от върнатите от горна инстанция дела, отменени са 12 

съдебни акта или 25.00 % от всички върнати, изменени- 1 съдебен акт или 2.08 % от всички 

върнати дела, обезсилени 1 брой съдебен акт или 2.08 % всички върнати дела, прекратени са 

1 съдебен акт или 2.08 % от всички върнати дела и потвърдени 33 съдебни акта или 68,75 % 
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от всички върнати дела. Следователно съотношението между отменените, изменени и 

обезсилени съдебни актове спрямо потвърдените е 29,79 % отменени, изменени и обезсилени 

и 70,21 % потвърдени. Следователно през отчетната 2010 г. РС- Чирпан е запазил добрите 

резултати постигнати през 2009 г. От всички отменени съдебни актове – 11 на брой, 7 са 

определения по заповедните производства по см. на чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Това се дължи, 

както на противоречивата практика въведена от различните съдилища, така също и на 

еднородна, повтаряща се грешка, от страна на районни съдии при РС- Чирпан / по 3 от 

отменените определения /, която грешка е обсъдена и за вбъдеще няма да бъде повторена. 

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

база 12 месеца е 26. 00 / 45 отработени човекомесеца, тъй като приспадам 3 месеца на 

командирования в друг съд съдия – Олга Георгакева /, а действителната натовареност / 

спрямо действително отработените човекомесеци, като при този показател умишлено 

приспадам времето, през което съответните съдии са използвали платен годишен отпуск, 

въпреки указанията по подпълване на статистическите форми, тъй като считам, че по време 

на отпуск няма как да се вменява на съдията да разглежда дела / е 30, 79. За сравнение през 

2009 г. по щат е била 19. 94, а действителната натовареност / спрямо действително 

отработените човекомесеци / е 22. 79, през 2008 г. по щат е била 20,77 а действителната 

натовареност / спрямо действително отработените човекомесеци / е 38, 35 и през 2007 г. по 

щат е била 24,25, а действителната натовареност / спрямо действително отработените 

човекомесеци / е била 40,14. Следователно през тази година се наблюдава увеличение на 

натовареността в Районен съд Чирпан, както по отношение на натовареността по щат, така 

също и значително такова по отношение на действителната натовареност спрямо 2009 г., 

като по щат е по- висока и спрямо 2008 г. и 2007 г., което се обяснява с увеличения брой 

граждански дела по така наречените заповедни производства по смисъла на чл. 410 и чл. 417 

от ГПК.  

2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

2.1 Постъпили наказателни дела през 2010 г. 

През 2010 г. в Районен съд Чирпан са постъпили 393 наказателни дела / в това число 

77 НЧД от досъдебното производство /. Останали несвършени към 01. 01. 2010 г. – 31 броя 

наказателни дела или общо разгледани в ЧРС през отчетната година – 424 дела / в това число 

77 бр. ЧНД от досъдебното производство /. 

За сравнение през 2009 г. са постъпили 369 наказателни дела / в това число 72 ЧНД 

от досъдебното производство /, за разглеждане- 410 дела / в това число 72 бр. ЧНД от 

досъдебното производство /, през 2008 година са постъпили 409 наказателни дела / в това 

число 108 ЧНД от досъдебното производство /, за разглеждане- 424 дела / в това число 108 

ЧНД от досъдебното производство /, през 2007 година са постъпили общо 469 наказателни 

дела, за разглеждане общо - 533 дела / в това число 140 ЧНД /. Налице е увеличение спрямо 

2009 г. и намаление на постъпилите дела спрямо 2008 г. /, което се получава най- вече от 

намалелия брой НЧД /, както и спрямо 2007 г.  

2.2 Постъплението по видове е както следва: 

Постъпилите НОХД през 2010 година са 200 броя, разгледани 219 броя / 200 

постъпили и висящи към 01. 01. 2010 г. – 19 броя. За сравнение през 2009 г. са постъпили 195 

броя, разгледани 218 броя, през 2008 година са постъпили 187 броя, разгледани 211 броя /, 

през 2007 г. – 204 броя постъпили дела, разгледани 244 броя. Следователно броя на 

внесените НОХД се запазва устойчив през сравняваните години. 
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От постъпилите НОХД най- голям е броят на делата за престъпления против 

собствеността – 107 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 – 18 броя, престъпления против брака, семейството и 

младежта – 9 броя, престъпления против личността – 7 броя, престъпления против реда и 

общественото спокойствие – 3 броя, документни престъпления – 1 брой и против правата на 

гражданите – 1 брой. 

От общият брой НОХД, 73 броя са внесени със споразумение по смисъла на чл. 381 

от НПК или 36, 50 % от внесените НОХД. През отчетния период са постъпили 17 броя дела- 

бързи производства по чл. 356 от НПК / бързо производство / или 8. 5 % от внесените НОХД 

и 2 броя дела – незабавни производства по чл. 362 от НПК / незабавно производство / или 1 

% от внесените НОХД. 

През 2010 година са постъпили 51 броя АНД– жалби против наказателни 

постановления, разгледани 61 / постъпили 51 и висящи към 01. 01. 2010 г. 10 бр. / За 

сравнение през 2009 година са постъпили 40 броя, разгледани 48, през 2008 година са 

постъпили 50 броя , разгледани 66 бр., през 2007 г. – са постъпили 57 броя дела, разгледани 

69 броя, т. е. за отчетния период се наблюдава стабилизиране на броя на този вид 

производства. Същият е приблизително еднакъв, като най- голям е бил през 2007 г.  

Постъпилите НЧХД през отчетната 2010 година са 1 брой дела, разгледани 2 броя / 

постъпили 1 брой и висящи към 01. 01. 2010 г. – 1 брой /. За сравнение през 2009 г. са 

постъпили 4 броя дела, разгледани 9 броя, през 2008 год. са постъпили 10 броя дела, 

разгледани 19 броя, през 2007 г. са постъпили 19 дела, разгледани са 21 броя, по този 

показател се наблюдава значително понижение на броя на постъпилите и разгледани НЧХД 

през отчетния период спрямо предходните години. 

През 2010 година са постъпили общо 27 броя дела по чл. 78А от НК, разгледани – 28 

броя / постъпили 27 броя и 1 висящо към 01. 01. 2010 г. /. За сравнение през 2009 година са 

постъпили общо 15 броя дела по чл. 78А от НК, разгледани – 16 броя, през 2008 г. са 

постъпили общо 8 броя дела, разгледани – 9 броя и през 2007 г. са постъпили 15 дела, 

разгледани 18 броя. По този вид дела е налице значително увеличение, което се дължи и на 

разгледаните производства, касаещи извършени престъпления по чл. 235 от НК. 

През 2010 г. няма постъпили дела по ЗБППМН. 

През 2010 год. са постъпили 37 броя ЧНД, / за сравнение през 2009 г. - 43 броя ЧНД, 

през 2008 г. - 45 броя ЧНД и през 2007 г. – 66 броя ЧНД /, от които:  

- Реабилитации– за 2010 г. – 2 броя, за сравнение през 2009 год.- 4 броя, през 2008 

год.- 5 броя и през 2007 г. – 34 броя /.  

- Принудителни медицински мерки по ЗЗ за 2010 г. – 8 броя, / за сравнение през 

2009 год. – 6 броя, през 2008 год. – 9 броя и през 2007 г. – 15 броя /. 

- Кумулации за 2010 г. – 27 броя, / за сравнение през 2009 год.– 33 броя, през 2008 

год.- 31 броя и през 2007 г. - 17 броя /. 

По този показател е налице намаление на постъпилите и разгледани дела. 
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През отчетната 2010 г. в Районен съд Чирпан са постъпили общо 77 броя ЧНД от 

досъдебното производство / в това число разпити пред съдия по см. на чл. 222 и чл. 223 от 

НПК – 51 бр. дела, по см. на чл. 243 и чл. 244 от НПК – 6 броя и по см. на чл. 64 и чл. 65 от 

НПК – мярки за неотклонение –7 брой, претърсване и изземване – 11 бр. и съдебни поръчки 

– 2 броя, / за сравнение през 2009 г. са постъпили общо 72 броя ЧНД от досъдебното 

производство / в това число разпити пред съдия по см. на чл. 222 и чл.223 от НПК – 51 бр. 

дела, по см. на чл. 243 и чл. 244 от НПК – 15 броя и по см. на чл. 64 и чл. 65 от НПК – мярки 

за неотклонение –1 брой, претърсване и изземване – 2 бр., съдебни поръчки – 2 броя и жалба 

по ЗИНЗС – 1 брой, през 2008 год. са постъпили общо 108 ЧНД от досъдебното производство 

/, в това число разпити пред съдия по см. на чл. 222 от НПК – 93 бр. дела по см. на чл. 243 и 

чл. 244 от НПК – 11 броя и по см. на чл. 64 и чл. 65 от НПК – мярки за неотклонение – 4 броя 

и през 2007 г. са постъпили – 140 броя ЧНД. Следователно налице е тенденция за намаляване 

на постъпленията по този вид дела спрямо 2008 и 2007 година.  

2.3. Свършени наказателни дела през 2010 г. 

От делата за разглеждане са свършени общо 389 броя дела – 424 дела за разглеждане 

минус 35 останали несвършени в края на периода / висящи към 31. 12. 2010 г. /. За сравнение 

през 2009 г. са свършени - 379 броя дела, през 2008 год. са свършени - 421 бр. дела и през 

2007 г. са свършени - 480 броя дела, т. е. налице е минимално увеличение спрямо 

свършените дела за 2009 г., но спрямо 2008 и 2007 г. продължава тенденцията за намаляване 

на броя свършени дела през отчетната година, което се дължи на намалелия брой на 

постъпилите наказателни дела от всички видове спрямо тези две години.  

От всички свършени дела, в три месечен срок са свършени 350 броя дела / в това 

число 77 ЧНД от досъдебното производство /, т. е. 89. 97 % спрямо свършените дела. За 

сравнение през 2009 г. в тримесечен срок са свършени 87, 33 % спрямо всички свършените 

дела, през 2008 год. в тримесечен срок са свършени 79,57 % спрямо всички свършени дела и 

през 2007 г. в тримесечен срок са свършени 85. 42 % спрямо всички свършени дела, т. е. 

налице е увеличение по този показател спрямо всички предходни години, което се обяснява 

и със запълнения щат на съди при РС- Чирпан.  

2.4. Свършени наказателни дела през 2010 г. по видове: 

През 2010 г. са свършени – 203 броя НОХД, за сравнение през 2009 г. – 199 броя, 

през 2008 год – 188 броя и през 2007 г. – 220 броя дела. От свършените НОХД 185 броя или 

91, 13 % са свършени в тримесечен срок. За сравнение през 2009 г. – 87. 94 % са свършени в 

тримесечен срок, през 2008 г. – 76, 60 % и за 2007 г. – 79. 09 %, т. е. за изминалата година 

съдиите при Районен съд Чирпан разглеждащи наказателни дела значително са подобрили 

срочността на разглеждане на НОХД, което се дължи на нормализираната натовареност на 

съдиите през 2010 г. в резултат на запълването на всички щатни бройки и доброто 

приложение на облекчената процедура и прилагането на реда предвиден в Глава ХХVII от 

НПК- съкратено съдебно следствие, като по този ред са свършени 68 броя НОХД. 

От разгледаните през 2010 год.- 2 броя НЧХД, са свършени- 1 бр. или 50 % в 

тримесечен срок. За сравнение през 2009 год. разгледани - 9 броя НЧХД, свършени са- 8 бр. 

НЧХД, от които 4 броя или 50 % в тримесечен срок, през 2008 г. разгледани са 19 броя, 

свършени 14 броя НЧХД, от които 4 броя или 28. 57 % в тримесечен срок и през 2007 г. – са 

свършени 12 броя дела, от които в тримесечен срок 9 броя или 75 %. Броя на този вид дела за 

2010 г. е пренибрижимо малък, за да се прави сравнителен анализ с предходните години.  
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От разгледаните 28 броя АНД по чл. 78А от НК за 2010 год., са свършени 26 броя 

дела, от които 25 бр. или 96, 15 % в тримесечен срок. За сравнение през 2009 г. са свършени 

15 броя дела, от които 13 бр. или 86,67 % в тримесечен срок, през 2008 г. са свършени 8 броя 

дела, от които 7 броя или 87. 50 % в тримесечен срок и през 2007 г. – свършени са 17 броя 

дела, от които 13 броя или 76. 47 % свършени в тримесечен срок, т. е. за отчетната година е 

налице подобрение на срочността спрямо всички предходни години  

От разгледаните през 2010 год.- 37 броя ЧНД, свършени са 34 броя, от тях в 

тримесечен срок 34 броя или 100 %. За сравнение през 2009 г.- 48 броя ЧНД, свършени са 48 

броя, от тях в тримесечен срок 46 броя или 95, 83 % и през 2008 г.- 48 броя НЧД, свършени 

са 44 броя, от тях в тримесечен срок са свършени 43 броя дела или 97. 73 %, т. е. през 

отчетния период се наблюдава устойчива тенденция по този показател. 

По видове свършените ЧНД са както следва: 

- Реабилитации за 2010 год. - 2 броя, в тримесечен срок – 2 броя или 100 %, за 

сравнение през 2009 год- 4 броя, в тримесечен срок – 3 броя или 75 %, през 2008 год.- 5 броя, 

от които 5 бр. или 100 % и за 2007 г. – 2 броя, от които 2 броя или 100 % в тримесечен срок.  

- Принудителни медицински мерки от ЗЗ за 2010 год.- свършени 8 броя и всички 8 

бр. в тримесечен срок или 100 %, за сравнение през 2009 год.- свършени 7 броя, от които 7 

бр. в тримесечен срок или 100 %, през 2008 год. свършени 10 броя дела, от които 9 броя или 

90 % в тримесечен срок, през 2007 г. – 14 броя дела, от които 13 броя дела или 93 % в 

тримесечен срок. 

- Кумулации за 2010 год. свършени – 24 броя, от които 24 бр. в тримесечен срок или 

100 %, за сравнение през 2009 г. свършени – 36 броя, от които 35 бр. в тримесечен срок или 

97,22 %, през 2008 год. свършени - 29 броя дела, от които 29 броя или 100 % в тримесечен 

срок и през 2007 г. – 22 броя дела, от които 21 броя или 95. 45 % в тримесечен срок 

ЧНД от досъдебното производство. 

През 2010 год. общо 77 броя, от които 77 бр. в тримесечен срок или 100 %, за 

сравнение през 2009 г. общо 72 броя, от които 72 бр. в тримесечен срок или 100 %, през 2008 

год. общо 108 броя, от които 100 % в тримесечен срок, през 2007 г. – 140 бр. дела, от които 

100 % в тримесечен срок. 

От разгледаните през 2010 год.- 61 броя АНД / жалби срещу наказателни 

постановления /- свършени 49 бр., от които 26 бр. в тримесечен срок или 53, 06 %, за 

сравнение през 2009 год. разгледани - 48 броя АНД, свършени 38 бр., от които 22 бр. в 

тримесечен срок или 57, 89 %, през 2008 г. разгледани 66 броя АНД, свършени 58 броя дела, 

от които 32 броя дела или 55. 17 % в тримесечен срок и през 2007 г. – от свършени 53 бр. 

дела, 40 бр. дела или 75. 47 % са свършени в тримесечен срок. Причините за влошаване на 

срочността по този вид дела, която се наблюдава за 2010, 2009 и 2008 г. се дължат, както на 

обективни, така също и на субективни причини, част от които са несвоевременно 

призоваване на страните, правене на опити за шиканиране на процеса от страните. 

Непосочени точни адреси на жалбоподателите. Обстоятелството, че в по голяма част от 

делата, както жалбоподателите, така също и въззиваемите страни не са от съдебния район на 

РС Чирпан, също допринася за намаляване на срочността. Причините следва да бъдат 

потърсени и в недостатъчното използване на всички процесуални възможности за срочно 

провеждане на процеса.  
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Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 34 броя / 424 бр. дела за 

разглеждане минус 389 броя свършени дела /, от тях НОХД- 16 бр., НЧХД- 1 бр., 78 А от НК- 

2 бр., кумулации – 3 бр. и АНД – 12 бр. За сравнение броя на висящите дела през 2009 г. е 31 

бр., през 2008 г. е 41 бр. и през 2007 г. е 53 бр. Следователно през отчетната година 

значително е намалял броя на несвършените дела спрямо 2008 и 2007 г. и леко се е увеличил 

спрямо 2009 г. 

2.5. Осъдени лица през 2010 г. 

Общо за 2010 год. са осъдени 306 броя лица, от които 282 лица по НОХД, а от тях 

по реда на съкратеното съдебно следствие 110 бр. лица, по чл.78 А от НК - 24 броя лица, за 

сравнение през 2009 г. са осъдени 280 броя лица, от които 266 лица по НОХД, а от тях по 

реда на съкратеното съдебно следствие 111 бр. лица, по чл.78 А от НК - 14 броя лица, през 

2008 год. са осъдени 281 лица, от които 266 лица по дела НОХД, а от тях по реда на 

съкратеното съдебно следствие 115 лица, 5 лица по НЧХД, 9 лица по 78 А от НК и 1 лице по 

ЗБППМН и през 2007 г. са осъдени 356 лица, от които 341 лица по НОХД и 15 лица по чл. 78 

А от НК. Следователно налице е увеличение на броя на осъдените лица спрямо предходните 

2009 и 2008 г. и намаление спрямо 2007 г.  

 

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

следва: 

През 2010 год. наказание лишаване от свобода е наложено на 177 лица, от които на 

92 лица е отложено изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 66 от НК и чл. 

69 от НК, на 11 лица е наложено наказание - глоба, на 87 лица е наложено наказание – 

пробация и на 7 лица са наложени други наказания, за сравнение през 2009 год. наказание 

лишаване от свобода е наложено на 176 лица, от които на 73 лица е отложено изпълнението 

на наложеното наказание на основание чл. 66 от НК и чл. 69 от НК, на 16 лица е наложено 

наказание - глоба, на 71 лица е наложено наказание – пробация и на 3 лица са наложени 

други наказания, през 2008 год. наказание лишаване от свобода е наложено на 163 лица, от 

които на 67 лица е отложено изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 66 от 

НК и чл. 69 от НК, на 3 лица е наложено наказание над 3 до 15 години лишаване от свобода, 

на 18 лица е наложено наказание - глоба, на 74 лица е наложено наказание– пробация и на 8 

лица са наложени други наказания. 

Оправдани лица през 2010 година няма, за сравнение през 2009 година са 5 бр. лица, 

през 2008 година са 2 бр. и през 2007 г. са оправдани 2 лица. 

През отчетния период осъдените лица с ефективни наказания по присъди по НОХД, 

влязли в сила, са 85.  

- Наложени наказания през 2010 год. по НЧХД – няма / срещу 2 лица са образувани 

НЧХД, като по отношение на 1 лице делото е прекратено по спогодба, а по отношение на 

другото лице, делото е висящо към 01. 01. 2011 г. За сравнение през 2009 год. по НЧХД – 

няма наложени наказания / срещу 5 лица са образувани НЧХД и 5 лица са оправдани /, през 

2008 год. по НЧХД са съдени 5 лица, като на 2 лица е наложено наказание лишаване от 

свобода до 3 години, от които на 1 лице е отложено изпълнението на наложеното наказание 

на осн. чл. 66 от НК, на 2 лица е наложено наказание глоба и на 1 лице – пробация. 

Оправдани лица през 2008 г. по НЧХД са 2 лица., през 2007 г.- няма оправдани лица. 

- През 2010 год. наложени наказания- глоба по чл. 78А от НК на 24 лица. За 

сравнение през 2009 г. на 14 лица, през 2008 год. на 9 лица. 

- През 2010 год. има 3 лица, които са признати за виновни, но на основание чл. 183, 

ал. 3 от НК не им е наложено наказание, тъй като преди постановяване на присъдата от 

първата инстанция са изпълнили задължението си и не са настъпили други вредни последици 

за пострадалия. 
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2.7. Качество на правораздавателната дейност за 2010 г. 

През 2010 год. са обжалвани общо 33 броя дела от наказателно правен характер, в 

това число 9 бр. НОХД, 1 бр. НЧХД, 18 бр. АНД и 5 бр. ЧНД.  

От обжалваните общо 33 дела в ЧРС за отчетния период са върнати от по- горна 

инстанция 24 броя дела. От тях отменени са 3 съдебни акта, от които 2 по АНД / наказателни 

постановления / и 1 ЧНД / кумулация / или 12, 50 % от всички върнати, изменени- 2 съдебни 

акта, от които 2 присъди по НОХД или 8. 33 % от всички върнати дела, потвърдени 19 

съдебни акта, от които 14 броя АНД, 1 брой НОХД и 4 броя ЧНД / от които 2 броя от ДП и 1 

бр. кумулация или 79. 17 % от всички върнати дела. Съотношението между отменените и 

изменени съдебни актове спрямо потвърдените е 20, 83 % отменени и изменени и 79, 17 % 

потвърдени. 

За сравнение през 2009 год. са обжалвани общо 24 броя дела от наказателно правен 

характер, в това число 10 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, 9 бр. АНД и 3 бр. ЧНД. От обжалваните 

общо 24 дела в ЧРС за отчетния период са върнати от по- горна инстанция 24 броя дела. От 

тях отменени са 7 съдебни акта, от които 3 по АНД / наказателни постановления / или 29,17 

% от всички върнати, изменени- 1 съдебен акт, от които 0 бр. АНД или 4,17 % от всички 

върнати дела, прекратени 1 брой от които 0 броя АНД или 4,17 % от всички върнати дела, 

потвърдени 15 съдебни акта, от които 6 броя АНД или 62,50 % от всички върнати дела. 

Съотношението между отменените и изменени съдебни актове спрямо потвърдените е 34,78 

% отменени и изменени и 65,22 % потвърдени. През 2008 г. са обжалвани общо 31 дела от 

наказателно правен характер, в това число 8 броя НОХД, 4 броя НЧХД, 1 брой по чл. 78 А от 

НК, 1 брой ЧНД и 17 броя АНД. От обжалваните общо 31 дела в ЧРС за отчетния период са 

върнати от по- горна инстанция 21 броя дела. От тях отменени са 7 съдебни акта, от които 6 

по АНД или 33. 33 % от всички върнати, изменени- 2 съдебни акта, от които 1 АНД или 9. 52 

% от всички върнати дела, потвърдени 12 съдебни акта, от които 7 АНД или 57. 14 % от 

всички върнати дела, прекратени дела от по- горната инстанция няма. Съотношението между 

отменените и изменени съдебни актове спрямо потвърдените е 42,86 % отменени и изменени 

и 57,14 % потвърдени. И през 2007 г. са обжалвани общо 44 дела от наказателно- правен 

характер, в това число 17 броя НОХД, 8 броя ЧНД и 19 броя АНД. От обжалваните общо 44 

броя дела в ЧРС за отчетния период са били върнати от по- горна инстанция 35 броя дела. От 

тях отменени са 13 съдебни акта или 37,14 % от всички върнати, изменени 2 съдебни акта 

или 5,71 % от всички върнати дела, потвърдени 17 съдебни акта или 48,57 % от всички 

върнати дела, прекратени 3 или 8, 57 % от всички върнати дела. Като съотношението между 

отменените и изменени съдебни актове спрямо потвърдените е 46,88 % отменени и изменени 

и 53,12 % потвърдени.  

С оглед изнесените данни считам, че тенденцията за подобряване качеството на 

съдебните актове спрямо предходните години се запазва и остава трайна във възходяща 

посока. 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 
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3 1  2  3 1  2  3 1  2                 
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Андонов 
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През 2010 год. по 6 броя дела съдебното производство е било прекратено и 

делото върнато на Районна прокуратура Чирпан, като от тях в разпоредително заседание 

5 от съдията- докладчик и 1 в съдебно заседание. За сравнение през 2009 год. по 7 броя 

дела съдебното производство е било прекратено и делото върнато на Районна 

прокуратура Чирпан, като от тях в разпоредително заседание 5 от съдията- докладчик и 2 

в съдебно заседание, през 2008 година по 17 броя дела съдебното производство е било 

прекратено и делото върнато на Районна прокуратура Чирпан, като от тях в 

разпоредително заседание 14 от съдията- докладчик и 3 в съдебно заседание и през 2007 

година са върнати 7 дела. В процентно отношение броя на върнатите на Прокурора дела 

спрямо броя на внесените в РС Чирпан и образувани 127 НОХД с обвинителен акт е 4,72 

%. Следователно е налице значително подобряване на работата на РП Чирпан и органите 

на досъдебното производство спрямо предходните години. Обстоятелството, че броят на 

върнатите дела на Прокурора в разпоредително заседание е много по- висок от броят на 

върнатите в с.з. показва наличието на по- задълбочено проучване на делата от съдията- 

докладчик, а от тук и постигане на процесуална икономия, 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 през 

2008 год. е разгледано 1 дело и е приключило с присъда, в тримесечен срок. Осъдено е 

едно лице и му е наложено общо наказание лишаване от свобода в размер на 3 години, 

което наказание на осн. чл. 66, ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок в размер на 4 

години. 

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

изложението. 

3. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

3.1. Постъпили граждански дела през 2010  г. 

През 2010 год. в Районен съд гр. Чирпан са постъпили 699 броя граждански дела. 

Към 01. 01. 2010 год. са останали несвършени общо 47 броя дела от гражданско- правен 

характер или общо са разгледани през годината 746 бр. дела. За сравнение през 2009 год. 

са постъпили 487 броя граждански дела и са разгледани 547 бр. дела, през 2008 г. са 

постъпили 431 граждански дела и разгледани 535 бр. дела и през 2007 г. са постъпили 553 

бр. дела и са разгледани 631 бр. дела. Налице значително увеличение на постъпилите 

граждански дела спрямо предходните години като спрямо 2009 г. в процентно 

съотношение увеличението е с 43, 50 % 

3.2. Постъпления на делата по видове е както следва: 

През 2010 год. искове по СК – 43 бр. дела / в т. ч. бракоразводни 29 бр. дела, от 

тях 14 бр. по взаимно съгласие, издръжки и изменение на издръжки– 14 бр. /, ведно с 

останалите висящи в началото на отчетния период 7 бр. дела от минали години, през 

годината са разгледани общо 50 бр. дела /. За сравнение през 2009 год. искове по СК – 46 

бр. дела / в т. ч. бракоразводни 30 бр. дела, от тях 10 бр. по взаимно съгласие, издръжки и 

изменение на издръжки– 16 бр. /, ведно с останалите висящи в началото на отчетния 

период 8 бр. дела от минали години, през годината са разгледани общо 54 бр. дела /, през 
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2008 г. – 63 бр. дела / в т.ч. бракоразводни 47 бр. дела, от тях 22 бр. по взаимно съгласие – 

чл. 100 от СК, издръжки и изменение на издръжки – 16 бр. /, ведно с останалите висящи в 

началото на отчетния период 13 бр. дела от минали години, през годината са разгледани 

общо 76 бр. дела и през 2007 г. – общо разгледани дела по СК са 92 бр., т. е. забелязва се 

известна устойчивост в спада на този вид дела през годините за сравнителния период, 

което считам, че се дължи и на наблюдаващото се трайно обезлюдяване и застаряване на 

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

установената в страната трайна тенденция за съвместно съжителство на съпружески 

начала, без да се сключва граждански брак. 

- Облигационни искове - през 2010 са постъпили 30 бр. дела, ведно с останалите 

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

разгледани общо 42 бр. дела. За сравнение през 2009 са постъпили 29 бр. дела и са 

разгледани общо 38 бр. дела, през 2008 г. са постъпили 43 бр. дела и са разгледани общо 

73 бр. дела и през 2007 г. – са разгледани 53 бр. дела. Налице е намаление на този вид 

дела спрямо 2008 и 2007 г. и същото ниво спрямо 2009 г.   

- Вещни искове / в т. ч. и по ЗСПЗЗ / - през 2010 г. в РС Чирпан са постъпили 5 

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

през годината са разгледани общо 10 броя дела. . За сравнение през 2009 г. в РС Чирпан 

са постъпили 10 бр. дела и са разгледани общо 16 броя дела, през 2008 г. са разгледани 

общо 26 бр. дела и през 2007 г. са разгледани 73 бр. дела, т. е. при този вид дела е налице 

значително намаление на броя на постъпилите и разгледани през отчетния период дела 

спрямо предходните години, което се дължи и на приключващата реформа по 

възстановяване на собствеността по “ реституционните закони “. 

- Делби - през 2010 г. са постъпили 10 бр. дела, ведно с останалите висящи в 

началото на отчетния период 8 бр. дела, през годината са разгледани общо 18 бр. дела. За 

сравнение през 2009 г. са постъпили 10 бр. дела и са разгледани общо 27 бр. дела, през 

2008 г. са постъпили 24 бр. дела и са разгледани общо 37 бр. дела и през 2007 г. са 

разгледани общо 38 бр. дела, т. е. по този показател има намаление спрямо предходните 

години 2007 г. и 2008 г. и същото ниво спрямо 2009 г. 

- Искове по КТ - през 2010 г. са постъпили 11 бр. дела, ведно с останалите 

висящи в началото на отчетния период 1 бр. дела, през годината са разгледани общо 12 

бр. дела. За сравнение през 2009 г. са постъпили 8 бр. дела и са разгледани общо 12 бр. 

дела, през 2008 г. са постъпили 18 бр. дела и са разгледани общо 21 бр. дела и през 2007 

г. са разгледани 27 бр. дела. Намаляването на този брой дела считам, че се дължи на все 

по- намаляващата трудова заетост в региона. 

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

чл. 30- ти от ЗЗД- Закон за закрила на детето, откази от наследство, дела по смисъла на 

чл. 127 от СК, дела по чл. 19 от ЗГР, дела по см. на чл. 130 ал 3 от СК и т. н. / през 2010 г. 

са постъпили 126 бр. дела, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 14 

бр. дела, през годината са разгледани общо 140 бр. дела. За сравнение през 2009 г. са 

постъпили 114 бр. дела и са разгледани общо 130 бр. дела, през 2008 г. са постъпили 88 

бр. дела и са разгледани общо 118 бр. дела и през 2007 г. са разгледани общо 105 бр. дела 

Следователно броя на разгледаните дела през отчетната година се е увеличил спрямо 

предходните години. 

- По чл. 410 и чл. 417 ГПК- през 2010 г. са постъпили 474 бр. дела и разгледани 

през годината 474 бр. дела, тъй като няма останали висящи от предходни години. За 

сравнение през 2009 г. са постъпили 270 бр. дела и разгледани 270 бр. дела, през 2008 г. 

са постъпили 184 бр. дела и разгледани през годината 184 бр. дела и през 2007 г. са 
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разгледани 206 бр. дела. Наблюдава се съществено увеличение при този вид дела спрямо 

предходните години като в процентно отношение спрямо 2009 г. възлиза на 75. 60 %. 

Това увеличение считав, че се дължи както на „ опознаване „ и все по- голямо 

приложение от страните на „ новият „ ГПК и в частност т. н. “ заповедно производство “, 

така също и на увеличеното просрочие по кредити и други задължения.  

- По чл. 310 от ГПК / бързо производство /- през 2010 г. са постъпили 19 бр. 

дела, ведно с останалите висящи в началото на отчетния период 4 бр. дела, като през 

годината са разгледани общо 23 бр. дела, от тях 18 броя издръжки и изменение на 

издръжка по СК, 5 броя искове по КТ. За сравнение през 2009 г. са постъпили общо 19 

бр. дела и са разгледани общо 21 бр. дела, от тях 16 броя издръжки и изменение на 

издръжка по СК, 3 броя искове по КТ, през 2008 г. са постъпили и разгледани общо 20 бр. 

дела, от тях 16 броя издръжки и изменение на издръжка по СК и 4 броя искове по КТ, 

през 2007 са разгледани 20 броя дела. По този показател е налице почти еднаквост на 

броя дела през годините. 

Забележка: Сбора 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 2010 г. 

През отчетния период са свършени общо 693 бр. дела, от които в тримесечен 

срок 634 броя дела или 91, 49 % спрямо свършените. За сравнение през 2009 г. са 

свършени общо 500 бр. дела, от които в тримесечен срок 402 броя дела или 80, 40 % 

спрямо свършените, през 2008 г. са свършени общо 475 бр. дела, от които в тримесечен 

срок 357 броя дела или 75. 16 % спрямо свършените и през 2007 г. са свършени 527 бр. 

дела, от които 401 бр. или 76. 09 % са свършени в тримесечния срок. Следователно 

налице е значително увеличение на срочността на свършените в тримесечен срок 

граждански дела, което следва да бъде отдадено най- вече на относително големия брой 

дела разгледани по реда на „ заповедното производство „. При делата разгледани по 

общия ред, както ще стане ясно по- долу, срочността не е на тези добри нива, което 

следва да се отдаде на действието на „ новият „ ГПК, при който бе въведено 

задължението за размяна на книжа между страните, което значително забавя 

приключването на делата в тримесечния срок. Забавянето на делата се обуславя и от 

срещаните от съответната администрация трудности при призоваването на страните, 

предвид промените въведени с „ новия „ ГПК, както и от непознаването на 

процесуалните възможности и от страните и длъжностните лица при Кметствата за 

своевременно призоваване и връчване на съдебните книжа. 

3.4. Свършени дела през отчетния период по видове: 

- Искове по СК – през 2010 г. са свършени 42 бр. дела, от тях в тримесечен срок 

са свършени 35 бр. дела или спрямо свършените 83. 33 %. За сравнение през 2009 г. са 

свършени 47 бр. дела, от тях в тримесечен срок са свършени 28 бр. дела или спрямо 

свършените 59. 57 %, през 2008 г. са свършени 68 бр. дела, от тях в тримесечен срок са 

свършени 42 бр. дела или спрямо свършените 61. 76 %. 

- Облигационни искове – през 2010 г. са свършени 32 бр. дела, от тях в 

тримесечен срок са свършени 18 бр. дела или спрямо свършените 56. 25 %. За сравнение 

през 2009 г. са свършени 26 бр. дела, от тях в тримесечен срок са свършени 19 бр. дела 

или спрямо свършените 73. 08 %, през 2008 г. са свършени 64 бр. дела, от тях в 

тримесечен срок са свършени 21 бр. дела или спрямо свършените 32. 81 %. 



 18 

- Вещни искове / в т. ч. и по ЗСПЗЗ / - през 2010 г. са свършени 6 бр. дела, от тях 

в тримесечен срок 4 бр. дела или спрямо свършените 66. 67 %. За сравнение през 2009 г. 

са свършени 11 бр. дела, от тях в тримесечен срок 4 бр. дела или спрямо свършените 36. 

36 %, през 2008 г. са свършени 20 бр. дела, от тях в тримесечен срок 7 бр. дела или 

спрямо свършените 35 % . 

И при трите вида дела се отчита съществено увеличение на срочността, което се 

дължи на положените усилия на съставите разглеждащи този вид дела. 

- Делби – през 2010 г. са свършени 9 бр. дела, в тримесечен срок са свършени 2 

бр. дела или спрямо свършените 22. 22 %. За сравнение през 2009 г. са свършени 19 бр. 

дела, в тримесечен срок са свършени 5 бр. дела или спрямо свършените 26. 32 %, през 

2008 г. са свършени 20 бр. дела, в тримесечен срок са свършени 6 бр. дела или спрямо 

свършените 30 %, ниските стойности по този показател се дължат на усложнения ред 

предвиден в ГПК за разглеждане на делбените дела, който по същество не беше променен 

с „ новия „ ГПК.  

- Искове по КТ – през 2010 г. са свършени 7 бр. дела, в тримесечен срок са 

свършени 4 бр. дела или спрямо свършените 57. 14 %. За сравнение през 2009 г. са 

свършени 11 бр. дела, в тримесечен срок са свършени 7 бр. дела или спрямо свършените 

63. 64 %, през 2008 г. са свършени 17 бр. дела, в тримесечен срок са свършени 6 бр. дела 

или спрямо свършените 35. 29 %. 

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

чл. 30- ти от ЗЗД, откази от наследство, дела по см. на чл. 127 ал. 2 от СК, дела по 

смисъла на чл.130 ал. 3 от СК, дела по чл. 19 от ЗГР и т. н. / - през 2010 г. са свършени 

123 бр. дела, от тях в тримесечен срок 97 бр. дела или спрямо свършените 78. 86 %. За 

сравнение през 2009 г. са свършени 116 бр. дела, от тях в тримесечен срок 69 бр. дела или 

спрямо свършените 59. 48 %, през 2008 г. са свършени 102 бр. дела, от тях в тримесечен 

срок 72 бр. дела или спрямо свършените 70. 59 %. Налице е значително увеличение на 

срочността по този вид дела спрямо предходните години. 

- По чл. 410 и чл. 417 от ГПК през 2010 г. - 474 бр. дела, всички са свършени в 

тримесечен срок или 100 %. За сравнение през 2009 г. - 270 бр. дела, всички са свършени 

в тримесечен срок или 100 % и през 2008 г.- 184 бр. дела, всички са свършени в 

тримесечен срок или 100 %. 

- По чл. 310 от ГПК / бързо производство / през 2010 г. са свършени - 18 бр. дела 

от тях в тримесечен срок 15 бр. дела или спрямо свършените 83. 33 %. За сравнение през 

2009 г. - 15 бр. дела от тях в тримесечен срок 15 бр. дела или спрямо свършените 100 %, 

през 2008 г.- 18 бр. дела, от тях в тримесечен срок 16 бр. дела или спрямо свършените 88, 

89 %, 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. 2010 

г. общо 53 броя граждански дела / брой дела за разглеждане – 746 минус брой свършени 

дела – 693 /. За сравнение несвършени дела през годините са както следва: през 2009 г. - 

47 броя дела, през 2008 г. - 60 броя дела и през 2007 г. – 104 бр. дела. Следователно е 

налице значително намаление на броя на останалите несвършени дела спрямо 

предходните 2008 и 2007 г. и незначително увеличене спрямо 2009 г., което от една 

страна се дължи на нормализирането на действителната натовареност на съдиите при РС 

Чирпан, а от друга по отношение на намалената срочност спрямо 2009 г., на 

командироването на районен съдия Олга Георгакева в друг съд, а именно в РС- Пловдив 
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и то в последното тримесечие на 2010 г., което наложи преразпределението на 

несвършените й граждански дела на други съдии докладчици. 

 

3.5. Качество на правораздавателната дейност за 2010 г. 

През 2010 г. са обжалвани общо 41 съдебни акта. От тях върнати от по- горна 

инстанция 17 броя, останали нерешени от по- горна инстанция 25 броя. От върнатите 

дела, отменени са 8 съдебни акта или 47, 05 % от всички върнати дела, 9 броя съдебни 

акта са потвърдени или 52, 94 % от всички върнати дела. Следователно процентното 

съотношение между отменените спрямо потвърдените актове е както следва: 47. 05 % 

отменени и 52. 94 % потвърдени.  

За сравнение през 2009 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, 

обезсилен е 1 съдебен акт или 4,17 % от всички върнати дела, 18 броя съдебни акта са 

потвърдени или 75,00 % от всички върнати дела. Следователно процентното 

съотношение между отменените и обезсилени спрямо потвърдените актове е както 

следва: 25,00 % отменени и изменени и 75,00 % потвърдени. През 2008 г. са обжалвани 

общо 51 съдебни акта. От тях върнати от по- горна инстанция 25 броя, останали 

нерешени от по- горна инстанция 26 броя. От върнатите дела, отменени са 7 съдебни акта 

или 28,00 % от всички върнати дела, 14 съдебни акта са потвърдени 56,00 % от всички 

върнати дела, изменени 1 съдебен акт или 4,00 % от всички върнати дела и прекратени 3 

съдебни акта от всички върнати или 12,00 %. Следователно процентното съотношение 

между отменените и изменените спрямо потвърдените актове е както следва: 36,36 % 

отменени и изменени и 63,64 % потвърдени. През 2007 г. са обжалвани общо 46 съдебни 

акта. От тях върнати през отчетния период 19 броя, от тях потвърдени 6 съдебни акта или 

31. 58 % от всички върнати дела, отменени 11 съдебни акта или 57. 89 % от всички 

върнати дела и прекратени 2 съдебни акта или 10. 53 % от всички върнати дела. 

Следователно съотношението между отменените и потвърдени актове е както следва: 

64,71 % отменени и 35,29 % потвърдени.  

От изнесените по- горе данни се установява, че за отчетната 2010 г. е налице 

влошаване на работата на гражданските състави при РС Чирпан по този показател спрямо 

предходната 2009 г. и 2008 г., което се дължи на големия брой отменени определения по 

така наречените заповедни производства. От всички 8 съдебни акта отменени от по- 

горна инстанция, 7 са определения по заповедните производства по см. на чл. 410 и чл. 

417 от ГПК. Това се дължи, както на противоречивата практика въведена от различните 

съдилища, така също и на еднородна, повтаряща се грешка, от страна на съдиите при РС- 

Чирпан / по 3 от отменените определения /, която грешка е обсъдена от съставите 

разглеждащи граждански дела. 
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3.6. Сравнителна таблица на обжалваните граждански дела по съдии 

Съдии 

О
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ж
ал

в
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и
 д

ел
а 

Р
еш

ен
и

 о
т 

ІІ
-р

а 

и
н

ст
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ц
и

я
 

От тях: 

Потвърдени Отменени Изменени Обезсилени 

р
еш

ен
и

я
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п
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ед

ел
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я
 

р
еш
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и

я
 

о
п

р
ед
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ен

и
я
 

р
еш

ен
и

я
 

о
п

р
ед

ел
ен

и
я
 

р
еш

ен
и

я
 

о
п

р
ед

ел
ен

и
я
 

Т. Колев 5 2 1   1     

Пл. Андонов 11 4 2  1 2     

А. Динков 16 5 1 1  3     

О. Георгакева 9 5 3 1  1     

Всичко: 41 17 7 2 1 7     

 

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 2010 г. в РС Чирпан са постъпили общо 1 092 дела / граждански и 

наказателни / от всички видове. 

 

Средно месечно постъпление на един съдия на база 12 месеца е 24, 38 общо за 

всички постъпили дела. 

За сравнение през 2009 г. е 20, 36 общо за всички постъпили дела, през 2008 г. е 

20, 77 и през 2007 г. е 24, 85 общо за всички постъпили дела. Следователно през тази 

година се наблюдава известно увеличение на средно месечното постъпление спрямо 2009 

и 2008 г., което се връща на нивата от 2007 г.  

Средно месечно постъпление по съдии на база 12 месеца / на действително 

отработени човекомесеци, като от работните месеци е извадено времето, през което всеки 

съдия е бил в платен годишен отпуск /, е както следва:  

Тихомир Колев- граждански дела 19, 24, наказателни дела 13, 19 или общо 32, 

43. Общо за годината разгледани граждански дела 178 бр. и наказателни дела 122 бр. или 

общо 300 бр. 
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Пламен Андонов- граждански дела 17, 18, наказателни дела 14, 46 или общо 31, 

64. Общо за годината рагледани граждаски дела 177 бр. и наказателни дела 149 бр. или 

общо 326 бр. 

Атанас Динков- граждански дела 25, 70, наказателни дела 10, 20 или общо 35, 

90, общо за годината рагледани граждаски дела 257 бр. и наказателни дела 102 бр. или 

общо 359 бр.  

Олга Георгакева – граждански дела 19. 14, наказателни 7, 28 или общо 26,42 

Общо за годината рагледани граждаски дела 134 бр. и наказателни дела 51 бр. или общо 

185 бр. 

 

5. ДРУГИ ПРОБЛЕМИ 

През отчетната 2010 година почти всички съдебни актове са изготвени в 

предвидените законови срокове. Значително забавяне на изготвянето на съдебни актове 

не бе допуснато. Няма и подадени жалби за бавност по см. на чл. 217а от ГПК / отм. /. 

Няма подадени и молби за определяне на срок при бавност по смисъла на чл. 255 от ГПК 

/ нов /. 

През 2010 година, както и през последните години, всички районни съдии бяха 

групирани с постоянен секретар- протоколист, което доведе до по- голям синхрон при 

провеждането и подготовката на съдебните заседания. Тук е мястото да се отбележи, че 

секретар– протоколистите, освен че изпълняваха задълженията си, произтичащи от 

ПАРОАВАС, се включваха и подпомагаха съдиите при изписването / техническо такова / 

на съдебните актове. 

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. 

 

ІІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Статистически данни  

       През цялата 2010 година съдебно изпълнителната служба при РС работи с един 

държавен съдебен изпълнител Иванка Колева, която е с 14 години юридически стаж.   

       Постъпилите през 2010 година изпълнителни дела са общо 135 броя. Към тях следва 

да се прибавят и останалите несвършени от предходни години 1061 бр. дела или общо 

дела за разглеждане през цялата година 1196 броя. Преобладават делата, образувани за 

събиране на парични вземания в полза на ЮЛ  постъпили 100 бр. и съставляващи 74% от 

всички постъпили дела, и в полза на граждани – 35 бр. дела, съставляващи 26%.  От 

делата в полза на ЮЛ  51 бр. са дела с взискатели банки и 49 бр. други. 

      Свършени през годината са 160 бр. дела, което съставлява 14%  от всички висящи 

дела и 118% спрямо постъпилите дела. 

      Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2010 година са общо 1036 броя, но 

от тях  136 бр. дела са обезпечителни производства и въпреки извършените действия по 

тях те не се прекратяват, а делата за издръжка са 241 бр.   

      Средното месечно постъпление  за 2010 год. е 11,25 броя дела. 
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      Средно месечно съдебния изпълнител е приключвал 13,33 броя дела. 

      През 2010 година  са насрочени общо 85 изпълнителни действия, преобладаващи 

описи  и публични продажби на недвижими имоти. 

       През 2010 година е няма постъпили жалби против действията на държавния съдебен 

изпълнител.  

 

          ІІ. Сравнителен анализ за последните 4 години 

          Съпоставени, данните за четирите години изглеждат така : 

  

  

Година 

Останали  

несвършени 

към 01.01. 

брой дела 

Постъпили  

  

  

брой дела 

Свършени  

  

  

брой дела 

Останали 

несвършени 

към 31.12. 

брой дела 

2007 1139 254 336 1057 

2008 1057 216 209 1064 

2009 

  

1064 

  

  

104 

  

  

107 

  

  

1061 

  

  

2010 1061 135 160 1036 

  
        Сравнителният анализ на постъпленията за последните 4 години показва увеличение 

на броя на постъпилите дела спрямо 2009 г. и намаление спрямо 2008 г. и 2007 година. 

Забелязва се  тенденция ЮЛ с монополно изпълнение в сферата на услугите /Банки, ВИК 

и др./, по издаден изпълнителен лист на основание чл.417 от ГПК , и най вече поради 

това, че седалището  им е в областния град, да възлагат на частни съдебни изпълнители 

събирането на вземанията им. През 2010 година се увеличи броя на дела в полза на 

банките. 

       Като цяло се забелязва тенденция  на запазване броя на останалите несвършени дела 

към 31.12.2010 година спрямо предходната година. 

          ІІІ. 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 достатъчно 

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. 
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        От 2006 година е планирано създаване на съвременен софтуер и изграждане на 

единна база данни, 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. Не е въведен и регистър на длъжниците. 

   

 IV. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА  

        През 2010г. в РС Чирпан е работил един съдия по вписванията- Антония Стоянова 

Дрезгачева.  

        Дейността му 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 с намаляване броя на вписванията в определените 

по – долу категории, като извършените вписвания през 2010 г. са с 3585 броя по – малко 

в сравнение с предходната 2009 година. За първи път от няколко години насам 

вписванията, отбелязванията и заличаванията, извършвани в РС- Чирпан бележат такъв 

драстичен спад. Причината за това е тенденцията на занижено търсене на пазара на 

недвижими имоти и икономическата криза, в която се намира страната. 

 

        1.Сравнителен анализ за последните 3 години 
 

Вид   2007    2008    2009   2010 

 

Продажби    1437    1678    1583   1412 

Дарения      267      226      248     153 

Наеми      252        68      131     209 

Аренди      877    2219    4336   1299 

Делби      257      266      233     112 

Дог.ипотеки      110      104        45       51 

Зак.ипотеки        27        14        10         8 

ИМ        15          9        21       14 

АДС        69        67        21       82 

АОС        57      181      160     287 

Възбрани        89        73      176     226 

Общо 

вписвания 

 

    4082  

 

     5756 

 

    8063 

 

  4478 

 

        Анализирайки вида на вписванията, посочени в таблицата не можем да не 

отбележим, че значително е намалял броя на вписаните договори за аренда – от 4336 броя 

за 2009 г.  на 1299 бр. за 2010 г. Това намаление не се дължи само на цикличноста на този 

вид вписвания, но и на увеличението на нотариалните такси, които земеделските стопани 

плащат за заверката им. Тенденцията на намаляване на броя на продажбите и тази година 

се запазва, но за сметка на това все повече от сделките се извършват на реалната 

продажна цена, а не по данъчна оценка. За втора поредна година броят на ипотеките – и 

договорни и законни – остава малък. Същевременно с това са се  увеличили възбраните и 

то най – вече, тези налагани от частните съдебни изпълнители. Причината –  

нарастналият брой необслужвани кредити от физически и юридически лица в резултат на 

икономическата криза.  

 

         През отчетната 2010 г. съдията по вписванията  е разпоредил изготвянето на общо 

4117 бр. справки, от които удостоверения – 445 бр.; устни справки – 164 бр.; преписи на 
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нотариални актове -  973 бр.; писмени справки към държавни органи, банки, съдилища  - 

2535 бр. 

          Регистрирани са два отказа, които не са обжалвани. 

 

V. СЛУЖБА “ БЮРО СЪДИМОСТ ”  

 

В Служба “ Бюро съдимост ” към Районен съд Чирпан работи един съдебен 

деловодител по “ ЛОТ- 4 ” 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 годината, 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 ЛОТ-4, се отстраниха нередностите които 

съпътстваха през предходните години работата на „ Бюро съдимост ” към РС- Чирпан .  

1. Статистически данни и сравнителен анализ. 

За 2010 год. са издадени общо: 5 472 броя , както следва , 

1901 броя – По молба на граждани  

1085 броя - За МВР и Прокуратури  

2486 броя - Справки за други съдилища,  

За сравнение през 2009 год. са издадени общо 5631 броя справки за други 

съдилища, МВР и Прокуратури и свидетелства за съдимост за граждани, през 2008 год. са 

издадени общо 3 328 бр. справки за други съдилища, МВР и свидетелства за съдимост за 

граждани, през 2007 год. са издадени общо 3 861 бр.справки за други съдилища, МВР и 

свидетелства за съдимост за граждани. 

Налице е запазване броя на издадените свидетелства за съдимост и служебни 

справки, спрямо 2009 год. и значително повече издадени спрямо предходните години на 

отчетния период, което се установява и от сравнителния анализ . 

Констатираните затруднения през предходните години при статитистическата 

отчетност при “ Бюро съдимост “ при ЧРС са отстранени, тъй като всички съдилища 

работят с новата единна информационна система CSCS АИС “ Бюро съдимост “ . 

Със Заповед № 179 от 28.12.2010 година , на осн. чл.51 вр. ал.3 от Наредба № 8 

от 2008г.” за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост” 

Председателя на съда извърши проверка на „Бюро съдимост” при РС-Чирпан за периода 

01.01.2010-28.12.2010 година. Нарушения не са констатирани по организацията за 

издавене на свидетелства за съдимост .Спазва се разпоредбата по чл.44 вр. чл.23 т.1 от 

Тарифата за държавните такси.  

Относно, указанията по Писмо от 21.06.2010г. на Комисия ”Профисионална 

квалификация, информационни  технологии и статистика” към ВСС за създаване на 

организация в „Бюрата за съдимост”за въвеждане на невъведените бюлетини ,е издадена 

Заповед на Председателя на съда за откриване на второ работно място в помощ на 

титуляра на БС към РС-Чирпан. Въпреки това ,поради големият обем на бюлетини на 

осъдени лица, които са „Архив” на Бюрото за съдимост / около 6000 бр. /,към края на 

отчетния период същите не са въведени в пълният им размер. Касае се за бюлетини на 

осъдени лица родени преди 1930 г. 
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VI.  СГРАДЕН   ФОНД  

 

Районният съд гр.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 02.09.2008 

г. сградата е отдадена за безвъзмездно ползване за още 5 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 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 3. Районният 

прокурор на РП Чирпан не веднъж е правил искане за преразпределение на помещенията 

в сградата. Поради невъзможност, това искане не беше прието. От няколко години този 

проблем е поставен пред Главния секретар на МП -г-н Георгиев /тогава/, до Гл.Секретар 

на ВСС и писменно 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 г-жа 

Славка Каменова 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 съоражения / 

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.  

 

VІІ. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ  - ТЕХНИКА , ОБОРУДВАНЕ      

 

През 2010 год. в приход на бюджета на съдебната власт от Районен съд Чирпан 

са внесени както следва: 

- От съдебни такси………160 674,03 лв. 

- От глоби …………………..3 000,00 лв.  

- От конфискации  …………...879,52 лв.  

- От лихви  ……………………..67,94 лв. 

             Като цяло, бюджетната сметка на РС-Чирпан за 2010 год. е с 22 728,00 лв. по – 

малка спрямо 2009 год. 

             По § “Издръжка” при план 40 740,00 лв. за 2010 год. са освоени всички 

средства.За сравнение , през 2009 год. Отпуснатите средства за “Издръжка” са 61 618,00 

лв., а са освоени 55 420,00 лв./което се явява 90%,съгласно разпореждане на ВСС/ 

        Реализирани приходи през 2010 год. от събраните съдебни такси в размер на 97,5% -  

повече спрямо 2009 год. 

Тук е мястото да се отбележи, че действителните разходи са намалени със 

сумата на възстановените стопански разходи от Районна прокуратура –Чирпан и Агенция 

по вписванията, с които се помещаваме в една сграда и сме подписали споразумителни 
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протоколи ,с които в % съотношение си разпределяме стопанските разходи за 

поддръжката на съдебната сграда. В това отношение ,през последните две годи ,както и 

през цялата 2010 год. като трайно утвърждаваща се практика, Агенцията по вписванията 

се явява некоректен пратньор и не привежда в определените за това срокове дължимите 

суми в % съотношение за издръжка /стопански разходи/ . Сумата от 151,96 лв. за 

м.декември 2010 г., която Агенцията по вписванията дължи на РС-Чирпан, бе приведена 

в края на м.декември, след приключване на финансовата година. В дадения случай стана 

невъзможно ползването на тази сума, например за канцеларски разходи, така необходими 

за нас.  

Към мес.декември 2010 год. съдиите и съдебните служители работят с техника 

доставена по разпределение от 2007 г. и 2009 год. През 2010 год.въпреки острата нужда 

за подмяна на поне 3 /три/броя компютърни системи, поради ограничения бюджет и 

недостиг на финансови средства нямаме закупена нова техника. По този показател и в 

предвид увеличаващият се обем на информация и внедряването нови програмни 

продукти, Районен съд Чирпан за момента не е обезпечен. 

Разполагаме със следните програмни продукта, които се използват рационално: ” 

Апис- право”,”Апис- финанси”, ”ТЕРЕЗ”-работна заплата , ”Хонорари вещи лица и 

съдебни заседатели”,”Лот-4”, “СИС ” , САС ”Съдебно деловодство”,”Law Choici”-

Случайно разпределение на делата” предоставен от  ВСС ”, Призовки и съобщения по 

ГПК”-, а сред операционните системи, с по- важно занчение ще отбележа Windows Srever 

2003 – лицензиран и предоставен от ВСС. От началото на годината, успешно работи нов 

счетоводен програмен продукт „Бизнес процесор-КОНТО 66” предоставен от ВСС,който 

в края на 2009 г. работи експериментално.  Предоставен е от ВСС и програмен продукт  

 ” Мониторинг и контрол на вещите лица „. В момента този продукт не работи в Районен 

съд-Чирпан ,поради причини независещи от нас, като например неточности в одобрения 

списък на вещите лица и др. 

             През отчетния период са извършени 3/три/ нови инсталации – Две за АИС”Бюро 

съдимост” и една за Law Choice”-Случайно разпределение на делата” 

          През 2010 г. нямаме участници в организирани обучения по нито една от 

ползваните програмни продукти в РСЧирпан.  

         Накратко ,през 2010 година усвоихме и извършихме следните нововъведения , 

- През м. април- успешен опит за участие в On-Line обучение на тема 

”Практичиски аспекти по новия ГПК” /с участието на съдия Ол.Георгакева/ 

- През м. април и м. май – Универсален електронен подпис /Декларация №1 до 

НАП  и  НБД”Население”/ 

- Пред м. май –се осъществиха първите електронни обмени на данни между 

Окръжен съд –Ст.Загора, РС Казанлък и РС Чирпан чрез програма SAS 

/съдебно деловодство/ 

- През м. септември – Изпращане на призовки по Интернет. 

        Изготвените “ Правила за използване на програмни продукти и Интернет в РС 

Чирпан ” от Сист. Администратор се спазват стриктно от служителите на съда. Под 

постоянен контрол се поддържаше доброто техническо състояние на наличната 

компютърна техника в т.ч. сървъри, компютри, монитори и др. включително мрежовото 

оборудване и структурното окабеляване в сградата на РС. Особено внимание е отделено 

и на надеждното съхраняване базата данни на програмните продукти. В момента БД на 

четирите основни програми се съхраняват ежедневно, на две различни места и са 

обновени до последните си версии. Надежна защита на техниката при отпадане на 

напрежението и токови удари, наложи смяната на общо 8/осем/ UPS-a в това число на 

сървъра. С помощта на второ работно място при сис.администратор, по локалната мрежа 

в РС бе пуснат интернет. Това на първо място даде възможност на някои потребители ( 

най- вече съдиите) да ползват интернет услугите. Така бе осигурена и възможността за 

автоматично обновяване на изпозлваните антивирусни програми. От тук бе осигурена и 

възможността за автоматичното публикуване на съдебните актове на централен сайт– 



 27 

един проект финансиран по Оперативна Програма (ОП) “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейският социален фонд.  

Проблеми: 

Като по-сериозен проблем си остава лошото охлаждане в сървърното 

помещение, въпреки допълнително инсталираните 2 бр. вентилатори . 

 

VІІІ. ОБЩИ ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ 

ПЕРИОД. 

И през отчетната 2010 г., въпреки направените изменения и допълнения, 

значително затруднение в работата на РС Чирпан създава Закона за здравето. 

Затрудненията са свързани най- вече с приложението на чл. 146 и следващите от ЗЗ в 

случаите на процедурата по принудително лечение. Предвидените две открити съдебни 

заседания / по назначаване на експертиза и определяне на формата на провеждането на 

експертизата /първо/ и по приемане на експертното заключение и постановяване на СР по 

същество / второ/ /, липсата на процесуална възможност освидетелстваните да бъдат 

задържани в болнично заведение при неявяване в с.з., обстоятелството, че почти във 

всички случаи освидетелстваните не се явяват доброволно в с.з. доведе до многократно 

отлагане на делата и затруднение при издирването и довеждането в с.з. на тези лица. Би 

могло да се предвиди първото по делото с.з. да се провежда като закрито такова, което от 

своя страна ще доведе до процесуална икономия, тъй като по сега действуващи ЗЗ от 

момента на образуване на делото до влизане в сила на завършващия акт не рядко минава 

значителен период от време, през който по същество спрямо освидетелствувания не се 

прилага, каквото и да е било лечение. По този начин не рядко се влошава и 

здравословното му състояние, а и опасността и за околоните. 

Считам, че измененията извършени от Законодателя в ЗЗДН значително 

улесняват работата на съда. Със същите бе премахната съществуващата колизия между 

чл.2 и чл. 3 от Закона, като изрично в нормата на чл.3 бе разширен кръга на лицата, които 

имат право да търсят защита по този закон, което вече съотвествата на легалното 

определение за домашно насилие дадено в чл. 2 от ЗЗДН. Радикална и в правилна посока 

е и промяната на чл. 4, ал. 2 от ЗЗДН. По стария ред в ЗЗСДН представителите на РПУ 

Чирпан, без да са нилице условията на чл. 4, ал. 2 от Закона / действащ преди промяната 

му със ЗЗДН / и без да са осъществили правомощията си по чл. 71 от Закона за 

Министерството на вътрешните работи, задоволявайки да напишат само една бланкетна 

докладна записка, много често без обяснението на извършителя, без съставения протокол 

за наложени мерки и без да посочват обстоятелствата за незабавна съдебна защита, 

препращаха преписката по компетентност на РС Чирпан. При сегашната редакция на 

ЗЗДН пострадалото лице и лицата по чл.8 от ЗЗДН във всички случаи следва да сезират 

съда, а когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то 

може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за 

предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи, като 

последното обаче не е задължително. Считам, че с извършеното, с изменението на 

Закона, „ елиминиране „ на органите на Министерството на вътрешните работи от 

процеса се увеличи срочността на този вид дела, макар и същите да са сравнително малко 

на брой.  

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. 

И през отчетната 2010 г. работата на Районен съд – Чирпан бе 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 
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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, 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 е извършено едно единствено връчване чрез публикация в неофициалния 

раздел на ДВ, тъй като обичайно няма страни които да отговарят на изискванията на чл. 

48 ал. 1 от ГПК, а именно, да нямат адресна регистрация в пределите на страната. Всички 

тези проблеми наред с въведените от новия ГПК изисквания за размяна на книжа между 

страните доведоха до значително забавяне на срочността на разглеждане на гражданските 

дела.  

В нормата на чл. 310 от ГПК в точки от 1 до 6 изчерпателно са посочени 

случаите, при които се разглеждат искове по реда на т.н. “ бързо производство “. И тук, 

въпреки, че се касае за бързо производство е въведено изискването за размяна на книжа 

като съгласно нормата на чл. 312 ал.1 от ГПК срока за отговор е по общия исков ред, т.е. 

едномесечен. Налице са и случаи, при които с исковата молба са заведени обективно 

съединени искове, единия или някои от които са изрично посочени в нормата на чл. 310 

от ГПК, а друг или някой от тях следва да бъдат разгледани по общия ред. Тъй като е 

недопустимо обективно съединяване на искове, ако някой от тях следва да бъде 

разгледан по реда на т.н. “ бързо производство ”, а други по общия ред, в тези случаи се 

налага разделяне на делата от съответния съдия – докладчик- такива дела например са 

трудовите спорове по смисъла на чл. 344, ал. 1, т. 1 до т.4 включително, които не могат да 

се съединяват например с исковете по чл.220, чл.222 и чл.224 от КТ. С влизането в сила 

на новия СК не се внесе съществена яснота в тази насока по делата за упражняване на 

родителските права, местоживеенето на децата и дължимата се издръжката, тъй като в 

нормата на чл. 127, ал. 2 от СК изрично е записано, че ако родителите не постигнат 

споразумение по ал. 1, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето, 

който се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските 

права, личните отношения с детето и издръжката му съгласно чл. 59, 142, 143 и 144 от 

СК, следователно и във вр. с чл. 146, ал. 2 от СК и чл. 310, ал.1 т.6 от ГПК, тъй като искът 

за издръжка се разглежда по реда на бързото производство по Гражданския процесуален 

кодекс, би могло да се приеме, че и останалите изрично посочени искове следва да бъдат 

разгледани по реда на бързото производство, но има достатъчно основания да се 

възприеме практика обратна на посочената. За изясняване на този казус считам, че следва 

ВКС да излезе с тълкувателно решение. 

Изброеното по- горе относно размяната на книжата и визираните срокове 

превръща т. н. “ бързото производство “ в бързо само като понятие, тъй като например 

при наличието на добро желание от съдия- докладчик по стария ред, при действието на 

стария ГПК, едно дело за издръжка, дори съединено с някой от исковете по чл. 127, ал. 2 

от СК, може да бъде разгледано в срок два пъти по- къс от този предвиден в новия ГПК и 

то при спазване на всички процесуални правила. 

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/. 

През отчетният период се наблюдават и проблеми свързани с приложението на 

чл. 211 от ГПК, а именно, при предявяването на насрещен иск, тъй като съгласно нормата 

на чл. 211 ал. 2 от ГПК – предявяването на насрещен иск става по правилата за 
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предявяване на иск, следователно при положение, че ответната страна с отговора си, 

подаден в срока, предяви насрещен иск, то тогава съдът би следвало да даде нов 

едномесечен срок за отговор от първоначалния ищец, което по същество води до двойна 

размяна на книжа и допълнително забавя срочността при разглеждането на един такъв 

спор. 

Да се надяваме, че тези проблеми, а и множество други 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. 

Изключително успешна се оказа уредбата на така нареченото “ заповедно 

производство “ по смисъла на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от ГПК и сл., като по доброто 

усвояване материята по Глава ХХХVІІ от ГПК от страните и тяхните пълномощници 

доведе до значително увеличаване на броя на делата образувани по см. на чл.410 от ГПК 

през отчетната година. 

Новият СК, който започна да действа на 01.10.2009г., въведе някои абсолютно 

нови положения, предимно касаещи режима на имуществените отношения между 

страните. Въведени бяха три режима на този вид отношения: общност, разделност и 

договорен. За сега обаче, а и смятам дълго време, няма да се стигне до приложението в 

исковете по СК на материята, касаеща договорния режим, въпреки че именно той 

предизвиква най-много коментари. Що се касае до разпоредбите от новия СК относно 

прекратяването на брака, то същите не се различават съществено от тези на отменения 

вече СК. Положителна се явява промяната, според която се премахна служебното 

произнасяне на съда по въпроса за вината за разстройството на брака. Макар и още да не 

са много на брой делата за развод, образувани по новия СК, но вече се забелязва 

положителния ефект от промяната, като все повече стават случаите, в които страните не 

правят искане или дори изрично заявяват, че не желаят съда да се произнася по въпроса 

за вината. От досегашната практика по приложението на новия СК считам, че редица 

неясноти и въпроси поставя приложението на новия чл.127 СК, а именно споровете 

относно родителските права. Не е посочена процедурата по ал.1 на същата разпоредба, 

при която следва да се развие производството при депозирано споразумение относно 

подлежащите на обсъждане в него въпроси. Не става ясно как следва да се процедира и в 

хипотезата на ал.2 на чл.127 СК – в случаите, когато в хода на заведено дело за 

родителските права върху детето родителите постигнат споразумение по ал.1. Тези и 

други въпроси, които ще възникнат в процеса на работа смятам, че трябва да бъдат по-

детайлно уреждани още с написването на новия закон, а не с последващи негови 

допълнения и изменения, което още повече затруднява работата на практикуващите 

юристи и в частност на съдията, в чиито ръце е решаването на делото. 

През отчетната 2010 г. - по реда на по реда на чл. 371 – чл. 374 от НПК в РС 

Чирпан са разгледани 68 броя НОХД за сравнение през 2009 г.- 63 броя НОХД, през 2008 

г- по реда на чл. 371 – чл. 374 от НПК в РС Чирпан са разгледани 62 броя НОХД, през 

2007 г. са разгледани 37 дела.  

От горното се налага извода, че институтът на съкратеното съдебно следствие, 

въведен с новия 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 делата.  
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През настоящият отчетен период влезе в сила изменената редакция на чл. 58а 

от НК, като същата се явява приложима по наказателни производства, образувани за 

деяния, извършени след влизането й в сила. Формулировките, визирани в цитираната 

разпоредба на чл. 58а от НК са твърде неясни и пораждат затруднения във връзка с 

тълкуването и практическото им приложение. На първо място се налага тълкуване 

относно това дали тази норма е материално правна или процесуално правна с всички 

произтичащи от това последици. Неясноти и затруднения буди и тълкуването на ал. 3 от 

цитирания чл. 58а от НК относно пределите на наказанията. По наша преценка 

необходимо е със закон за изменение и допълнение на НК да се измени нормата така, че 

разпоредбите в нея да не пораждат съмнения относно тълкуването и прилагането й. 

Считаме, че в този си вид, същата представлява потенциален източник на противоречива 

съдебна практика и в случай, че не бъде променена по законодателен ред, необходимо е 

ВКС на РБългария да постанови тълкувателно решение, с което да изясни волята на 

законодателя. В предходния годишен доклад бе обърнато внимание на несъответствието 

и дисхармонията в разпоредбите на глава 27 и глава 29 от НПК относно вида и размера на 

налаганите по реда на тези глави наказания. Изменената редакция на чл. 58а от НК и 

както и измененията в предвидените в особената част на НК наказания за отделни 

престъпления, до голяма степен спомогнаха за преодоляването на това несъответствие, 

поради което същите по наша преценка представляват стъпка в правилната посока. 

 

ІХ.З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Колективът на Районен съд гр. Чирпан през отчетната 2010 г. работи съзнателно 

и отговорно, всички заедно постигнахме добри резултати, за което най- сърдечно Ви 

благодаря. 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………. 

                                                                  / Тихомир Колев / 


