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Годишният доклад за 2016 г. отразява дейността на Районен съд -

Панагюрище в изпълнение на задълженията по чл.117 от Конституцията 
на Република България - защита на правата и законните интереси на 
гражданите, юридическите лица и държавата, както и по чл.7 и чл.8 от 
Закона за съдебната власт – справедливо и безпристрастно правосъдие, 
при точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички. Докладът е 
изготвен съгласно изискванията на чл.80, ал.1, т.13 от ЗСВ при спазване 
указанията на ВСС за обхвата и структурата на годишните доклади. 
Докладът е съобразен и с изискванията, дадени с писмо  изх. № РД-03-32 
от 19.01.2017 г. на Окръжен съд - Пазарджик с цел уеднаквяване на 
критериите  за отчета на дейността на районните съдилища в рамките на 
съдебния район. 
 

Съдебният район на Районен съд - Панагюрище включва 
Общините Панагюрище и Стрелча, като осъществява своята 
правораздавателна дейност върху население от 28 146  души (съответно 
4 691 - общ.Стрелча и 23 455 - общ.Панагюрище), съгласно актуални 
данни от Националния статистически институт. Община Панагюрище 
включва един град и 9 села - с.Оборище, с.Поибрене, с.Сребриново, 
с.Бъта, с.Баня, с.Панагюрски колонии, с.Попинци, с.Левски, с.Елшица. 
Община Стрелча включва един град и 4 села - с.Дюлево, с.Блатница, 
с.Смилец и с.Свобода.  

         I. Кадрова обезпеченост 
         1. Съдии 
         Районен съд – Панагюрище  разполага с 3 магистратски щата, 

както следва: 
- административен ръководител (председател) - 1 
- съдии – 2  

За периода от  01.01.2016 г. до 23.03.2016 г.  включително в РС 
Панагюрище са работили трима съдии - съдия Диана Стателова, съдия 
Цвятко Мангов, както и Административния ръководител - Председател 
съдия Снежана Стоянова. С решение на Висшия съдебен съвет по 
Протокол № 15 от заседание, проведено на 24.03.2016 г. съдия Цвятко 
Мангов е освободен от заеманата длъжност „съдия в Районен съд – 
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Панагюрище“, считано от 24.03.2016 г. на основание чл.165, ал.1, т.2 от 
ЗСВ – подаване на оставка. 

В периода от 24.03.2016 г. до 31.12.2016 г. в съда са работили 
двама съдии – съдия Диана Стателова и Председателя съдия Снежана 
Стоянова. 

 Към 31.12.2016 г. в РС Панагюрище има един свободен щат за 
съдия.  

С писмо от 19.04.2016 г. на Председателя на РС – Панагюрище, 
Комисията по предложенията и атестирането към ВСС е уведомена за 
овакантяването на длъжността, с оглед заемането й  чрез конкурс. До 
момента такъв не е нарочен. 

Предвид числеността на съдиите не са обособени гражданска и 
наказателна колегии, но е постигната известна специализация по 
основните материи с високо процентно разпределение  на наказателните 
дела за сметка на ниското такова по същинските граждански дела и 
обратно при съдиите Стоянова и Стателова. 

 Съдебно-изпълнителната служба към РС Панагюрище по щат се 
състои от един държавен съдебен изпълнител. За цялата  2016 г. щатът е  
зает.  

 В щатната численост на РС Панагюрище е предвиден един съдия 
по вписванията. За цялата 2016 г. щатът е зает.  

 Съдия Снежана Стоянова притежават ранг „съдия в АС". 
 С решение на Съдийската колегия на ВСС от заседание, 

проведено на 08.11.2016 г. съдия Диана Стателова е повишена на място в 
по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението.  

 През 2016 г. няма поощрени съдии по реда на ЗСВ. Няма наказани 
съдии по същия ред, нито такива, спрямо които да е приложен чл.327 от 
ЗСВ.  

 Към 31.12.2016 година  стажът на съдиите в Районен съд - 
Панагюрище е както следва: 

 Председателят  Снежана Стоянова има съдийски стаж 1 година и 9 
месеца, като общият й магистратски стаж е 13 години, от които 11 г. 3 
месеца - прокурор в РП. 

Съдия Диана  Стателова има 11  години и 2 месеца съдийски стаж 
и 7 години и 3 месеца стаж като съдия по вписванията и нотариус. 
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Държавният съдебен изпълнител Парашкева Дееничина заема 
длъжността от 34 години и 8 месеца. Същата има необходимия 
осигурителен стаж и възраст за пенсиониране. 

Съдията по вписвания Емилия Лалева заема длъжността от 9  
години и 6 месеца. 

Относно кадровата обезпеченост със съдии, считам че щатът е 
недостатъчен. С напускането на съдия Мангов натовареността на 
останалите двама съдии се повиши чувствително. По тази причина и с 
цел намаляване висящността на гражданските дела, по молба на 
Председателя на съда, Председателят на Окръжен съд - Пазарджик 
командирова трима съдии от Районен съд - Пазарджик за разглеждане на 
общо 20 броя граждански дела на доклад на съдия Стателова до 
приключването им. От тези 20 дела към 31.12.2016 г. командированите 
съдии успяха да приключат 7 дела. 

Според актуалните данни от Системата за изчисляване 
натовареността на съдиите индексът на натовареност на съдия Стоянова 
за 2016 г., формиран от делата е 117,53. С включването на 
допълнителните дейности като административен ръководител и доклад 
Бюро «Съдимост», индексът се повишава до 153,78, което представлява 
висока натовареност, според чл. 16, ал.2 от Правилата за оценка на 
натовареността на съдиите. Индексът на натовареност на съдия 
Стателова е 136,25, което също представлява висока натовареност. Тези 
данни сами по себе си обосновават необходимостта от заемане на 
свободния щат за длъжността «съдия», свободен към 31.12.2016 г. чрез 
обявяването на конкурс. Известно е, че правомощието за обявяване на 
конкурс е на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет. 

 
   2. Администрация: 
   Районен съд – Панагюрище  разполага към 31.12.2016 г. с 14 

щата за съдебни служители, разпределени, както следва: 
   - обща администрация – 5: административен секретар - 1, главен 

счетоводител - 1, системен администратор – 1, чистачи - 2. Две от 
длъжностите от общата администрация – административен секретар и 
главен счетоводител са ръководни. Длъжността системен администратор 
е експертна, а длъжността чистач е техническа. 
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    - специализирана администрация – секретар-протоколисти - 3, 
деловодители - 2, единият от които гражданско деловодство, а вторият -
наказателно деловодство, деловодител в "Бюро съдимост" - 1, секретар 
„СИС” - 1, архивар – 1  и призовкар – 1. 
Забележка: Архиварят съвместява и длъжността „регистратор”.  

 
С решение на Съдийската колегия на ВСС от заседание, проведено 

на 07.06.2016 г. щатната численост на Районен съд – Панагюрище беше 
намалена с 1 щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“. 
Щатната численост беше намалена след освобождаването от длъжност 
на съдебния деловодител – гражданско деловодство, поради 
пенсиониране. Функциите на съдебен деловодител гражданско 
деловодство бяха поети от деловодителя в СИС, на който беше връчена 
нова длъжностна характеристика. Съдебният секретар СИС, наред с 
функциите си на секретар прие и деловодните такива, предвид което на 
служителя също беше връчена нова длъжностна характеристика. Това 
вътрешно разместване беше направено от административния 
ръководител предвид нуждите на съда и минималния брой постъпления 
на дела в СИС за 2015 г. и 2016 г., което не оправдава наличието на 
двама съдебни служители в службата. 

Към 31.12.2016 г. всички щатни бройки са заети.  
През изминалата година няма наложени дисциплинарни наказания 

на съдебните служители. Провеждат се общи събрания на съдебната 
администрация, на които се обсъждат текущи въпроси. 

 
Съотношението магистрати/служители и това между съдиите/ 

съдебните служители е посочено в табичен вид и е следното:  
съд съдии ДСИ съдии по 

вписвания 
служители общо 

Районен съд 
ПАНАГЮРИЩЕ 

 
3 

 
1 

 
1 

 
14 

 
19 

 
Съотношение 

магистрати/служители 
Съотношение 

магистрати, ДСИ, съдии по вписвания/служители 

 
1/4,67 

 
1/2,8 
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  Посоченото съотношение изисква становище за това, дали щатът 

за  съдебни служители  в РС Панагюрище отговаря на действителните 
нужди на съда. Становището е наложително предвид актуалността на 
темата за оптимизиране на съдебната администрация.  

  Наличният състав от съдебни служители е оптимален и следва да 
бъде запазен. 

Тенденцията е към увеличаване на изискванията за работа на 
съдебните служители, като голяма част от справките, които почти 
ежедневно следва да бъдат изготвяни по различни въпроси, изисква 
познания за правораздавателната дейност. Това налага необходимост от 
непрекъснато усъвършенстване и повишаване на професионалните 
умения - необходимост, изискваща физическо време за самоподготовка 
или участия в професионални курсове, а това от своя страна изисква 
кадри. Не може да има съмнение, че при една стагнация на 
администрацията, останалите на работа съдебни служители не биха 
могли да ползват възможности за своето професионално израстване с 
цената на отсъствие от работното място, което би довело до крайно 
негативния ефект-непрофесионализъм. Това би се отразило отрицателно 
на цялостната дейност на съда. Съдебната администрация трябва да бъде  
квалифицирана и да работи професионално, като служителите трябва да 
имат усещането, че правата са им защитени. Ето защо категоричното ми 
мнение е, че числеността на съдебната администрация в РС Панагюрище 
е оптимална и не бива да търпи промени в посока намаляване.  

  Следва да се отбележи, че съществува проблем, характерен за 
„малкия колектив“ при по-продължително отсъствие на съдебни 
служители, дори и при наличния щат. Проблемът идва от факта, че 
щатът за някои от длъжностите, каквито са ръководните и експертната за 
„системен администратор“ е един и при наложило се отсъствие, предвид 
специфичните познания и умения за изпълнение на функциите, се 
създава значително неудобство. Същото е налично и при другите 
длъжности, предвид наличния щат за всяка една. При това положение 
отсъствието на който и да е съдебен служител значително натоварва 
останалите и е с негативен ефект върху основната правораздавателна  
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дейност. Проблемът не е характерен само за Районен съд – Панагюрище, 
а е наличен във всички районни съдилища с малка щатна численост от 
съдии и съдебна администрация. Предвид актуалната политика на ВСС 
по оптимизиране на съдебната администрация и възприетите критерии за 
съотношение на магистрати/служители, проблемът не би могъл да бъде 
разрешен с искане за увеличаване на щатове. Съдебните служители 
следва да имат нужната съвест за ползване на по-краткосрочни отпуски 
през годината, макар и на няколко пъти, за да не се отразява 
продължителното отсъствие негативно върху останалите служители. 
Съдебните служители, които изпълняват длъжност за която е предвиден 
един щат, следва да съобразяват отсъствието със специфичните си 
задължения. Всичко това следва да се следи и контролира от 
административния ръководител, на когото е правомощието за 
разрешаване на отпуски, с изключение на тези по болест. 

  
 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
Работата в РС Панагюрище е организирана съгласно изискванията 

на нормативните актове, основни сред които са Закона за съдебната 
власт и Правилника за администрацията в съдилищата. 

 Председателят на съда Снежана Стоянова осъществява общо 
административно ръководство, представлява съда в отношенията с трети 
лица, разпределя работата между съдиите, ръководи и контролира 
работата на „Бюро съдимост”, на ДСИ и на съдията по вписванията, 
участва в съдебни заседания - разглежда предимно наказателни дела и 
част от същинските гражданските дела.  

Съдия Диана Стателова разглежда предимно граждански дела и 
малка част от същинските наказателни дела. 

В съответствие с изискванията на чл.9 от ЗСВ в РС - Панагюрище  
всички видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор от 
председателя, а при негово  отсъствие - от съдия Стателова. За целта се 
използва централизираната система за случайно разпределение на 
делата, одобрена  от ВСС. Спазват се правилата, приети от ВСС, като по 
всяко дело се прилага и протокола от избора. Делата се разпределят в 
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деня на постъпването им или на следващия ден - в зависимост от 
естеството им, респ. сроковете за произнасяне. Новопостъпили дела, по 
които се дължи незабавно произнасяне по силата на закона, се 
разпределят измежду съдиите, които в съответния ден не са в отпуск. 
Посочват се причините защо определен съдия е изключен от 
разпределението - напр. командировка, отпуск, както и периода. За целта 
има изрични правила, изготвени от Председателя.  

    Разпределението на наказателните дела се извършва в следните 
подгрупи – НОХД и дела по чл.78А от НК; НЧХД; АНД; ЧНД в 
следните видове: искания за вземане мярка за неотклонение „задържане 
под стража“ и „домашен арест“ и за изменение на МНО в досъдебното 
производство по чл.65 от НПК, жалби по реда на чл. 61, ал.3 от НПК и 
жалби срещу прекратяване и спиране на НП по чл.243 и чл.244 от НПК; 
реабилитации по чл. 435, ал.1 от НПК; други ЧНД, извън изрично 
изброените в предходните две подгрупи, при следната  процентна 
натовареност на  съдиите:  

- НОХД и дела по чл.78А от НК – съдия Стоянова 100%, съдия 
Стателова – 30%; 

- НЧХД – съдия Стоянова 100 %, съдия Стателова – 30%; 
- АНД, образувани по жалба срещу наказателни постановления – 

съдия Стоянова 100%, съдия Стателова – 40%; 
- ЧНД – реабилитации – съдия Стоянова 100%, съдия Стателова – 

20%. 
- ЧНД искания за вземане мярка за неотклонение „задържане под 

стража“ и „домашен арест“ и за изменение на МНО в 
досъдебното производство по чл.65 от НПК, жалби по реда на 
чл. 61, ал.3 от НПК и жалби срещу прекратяване и спиране на 
НП по чл.243 и чл.244 от НПК –съдия Стоянова – 20%, съдия 
Стателова – 100%. 

- Други ЧНД - съдия Стоянова 100%, съдия Стателова – 100% 
 
 Има специална група, озаглавена „Разрешения по ЗЕС“, в която 

съдиите Стоянова и Стателова участват с по 100% натовареност. Според 
Вътрешните правила, делата по ЗЕС се разпределят на председателя чрез 
използване на опцията „ръчно разпределяне“, тъй като по закон 
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разрешенията по ЗЕС се дават от председателя на съответния съд. 
Причината съдия Стателова да участва в групата с посочената процентна 
натовареност е в случай на отсъствие на председателя и заместването му, 
поради необходимостта от своевременно произнасяне. 

 Разпределението на гражданските дела се извършва в следните 
подгрупи - искове по СК и дела по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на 
детето; облигационни искове; вещни искове; делби; трудови дела; други 
граждански дела; ЧГД; заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, при 
следната процентна натовареност между съдиите:  

- искове по СК, чл.26 и чл.30 от ЗЗДетето - съдия Стателова - 
100%, съдия Стоянова - 40%  

- облигационни искове – съдия Стателова - 100%, съдия Стоянова-
20%  

- вещни  искове – съдия Стателова - 100%, съдия Стоянова - 20%  
- делби  – съдия Стателова - 100%, съдия Стоянова - 30%  
- трудови дела  – съдия Стателова - 100%, съдия Стоянова - 40% 
- други граждански  дела (включващи и делата по ЗЗДН)  – съдия 

Стателова - 100% , съдия Стоянова - 20%  
- частни  граждански  дела  – съдия Стателова - 100%, съдия 

Стоянова - 100%  
- заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК - съдия Стателова - 100% , 

съдия Стоянова - 100%. 
 Посоченото процентно разпределение е съгласно Заповед № 

91/04.11.2016 г. и е съобразено с взето решение на Общо събрание на 
съдиите от 03.11.2016 г. С цитираната заповед е изменена предходната 
№ 12/23.02.2016 г., с цел намаляване висящността на гражданските дела 
и повишаване процента на натовареност на съдия Снежана Стоянова по 
групите граждански дела. Освен това с тази заповед са изпълнени 
препоръки на ИВСС, дадени по време на проверка в РС – Панагюрище, 
според които във всяка една от групите следва да има поне един съдия с 
натовареност от 100%, който да бъде коректив спрямо останалите. 

Делата, които се разпределят чрез използване на опцията 
„дежурство” са изрично посочени в утвърдени от Председателя 
вътрешни правила. За наказателните дела това са: незабавни 
производства, образувани по внесен обвинителен акт; искания за 
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разкриване на банкова тайна; дела по УБДХ; дела по ЗООРПСМ, 
искания на прокурор за одобряване на претърсване и изземване; разпити 
пред съдия по чл. 222 и чл. 223 от НПК; искания за налагане на мерки за 
обезпечения по чл. 72 ал.1 от НПК; искания за назначаване на служебен 
защитник по чл. 381 ал.1  изр. второ от НПК; искания по чл. 158 от НПК 
и съдебни следствени действия по делегация по реда на чл.108 от НПК. 

По дежурство се разпределят следните граждански дела – откази 
от наследство, разрешения за теглене на суми от детски влогове или 
разпореждане с имущество на малолетни или поставени под запрещение; 
назначаване на особени представители за сключване на правни сделки; 
искания по реда на чл. 29 от ЗОПДНПИ във връзка с чл. 62, ал.6, т.4 от 
ЗКИ; искания за обезпечаване на бъдещ иск.        

 Видно е от разпределението на делата по видове, между  съдиите е 
постигната известна специализация по основните материи, при 
съблюдаване на принципа на случайния подбор. Високият процент, с 
който съдия Стателова участва в разпределението на ЧНД в подгрупата 
„искания за вземане мярка за неотклонение „задържане под стража“ и 
„домашен арест“ и за изменение на МНО в досъдебното производство по 
чл.65 от НПК, жалби срещу прекратяване и спиране на НП по чл.243 и 
чл.244 от НПК“ е съобразено с факта, че тя  участва с нисък процент в 
разпределението на под групата „НОХД”. Съдия Стоянова пък участва  в 
посочената подгрупа ЧНД с нисък процент, предвид факта,че участва с 
100% в подгрупата НОХД, като това решение държи сметка за  
евентуални основания за отвод при разглеждането на НОХД. Именно 
поради тази причина, делата по искане за вземане на мярка за 
неотклонение „ЗС”и „домашен арест“ в досъдебното производство за 
изменение на взета такава, не се разглеждат от дежурен съдия, а се 
разпределят в съответната подгрупа ЧНД.  

 Равното разпределяне на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК, както и 
на делата в подгрупите „други ЧНД“ и „частни граждански дела“ между 
двамата съдии държи сметка за относително ниската правна и 
фактическа сложност на тези дела и е направено с оглед справедливото и 
коректно отчитане на натовареността.  

 Всеки съдия  заседава в определени дни от седмицата, като 
разполага с две редовни заседания. Предвид достатъчният брой на 
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съдебните зали - две за двама съдии, не се налага изготвянето на 
предварително съгласувани графици.  

 Дежурствата през работните дни са разпределени относително по 
равно между съдиите по предварително утвърден от председателя 
график и са съобразени с дните на редовните им заседания. По такъв 
начин са разпределени и дежурствата през почивните  дни .  

 Разпределените дела се насрочват, респ. отлагат от съдиите-
докладчици в кратки срокове и съобразно изискванията на 
процесуалните закони. Спазват се съкратените срокове за разглеждане 
на дела по реда на бързото производство, незабавното производство, 
извънсъдебното споразумение, обезпечителното и заповедното 
производство. 

  През 2016 година са провеждани събрания на съдиите, на които 
се обсъждат въпроси, свързани с приложението на материалните и 
процесуалните закони, за резултати от извършени проверки, 
организационни и др. Съдиите от РС – Панагюрище обсъждат и 
изразяват писмени становища по всички въпроси във връзка с 
предложения за постановяване на тълкувателни решения. 

  В РС – Панагюрище се водят всички книги и регистри по 
утвърден образец и съобразно изискванията на ПАС, както на хартиен 
носител, така и в електронен вариант. 

   При поискване от страна по делото има възможност да се 
изпращат по електронен път  необезличени книжа. Председателят на 
съда е утвърдил вътрешни правила за изпращане на съобщения и 
призовки чрез електронен пощенски адрес. На интернет страницата на 
РС Панагюрище е публикувано заявление за запознаване с 
коментираните вътрешни   правила с цел улеснение на гражданите в 
случай, че желаят да се възползват от съществуващата възможност.  

   Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на 
интернет-страницата на съда и се изпращат за публикуване и на 
централния уеб-базиран интерфейс, поддържан от ВСС.              

    Спрените производства се администрират от съдията-докладчик 
ежемесечно, като резултатът от проверката се прилага към делото. До 
м.ноември 2016 г. проверки също се извършваха регулярно, но 
резултатите не се обективираха. Слабостта беше констатирана от 
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извършена проверка от Окръжен съд – Пазарджик и за преодоляване на 
същата е издадена заповед на Председателя № 100/28.11.2016 г., с оглед 
осъществяването на контрол. 

    Съдебните служители се атестират ежегодно съобразно 
правилата на чл.153 и сл. от ПАС.  

     В РС - Панагюрище  в съответствие с нормативната уредба, 
изискванията на ВСС и с цел подобряване организацията на работа са 
утвърдени различни правила. 

    При извършената от ОС - Пазарджик проверка за периода 
01.07.2015 г. до 30.06.2016 г. не са констатирани  пропуски в 
организацията на работа. По отношение на наказателните дела са дадени 
препоръки към съдия Стателова да спазва изискванията на НПК относно 
срочността на изготвяне на съдебните актове по ЧНД, образувани по 
жалби срещу постановления за прекратяване на наказателното 
производство от прокурора, както и изискванията на чл. 301 от НПК. 
Дадени са препоръки към книгата за отводите и самоотводите да се 
прилагат копия от съответните определения/разпореждания по 
наказателните дела. По гражданските дела са дадени препоръки за 
редовно (ежемесечно) администриране на спрените дела с отразяване на 
датата на извършване на проверката и резултатите от нея. Препоръчано е 
полагане на повече усилия за подготовката на делата и разглеждането им 
в разумни срокове, както и за точно съблюдаване на закона при 
постановяване на съдебните актове по чл. 140 и чл. 146 от ГПК относно 
законната форма и съдържанието им. Отправена е критика към съдиите, 
че не извършват отделяне на спорното от безспорното, не указват на 
страните кои факти се нуждаят от доказване и не разпределят 
доказателствената тежест, не прилагат стриктно правилата на т.нар. 
ранна преклузия, което като резултат е довело до необосновано отлагане, 
с оглед допускане на нови доказателства.  

В изпълнение на препоръките на Окръжен съд – Пазарджик е 
проведено Общо събрание, на което са поканени да присъстват и 
съдебни служители. На събранието са обсъдени констатираните 
слабости и са набелязани мерки за отстраняването им. Издадени са 
съответните заповеди. 

През м. октомври 2016 г. се извърши проверка от Инспектората на 
ВСС за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. с обхват: Организация на 
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административната дейност на съда, организация по образуването и 
движението на гражданските дела и приключването им в установените 
срокове. 

В акта за резултатите от извършената проверка на гражданските дела 
за указания период са дадени препоръки административният ръководител 
да свика общо събрание, на което да обсъди следните въпроси: 

- снижаване висящността на гражданските дела в съда; 
- необходимостта от незабавно произнасяне по редовността на 

исковите молби и тяхната допустимост и на проекто-доклад по чл. 140 от 
ГПК; 

- повишаване качеството на съдебните актове; 
- стриктно спазване на императивните срокове, предвидени в глава 25 

от ГПК, както и на разпоредбата на чл. 235, ал.5 от ГПК; 
- необходимостта от издаване на изрични разпореждания за издаване 

на изпълнителен лист по заповедните производства и за отбелязвания за 
издаден изпълнителен лист върху оригиналите на всички документи по чл. 
417 от ГПК; 

- съобразяване на практиката в делата по чл. 390 от ГПК с 
тълкувателно решение № 6 по тълкувателно дело № 6/2013 г. на ОСГТК на 
ВКС; 

- прецизиране на действителните обстоятелства, пораждащи 
основателно съмнение в безпристрастието на съдиите 

Към административния ръководител са дадени препоръки да 
предприеме действия за маркиране на делата по бързите производства с 
жълт етикет в съответствие с разпоредбата на чл.78, ал.5 от ПАС, да 
публикува на електронната страница на съда утвърдените вътрешни 
правила за случайното разпределение на делата, както и да издаде 
нарочна заповед за контрол и проверка на спрените и ненасрочени дела.  

Дадените препоръки са изпълнени, за което е уведомен Главния 
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Към 
уведомителното писмо са приложени издадените заповеди, както и 
протокола от проведеното общо събрание на съдиите. 

   Районен съд Панагюрище има интернет-страница www.rspan.org, 
на която ежегодно се публикува годишният доклад за дейноста на съда. 

    На интернет страница на съда своевременно се публикуват 
графици на насрочени дела, съдебните решения и присъдите с мотивите 



 14

към тях, при спазване на ЗЗЛД и ЗЗКИ. На страницата се  публикуват  
обяви за конкурси, необходими документи, банкови сметки, телефони за 
връзка и др.    

    Има създаден вътрешен сайт на съда, който се използва от 
съдиите и съдебните служители. В него се публикуват съобщения, 
касаещи дейността на съда, заповеди, вътрешни правила, информация за 
предстоящи събития и др. 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  
През отчетната 2016 г. в Панагюрския районен съд са образувани 

общо 1 125 дела, от които 831 – граждански и 294 – наказателни.  
За сравнение през 2015 г. са били образувани общо 1 022 дела, от 

които 721 – граждански и 301 – наказателни. През 2014 г. постъпилите за 
разглеждане дела са били 994 и през 2013г. - 1 064 бр. 

Сравнителният анализ на постъпленията спрямо предходните три 
години е даден в следващата таблица, колони 1 и 2. Видно е, че се 
наблюдава чувствително увеличение на общия брой постъпления  
спрямо предходната 2015 г. – делата са със 103 повече. В сравнение с 
2014 г. и 2013 г. постъпленията на делата са чувствително повече, като 
най-голяма е разликата между делата през отчетната 2016 г. и 2014 г. 

Изводът е, че за четиригодишен период броят на делата като 
постъпления е най-голям. Както вече бе отбелязано, повишението е 
чувствително. 

Общ брой дела:  
година Постъпили дела Дела за 

разглеждане 
Свършени дела 

2013 1 064 1 235 1 093 
2014    994 1 136 1 012 
2015 1 022 1 146    996 
2016 1 125 1 275 1 121 
Общо за разглеждане - новоообразувани, в т.ч. върнати за ново 

разглеждане от горната инстанция и повторно внесени и образувани под 
нов номер след прекратяване на съдебното производство и останали 
несвършени от предходната година  са 1 275 бр. дела, при 1 146 бр. дела 
за 2015 г., при 1 136 - за 2014 г. и 1 235 - за 2013 г.  

Свършени дела:  
През 2016 г. са свършени общо 1 121 дела, от които в 3-месечен 

срок – 999 или 89 %. Със съдебен акт по същество са приключили 932 
дела. Прекратени са 189 дела. Проведени са 755 заседания. 
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През 2015 г. са свършени общо 996 дела, от които в 3-месечен срок 
- 876 или 88 %. Със съдебен акт по същество са приключили 807 дела. 
Прекратени са 189 дела. Проведени са 765 заседания. 

През 2014 г. са свършени общо 1 012 дела, от които в 3-месечен 
срок - 886 или 88 %. Със съдебен акт по същество са приключили 837 
дела. Прекратени са 175 дела. Проведени са 773 заседания. 

През 2013 г. са свършени общо 1 093 дела, от които в 3-месечен 
срок - 957 или 87 %. Със съдебен акт по същество са приключили 927 
дела. Прекратени са 168 дела. Проведени са 811 заседания. 

 
година ОБЩО 

свършени 
До 3 месеца Решени по 

същество 
Прекратени 

Бр.              % 
2013 1 093 957 87 925 168 
2014 1 012 886 88 837 175 
2015    996 876 88 807 189 
2016 1 121 999 89 932 189 

 
Съдът стриктно спазва указанията на ВСС, като делата се отчитат 

като решени (свършени) едва след обявяване на съдебния акт в срочната 
книга, поради което и част от обявените за решаване дела през 
последния месец на годината, по които не е постановено решение през 
месец декември, не са включени в броя на свършените дела през 2016 г., 
а са останали висящи за следващата година. Независимо от това 
решените по същество дела през отчетната 2016 г. са най-много за 
сравнявания четиригодишен период – със 125 броя повече от 
предходната 2015 г. Предвид щатната численост на РС – Панагюрище, 
коментираното увеличение е чувствително и е основание за извод за 
изключително добра организация на работния процес от страна на 
съдиите, тъй като е факт, че са успяли да се справят със значително по-
голям обем работа.Тези данни, заедно с факта, че за периода след 
24.03.2016 г. съдиите са работили в намален състав обосновават извода, 
че са положили изключителни усилия при изпълнение на служебните си 
задължения. 

 
Несвършени дела  
Броят на останалите несвършени дела в Панагюрския РС към 

01.01.2017 г. е 154, от които граждански са 115, а 39 са наказателни. 
През 2015 г. несвършени са били 150, от които граждански са 114, 

а 36 са наказателни. 
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През 2014 г. несвършени са били 124 дела, от които 101 -
граждански и 23 - наказателни.  

През 2013 г. несвършени са били 142 дела, от които граждански - 
103, 39 – наказателни. 

  
Цифрите са показани в табличен вид:  

 
година 

 
несвършени 

 
постъпили 

2016г. 

за 
разглеждане 

Свършени дела  
несвършени по 

същество 
прекратени 

2013 171 1 064 1 235 925  168 142 
2014 142 994 1 136 837 175 124 
2015 124 1 022 1 146 807 189 150 
2016 150 1 125 1 275 932 189 154 

 
От горната таблица е видно, че броят на несвършените дела е 

увеличен от предходната година само с 4 броя, при положение, че 
постъпленията са със 125 броя дела повече. Тези данни сочат, че съдиите 
са работили при значително по-висока натовареност и въпреки 
увеличения брой на постъпленията не са позволили влошаване на 
показателя „несвършени в края на отчетиня период дела“. Това 
обосновава извод за бързо и ефективно правораздаване. Изводът се 
подсилва предвид факта, че за периода след 24.03.2016 г. съдиите в 
Районен съд – Панагюрище са работили в намален състав. 

 
Натовареност по щат 
При щат от 3 съдии, средномесечното постъпление на съдия в 

Панагюрския районен през 2016 г. е 35,42  – спрямо делата за 
разглеждане, а спрямо свършените дела  е 31,14. Натовареносттта по щат 
спрямо постъпилите дела е 31,25.  

 
Действителната натовареност  
Съгласно указанията на ВСС, действителната натовареност е 

изчислена на база отработените човекомесеци – 27 (без приспадане на 
годишните отпуски и съдебните ваканции) и към делата за разглеждане е 
47,22 , а към свършените дела е 41,52.   

Действителната натовареност спрямо постъпилите дела е 41,67.  
 
Данните за натовареността –действителна и по щат са представени 

в табличен вид за последните четири години, вкл. и  отчетната 2016 г., 
както следва:  
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Натовареност по щат - общо:  
година Спрямо 

постъпили дела 
Спрямо дела за 
разглеждане 

Спрямо  
свършени дела 

2013 29,56 34,31 30,36 
2014 27,61          31,56 28,11 
2015           28,39          31,83           27,67 
2016 31,25  35,42   31,14 

 
Действителна натовареност - общо: 
година Спрямо 

постъпили дела 
Спрямо 

дела за 
разглеждане 

Спрямо 
свършени дела 

2013 34,32 34,31 30,36 
2014 28,40 32,46 28,91 
2015 30,97 34,73 30,18 
2016 41,67 47,22 41,52 

 
Сравнението на цифрите за общата натовареност по щат за 

четирите поредни години 2013 - 2016 г. обосновава извод, че през 
отчетната година натовареността е най-висока. Това следва да се обясни 
със значителното увеличение на брой дела като постъпления. 

Сравнението на цифрите за общата действителна натовареност за 
четирите поредни години 2013 - 2016 г.  обосновава същия извод. 
Чувствителното увеличение на общата натовареност се обяснява с факта, 
че от 24.03.2016 г. до края на отчетния период в съда са работили двама 
съдии при щат от трима. 

 
 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
 През 2016 г. са постъпили общо 294 наказателни дела, в т.ч. 
върнати за ново разглеждане – 2 и 3 дела – повторно образувани под нов 
номер след прекратяване на съдебното производство. 

През 2015 г. са били постъпили общо 301 наказателни дела, от 
които 299 новообразувани, в т.ч. върнати за ново разглеждане - 3 и 
образувани под нов номер след прекратяване на съдебното производство 
- 2. Продължаващите дела под същия номер за годината са били 2. 

За 2014 г. са били постъпили общо 237 наказателни дела, в т.ч. 
новообразувани 226 и 11 върнати от горна инстанция. 

За 2013 г. са били постъпили  282 наказателни дела. 
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година Постъпили 
наказателни 

дела 

Наказателни 
дела за 

разглеждане 

Свършени 
наказателни 

дела 
2013 282 351 312 
2014 237 276 253 
2015 301 324 288 
2016 294 330 291 
 
Горната таблица в първите две колони дава основание за извод за 

намаляване на броя на постъпилите наказателни дела през 2016 г. спрямо 
2015 г., като разликата е незначителна. Постъпленията през отчетната 
година са повече в сравнение с 2013 г. и 2014 г. като най-чувствителна е 
разликата между отчетната и предходната година от една страна и 2014 
г. от друга. 
 

Постъпления по видове наказателни дела 
 Постъпилите през 2016 г. наказателни дела по видове са: НОХД – 
106, НЧХД – 14, АНД по чл. 78а НК – 23, ЧНД – 75, делата от 
административно-наказателен характер – 71 и ЧНД разпити – 5. 
Година НОХД НЧХД ЧНД ЧНД 

разпити 
АНД Чл. 

78а НК 
Общо 

2013 87 19 40 7 108 21 282 
2014 78 13 31 9 91 15 237 
2015 107 15 55 14 94 16 301 
2016 106 14 75 5 71 23 294 

 
Горната таблица показва, че се запазва тенденцията от 2015 г. за 

увеличение на постъпилите НОХД. НЧХД бележат устойчивост на 
постъпленията за сравнявания период. Увеличение се наблюдава при 
делата по чл. 78а от НК, като за отчетната 2016 г. броят на 
постъпленията е най-висок. Значително е увеличението на ЧНД през 
отчетната 2016 г. Прави впечатление, че АНД, образувани по жалби 
срещу наказателни постановления са значително намалели през 
отчетната 2016 г. спрямо предходните три години, като намалението е 
приблизително с 20 %. 

От новообразуваните 106 дела от общ характер, най-голямо е 
постъплението по обвинения за общоопасни престъпления – 65, следват 
тези  против собствеността – 13 и против брака, семейството и младежта 
– 13, против стопанството – 7, други престъпления против личността – 3, 
престъпления – телесни повреди – 2, против правата на гражданите – 2, 
документни престъпления - 1. 
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 Пред Панагюрския районен съд през 2016 г. за разглеждане са 
били поставени общо 330 наказателни дела (новообразувани за 2016 г. – 
294, в т.ч. върнати за ново разглеждане под нов номер – 2, 3 – повторно 
внесени и образувани под нов номер и останалите несвършени от 2015 г. 
– 36 дела), при 324 наказателни дела за 2015 г., при 276 наказателни дела 
за 2014 г. и 351 наказателни дела за 2013 г.  
 През отчетната 2016 г. са били проведени общо 332 заседания по 
наказателни дела.  
 
 Свършени наказателни дела 

През 2016 г. са свършени 291 наказателни дела, от които със 
съдебен акт по същество 197, прекратени са 94. 

От всичко свършените дела, в тримесечен срок са приключили 254 
дела или 87%. Процентът на решените в 3-месечния срок дела за 
отчетната 2016 г., е най-висок. 

В сравнение за 2015 г. са били свършени 288 наказателни дела, от 
които със съдебен акт по същество - 185, прекратени са били 103.  

От всичко свършените дела, в тримесечен срок са приключили 248 
дела или 86%. 

В сравнение за 2014 г. са били свършени 253 наказателни дела, от 
които със съдебен акт по същество – 153, прекратени са били 100. В 
тримесечен срок са били приключили общо 210 дела или 83% .  

В сравнение за 2013 г. са били свършени 312 наказателни дела, от 
които със съдебен акт по същество – 211, прекратени са били 101. В 
тримесечен срок са били приключили общо 259 дела или 83% .  

 
година ОБЩО 

свършени 
До 3 месеца Решени по 

същество 
 

Прекратени 
Бр.             % 

2013 312 259 83% 211 101 
2014 253 210 83% 153 100 
2015 288 248 86% 185 103 
2016 291 254 87% 197 94 

 
Данните сочат, че съдиите от Панагюрския РС са полагали големи 

усилия да приключват делата в разумни срокове, вкл. и тримесечните, за 
които се води статистика, тъй като бързината на правораздаване е един 
от критериите, по които съдебната система търпи най-много критики. За 
последните четири години процентът на приключили в тримесечния 
срок наказателни дела е най-висок – 87%, при 86% за 2015 г. и 83% за 
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2014г. и 2013г. Данните позволяват извода за бързо и ефективно 
правосъдие.  

Въпреки намаления състав, в който са работили съдиите в РС – 
Панагюрище, процентът на свършените в 3-месечния срок дела е 
увеличен, което говори за изключително добра организация на работния 
процес от страна на съдията, разглеждащ преимуществено наказателните 
дела.  

 
Останали несвършени наказателни дела  

 
Несвършени наказателни дела  
Броят на останалите несвършени наказателни дела в Панагюрския 

РС към 01.01.2017 г. е 39, при 36 броя за 2015 г., при 23 бр. за 2014 г. и 
39 бр. за 2013 г.  

Цифрите са показани в табличен вид в последната колона:  
 

година 
 

несвършени 
 

постъпили 
       за 
разглеждане 

Свършени дела  
несвършени по  

същество 
прекратени 

2013 69 282 351 211 101 39 
2014 39 237 276 153 100 23 
2015 23 301 324 185 103 36 
2016 36 294 330 197 94 39 

 
От горната таблица е видно, че броят на несвършените дела е 

увеличен  с 3 дела от предходната година. Разликата е незначителна, още 
повече, че делата за разглеждане в сравнение с предходната 2015 година 
са били с 6 броя повече.Тези данни и факта, че за периода след 
24.03.2016 г. наказателните дела са се разглеждали преимуществено от 
един съдия сочат, че същият е създал добра организация по движението 
им и усилия за срочното им приключване. 

За отчетната 2016 г. броят на решените наказателни дела по 
същество е увеличен за сметка на прекратените, като е намалено 
съотношението между решените по същество и прекратени в полза на 
приключилите по същество. Този извод показва, че съдиите при 
приключването на наказателните дела са имали нужда от повече 
физическо време и усилия в сравнение с предходните две години. Това 
обосновава извод за една по-голяма натовареност в сравнение с 
предходните години. 
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Натовареност по щат на съдиите,разглеждащи наказателни дела  
Натовареносттата на съдиите в РС Панагюрище, разглеждащи 

наказателни дела при 1 щат за отчетната 2016 година е 27,50 спрямо 
делата за разглеждане, а към свършените дела - 24,25. Спрямо 
постъпилите дела натовареността по щат е 24,5. 
   

Предвид броя на съдиите, работили в Районен съд – Панагюрище 
през преобладаващата част от отчетния период и процентното 
разпределение на делата по видове, не би могъл да бъде изчислен 
коректен процент на действителната натовареност по наказателните 
дела.  

Данните за натовареността на съдиите по наказателните дела – по 
щат са представени в табличен вид за последните четири години, вкл. и  
отчетната 2016 г., както следва:  
 

Натовареност на съдиите,разглеждащи наказателни дела при 1 щат    
година Спрямо 

постъпили дела 
Спрямо дела  
за разглеждане 

Спрямо 
свършени дела 

2013 23,50 29,25 26,00 
2014 19,75 23 21,08 
2015 25,08           27 24 
2016 24,50 27,50 24,25 

 
Видно е от сравнението на цифрите за  натовареността на съдиите 

по наказатени дела при един щат  е, че същата е много близка до тази от 
предходната отчетна година, което говори че работата по този вид дела 
запазва тенденцията на увеличение, започнала от миналата година в 
сравнение с предходните две години. 
 
          Наказателни дела от общ характер 

През 2016 г. са образувани 106 НОХД. Останалите несвършени 
дела от този вид в началото на отчетния период са 12. Общо за  
разглеждане - 118, в т.ч. 17 бързи и 10 незабавни производства. Общо 
свършени - 110 НОХД, като  към 01.01.2017 г. са останали несвършени 
8. 
 

Постъпления по видове НОХ дела 
От всички постъпили дела от общ характер по видове 

престъпления са: 
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През отчетния период са постъпили и образувани общо 5 дела за 
престъпления против личността, от които 2 дела  – телесни увреждания. 

 Против правата на гражданите са постъпили и образувани 2 дела. 
Против брака, семейството и младежта през отчетния период са 

постъпили и образувани общо 13  дела.   
Против собствеността през отчетния период са постъпили и 

образувани общо 13 дела. 
Против стопанството през отчетния период са постъпили и 

образувани общо 7 дела. 
Документни престъпления – 1 дело. 
През отчетния период са постъпили и образувани общо 65 дела за 

общоопасни престъпления. 
В представената по-долу диаграма е онагледено количественото 

постъпление на наказателни дела по видове престъпления от НК. Видно е 
от диаграмата, най–голям процент имат постъпленията на дела по 
обвинения за общоопасни престъпления – 65, следват тези  против 
собствеността – 13 и против брака, семейството и младежта – 13, против 
стопанството – 7, други престъпления против личността – 5, от които – 
телесни повреди - 2, против правата на гражданите – 2, документни 
престъпления - 1. 

През годината няма постъпили и образувани НОХД  престъпления 
против финансовата данъчната и осигурителна система, престъпления 
против дейността на държавните органи, против реда и общественото 
спокойствие. 
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От новообразуваните 106 НОХД - 57 са по обвинителни актове и 
49 дела са образувани по внесени споразумения от прокуратурата по 
реда на чл. 382 НПК. 

 

     години 

 

Общо 

По 

 обвинителни 

актове 

С  

внесени 
споразумения 

2013 87 63 24 

2014 78 42 36 

2015 107 86 21 

2016 106 57 49 

           Горните цифри ясно показват забележително увеличение на 
извънсъдебните споразумения през отчетната 2016 г., което пести време 
и усилия за решаване  на НОХД от съдиите.  
 

Свършени по видове НОХ дела 
Свършените дела от общ характер по видове престъпления от НК 

са: 
Престъпления против личността през отчетния период са 

свършени 7 дела, от които 3 – телесни увреждания. 
Престъпления против правата на гражданите - свършено 1 дело. 
Престъпления против брака, семейството и младежта – свършени 

са общо 13 дела през отчетния период.   
Престъпления против собствеността – свършени общо  16 дела. 
Престъпления против стопанството -  свършени общо 9 дела. 
Документни престъпления – свършено 1 дело. 
Общоопасни престъпления  - свършени  общо 63 дела.  

 
Свършени НОХ дела 

 От общо разгледаните 118 НОХД през отчетната 2016 г. са 
свършени 110 дела, от които 100 в срок от 3 месеца, което представлява 
91%. 

През 2015 г. са свършени 102 дела, от които 94 в срок от 3 месеца, 
което представлява 92 %. 
            През 2014 г. са свършени 76 дела, от които 70 в срок от 3 месеца, 
което представлява 92%. 
   През 2013 г. са свършени  106 НОХД, от които 90 в срок от 3 
месеца, което представлява 85%. 
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година ОБЩО 
свършени 

До 3 месеца 

Бр. % 
2013 106 90 85 
2014 76 70 92 
2015 102 94 92 
2016 110 100 91 

 
Сравнителният анализ показва, че през 2016 г. е запазено 

положителното постижение през 2014 г. за приключване на НОХД в 
рамките  на тримесечния срок при повече от 90 % от общо свършените 
дела, което говори за бързина и ефективност на правораздаването по 
наказатени дела. Въпреки намаления състав, в който са работили съдиите в 
РС – Панагюрище, процентът на свършените в 3-месечния срок дела е 
почти запазен с разлика само от 1%, което говори за изключително добра 
организация на работния процес от страна на съдията, разглеждащ 
преимуществено наказателните дела.  

 
От общо свършените 110 НОХД, в 3-месечен срок са приключили  

100, като в срок до 1 месец от образуването им са свършени 71 НОХД;  в 
срок от 3-6 месеца – 7.   В срокове от 6 м. - 1 г. – 3 НОХД и над 1 година – 
няма. 
 От свършените общо 110 НОХД, приключили с присъда са 31, със 
споразумения 74, 3 са прекратени и върнати за доразследване, 2 – 
прекратени по други причини, представено в табличен вид.  

  образувано прекратено   

НОХД 65/2016 15.03.2016 22.03.2016 

Връща делото  
на прокурора за 
изготвяне на 
надлежния 

прокурорски акт 

открито 
съд.заседание 

НОХД 140/2016 17.06.2016 20.06.2016 на основание 
чл.43,т.3 от НПК 

закрито 
заседание 

 
 НОХД № 65/2016 г. е било внесено като извън съдебно споразумение 
по реда на Глава 29 от НПК, като в съдебно заседание подсъдимият е 
отказал да подпише споразумението. Това е причината за прекратяване на 
производството и връщане на делото на прокурора. 
 НОХД № 140/2016 г. е прекратено  поради невъзможност съдът да 
образува състав, тъй като съдиите  са се отвели по причина, че са се 
произнесли по искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане 
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под стража“ и за изменение на взетата мярка „задържане под стража“ по 
отношение на подсъдимия. 
 

 
Върнатите за доразследване НОХД 
През 2016 г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура 

Панагюрище 3 дела от общ характер, а именно: 
  образувано  върнато  

НОХД 11/2016 15.1.2016 
СНЕЖАНА 
СТОЯНОВА 

9.3.2016 
Закрито/разпореди 
телно заседание 

НОХД 96/2016 21.4.2016 
СНЕЖАНА 
СТОЯНОВА 

21.4.2016 
Закрито/разпореди 
телно заседание 

НОХД 50/2016 02.03.2016 
СНЕЖАНА 
СТОЯНОВА 

06.04.2016 
Открито съдебно 

заседание 

 
Посочените горе НОХД № 11 и № 96 са върнати от съда в закрито 

заседание на основание чл.249 ал.1 и ал.2 от НПК във връзка с чл.248 ал.2 
т.3 от НПК – допуснато отстранимо съществено нарушение на 
процесуалните правила, довело до ограничаване на правата на подсъдимия. 
НОХД № 50/2016 е върнато от съда в открито съдебно заседание, на 
основание чл. 288, ал. 1, т. 1 от НПК - допуснато отстранимо съществено 
нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на правата 
на подсъдими. 

  Няма НОХД,  върнати за доразследване от стадия на досъдебното 
производство от въззивната инстанция. 
 Анализът на делата, които са върнати за доразследване през 
отчетната година сочи, че съдиите от Панагюрския РС, разглеждащи 
наказателни дела  стриктно спазват Тълкувателно решение на ОСНК ВКС 
№ 2/2002 г.  относно нарушаването на  процесуалните правила, даващи 
основание за връщане на делото. Делата се връщат за доразследване 
единствено, когато в досъдебното производство е било допуснато 
отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила. Критика 
търпи връщането на едно от делата от етапа съдебно заседание, което 
говори за недостатъчно внимание при подготовка на делото на етапа 
подготвителни действия на съдията-докладчик.  
         В проценти прекратените и върнати на прокуратата НОХД поради 
съществени нарушения на процесуалните правила спрямо общо 
свършените НОХД представляват 2,73%. Процентното съотношение налага 
извода, че прокурорите от РП Панагюрище са внасяли в съда прецизно 
изработени досъдебни производства.  
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Дела приключили по реда на Глава Двадесет и четвърта НПК  
„Бързо производство” 
 В Панагюрския РС през 2016 г. са образувани и приключени 17 
бързи производства при 35 образувани и приключени бързи производства 
за 2015 г., при 16 за 2014 г. и при 17 дела за  2013 г.  
 

Дела приключили по реда на Глава Двадесет и пета НПК  
„Незабавно производство” 

В Панагюрския РС през 2016 г. са образувани 10 дела по реда на 
незабавното производство, при 9 образувани по този ред за 2015 г., при 2 за 
2014 г. и при 8 дела за 2013 г.  

 
 Цифрите сочат, че е изоставена положителната тенденция от 
предходната 2015 г. на чувствително увеличаване на делата, образувани и 
разгледани по реда на бързото производство. От тази статистика не може 
да се правят изводи за дейността на съда, тъй като разглеждането на делата 
по този ред от съда е продължение на начина, по който е водено 
досъдебното производство.  
 

Дела приключили по реда на Глава Двадесет и седма НПК - 
съкратено съдебно следствие  
 През отчетния период, в Панагюрския РС са приключили 9 дела по 
реда на съкратеното съдебно следствие, при 12 дела за 2015 г., при 6 дела 
за 2014 г. и при 20 дела за 2013 г.  
 
         В проценти свършените НОХД по реда на съкратеното съдебно 
следствие спрямо общо свършените НОХД представлява 8,18%. 
Процентното съотношение показва, че свършените НОХД по реда на 
съкратеното съдебно следствие са сравнително малко на брой от всички 
свършени НОХД. Малкият процент се обяснява с големия процент 
приключили дела със споразумение. 

 
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и осма НПК 
През отчетната 2016 г. в Панагюрския районен съд по 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност, на основание чл.78а от НК са образувани 23 дела, с 
останалите несвършени 2 от 2015 г. за разглеждане са били 25. 
Приключени са 22 дела. 
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Дела приключили със споразумение по реда на Глава Двадесет 
и девета от НПК  

През 2016 г. със споразумение са приключени общо 74 дела, от 
които по чл. 382 от НПК – 49 броя и по чл. 384 от НПК – 25 дела. 

През 2015 г. със споразумение са приключени общо 73 дела, от 
които по чл. 382 от НПК – 21 броя и по чл. 384 от НПК – 52 броя. 

През 2014 г. със споразумение са приключени общо 65 дела, от 
които по чл. 382 от НПК – 36 броя и по чл. 384 от НПК – 29 броя. 

През 2013 г. със споразумение са приключили 66 дела, от които по 
чл. 382 от НПК – 24 броя и по чл. 384 от НПК – 42 броя. 

Анализът сочи, че прокуратурата е преодоляла негативната 
практика от 2015 г. и активно се възползва от диференцираната 
процедура по Глава Двадесет и девета НПК, чрез изготвяне на 
споразумение със защитника на обвиняемия за решаване на делото и 
внасянето му в съда. В тази връзка следва да се отбележи, че се пестят 
разходи за призоваване на свидетели и вещи лица, пестят се разходи за 
възнаграждения на съдебни заседатели, както и време на съда. 
Сътношението между внесените обвинителни актове – 57 и делата 
приключили със споразумение в съдебно заседание – 25 дава основание 
да се направи извода, че прокуратурата би могла да се възползва от 
процедурата по чл. 29 от НПК още по-активно. 

В проценти свършените (прекратени) със споразумение НОХД 
спрямо общо свършените НОХД представлява 67,27%. Процентното 
съотношение показва, че НОХД приключват преимуществено със 
споразумение. Това е една изключително положителна тенденция, 
предвид факта, че съдебният акт влиза в сила веднага и не подлежи на 
обжалване и протестиране. По този начин се постига бързо и ефективно 
правосъдие. 

 
  Оправдателни присъди 
  През отчетната 2016 г. е постановена 1 оправдателна присъда по 
НОХД. Този резултат следва да обоснове извод, че прокурорите изготвят 
обосновани обвинителни актове. 
 

Съдени лица 
През 2016 г. общо съдените лица по НОХД са 126. 
Осъдени са 121. Няма осъдени непълнолетни лица. 
По видове наложени наказания: 

- с лишаване от свобода до 3 години – 97 лица, като за 20 лица 
са постановени ефективни присъди 

- лишаване от свобода от 3 до 15 години – 1 лице. 
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- условно осъдени – 77 лица 
- с глоба – 6 лица 
- с пробация – 14 лица 
- други наказания – 3 лица. 

 
Останали несвършени НОХД  
През 2016 г. са останали несвършени 8 дела – висящи в края на 

отчетния период. Тази цифра обосновава извода, че няма забавяне на 
дела от общ характер. 
 

Обжалвани и протестирани съдебни актове по НОХД 
За да се прецени качеството на работа на всеки от наказателните 

съдии следва да се направи анализ на резултата от въззивната проверка 
по делата. 

През отчетната 2016 г. са били обжалвани, съответно протестирани 
присъди по 13 НОХД.  

От Окръжен съд – Пазарджик са върнати общо 6 броя НОХД, 
включително по жалби, съответно протести срещу присъди, 
включително от предходен период, като 4 от присъдите са потвърдени, 1 
е изменена в гражданската част, по едно от НОХД  присъдата е отменена 
по обективни причини - представяне на нови доказателства пред 
въззивната инстанция. Производството е прекратено от въззивния съд 
поради условията на чл. 24, ал.1, т. 6 от НПК. 
 

Общият брой на делата от общ характер с влязъл в сила съдебен 
акт през отчетния период е 118. Съпоставено с броя на постъпленията – 
106 броя и делата за разглеждане – също 118, данните обосновават извод 
за постигнат отличен резултат.  

 
 Частни наказателни дела   
През 2016 г. в Панагюрския районен съд са постъпили и 

образувани общо 80 ЧНД, от които 5 – разпити. 
За сравнение през 2015 г. са били образувани общо 69 ЧНД, от 

които 14 – разпити. 
За сравнение през 2014 г са били постъпили  40 ЧНД, а през 2013 г. 

-  47 ЧНД. 
По видове ЧНД са както следва: кумулации – 1, реабилитация – 5, 

ПММ – 2, производства по чл. 64 и чл. 65 от НПК - 5. Останалите ЧНД 
са били образувани по искане на прокурора за одобряване на 
претърстване и изземване, по жалби срещу прекратяване и спиране на 
наказателното производство, по чл. 159а от НПК – 10. 
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Дела с обществен интерес 
През 2016 г. медиен интерес и такъв от страна на обществеността 

беше проявен по 3 броя ЧНД, образувани по искане за вземане на мярка 
за неотклонение „задържане под стража“ и за изменение на взета мярка 
за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняем, във 
връзка с качеството му на бивш общински кмет.  

 
Обжалваните ЧНД  
През 2016 г. са постъпили 8 жалби по ЧНД – срещу определения за 

вземане на мярка за неотклонение „ЗС” в досъдебното производство и 
срещу определения по чл. 243 от НПК. 

След въззивна проверка, за същия период са се върнали 6 дела, от 
които 5 – потвърдени и 1 – отменено с постановен акт по същество. 
 

Наказателни частен характер дела 

През 2016 г. са постъпили и образувани 14  дела от частен 
характер и с останалото 1 дело от предходен период, общо за 
разглеждане са 15. Свършени са 12 НЧХД. Останали несвършени в края 
на отчетния период са 3 дела. 

В тримесечен срок са приключили 9 дела, което представлява 75% 
от общо свършените НЧХД. 

Със спогодба са приключили 5 дела, а 4 дела са прекратени по 
други причини, 3 – решени по същество с присъда. Няма оправдателни 
присъди. 

 
Обжалваните наказателни дела от частен характер  
През 2016 г. са постъпили 4 жалби по НЧХД. 
От Окръжен съд – Пазарджик са върнати 2 дела, като присъдата по 

едно от тях е потвърдена изцяло, а другата е отменена с постановен акт 
по същество. 

 
Административни дела по чл. 78а от НК 
През отчетната 2016 г. в Панагюрския районен съд по 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност на основание чл. 78а от НК са образувани 23 дела, с 
останалите несвършени 2 дела от 2015 г. за разглеждане са били 25. 
Приключени са 22 дела, от които 20 в тримесечен срок или 91% от  
свършените дела. 20 са приключили със съдебен акт по същество, 2 – 
прекратени. В края на годината са останали висящи 3 броя. 
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Обжалваните адм.дела по чл. 78а от НК 
Обжалвани са 5 броя дела.  
От Окръжен съд Пазарджик са върнати 6 дела, от които 3  

потвърдени, 2 – отменени с постановен акт по същество, 1 – отменено и 
върнато за ново разглеждане от друг състав на съда. Отменените 
съдебни актове представляват решения за освобождаване от наказателна 
отговорност и налагане на административно наказание, като при 
осъществения въззивен контрол окръжен съд е оправдал лицата. 
 

Наказателни дела от административен характер образувани по 
жалби срещу наказателни постановления 

През 2016 г. са постъпили  71 АНД, в т.ч.: по КАТ – 31, НЗОК – 2, 
по Закона за митниците – 4, по ЗМВР – 8, общини – 7, по ЗЗдравето - 3. 

С останали несвършени в началото на отчетния период – 17 АНД, 
за разглеждане са били общо 88 АНД по жалби срещу наказателни 
постановления. 

Общо свършени са 65 дела, като в тримесечен срок са 45 дела или 
69%. Останали несвършени са 23. 

 
Обжалвани наказателни дела от административен характер, 

образувани по жалби срещу НП 
Обжалваните наказателни дела от административен характер  през 

годината са 40 броя.  
След въззивна проверка за същия период са се върнали  39 дела, от 

които с потвърдени съдебни актове – 36, 2 отменени с постановен акт по 
същество, 1 - върнато за ново разглеждане от друг състав на 
първоинстанционния съд.  
 

Справка за дейността на съдиите, разглеждали наказателни дела 
през 2016 г.  

 

 

СЪДИЯ 

 

Несвърш.в 
началото  

на 
периода 

 

 

Постъпили 

 

Общо за 

разглеждане 

 

 

Свършени 

 

Свършени  

в  срок до 

3-мес.   

% свършени 
в 3-мес.срок 
от общо 
свършените 

 

 

Останали 
несвършени 

Снежана 
Стоянова 

21 196 217 195 174 89% 22 

Диана 
Стателова 

4 89 93 76 64 84% 17 

Цвятко 
Мангов 

11 9 20 20 16 80% 0 
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Изводи: По наказателните дела, присъди, решения и определения, 
върнати от въззивна инстанция, една значителна част са потвърдени, 
което е в резултат на добрата работа на съдиите. Най-добри са 
резултатите при АНД и ЧНД.  

Отмяната на съдебни актове по НОХД и НЧХД се дължи на 
допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. 

В тази насока следва да се положат усилия за повишаване 
квалификацията на съдиите. 

 
Дейност на съдиите по наказателни дела 
Съдия Снежана Стоянова 

 През 2016 г. съдия Стоянова е разгледала общо 217 наказателни 
дела: 99 НОХД, 11 НЧХД, 11 дела по чл. 78а от НК, 35 ЧНД  и 61 АНД.   

Свършени са общо 195 наказателни дела, от които: 93 НОХД, 10 
НЧХД, 11 по чл. 78а от НК, 35 ЧНД и 46 АНД.  

В тримесечен срок са свършени общо 174 наказателни дела, от 
които: 85 НОХД, 8 НЧХД, 11 по чл. 78а от НК, 35 ЧНД и 35 АНД.  

Несвършени наказателни дела 22 броя (6 НОХД, 1 НЧХД и 15 
АНД).  

Резултати от инстанционния контрол, включващ протестирани 
присъди, обжалвани решения и определения е:  

• Потвърдени –  37 (в т. ч. присъди/решения –35, определения - 2) 
• Отменени – 4 броя присъди/решения 
• Отменени с прекратяване на наказателното производство 

поради условията на чл. 24, ал.1, т. 6 от НПК по обективни 
причини - представяне на нови доказателства пред 
въззивната инстанция – 1 брой присъда 

• Изменени в гражданската част – 1 брой присъда  
• Изменени в наказателната част – 1 брой присъда 

 
 
Съдия Цвятко Мангов 

 През 2016 г. на съдия Мангов са били разпределени  общо 9 
наказателни дела: 4 НОХД,  3 ЧНД  и 2 АНД. Останали несвършени от 
предходната година са били 11: 3 НОХД, 2 дела по чл. 78а от НК и 6 
АНД. За разглеждане е имал общо 20: 7 НОХД, 2 по чл. 78а от НК, 3 
ЧНД и 8 АНД.  

Съдия Мангов е свършил общо 20 наказателни дела, от които: 7 
НОХД, 2 по чл. 78а от НК, 3 ЧНД и 8 АНД.  
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В тримесечен срок съдия Мангов е свършил общо 16 наказателни 
дела, от които: 7 НОХД, 1 по чл. 78а от НК, 3 ЧНД и 5 АНД.  

Няма несвършени дела. 
Резултати от инстанционния контрол, включващ протестирани 

присъди, обжалвани решения и определения и от предходни години е: 
• Потвърдени –  6 ( решения по АНД – 5 и 1 бр. определение);   
• Отменени – 2 (решения по АНД)   
• Изменени в частта на разноските – 1 брой присъда 

 
 
Съдия Диана Стателова 
През 2016 г. на съдия Стателова са разпределени общо 89: 12 

НОХД, 4 НЧХД, 12 по чл. 78а от НК, 42 ЧНД  и 19 АНД. С останалите 
несвършени от предходната година - 4 дела през отчетния период съдия 
Стателова е разгледала общо 93 наказателни дела: 12 НОХД, 4 НЧХД, 12 
по чл. 78а от НК, 46 ЧНД  и 19 АНД. 

Съдия Стателова е свършила общо 76 наказателни дела, от които: 
10 НОХД, 2 НЧХД, 9 по чл. 78а от НК, 44 ЧНД  и 11 АНД. 

В тримесечния срок съдия Стателова е свършила общо 64 
наказателни дела, от които: 8 НОХД, 1 НЧХД, 8 по чл. 78а от НК, 42 
ЧНД  и 5 АНД. 

Останали несвършени са 17 дела: 2 НОХД, 2 НЧХД, 3 по чл. 78а от 
НК, 2 ЧНД  и 8 АНД 

Резултати от инстанционния контрол, включващ протестирани 
присъди, обжалвани решения и определения и от предходни години е:  

• Потвърдени – 10 ( 4 – решения по АНД и 6 – определения)  
• Отменени – 2 (1 - решение по АНД, 1 - определение) 

 
През отчетната 2016 г. са просрочени общо 3 броя акта по 

наказателни дела. По всички просрочени дела докладчик е била съдия 
Стателова. Просрочието е дадено в табличен вид, показан по-долу: 

 
№ 
по 
ред 

 
Дело 
№/год 

 
Предмет 

 
образувано 

Дата на 
постановяван

е на акта 

 
просрочие 

 
1 

 
ЧНД 300/2015 

 
Чл. 243 НПК 

 
22.12.2015 г. 

 
05.02.2016 г. 

 
1 м. 7 дни 

 
2 

 
ЧНД 46/2016 

 
Чл. 243 НПК 

 
29.02.2016 г. 

 
03.05.2016 г. 

 

 
1 м. 26 дни 

 
3 

 
НЧХД 88/2016 

 
чл.130 ал.1 НК 

 
05.10.2016 г. 

мотиви 
23.11.2016 г. 

 
18 дни 
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Видно от справката горе е, че съдия Стателова е забавила 
изготвянето на мотивите по 1 дело от вида НЧХД с 18 дни. Значително е 
просрочието по делата, образувани по жалби срещу постановления на 
прокуратурата за прекратяване на досъдебното производство, по които 
законовият срок за произнасяне е 7-дневен. За преодоляването на тази 
слабост е проведено общо събрание, предвид и констатациите на 
Окръжен съд – Пазарджик от извършената проверка за периода.  
Коректно е да се посочи, че през отчетната година съдия Стателова е 
била с висока натовареност по гражданските дела, което обективно и 
видно от данните, не й е позволило да се произнася винаги в срок. 
Високата натовареност на съдията е отчетена от административния 
ръководител при решаване на въпроса за евентуална дисциплинарна 
отговорност. Независимо от това разултатът следва да бъде отразен с 
очакване за преодоляване на констатираната слабост в бъдеще. 
 
 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

 През 2016 г. са постъпили общо 831 граждански дела, от които 
новообразувани 773, 55 - получени по подсъдност и 3 – върнати за ново 
разглеждане под нов номер. 

През 2015 г. са постъпили общо 721 граждански дела, от които 
новообразувани 689, 27 – получени по подсъдност, 4 – върнати за ново 
разглеждане под нов номер, 1 – продължаващо под същия номер. 

През  2014 г. са били постъпили общо 757 граждански дела. 
През 2013 г. са били постъпили  782 граждански дела. 
 
година Постъпили 

граждански 
дела 

Граждански  
дела за 

разглеждане 

Свършени 
граждански 

дела 
2013 782 884 781 
2014 757 860 759 
2015 721 822 708 
2016 831 945 830 
 
Горната таблица в първите две колони ясно онагледява 

чувствително увеличаване на броя на постъпилите гражданските дела 
през 2016г. спрямо 2015 г. За сравнявания четиригодишен период броят 
на постъпленията е най-висок. 
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Постъпления по видове граждански дела 
Постъпилите през 2016 г. граждански дела по видове са: по общия 

ред – 130, по чл. 310 ГПК – 23, адм. дела – 5, ЧГД – 72, заповедни 
производства – 579 и други дела – 22. 

 
Година По 

общия 
ред 

По чл. 
310 ГПК 

Адм. 
дела 

ЧГД Чл.410 и 
чл. 417 
ГПК 

Други 
дела 

2013 147 20 1 35 534 45 
2014 168 39 1 34 462 53 
2015 153 31 1 43 455 38 
2016 130 23 5 72 579 22 

 
Горната таблица показва тенденция на намаляване на 

постъпленията на гражданските дела по общия ред, по чл. 310 от ГПК и 
отчитаните в групата „други дела“. Увеличение се наблюдава при 
административните дела и частните граждански дела. Най-чувствително 
е увеличението на постъпленията на делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 
които са с 27,2 % повече от предходната отчетна година. 
 
 Пред Панагюрския районен съд през 2016 г. за разглеждане са 
били поставени общо  945 граждански дела, при 822 дела за 2015 г., при 
860 граждански дела за 2014 г. и 884 гр. дела за  2013 г.  

През отчетната 2016 г. са били проведени общо 423 заседания по 
граждански дела.  
             
 
 Свършени граждански  дела 

През отчетната година са свършени 830 граждански дела, като от 
тях в тримесечен срок са свършени 745 броя, или в процентно изражение 
е 90%. 

През 2015 г. са свършени 708 граждански дела, като от тях в 
тримесечен срок са свършени 628 броя, или в процентно изражение 
цифрата е 89 %. 

През 2014 г. са свършени 759 граждански дела, като от тях в 
тримесечен срок са свършени 676 броя, или в процентно изражение 
цифрата е 89%. 

 През 2013 г. са свършени 781 гр.д., като от тях в 3-месечен срок 
698 броя, или 89%.  
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Със съдебен акт по същество са приключили 735 дела, 95 са 
прекратени, от тях: 18 броя са прекратени по спогодба, а 77 бр. са 
прекратени по други причини. 
 
година Свършени 

граждански 
дела  

До 3 месеца Решени по 
същество 
граждански 
дела  

 
Прекратени 
граждански 
дела  

Бр.             % 

2013 781 698 89% 714 67 
2014 759 676 89% 684 75 
2015 708 628 89% 622 86 
2016 830 745 90% 735 95 
 

Данните сочат, че съдиите от Панагюрския РС са полагали усилия 
да приключват делата в разумни срокове, вкл. и тримесечните, за които 
се води статистика, тъй като бързината на правораздаване е един от 
критериите, по които съдебната система търпи най-много критики.  

Коректно е да се посочи, че големият брой граждански дела, 
приключили в тримесечния срок се дължи на относително големия дял 
на заповедните производства. Тези производства, макар и да не 
представляват висока фактическа и правна сложност, изискват 
значителна работа по администрирането им. 

За сравнявания четиригодишен период през отчетната 2016 г. 
решените по същество дела са най-много – със 113 броя повече от 
предходната 2015 г., с 51 броя повече от 2014 г. и с 21 броя повече от 
2013 г. Предвид щатната численост на РС – Панагюрище, коментираното 
увеличение, особено спрямо предходната 2015 г. е чувствително и е 
основание за извод за изключително добра организация на работния 
процес от страна на съдиите, тъй като е факт, че са успяли да се справят 
със значително по-голям обем работа.Тези данни обосновават извода, че 
съдиите са положили изключителни усилия при изпълнение на 
служебните си задължения.  

За последните четири години процентът на приключили в 
тримесечния срок граждански дела е най-висок – 90 %, при 89 % за 2015 
г., 2014г. и 2013г. Това обосновава извода, че въпреки намаления състав, 
в който са работили съдиите в РС – Панагюрище, същите не са 
позволили понижаване на процента на свършените в 3-месечния срок 
дела, а дори са успяли да постигнат още по-добър резултат.  
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Останали несвършени граждански  дела  
 

Несвършени граждански  дела  
Броят на останалите несвършени граждански  дела в Панагюрския 

РС към 01.01.2017 г. е 115, при 114 за 2015 г., при 101 бр за 2014 г. и 103 
бр. за 2013 г.  

Цифрите са показани в табличен вид в последната колона:  
 

година 
 

несвършени 
 

постъпили 
за 

разглеждане 
Свършени дела  

несвършени по 
същество 

прекратени 

2013 102 782 884 714 67 103 
2014 103 757 860 684 75 101 
2015 101 721 822 622 86 114 
2016 114 831 945 735 95 115 

 
От горната таблица е видно, че броят на несвършените дела е 

увеличен от предходната година само с 1 брой, при положение, че 
постъпленията са със 110 броя дела повече. Тези данни сочат, че съдиите 
са работили при значително по-висока натовареност и въпреки 
увеличения брой на постъпленията не са позволили влошаване на 
показателя „несвършени в края на отчетиня период дела“. Това 
обосновава извод за бързо и ефективно правораздаване. Изводът се 
подсилва предвид факта, че за периода след 24.03.2016 г. съдиите в 
Районен съд – Панагюрище са работили в намален състав. 

 
Натовареност по щат на съдиите, разглеждащи граждански  

дела  
Натовареносттата на съдиите в РС Панагюрище, разглеждащи 

граждански  дела при 2  щата  за отчетната 2016  година е 39,38 спрямо 
делата за разглеждане, а към свършените дела – 34,58. Спрямо 
постъпилите дела натовареността  по щат е 34,63. 
 

Предвид броя на съдиите, работили в Районен съд – Панагюрище 
през преобладаващата част от отчетния период и процентното 
разпределение на делата, не би могъл да бъде изчислен коректен процент 
на действителната натовареност по гражданските дела.  

 
Данните за натовареността на съдиите по граждански дела  по щат 

са представени в табличен вид за последните четири години, вкл. и  
отчетната 2016 г., както следва:  
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Натовареност на съдиите, разглеждащи граждански  дела при 2 
щата   

година Спрямо 
постъпили дела 

Спрямо дела  
за разглеждане 

Спрямо 
свършени дела 

2013           32,58          36,83 32,54 
2014           31,54          35,83 31,63 
2015 30,04          34,25 29,5     
2016 34,63 39,38 34,58 

 
Видно е от сравнението на цифрите за  натовареността на съдиите 

по граждански дела при два  щата е, че отчетната година бележи 
чувствително увеличаване и по трите показателя спрямо предходните 
години, което се обяснява с увеличения брой постъпления. 

 
Постъпления на гражданските дела по материи:  
Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето – През отчетния период 

са постъпили и образувани общо 91 бр. дела, като с несвършените от 
предходен период - 28 бр., общо през отчетния период са разглеждани  
119 бр. дела. От тях свършени дела са 92 бр., като останалите 
несвършени дела в края на отчетния период са 27 бр. От общо 
свършените дела от този вид, 13 бр. са прекратени по спогодба, а 12 бр. 
са прекратени по други причини. Свършени в 3-месечен срок са 74 дела. 

Облигационни искове - През отчетния период са постъпили и 
образувани общо 22 бр.  дела, като несвършените от предходен период 
са 18 бр. или общо през отчетния период са разглеждани  40 бр. дела по 
искове от този вид.  От тях свършени дела са 23 бр., като останалите 
несвършени дела в края на отчетния период са 17 бр. От общо 
свършените дела от този вид, 1 дело е прекратено по спогодба, а 10 бр. 
са прекратени по други причини. Свършени в 3-месечен срок са 10 дела. 

Вещни искове – През отчетния период са постъпили и образувани 
общо 9 бр. дела, като несвършените от предходен период са 22 бр. или 
общо през отчетния период са разглеждани 31 бр. дела по искове от 
този вид.  От тях свършени дела са 13 бр., като останалите несвършени 
дела в края на отчетния период са 18 бр. От общо свършените дела от 
този вид, 1 бр. е прекратено по спогодба и 2 бр. са прекратени по други 
причини. Свършено в 3-месечен срок е 1 дело. 

Делби – През отчетния период са постъпили и образувани общо 11 
бр. дела, като несвършените от предходен период са 10 бр. или общо 
през отчетния период са разглеждани  21 бр. дела по искове от този вид.  
От тях свършени дела са 2 бр., като останалите несвършени дела в края 
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на отчетния период са 19 бр. От общо свършените дела от този вид 1  
бр. прекратено по други причини.  

Установителни искове – През отчетния период са постъпили и 
образувани общо 30 бр. дела, като несвършените от предходен период 
са 22 бр.или общо през отчетния период са разглеждани 52 бр. дела по 
искове от този вид.  От тях свършени дела са 34 бр., като останалите 
несвършени дела в края на отчетния период са 18 бр. От общо 
свършените дела от този вид 2 дела са прекратени по спогодба, а 2 бр.  
да прекратени по други причини. Свършени в 3-месечния срок да 5 
дела. 

Искове по КТ, в това число обезщетения по чл. 200 от КТ и за 
отмяна на уволнение – През отчетния период са постъпили и 
образувани общо 11 бр. дела, като несвършените от предходен период 
са 7 бр. или общо през отчетния период са разглеждани  18 бр. дела от 
този вид. От тях свършени дела са 13 бр., като останалите несвършени 
дела в края на отчетния период са 5 бр. От общо свършените дела от 
този вид, 1 бр. е прекратено по спогодба, а 1 дело – по други причини. 
Свършени в 3-месечен срок са 8 дела. 

Дела от административен характер -  През отчетния период са 
образувани 5 дела, като с несвършените от предходния период 2 бр., 
общо за разглеждане са били 7 бр. дела. Приключили са 3 дела, като от 
тях 1 бр. е прекратено по други причини. Останали несвършени в края 
на отчетния период – 4 дела. 

Обезпечения на бъдещ иск - Постъпили са 3 броя, които са 
свършени в 3-месечния срок 

Частни производства – През отчетния период са образувани 65 
дела. С останалите несвършени от предходния период 5 броя дела, общо 
за разглеждане са били 70 дела. От тях свършени са 65 дела. Останали 
несвършени – 5. В тримесечния срок са приключили 62 дела. 

Заповедни производства – През отчетния период са постъпили 579 
дела, които са приключили в 3-месечения срок.  

Частни производства – регламенти – През отчетния период са 
постъпили 4 броя дела като всички са по регламент 1393/2007 г. 
Приключили са 3 броя. Един брой е останало несвършено в края на 
отчетния период. 

Други дела - През отчетния период е постъпило и образувано 1 
дело с правно основание чл. 439 от ГПК – оспорване от длъжника на 
принудителното изпълнение по исков ред. Делото е останало 
несвършено в края на отчетния период. 
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Дела с обществен интерес 
Няма образувани и разгледани дела от обществен интерес. 

 
Ревизирани съдебни актове 

 През 2016 г. са постъпили жалби по 96 граждански дела. 
 Свършени и върнати в Панагюрския районен съд са 60 дела, като 
от тях:  

- оставени в сила съдебните актове по 23 дела или 38,33%;  
 - изцяло отменени, обезсилени или нищожни съдебни актове, 
поради допуснати грешки от съда, постановил акта - 22 дела или 36,67%; 

- изцяло обезсилени по обективни причини -  постигане на 
спогодба пред въззивната инстанция – 3 дела или 5%; 
 - изменени, т.е. потвърдени в едната част, отменени, обезсилени 
или прогласени за нищожни в другата част – 12 или  20%. 
 

Сравнението с 2015 г., 2014 г. и 2013 г. е следното: 
През 2015 г. са постъпили жалби по 87 граждански дела. 

Свършени и върнати в Панагюрския районен съд са 72 дела, като от тях 
са оставени в сила съдебните актове по 29 дела или 40,28%; изцяло 
отменени, обезсилени или нищожни съдебни актове по 32 дела  или 
44,44% и изменени, т.е. потвърдени в едната част, отменени, обезсилени 
или прогласени за нищожни в другата част – 11 или 15,27%. 

През 2014 г. в Панагюрския районен съд са постъпили жалби по 79 
граждански дела. Свършени и върнати са били 78 броя дела, като от тях 
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са оставени в сила съдебните актове по 32 дела или 41%, отменени са 
съдебните актове по 32 броя граждански дела или 41%, изменени са 
съдебните актове по 14 броя дела или 18 %  

През 2013 г. в Панагюрския районен съд са върнати от Окръжен 
съд Пазарджик 66 броя дела, от които съдебни актове по 27 дела или 
41% оставени в сила,  отменени актовете по 24 дела или 36,4%, съдебни 
актове по 15 дела или 22,7%  - изменени. 

 
Анализът сочи на тенденция на запазване качеството на съдебните 

актове по граждански дела, изготвяни от съдиите при Панагюрския РС 
през сравнявания четиригодишен период. Процентът на отменените е 
значителен, но следва да се отбележи, че бележи намаление с 8% спрямо 
2015 г. Качеството на съдебните актове следва да бъде повишавано чрез 
посещения на семинари, организирани от НИП и самоподготовка. 
Въпросът е разискван на общо събрание на съдиите, като от страна на 
административния ръководител е подчертана необходимостта от 
познаване на съдебната практика на ревизиращата инстанция. Това би 
могло да стане чрез запознаване  с въззивните съдебни актове на 
Окръжен съд – Пазарджик, до които всеки съдия има лесен достъп.  
 
 Жалби за бавност                           

През 2016 г. няма постъпили молби за определяне срок поради 
бавност. 

 

Дейност на съдиите по граждански  дела 

Съдия Снежана Стоянова 

През 2016 г. на съдия Стоянова са били разпределени общо 347 
граждански дела, от които: по общия ред – 24 броя, бързи производства 
– 4 броя, ЧГД – 32 броя, други дела – 4 броя, по чл. 410 и чл.417 от ГПК 
– 283 дела. Останали несвършени от предходната година са били 12 
дела. За разглеждане през 2016 г. са били 359 граждански дела.   

Свършени през отчетния период са 350 дела. Със съдебен акт по 
същество – 316, а 34 дела са прекратени.  

В тримесечен срок са приключили 340 дела.  
Останали несвършени са 9 дела.  
Просрочени съдебни актове няма. 
Резултати от инстанционния контрол, включващ обжалвани 

решения и определения е: 
• потвърдени – 4 броя (3 – решения, 1 – определение) 
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• отменено – 1 брой определение 
• изцяло обезсилено по обективни причини -  постигане на 

спогодба пред въззивната инстанция – 2 броя решения 
• изменени, т.е. потвърдени в едната част, отменени, 

обезсилени или прогласени за нищожни в другата част – 1 
брой решение 

 
 
Съдия Диана Стателова 

През 2016 г. на съдия Стателова са били разпределени общо 451 
граждански дела, от които: по общия ред – 91 броя, бързи производства 
– 19 броя, административни дела – 5 брой, ЧГД – 35 броя, други дела – 
18 броя, по чл. 410 и чл.417 от ГПК – 283 дела. Останали несвършени от 
предходната година са били 85 граждански дела. За разглеждане през 
2016 г. са били 536 граждански дела.   

Свършени през отчетния период са 443 дела. Със съдебен акт по 
същество – 388, а 55 дела са прекратени.  

В тримесечен срок са приключили 377 дела.  
Останали несвършени са 93 дела.  
Просрочени са съдебните актове по 9 броя дела:  

№ 
по 
ред 

 
Дело 
№/год 

 
Предмет 

Обявено 
за решаване 

Дата на 
постановяване 
на решението 

 
просрочие 

 
1 

 
499/2014 

 
КТ 

 
20.01.2016г. 

 
21.03.2016 г. 

 
1 м. 1 ден 

 
2 

 
509/2014 

 
Чл.109 ЗС 

 
03.02.2016г. 

 
26.04.2016 г. 

 
1 м. 23 дни 

 
3 

 
445/2015 

 
чл.124 от ГПК 

 
13.04.2016г. 

 
10.06.2016 г. 

 
27 дни 

 
4 

 
338/2015 

 
чл.422 от ГПК 

 
11.05.2016г. 

 
04.07.2016 г. 

 
24 дни 

 
5 

 
591/2014 

 
Чл.549 сл. ГПК, 
вр. чл.14 и чл.16 

от ЗЛС 

 
12.05.2016г. 

 
08.07.2016 г. 

 
26 дни 

 
6 

 
1/2016 

 
Делба 

 
18.05.2016г. 

 
27.06.2016 г. 

 
8 дни 

 
7 

 
322/2015 

 
чл.124 от ГПК 

 
15.06.2016г. 

 
25.07.2016 г. 

 
10 дни 

 
8 

 
9/2016 

 
чл.422 от ГПК 

 
19.10.2016 г. 

 
02.12.2016 г. 

 
13 дни 

 
9 

 
200/2016 

 
чл.75 ЗС 

 
20.10.2016 г. 

 
29.11.2016 г. 

 
9 дни 
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Видно от справката горе е, че съдия Стателова е просрочила 9 броя 
дела, както следва: 1 брой дело с предмет делба - 8 дни, 1 брой дело с 9 
дни; 1 бр. дело с 10 дни;  1 брой дело с 13 дни; 1 бр. дело  с 24 дни; 1 бр. 
дело с 26 дни; 1 бр. дело с 27 дни; 1 брой дело с 1 месец и 1 ден. Най-
голямо е просрочието по гр.д. № 509/2014 г. – с 1 месец и 23 дни с 
предмет вещен иск.  

За преодоляването на просрочията при постановяване на 
съдебните актове е проведено общо събрание, предвид и констатациите 
на Инспектората на ВСС за предходен период.  Коректно е да се посочи, 
че през отчетната година съдия Стателова е била с висока натовареност 
по гражданските дела, което обективно и видно от данните, не й е 
позволило да се произнася винаги в срок. Освен това през 35 работни 
дни от годината съдия Стателова е замествала съдията по вписванията, 
което е една допълнителна натоварност, отнело й значително физическо 
време, което би могла да оползотвори при решаване на делата си. 
Високата натовареност на съдията и заместването на съдията по 
вписванията през един значителен период от време през годината е 
отчетено от административния ръководител при решаване на въпроса за 
евентуална дисциплинарна отговорност. Независимо от това разултатът 
следва да бъде отразен с очакване за преодоляване на констатираната 
слабост в бъдеще. 

Резултати от инстанционния контрол, включващ обжалвани 
решения и определения и от предходни години е: 

• оставени в сила съдебните актове – 17 броя (14 – решения, 3  
- определения) 

• отменено - 18  броя (12 – решения, 6 – определения)      
• изцяло обезсилено по обективни причини -  постигане на 

спогодба пред въззивната инстанция – 1 броя решение 
• изменени, т.е. потвърдени в едната част, отменени, 

обезсилени или прогласени за нищожни в другата част – 10 
броя решения 

 

Съдия Цвятко Мангов 

В периода от 01.01.2016 г. до 23.03.2016 г. на съдия Мангов са 
били разпределени общо 18 граждански дела, от които: ЧГД – 5 броя и 
по чл. 410 и чл.417 от ГПК – 13 дела. Останали несвършени от 
предходната година са били 12 граждански дела. За разглеждане са били 
30 граждански дела.   
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Свършени през отчетния период са 30 дела. Със съдебен акт по 
същество – 24, а 6 дела са прекратени.  

В тримесечен срок са приключили 26 дела.  
Останали несвършени няма. 
Просрочени съдебни актове няма. 
Резултати от инстанционния контрол, включващ обжалвани решения 

и определения и от предходни години е: 
• оставени в сила съдебните актове – 1 брой решение 
• отменено – 3 броя (2 решения и 1 определение) 
• изменени, т.е. потвърдени в едната част, отменени, 

обезсилени или прогласени за нищожни в другата част – 1 
брой определение 

 
 
Дейност на командированите съдии 
През 2016 г. по искане на Председателя на РС – Панагюрище, 

Председателят на Окръжен съд - Пазарджик е командировал трима 
съдии от Районен съд – Пазарджик за разглежадане на общо 20 броя 
граждански дела до приключването им. Причина за командироването е 
била намаляване висящността на гражданските дела и значителната 
натовареност, предвид незаетостта на един от магистратските щатове, 
считано от 24.03.2016 г. 

Съдия Майа Попова от Районен съд – Пазарджик е разгледала 8 
броя дела, чиито първоначален докладчик е била съдия Диана Стателова. 

Свършени през отчетния период са 4 дела. Със съдебен акт по 
същество – 4.  

В тримесечен срок са приключили 2 дела.  
Останали несвършени са 4 дела 

 
Съдия Николинка Цветкова е разгледала 6 броя дела, чиито 

първоначален докладчик е била съдия Диана Стателова. 
Свършено през отчетния период е 1 дело. Със съдебен акт по 

същество – 1.  
Останали несвършени са 5 дела.  

 
Съдия Десислава Ралинова е разгледала 6 броя дела, чиито 

първоначален докладчик е била съдия Диана Стателова. 
Свършени през отчетния период са 2 дела. Със съдебен акт по 

същество – 2.  
Останали несвършени са  4 дела. 
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СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

През 2016 г. в съдебно-изпълнителна служба при Панагюрския 
районен съд са образувани 38 дела за сумата 256 738 лева, при 76  дела 
за сумата 192 918 лева през 2015 г., при 94 дела за сумата 325 880 лв.през 
2014 г. и при 132 дела за сумата 11 356 763 лева през 2013 г.  
 
 През 2016 г. са свършени 152 дела за сумата 12 601 911 лева, при 
256 дела за сумата от 3 384 737 лв. през 2015 г., при  196 дела  за 3 308 
473 лева през 2014г. и при 209 дела за 3 215 155 лв. през 2013 г. 
 

година дела-
постъпления  

обща сума 
по 

постъпилите 
дела 

свършени 
дела 

обща сума по 
свършените  

дела 

2013 132 11 356 763лв. 209      3 215 155 лв. 
2014 94      325 880лв. 196      3  308 473 лв. 
2015 76     192 918лв. 256     3 384 737 лв. 
2016 38     256 738 лв. 152   12 601 911 лв. 

 
 Горната таблица ясно онагледява намаляването на делата като 
постъпления през сравнявания четиригодишен период. Най-голяма е 
разликата между отчетната 2016 г. и 2013 г. Резултатът има обективно 
обяснение и то е свързано със законодателните промени в областта на 
изпълнителното производство и легитимирането на частните съдебни 
изпълнители.  

В полза на физически лица  през през 2016 г. са образувани 17 
дела за сумата от 61 713 лева, при 36 дела за сумата от 93 732 лв. за 2015 
г., при  58 дела за 182 853 лв. през 2014 г. и 47 броя дела за 113 832 лв. за 
2013 г.  

Свършени са чрез реализиране на вземането са 22 дела за 30 635 
лв., от които законна лихва в размер на 2 542 лв., прекратени са 25 
изпълнителни дела за 141 154 лв., като 5 броя са изпратени по 
подсъдност на друг съдебен изпълнител. 

За сравнение през 2015 г. свършени чрез реализиране на вземането 
са 26 дела за 120 018 лв., от които законна лихва в размер на 12 298 лв., 
прекратени са 35 изпълнителни дела за 184 935 лв., като 2 броя са 
изпратени по подсъдност на друг съдебен изпълнител. 

През 2014 г. са свършени чрез реализиране на вземането 23 дела за 
78 571 лв., от които законна лихва в размер на 9 640 лв.; прекратени са 
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18 изпълнителни дела за 148 718 лева, като 4 броя са изпратени по 
подсъдност на друг съдебен изпълнител. 

През 2013 г. са свършени  29 броя дела за 60 597 лв., от които 
законна лихва в размер на 6 077 лв.; прекратени са 27 броя изпълнителни 
дела за 108 983 лв., като 5 броя са изпратени по подсъдност на друг 
съдебен изпълнител.   

 
В полза на юридически лица,  в т.ч. и банки, през 2016 г. са 

образувани 17 дела за 179 655 лв., при  30 дела за 99 036 лв. през 2015 г., 
при 34 дела за 67 065 лева през 2014 г. и 82 броя изпълнителни дела за 
894 449 лв. през 2013 г.  

Свършени чрез реализиране на вземане през отчетната 2016 г. са 
28 дела за 282 705 лв., прекратени са 50 дела за 696 608 лв. Няма 
изпратени дела на частен съдебен изпълнител. 

За сравнение през 2015 г. свършени чрез реализиране на вземане са 
22 дела за 174 491 лв., прекратени са 158 дела за 1 241 758 лв. Изпратени 
на частен съдебен изпълнител са 14 дела. 
 През 2014 г. свършени чрез реализиране на вземане са 29 дела за 
10 132 лв., прекратени са 112 дела за 148 718 лева. Изпратени на частен  
съдебен изпълнител са 4 броя дела. 

През  2013 г. свършени чрез реализиране на вземане са  53 броя за 
542 877 лв., прекратени са 85 броя дела за 503 679 лв. Изпратени на друг 
съдебен изпълнител са 3 броя изпълнителни дела. 
 

В полза на Държавата през отчетната 2016 г. са образувани 4 
дела за 15 370,00 лв., през 2015 г. е било образувано 1 дело за 150,00 лв., 
през  2014 г. - 1 дело за 1 862 лв., а през 2013 г. са били образувани 3 бр. 
изпълнителни дела за 59 369 лв. 

По частни държавни вземания през 2016 г. са свършени чрез 
реализиране на вземането 6 броя изпълнителни дела за 5 214 лв. 
Прекратени са 4 дела за 495 лв. 

За сравнение през 2015 г. по вземания в полза на държавата са 
свършени 5 броя изпълнителни дела за 7 987 лв. Прекратени са 2 дела за 
30 577 лв. 

През 2014 г. по вземания в полза на  държавата са свършени 3 броя 
изпълнителни дела за 6 279 лв., прекратени – 2 дела за 131 лв., а през 
2013 година – свършени 3 дела за 878 лв., прекратени – 4 бр. за 2 082 лв. 

 
През 2016 г. са събрани суми по публични държавни вземания в 

размер на 8 728 лв. и са прекратени за 11 436 337 лв. Касае се за 
вземания, по които Държавата е присъединен взискател. 



 46

За сравнение през 2015г. са събрани суми по публични държавни 
вземания в размер на 73 646 лв.и са прекратени за 1 451 080.  

През 2014 г. са събрани суми по публични държавни вземания в 
размер на 219 693 лева и са прекратени за 2 264 680 лв.  През 2013 г. са 
събрани суми по публични държавни вземания в размер на 29 520 лв. и 
са прекратени за 1 966 539 лв.  

Освен събраните суми са извършени процесуални действия по 
изпълнение на определени действия и предаване недвижими имоти. За 
събиране на парични вземания са насрочени 50 описа, публични продани 
на недвижими имоти и на движими вещи.  Извършени са 1 продажба на 
движима вещ (лек автомобил) и 2 продажби на недвижими имоти. 

През 2016 г. общият брой на прекратените изпълнителни дела е 84 
броя за 12 274 594 лева, при 200 броя прекратени изпълнителни дела за 
2 908 350 лв. през 2015 г., при 132 броя за 2 814 366 лв.  през 2014г. и  
116 броя за 614 744 лева през 2013г.  

 
От цифрите изложени горе следва, че общо събраните суми по 

изпълнителни дела от ДСИ в РС Панагюрище през 2016 г. са в размер на 
327 317 лв., в т.ч. 35 лв. по изпълнение на обезпечителни мерки, 
представляващи такса. Останалата несъбрана сума по изпълнителни 
листове в края на отчетния период е 5 480 726 лева. Изводът е, че общо 
събраната сума през отчетната година представлява 5,97%  от останалата 
несъбрана в края на отчетния перид. Резултатът сочи на неефективност 
на работата в службата. Коректно е да се посочи, че размерът на 
останалата несъбрана сума в края на отчетния период е с натрупване от 
предходни години.   

 
Цифрите сочат, че в началото на отчетния период несъбраните 

суми са в размер на 17 617 253 лв., като една голяма част от тях в размер 
на 12 274 594 лв. са останали несъбрани по дела, които са прекратени, 
преобладаващата част от които по давност, на основание чл. 433, т.8 от 
ГПК и изпратени на ЧСИ. От останалата несъбрана сума 11 436 832 лв. 
представляват държавни вземания, което е един недобър атестат за 
активността по събиране на държавните вземания от предходните 
периоди. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за дейността на Държавен съдебен 

изпълнител при Районен съд – Панагюрище за 2016 г. 
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СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
 
През отчетната 2016 г. в службата по вписванията са извършени 

2603 вписвания: 930 броя продажби, 244 дарения, 11 замени, 53 договора 
за наем, 439 договора за аренда, 9 законни ипотеки, 47 броя договорни 
ипотеки, 204 броя възбрани, от които 7 на ДСИ, 184 на ЧСИ, 13 на 
АДВ/публичен изпълнител; 4 броя постановления на ДСИ, 13 броя 
постановления на ЧСИ, 1 постановление на АДВ/Публичен изпълнител, 
15 броя искови молби, вписани са 35 делби, 69 констативни нотариални 
актове, 48 броя обстоятелствени проверки, 29 броя актове за държавна 
собственост, 282 броя актове за общинска собственост. 

Заличени са 29 броя ипотеки. 
В Службата са образувани 1344 нотариални дела. Извършени са 

124 броя устни справки, писмени справки и удостоверения  – 744, 
извършени са справки по молба на държавен орган – 5 бр., издадени са 
765 преписи, извършени са 37 отбелязвания и 63 заличавания. 

Отказано е вписването на 18 броя актове. Обжалвани са 2 откази, 
които са потвърдени от Окръжен съд – Пазарджик. 

В табличен вид са показани броят на вписванията и нотариалните 
дела за четири поредни години,включително отчетната.  

 
Година вписвания  нотариални дела 

2013 3580 1191 
2014             2873 1212 
2015 2541 1329 
2016 2603 1344 

 
Цифрите показват тенденция към увеличаване на вписванията от 

предходната отчетна година. Слабо увеличение бележи броят на 
нотариалните дела. 

 
В Службата по вписване работи 1 съдия по вписванията и 1 

служител на Агенция по вписванията. Няма постъпили жалби и 
оплаквания по отношение на работата им.  

В Службата няма висящи дела от предишни периоди, както и 
такива в края на отчетния период.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Информация за образуване, движение и 

приключване на преписките и делата, включително и нотариалните дела 
на съдията по вписванията при Районен съд Панагюрище,  за периода 
01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. 
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          БЮРО „СЪДИМОСТ”  
 

В Бюро „Съдимост” в Районен съд – гр. Панагюрище работи един 
деловодител при спазване на Наредба № 1 за организацията на работата 
на бюрата за съдимост.  

През отчетния период подписването ежедневно на свидетелствата 
за съдимост и справките и отбелязване на настъпилите реабилитации, се 
осъществяват от председателя на съда. 

През отчетния период са издадени 2 829 бр. свидетелства за 
съдимост и 470 справки за съдимост.  Въведени са 149 бр. бюлетина.  

За същия период от други съдилища са получени искания за 1 405 
броя справки за съдимост. 

Със Заповед № 106/06.12.2016 г. Председателят на съда е наредил 
извършването на проверка на работата на Бюро „Съдимост“ при Районен 
съд Панагюрище за целия отчетен период – 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. 
Проверката не е констатирала нарушения в дейността. 

 

ОТЧЕТ–АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 2016 Г. 

 

През 2016 г. РС – Панагюрище прие единни стандарти за визия на 
официалната кореспонденция, съгласно Правилата за 
институционалната идентичност на документите в съдилищата на 
Република България, приети с Решение на Съдийската колегия на ВСС 
по протокол № 21/25.10.2016 г. Въведе се лого с изображение на Темида. 

През отчетния период в РС – Панагюрище са организирани и 
насочени към широката общественост две мероприятия за повишаване  
правната култура и изграждане на доверие към органите на съдебната 
власт.  

Две паралелки десетокласници от местно СОУ взеха участие в 
Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран 
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. При 
срещите им с магистратите им бяха представени предварително зададени 
10 теми. 

През 2016 г. в Районен съд – Панагюрище се проведе Ден на 
отворените врати. Седмокласници участваха в организиран симулативен 
съдебен процес. 
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С цел усъвършенстване  на професионалните си знания и умения 
през 2016 г. съдиите и съдебните служители, взеха участие в следните 
семинари: дискусия на тема „Превенция на насилието“; "Защита на 
класифицираната информация"; "Първоначално обучение по защита на 
класифицираната информация /проведено от служителя по сигурността 
на информацията в съда/ на лицата в РС - Панагюрище, включени в 
списъка по чл. 37 от ЗЗКИ"; "Срещу невидимото насилие"                                                                      
От задължителната начална квалификация на новоназначени съдии - 
"Трудово право" и "Вещно право и съдебна делба"                                               
"Практически акценти при прилагане на СФУК. Годишно докладване по 
СФУК. Годишна инвентаризация. Външен одит."; "Начисляване на 
амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните 
организации. Годишно счетоводно приключване в бюджетните 
организации"; „Обучение по безопасност и хигиена на труда”                                                                   

В интернет страницата на съда се създадоха нови рубрики: 
„Съдебни заседатели” и „Правила и декларации”.     
 В рубрика „Съдебни заседатели” са публикувани Вътрешни 
правила за работата на съдебните заседатели при РС – Панагюрище, 
утвърдени със Заповед №77/03.10.2016 г. на Административния 
ръководител - Председател и списък с действащите съдебни заседатели. 

В новосъздадения раздел „Правила и декларации” са поместени: 

Вътрешни правила за случайното разпределение на делата на 
Районен съд - Панагюрище; Вътрешни правила за изпращане на 
съобщения и призовки чрез ел. пощенски адрес;   Вътрешни правила за 
организацията на публикуване на съдебните актове; Правила за събиране 
на съдебните вземания; Вътрешни правила за достъп до обществена 
информация в Районен съд Панагюрище по ЗДОИ; Декларации по 
ЗПУКИ на служителите в Районен съд Панагюрище.  

В „Профила на купувача” навременно се публикуват Вътрешни 
правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени 
поръчки в Районен съд - Панагюрище, утвърдени със Заповед 
№54/22.06.2016 г. на Административния ръководител – Председател, 
както и покани за събиране на оферти за избор на доставчици на стоки и 
услуги. 

Редовно се публикуват, подлежащите на публикация съдебни 
актове и графиците за насрочени дела в интернет страницата на съда. 

Информационната система, осигуряваща онлайн достъп за 
информация до съдебни дела отчита 11 466 направени справки през 2016 
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г., което в сравнение с данните от 2015 г. е с 22 % по-малко.   
 През 2016 г. е регистрирано едно заявление за достъп до 
обществена информация, което е оставено без движение, съгласно чл. 29 
от ЗДОИ. В сравнение с предишните три години броят на заявленията 
бележи слабо понижение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Отчет на плана за действие по изпълнение на 
Комуникационната стратегия на РС – Панагюрище за 2016 г. 

2. Отчет на таблицата с индикатори на РС – Панагюрище 2016 г. 

 
СГРАДЕН ФОНД  И  ОПТИМИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТНИТЕ 

СРЕДСТВА ПО ПОДДЪРЖАНЕТО НА СГРАДНИЯ ФОНД 
 

В РС Панагюрище няма проблеми, свързани със сградния фонд. 
Съдебната палата в гр. Панагюрище е официално открита на 

06.01.1997г.  Сградата е на 3 етажа. 
Съдебната палата се състои от високо тяло на три етажа, масивна 

конструкция, със застроена площ 287 кв. метра и ниско тяло от 217 кв. 
метра, или общо разгънатата площ на съдебната палата е 1078 кв. метра. 

На партера, представляващ първи приземен етаж се намират 
съдебно изпълнителна служба, бюро „Съдимост”, служба по 
вписванията, архив, регистратура, архивни помещения. На втория етаж 
са разположени двете съдебни зали – север и юг, деловодство и съдебни 
секретари. На последния 3 етаж са кабинетите на Председателя, съдиите, 
административния секретар, главния счетоводител и Районна 
прокуратура. 

Общо през годината се закупиха 6 броя климатици -  за трите 
съдийски кабинета, за кабинетите на съдебните секретари, съдебно 
деловодство и главен счетоводител, с оглед осигуряване на нормални 
условия за работа и спазване нормативните изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд.  

В края на 2016 г. поради необходимост от осъществяване на 
видеонаблюдението на съдебната сграда беше закупен DVR /записващо 
устройство/. По–рано през годината се извърши подмяна на 
окабеляването, необходимо за дейността на трите външни камери.  

Изгради се и видеонаблюдение на помещението, предназначено за  
Регистратура за класифицирана информация, според законовите 
изисквания. 

Беше извършен текущ ремонт на кабинет, разположен на партера, 
който се ползва от домакина и е склад.  
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Закупиха се необходимите по вид и брой пожарогасители за 
оборудването на съдебната сграда, съгласно нормативната уредба.  

В проектобюджета за 2017 г. са планирани средства за извършване 
на ремонт, състоящ се в подмазване на пукнатините по таваните и 
стените, циклене на паркет в кабинетите и канцелариите, вътрешно 
боядисване и освежаване на помещенията. Такъв ремонт не е правен от 
около 15 години. 
 
          ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ и ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

През 2016 г. в Районен съд – Панагюрище се осъществи поетапна 
подмяна на наличната техника. С това съществуващият проблем по 
отношение на техническото оборудване е преодолян в известна степен. 
Все още обаче има служители, разполагащи и изпълняващи служебните 
си задължения с техника от 2009 г. – 5 бр. и от 2008 г. – 1 бр. 

След направено искане до ВСС за осигуряване на средства, през 
месец юли 2016 г. беше закупена копирна машина XEROX WC 5335, 
монтирана в кабинета на административния секретар.  

През годината бяха закупени 2 броя UPS – устройства. 
След провела се обществена поръчка, през месец ноември 2016 г., 

за нуждите на съда, ВСС осигури следната техника: 
6 броя компютърни конфигурации 
1 брой скенер 
1 брой лаптоп  
1 брой принтер 
В края на отчетната година, със средства от издръжката за нуждите 

на съда бяха закупени 6 броя шредери и 3 броя мултифункционални 
устройства. След прехвърляне на средства от параграф 10-00 в параграф 
52-01 и утвърждаване на корекцията от Пленума на ВСС, за нуждите на 
съда беше закупен 1 брой сървър за сумата от 4 100 лв. 
 

Обобщено към 31.12.2016 г. Районен съд – Панагюрище разполага 
с работещи: 

- 3 бр. сървъра 
- 22 бр. компютърни конфигурации 
- 20 бр. лазерни принтера 
- 4 бр. мултифункционални  устройства  
- 3 бр. копирни машини, две от които се използват като мрежов 

скенер. 
          В Районен съд – Панагюрище се използват следните програмни 
продукти: 
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         - АИС „Бюра съдимост“  
         - програмна система “JES” за автоматизация дейността на съдебно-
изпълнителната служба 
          - „АПИС” - правно-информационна система 
          - САС „Съдебно деловодство” 

-„ПОЛИКОНТ–ТРЗ, счетоводство, граждански договори и 
дълготрайни активи” 

- Централизирана система за изчисляване на натовареността на 
съдиите 

- Система за случайно разпределение на частните съдебни 
изпълнители 
          - Dware-Конто – онлайн програмен продукт, предназначен за 
автоматизиране на счетоводните процеси 
          - Информационна система за справки по граждански и наказателни 
дела – осигурява на физически и юридически лица достъп до движение 
на делата 
         - Централизирана система за случайно разпределение на делата  

-Национална база данни „Население”, осигуряваща  бързо 
изготвяне на адресни справки и уточняване на ЕГН на лица по делата 
чрез осигурен директен достъп на един от съдебните секретари и на 
системния администратор чрез  защитен електронен подпис. 
         Сигурността на информацията се осигурява от лицензиран 
антивирусен софтуер ESET Endpoint Antivirus. 
 
 

СТАНОВИЩА ЗА ПРОМЕНИ В ПРОЦЕСУАЛНИТЕ 
ЗАКОНИ 

Доколкото тази част от съдържанието на доклада има единствено 
пожелателен характер при липса на възможност за иницииране на такива 
промени, то считам за нужно да се отрази, че са необходими промени, 
насочени към облекчаване дейността на съда. Считам за ненужно да се 
образуват частни граждански дела за даване на разрешение за 
извършване на действия на разпореждане с недвижими имоти, с 
движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, 
принадлежащи на дете или на лице, поставено под настойничество. Би 
могло да се мисли за законодателна промяна посочените действия да се 
извършват с разрешение на Дирекция „Социално подпомагане“. По този 
начин би се облекчила работата на дежурните съдии по места. 
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СТАНОВИЩА ПО ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ 
 

         Актуална е дискусията за неравномерната натовареност на 
органите на съдебната власт, респ. индивидуалната натовареност на 
магистратите. 
         В тази насока ВСС проявява сериозна активност. Считано от 
01.04.2016 г. са в сила правила за отчитане на натовареността на 
съдиите. Вярвам, че резултатите ще бъдат един обективен критерий за 
кадровата политика на Висшия съдебен съвет. 
     

ОБЩИ ИЗВОДИ 
 

 Изложеното до тук сочи, че Панагюрският районен съд е запазил 
достижението от предходните години  за приключване на голяма част от 
делата в тримесечен  срок. Процентът при наказателните дела е 87%, а 
при гражданските - 90%, като е най-висок през сравнявания период. Това 
е положителен атестат за РС Панагюрище, достатъчен да обоснове извод 
за постигнати отлични резултати през отчената година още повече, че 
съдът е работил при намален състав през преобладаващата част от 
отчетния период и при повишена натовареност, предвид чувствителното 
увеличаване на постъпленията на делата през годината. Бързината на 
правораздаването е важен показател за работата на един съд, тъй като е 
критерий за  ефективност.  

Резултатите от ревизираните съдебни актове налагат през 
настоящата 2017 г. съдиите от РС Панагюрище да  обърнат по-голямо  
внимание върху качеството на съдебните актове и на подготовката за 
разглеждане на гражданските дела. 

През 2016 г. Висшият съдебен съвет своевременно е решавал 
въпросите на Панагюрския районен съд по отношение обезпечаване със 
средства за  изплащане на трудовите възнаграждения и закупуване на 
техническо оборудване, необходимо за създаване на благоприятна за 
работата среда. 
 Благодаря на съдиите, съдията по вписванията и на съдебните 
служители в Районен съд – Панагюрище за положените усилия в 
работата и  добрите резултати. 
        Желая на всички здраве и работоспособност! 
 
 
            АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 
            Председател Районен съд - Панагюрище: 

                  (Снежана Стоянова) 


