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Изминалата 2011 г. бе година на продължаващата съдебна 

реформа. Продължиха усилията за хармонизиране на законодателството 
и на съдебната практика, с желание за най-добри образци и практики, за 
утвърждаване върховенството на закона, за отговаряне на високите 
обществени изисквания.  

Дейността на Панагюрския районен съд през 2011 г. бе подчинена 
на основната цел на правосъдието във връзка с възложените му функции 
съгласно чл.117 от Конституцията на Република България и чл. 1 от 
Закона за съдебната власт, осъществи многостранна правораздавателна 
дейност, свързана с борбата за спазване законността и правовия ред за 
ограничаване закононарушенията и престъпленията и за защита правата 
и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.  

Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд – 
Панагюрище през отчетната 2011 г. е изготвен  съгласно изискванията на 
чл. 80, ал.1, т.2, б. «а» от ЗСВ, указанията за структурата и обхвата на 
годишните доклади за прилагането на закона и дейността на съдилищата 
в Република България и разпоредбите на Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните, военните 
и апелативните съдилища.  
 
 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
РАБОТАТА 
 
 

1. Кадрова обезпеченост със съдии 
 

В   Районен   съд   Панагюрище   работят   трима  съдии, един 
държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. 

В края на отчетния период, щатната численост от трима съдии е 
 попълнена изцяло. 

От 01.12.2009 г. съдия Даниела Петрова Попова е командирована 
на работа като районен съдия в Районен съд град София. От 07.02.2011 г. 
съдия Даниела Попова е командирована в Софийския районен съд всеки 
работен четвъртък и петък от месеца.  
          Съдийският стаж към 01.01.2012 година на магистратите в Районен 
съд - Панагюрище е както следва: 

Председателят на съда Цвятко Николов Мангов има съдийски стаж 
20 години и 11 месеца.  
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Районният съдия Диана Симеонова Стателова има 6 години и 2 
месеца съдийски стаж и 7 години и 3 месеца стаж като съдия по 
вписванията и нотариус. 

Районният съдия Даниела Петрова Попова има 5 години и 11 
месеца съдийски стаж и 4 години и 6 месеца юридически стаж. 

Държавният съдебен изпълнител Парашкева Дееничина заема 
длъжността от 29 години и 8 месеца. Същата е навършила годините за 
пенсиониране.  

Съдията по вписвания Емилия Лалева заема длъжността от 4 
години и 6 месеца. 

През 2011 г. съдия Диана Стателова придоби статут на 
несменяемост, съгласно Решение на ВСС по протокол № 17/12.05.2011г., 
считано от датата на вземане на решението.    

Относно кадровата обезпеченост със съдии, считам, че е 
наложително да бъде отпусната още една щатна бройка за «съдия в 
районен съд» Панагюрище, поради високия обем на работа. По този 
начин няма да се нарушава принципа за случайно разпределение на 
делата, няма да се създава и неудобство по отношение на ползването на 
отпуските на съдиите. 

Поради натовареността на съдиите в Панагюрския РС няма време 
и за повишаване на квалификацията на съдиите, с оглед повишените 
изискванията за познаване и прилагане на Европейското 
законодателство. 
 
 

  2. Съдебна администрация 
 
В щата на Районен съд Панагюрище са предвидени и работят 

следните служители: административен секретар, главен счетоводител, 
системен администратор, секретар-протоколисти - 3, деловодители - 2, 
деловодител в Бюро «Съдимост» - 1, архивар – 1, секретар «ДСИ» - 1, 
деловодител «ДСИ» - 1, призовкар - 1, чистачи – 2. 

Административно-техническият персонал на съда е в 
преобладаващата си част от служители с опит и дългогодишен стаж. 

През изминалата година няма наложени дисциплинарни наказания 
на съдебните служители. Регулярно се провеждат общи събрания на 
съдебната администрация, на които са обсъждани текущи въпроси. 
Съдебни служители участваха в специализирани обучения, 
организирани от НИП. 
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ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
   
 
 1. Организация на съдебната дейност 
 
Работата в Районен съд Панагюрище е организирана съгласно 

изискванията на нормативните актове и преди всичко на Закона за 
съдебната власт и Правилника за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.  

Председателят на съда Цвятко Мангов осъществява общо 
административно ръководство, представлява съда в отношенията с трети 
лица, разпределя работата между съдиите, ръководи и контролира 
работата на държавния съдебен изпълнител и на съдията по вписванията, 
участвува в съдебни заседания – разглежда наказателните дела с участие 
на прокурор и част от гражданските дела. 

Съдия Диана Стателова разглежда граждански дела и минимален 
брой наказателни дела. 

Съдия Даниела Попова през 2011 г. разглежда предимно 
наказателни и административни дела, с оглед обстоятелството, че е 
командирована два дни в седмицата и работи в Софийски районен съд. 

В съда е внедрена и работи система за случайно разпределение на 
делата. Разпределението е направено в процентно съотношение спрямо 
тримата съдии, като процентно наказателните и НАХД са разпределени 
предимно на съдия Даниела Попова. Останалата част се разпределят на 
съдия Цвятко Мангов и съдия Диана Стателова, а именно: отменените 
наказателни дела от втората инстанция, както и такива за разпит на 
свидетел и обвиняем, за разрешаване на обиск, претърсване и изземване, 
както и граждански производства – обезпечения на бъдещи искове по 
ГПК.  

Всеки ден в съда има дежурен съдия, който се произнася относно 
разрешенията за разпореждане с имуществото на недееспособни лица, 
назначаване на особен представител на такива и разглеждане на 
посочените по-горе дела.  Делата по УБДХ се насрочват и решават в 
същия ден. Дела по чл. 356 и сл. от НПК  «бързо производство», в 7-
дневен срок от постъпването им, а тези по чл. 362 и сл.от НПК 
«незабавно производство» - в деня на постъпването им. Разрешения за 
сключване на брак се издават от дежурния районен съдия. Дежурствата 
са разпределени по равно между съдиите, като графиците се спазват 
стриктно и няма оплаквания на граждани в тази насока. 

В почивните дни дежурят съдии за осъществяване правомощията в 
досъдебната фаза в наказателния процес – разрешения за обиски, 
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изземвания и претърсване и вземане мярка за неотклонение «задържане 
под стража», УБДХ. 

Съдебните заседания в Районен съд Панагюрище се провеждат по 
предварително одобрен график като всеки съдия има най-малко две 
редовни заседания през седмицата и съответен ден извънредно 
заседание. Има изцяло оборудвани две съдебни зали, които позволяват 
да се провеждат както редовни, така и извънредни заседания на всички 
районни съдии, без да се налага изготвяне на график за това.  

Бюрото за «Съдимост» се ръководи и наблюдава от председателя 
на съда. Свидетелствата за съдимост и справки на лица, родени в района 
на съда и неосъждани, се издават веднага.  

През 2011 г. не е извършвана комплексна планова проверка на 
Панагюрския РС на основание чл. 58 от ЗСВ и въз основа на заповед на 
Главния инспектор на Инспектората на ВСС. 

Съгласно Заповед № 532/21.10.2011 г. на Административния 
ръководител на Окръжен съд Пазарджик, на основание чл. 86 ал.1 т.6 от 
ЗСВ, е извършена проверка по организацията на наказателните и 
гражданските дела в Районен съд Панагюрище за периода 01.01.2011 г. 
до 21.10.2011 г. За извършената проверка са изготвени доклади от 
проверяващите съдии за движението на наказателните и на гражданските 
дела в Панагюрския РС, като са констатирани незначителни пропуски в 
работата.  Председателят на РС Панагюрище е предприел мерки по 
констатираните пропуски като своевременно е уведомил за това 
Председателя на Окръжен съд Пазарджик. 

Ежемесечно съдиите от Панагюрския РС участват в събрания на 
съдиите от Пазарджишкия съдебен окръг, провеждани  в Окръжен съд 
Пазарджик, на които се обсъждат обобщени становища по искане на 
председателя на ВКС за издаване на тълкувателни решения и 
обобщаване на практиката на съдилищата по отделни въпроси, 
обсъждани са законодателни промени в НК и в НПК, правени са 
неколкократно анализи на отменените присъди и върнатите дела за ново 
разглеждане. Постоянно се извършва преглед и анализ на 
неприключените дела, като се предприемат мерки по приключването им 
в кратки срокове.  

 
2. Достъп и работа с обществеността 
Съдът предоставя преки информационни услуги на гражданите 

чрез информационни табла, указателни табели, материали, брошури, 
плакати и прессъобщения. Съдът има действаща интернет страница: 
info@rspan.org която се обогатява и се поддържа в актуално състояние. 
Освен богатата справочна информация, съгласно изискванията на ЗСВ в 
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сайта се публикуват ежедневно постановените съдебни решения и 
присъди, информация за дела с особен обществен интерес, отчетните 
доклади на съда, образци от документи, както и декларациите по чл. 12 
от ЗПКИ. Има препратка към централен интерфейс за публикуваните 
съдебни актове на съдилищата в страната, както и обратна връзка за 
публикуване на мнения и предложения от потребителите на 
информацията. 

Осигурена и публичност и право на достъп на всеки гражданин до 
съдебните решения, при спазване на изискванията на Закона за защита 
на личните данни. Не се изпращат редовно прессъобщения до медиите 
преди и след заседания по дела, за които се проявява обществен интерес, 
като в тази насока работата на съда следва да се подобри.  

 
 
 

ІІІ.   ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

През отчетната 2011 г. в Панагюрския районен съд са образувани 
общо 1567 дела, от които 1198 – граждански и 369 – наказателни, или с 
279 дела повече в сравнение с предходната 2010 г., когато  са били 
образувани 1288 броя дела, от които 953 граждански и 335 наказателни 
дела, при 889  броя наказателни и граждански дела за 2009г.  

 

2009г. 2010г. 2011г. 

889 
      571+318 

1288 
953+335 

 

1567 
1198+369 

 
 
 От горната таблица е видно, че за последната година се наблюдава 
значително увеличение на постъпилите дела. 
 

По видове новообразуваните дела за 2011 г.  са както следва: 
 ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА                    - 1198 
 НОХД                                                -   156 
 НАХД                                                -   132  
 НЧХД                                                 -    15 
 ЧНД                                                    -    66 
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Общо за разглеждане - новообразувани, в това число върнати за 
ново разглеждане от горната инстанция и  останали несвършени от 
предходната година,  в Панагюрския РС през 2011 г. са били 1670 дела, 
докато  през 2010 г. са били 1397 дела, през 2009г. – 1006  дела. 

 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1006 
655 + 351 

1397 
1034 + 363 

1670 
1280 + 390 

 
Свършени дела 
През 2011 г. са свършени общо 1526 дела, от които в 3-месечен 

срок 1454, или 95%. Със съдебен акт по същество са приключили  1393 
дела. Прекратени са 133 дела. Проведени са 749 заседания. 

През 2010 г.са свършени общо 1294 дела, от които в 3-месечен 
срок - 1193 или 92%. Със съдебен акт по същество са приключили 1203 
дела. Прекратени са 91 дела. Проведени са 743 заседания. 

През 2009 г. са свършени общо 897 дела, от които в 3-месечен срок 
- 801 или 89%. Със съдебен акт по същество са приключили 825 дела. 
Прекратени са 72 дела. Проведени са 727 заседания. 
 

Свършени 
 

До 3 
месеца 

Година Общо за 
разглеждане 

Общо 

Със 
съдебен 
акт по 
същество 

Прекратени 
Бр. % 

2009 1006 897 825 72 801 89 

2010 1397 1294 1203 91 1193 92 

2011 1670 1526 1393 133 1454 95 

 
Съдът стриктно спазва указанията на ВСС като делата да 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 2011 г., 
а са останали висящи за следващата година. 
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Несвършени дела  
През 2011 г. броят на останалите несвършени дела в Панагюрския 

РС към 01.01.2012 г. е 144, при 103 несвършени дела за 2010 г. и 109 
дела за 2009 г. 

От несвършените 144 дела, наказателни са 61, а граждански 83. 
През 2010 г. несвършени са били 103 дела (наказателни - 21, а 

граждански – 82). През 2009 г. несвършени наказателни дела са 28, а 
граждански 81. 

 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

 109 
81 + 28 

103 
82  + 21 

144 
83 + 61 

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

голям  от предходните години,  но с оглед увеличеното постъпление на 
делата през 2011 г., процентно броят на несвършените дела е по-малък. 

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

Панагюрския районен през 2011 г. е 46,39 – спрямо делата за 
разглеждане, а спрямо свършените дела  е 42,39. 

Действителната натовареност  
Съгласно указанията на ВСС, действителната натовареност е 

изчислена на база отработените човекомесеци – 34 (без приспадане на 
годишните отпуски и съдебните ваканции) и към делата за разглеждане е 
49,12,  а към свършените дела е 44,88.   

 
Данните сочат,че през 2011г. съдиите в Панагюрския РС не  са 

имали възможност да работят спокойно и с умерена натовареност. Не са 
разполагали с време да участват в национални и регионални обучения, 
да познават и прилагат   практиката на ВКС,  да проучват задълбочено  
възложените им дела, да   приключват  делата в разумни срокове и  да 
нямат проблеми при   изготвяне в срок на постановените съдебни актове. 

От справката изпратена от Софийския районен съд е видно, че 
съдия Даниела Попова през 2011 г. е разгледала и решила 983 дела, като 
е свършила 912 от тях, които не са включени в настоящия доклад. 
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ІV. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
 През 2011 г. са постъпили общо 369 наказателни дела, в т.ч. и 13 
върнати от горна инстанция (НОХД – 8, НЧХД – 1, чл.78а НК – 1 и 
НАХД – 3), при постъпили за 2010 г. общо 335 наказателни дела и при 
постъпили общо 318 наказателни дела за 2009 г. 
 
 
 Новообразувани наказателни дела 
 През 2011 г. са новообразувани общо 369 наказателни дела, при 
335 наказателни дела през 2010 г., при 318 дела за 2009 г.  
 

година НОХД НЧХД ЧНД ЧНД 

разпити 

НАХД Чл.78а НК общо 

2009 131   8 43 20 104 12 318 

2010    142 19 40 34   75 25 335 

2011 156 15 47      19 122 10 369 

 
Горната таблица ясно онагледява увеличение на броя на 

постъпилите НОХД и НАХД. Незначително намаление има в броя на 
делата по чл. 78а от НК, ЧНД-разпити. 
 От новообразуваните дела от общ характер, най-голямо е 
постъплението по обвинения престъпления против собствеността – 56, в 
това число 49 кражби, общоопасните престъпления – 48, против 
стопанството – 28, против личността – 9, против брака, семейството и 
младежта – 7 и др.  
 
 Пред Панагюрския районен съд през 2011 г. за разглеждане са 
били поставени общо 390 наказателни дела (новообразувани за 2011 г. – 
369 и останалите несвършени от 2010 г. – 21 дела), при 363 наказателни 
дела за 2010 г., при 351 наказателни дела през 2009 г.  
 Проведени са 367 заседания. 
 
 Свършени наказателни дела 

През 2011г. са свършени 329 наказателни дела, от които със 
съдебен акт 256, прекратени са 73.  

От всичко свършените дела, в тримесечен срок са приключили 304 
дела или 92%, при  317 дела или 94% за 2010 г. и при 283 броя или 88% 
за 2009 г. 
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Свършени 

 
До 3 
месеца 

Година Общо за 
разглеждане 

Общо 

Със 
съдебен 
акт по 
същество 

Прекратени 
Бр. % 

2009 351 323 295 28 283 88 

2010 363 342 310 32 317 93 

2011 390 329 256 73 304 92 

 

 
Останали несвършени дела  
Останалите несвършени в края на отчетния период са 61 

наказателни дела, при 21 несвършени за 2010 г. и при 28 несвършени 
дела през 2009 г. 

 
 

     
години 

Останали 
несвършени  

от 
предишни 
години 

 

новообразувани 

Върнати  

от    горна 
инстанция 

 

Всичко за  
разглеждане 

 

Останали 
несвършени 

2009 33 318 2 351 28 

2010 28 335 7 363 21 

2011 21 369 13 390 61 

Броят на несвършените дела в края на 2011 г. не е висок, но 
обективно е по-лош като показател в сравнение с 2010 г., макар че има 
увеличено постъпление на наказателните дела.  

Председателят на съда следва да организира работата по 
наказателните дела с преразпределението им с оглед срочното 
приключване на делата и изготвянето на съдебните актове, макар че е 
невъзможно с оглед натовареността на съдиите. 

 
Срокове за приключване на наказателните дела 
През отчетния период са свършени общо 329 наказателни дела от 

всички видове, като средната продължителност на разглеждането им, 
отчетена от образуване на делото до постановяване на крайния съдебен 
акт е била както следва: 
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- до 3 месеца - 304, от които в срок до 1 месец – 171; от 3 до 6 
месеца - 21, от 6 месеца до 1 година - 4. 

По критериите на ВСС през 2011 г. свършени в срок до 3 месеца са 
304 или 92% от наказателните дела, при 317 или  94% от  наказателните 
дела през 2010 г., при 283 или 88% от наказателните дела за 2009г. 
 

 

     година 

 

Общо 

свършени 

  До 3 месеца 

 

брой    % 
 

2009 323 283 88 
 

2010 342 317 94 
 

2011 329 304 92 
 

 
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. 
Следва да се отбележи обаче, че в хипотезата на чл.252, ал.2 от НПК 
самият закон изключва възможността определени дела (с фактическа и 
правна сложност) да бъдат приключени в тримесечен срок.  

Особена заслуга за срочното приключване на наказателните дела в 
РС Панагюрище има съдия Даниела Петрова Попова, която предимно 
разглежда тези дела. 

 
Натовареност 
Натовареносттата на съдиите разглеждащи наказателни дела при 

щат 1  за изминалата година е 32,50,  а към свършените дела 27,42.  
Действителната натовареност на наказателните съдии към 

делата за разглеждане през 2011 г. е 32,50, а към свършените дела 27,42. 
 
Резултатите сочат, че  съдията по наказателни дела в Панагюрския 

РС притежава добър професионален опит и знания, работи с чувство за 
отговорност и добросъвестно изпълнява задълженията си, като 
независимо от високата натовареност, качеството на изготвените 
съдебни актове е на нужното ниво. 

Мотивите към постановените съдебни актове се изготвят в 
законоустановените срокове. През отчетния период няма просрочени 
съдебни актове по НОХД. 
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          Наказателни дела от общ характер 
През 2011 са образувани 156 и с останалите несвършени 13 дела от 

2010 г., за разглеждане са  били 169 НОХД, в т.ч. 22 бързи производства 
и 19 незабавни производства. Свършени са 139 НОХД и към 01.01.2012г. 
са останали несвършени 30 НОХД. 
 

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

по глави от НК са: 

По Глава ІІ от НК – Престъпления против личността през 
отчетния период са постъпили и образувани общо 9 дела. 

По Глава ІІІ от НК – Престъпления против правата на 
гражданите през отчетния период няма образувано дело. 

По Глава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и 
младежта през отчетния период са постъпили и образувани общо 7  
дела.   

По Глава V от НК – Престъпления против собствеността през 
отчетния период са постъпили и образувани общо 56 дела. 

По Глава VІ от НК – Престъпления против стопанството през 
отчетния период са постъпили и образувани общо 28 дела. 

По Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата, 
данъчната и осигурителната система през отчетния период  няма 
образувано дело. 

По Глава VІІІ от НК – Престъпления против дейността на 
държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи 
публични длъжности през отчетния период са постъпили и образувани 
общо 4  дела. 

По Глава ІХ от НК – Документни престъпления през отчетния 
период са образувани 3 дела. 

По Глава Х от НК – Престъпления против реда и общественото 
спокойствие през отчетния период е постъпило, образувано и 
разглеждано 1 дело.  

По Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления през отчетния 
период са постъпили и образувани общо 48 дела. 
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В представената по-долу диаграма е онагледено количественото 
постъпление на наказателни дела в съда по глави от НК. Видно от 
диаграмата най–голям процент на постъпленията са дела с обвинения  в 
престъпления против собствеността Глава V от НК – 56, последвани от 
дела с обвинения за общоопасни престъпления по глава Глава ХІ от НК – 
48, следват обвинения в против стопанството Глава VІ – 28,  обвинения в 
престъпления против личността Глава ІІ – 9,  по обвинения за обвинения 
против дейността на държавни органи, обществени организации и лица 
изпълняващи публични длъжности  Глава VІІІ – 4, дела с обвинения в 
документни престъпления Глава ІХ – 3, по обвинения  за престъпления 
против реда и общественото спокойствие Глава Х  - 1 дело.  

Видове постъпления по глави от НК

 Гл.VІ-прест.п/в
стопанството,28

18%

 Гл.ХІ-общоопасни
престъпления,66

51%

 Гл.ІV-прест.п/в
 брака, сем.и
младежта,7

5%

 Гл.V-прест.п/в
собствеността, 56

35%

 Гл.Х-прест.п/в реда
 и

общ.спокойствие,1
1%

 Гл.ІХ-документни
престъпления, 3

2%
 Гл.VІІІ-прест.п/в

 държавата и
общ.орг.,4

3%

 Гл.ІІІ-прест.п/в
 правата на

гражданите,0
0%

 Гл.ІІ-прест.п/в
личността,7

5%

 
   

От новообразуваните 156 НОХД  -  153 са по обвинителни актове и 
3 дела са образувани по внесени споразумения от прокуратурата по реда 
на чл.382 НПК 

 

     години 

 

Общо 

По 

 обвинителни 

актова 

С  

внесени 
споразумения 

2009 131 130 1 

2010 142 142 - 

2011 156 153 3 
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Свършени НОХ дела 
 От общо разгледаните 169 НОХД през отчетната 2011 г. са 
свършени общо 139 НОХдела, от които 126 в срок от 3 месеца, което 
представлява 91%. 

През 2010 г. са свършени общо 140 НОХДела, от които 131 в срок 
от 3 месеца, което представлява 94%. 

През 2009 г. свършените НОХД са 137, в срок до 3 месеца - 124 или 
91%. 
  

 

     година 

 

Общо 

НОХД 

  До 3 месеца 

 

брой    % 
 

2009 137 124 91 

 
2010 140 131 94 

 
2011 139 126 91 

 
 
 Сравнителният анализ показва, че през 2011 г. съдиите са положили 
много усилия и  резултатите по този показател са много добри. 

От общо свършените 139 НОХД, в 3-месечен срок са приключили  
126,  като в срок до един месец от образуването им са свършени 80 НОХД;  
в срок от 3-6 месеца - 10,  в срок от 6 м -1 г. – 3  НОХД. 
 От свършените общо  139 НОХдела, приключили с присъда са 80, 
със споразумение 55 и 4 са прекратени. От тях 4 са върнати за 
доразследване. 

Дела с особен обществен интерес 
През 2011 г. няма постъпили обвинителни актове и не са 

разглеждани дела със значим обществен интерес. 
 

Върнатите за доразследване НОХД 
През 2011 г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура 

Панагюрище 5 дела от общ характер, а именно: 
- 1 дело от съдия-докладчик в разпоредително заседание на 

основание чл.249 НПК (НОХД № 339/2011 г.)  
- 3 дела са прекратени и изпратени за доразследване в открито 

заседание (НОХД № 322/2010 г., НОХД № 2/2011 г. и НОХД 
№ 154/2011 г.) 

Едно дело е отменено и е върнато за доразследване от   стадия   на  
досъдебното производство от въззивната инстанция (НОХД № 39/2011 г.). 
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 Анализът на делата, които са върнати за доразследване през 
отчетната година сочи, че съдиите от наказателното отделение на  
Панагюрския РС стриктно спазват Тълкувателно решение 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. 
 За намаляване броя на прекратените и върнати дела за доразследване 
допринесе и проведеното през 2011 г. съвместно съвещание с 
прокуратурата, съгласно указанията на ВСС, като са изготвени анализи за 
върнатите  дела за доразследване. Броят на  на прекратените и върнатите 
дела за доразследване дела е запазен през 2011 г. 

В един от случаите съдията-докладчик е спазил задълженията си по 
чл.249 ал.1 във вр.чл.248 ал.2 т.1 и 3 НПК  и е върнал делото за 
доразследване с разпореждане, като в три случая делата са върнати за 
доразследване в открито съдебно заседание. 

 
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и четвърта НПК  

„Бързо производство” 
 В Панагюрския РС през 2011 г. са образувани 22 дела, при 28 дела за 
2010 г. и при 33 за 2009 г. Всички са приключили в 7-дневен срок от 
постъпването им. 

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

В Панагюрския РС през 2011 г. са образувани 19 дела, за 2010 г. са 
били 17 дела и при 26 бр. дела за 2009г. Всички са приключили в деня на 
образуването им.  
 Дела приключили по реда на Глава Двадесет и седма НПК  
 През отчетния период, в Панагюрския РС са приключили 63 дела по 
реда на съкратеното съдебно следствие, при 68 за 2010 г. и 41 дела за 
2009г.  

От проведеното съкратено съдебно следствие с разпореждане на 
съдия докладчик са разгледани 47 дела, по искане на подсъдимия и 
защитникът му направено в съдебно заседание - 16.  

Дела приключили по реда на Глава Двадесет и осма НПК 
През отчетната 2011 г. в Панагюрския районен съд по 

Постановление с предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност, на основание чл. 78а от НК са образувани 10 дела, при 25 
дела за предходната 2010 г. и  при 12 образувани за 2009 г.  
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Дела приключили със споразумение по реда на Глава Двадесет и 
девета НПК 

Със споразумение са приключени общо 55 дела, от които по чл. 
382 от НПК – 3 и по чл. 384 от НПК – 52 дела. През 2010 г. по реда на чл. 
384 от НПК са приключили 11 дела. През 2009 г. със споразумение са 
приключили общо 10 дела, от които по чл. 382 НПК – 1 и по чл. 384 
НПК - 9 дела. 

Анализът сочи, че прокуратурата се възползва от диференцираната 
процедура по Глава Двадесет и девета НПК, след като е внесено делото в 
съда  с обвинителен акт, а не изготвя споразумение със защитника на 
обвиняемия за решаване на делото и внасянето му в съда. 

 
Свършени НОХД по видове 
По Глава ІІ от НК – Престъпления против личността през 

отчетния период са свършени общо 7 дела. 

По Глава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и 
младежта през отчетния период са свършени 5  дела.   

По Глава V от НК – Престъпления против собствеността през 
отчетния период са приключили 48 дела. 

По Глава VІ от НК – Престъпления против стопанството през 
отчетния период са свършени 26 дела. 

По Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата, 
данъчната и осигурителната система през отчетния период е свършено 
1 дело. 

По Глава VІІІ от НК – Престъпления против дейността на 
държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи 
публични длъжности през отчетния период свършени 3  дела. 

По Глава ІХ от НК – Документни престъпления през отчетния 
период са свършени 3 дела. 

По Глава Х от НК – Престъпления против реда и общественото 
спокойствие през отчетния период е приключило 1 дело. 

По Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления през отчетния 
период са свършени  45 дела. 

Най-много свършени НОХД през 2011 г. са по престъпления 
против собствеността – 48, в т.ч. кражба – 43, като 17 от тях са 
приключили със споразумения. 
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      Оправдателни присъди 
  През отчетната 2011 г. са постановени 3 оправдателни присъди, 
докато през 2010 г. са постановени 5 оправдателни присъди, а през 
2009г. са постановени 2. 

Постановените оправдателни присъди по НОХД са за 
престъпления по следните обвинения: чл. 144 ал.3 от НК – 2 и по чл. 270 
ал.1 от НК – 1. 

Причините за постановяването на оправдателните присъди  по  
някои  от обвиненията са  в липсата на доказателства,които да обосноват 
осъдителен съдебен акт. В тези случаи наблюдаващият прокурор е 
следвало да  направи всичко възможно за да се съберат необходимите 
доказателства с оглед доказване  по безсъмнен начин на извършеното 
престъпление и съответно участието на обвинените лица в него.Ако тази  
убеденост въпреки изчерпването на всички   възможни процесуални  
способи не е била налице,  прокурорът законосъобразно е трябвало да 
прекрати делото. Има случаи  обаче, при които както прокурорът, така и 
съдът не са положили достатъчно  усилия за изясняване на фактическата 
обстановка по делото и не са събрани всички необходими доказателства 
в съдебно заседание, както и случаи, в които събраните материали по 
делото са сочели на липса на престъпление.  
 

Съдени лица 
През 2011 г. общо съдените лица по НОХД са 175. Осъдени са 171 

и са оправдани 3, при 162 съдените лица през 2010 г., като от тях 
осъдени са 154 и са оправдани 5. За 2009 г. съдени са били 157 лица, ато 
от тях осъдени са   150 и са оправдани 2 лица. През 2008 г. са съдени 216 
лица, като от тях осъдени са 188, а са оправдани 5 лица. 

От осъдените 171 лица, 9 лица са непълнолетни.  
По видове наложени наказания: 

- с лишаване от свобода до 3 години – 94 лица, като за 28 лица 
са постановени ефективни присъди 

- лишаване от свобода от 3 до 5 години – 1 лице 

- условно осъдени – 66 лица 

- с глоба – 24 лица 

- с пробация – 52 лица 

     Освободени от наказателна отговорност са 3 лица, спрямо които 
е наложено административно наказание глоба по чл. 78а от НК 
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Структура на наказаната престъпност

-Гл.ХІ
 общоопасни

, престъпления
45

26%

 Гл.V--прест.п/в
, собствеността

79
46%

 Гл.VІ-прест.п/в
стопанството, 31

18%

 Гл.Х-прест.п/в
 реда и

общ .спокойстви
е, 1
1%

 Гл.ІV-прест.п/в
 брака, сем.и
младежта, 4

2%
-Гл.ІХ

 документни
престъпления, 3

2%

 Гл.VІІ-прест.п/в
-фин.,дан.,осиг.с

ми, 1
1%

 Гл.ІІ-прест.п/в
личността, 9

6%

 Гл.VІІІ-прест.п/в
 държ.и

общ .организаци
и,2
1%

 

 
 
 
Останали несвършени НОХД  
През 2011 г. са останали несвършени 30 дела, като от тях 19 са със 

срок до 3 месеца от образуването и 11 със срок над 3 месеца от датата на 
образуване.   

От несвършените общ характер дела: 2 – против брака и 
семейството, 3 – за престъпления против брака, семейството и младежта, 
14 - са за престъпления против собствеността, 4 – за престъпления 
против стопанството, 1 – за престъпление против държавата, държавни и 
обществени организации, 1 – за документни престъпления и 5 са за 
общоопасни престъпления. 

 
Причини за отлагане на делата 
 
През 2011 г. са проведени 196 заседания по делата от общ 

характер, при 186 заседания през 2010 г. и при 187 заседания за 2009 г. 
Отложени са 57 дела, което представлява около 30 %  от делата.  

С оглед спецификата на делата, по част от тях се изискват 
допълнителни експертизи, разпит на свидетели, както и обективни 
причини – неявяване на подсъдимия или на защитниците, неявяване на 
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свидетели и вещи лица поради заболяване, което обуславя отлагането и 
продължителността на съдебния процес по някои НОХД. Съдията-
докладчик стриктно спазва закона и в малка част от случаите изменя 
мярката за неотклонение на подсъдимия в по-тежка, съответно налага и 
глоби по чл.271 ал.11 НПК на страните, вкл. и адвокати за отлагане на 
делото без уважителни причини. Следва да се отбележи, че 
коментираните по-горе случаи са единични. 

 
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 2011 г. обжалвани пред Пазарджишкия окръжен 
съд са 25 НОХД.  

От Окръжен съд – Пазарджик са потвърдени 10 присъди, 11 
присъди са отменени и 4 са изменени. В резултатите са включени и дела 
на съдии от Пазарджишкия съдебен окръг, които са командировани за 
разглеждане на дела в Панагюрския РС. 

 
Общият брой на делата от общ характер с влязъл в сила съдебен 

акт през отчетния период е 123, в това число и 2 оправдателни присъди. 
Оправдателните присъди са по НОХД № 1/2011 г. и НОХД № 

43/2011 г.(обвинение по чл. 144 ал.3 от НК). 
 

 Частни наказателни дела   
През 2011 г.. в Панагюрския районен съд са постъпили и 

образувани 66 ЧНД, при 74 дела за 2010 г. и при 63 дела за 2009 г. 
кумулации – 8, реабилитация – 1, принудителни медицински мерки 

– 1, мерки за неотклонение – 13, претърсване и изземване – 8, разпит на 
обвиняем  – 6, разпит на свидетел – 13, прекратяване на наказателното 
производство  243 НПК  - 13 и други ЧНД – 3. 

От подлежащите за разглеждане 67 ЧНД (66 образувани през 
2011г.  и 1 – бр. останало несвършено от 2010 г.), през 2011 г. са 
приключили 67 дела, от които 19 са разпити. Всички са приключили в 3-
месечния срок.  

 
Обжалваните ЧНД  
През 2011 г. са постъпили жалби по 8 ЧНД. 
След  въззивна проверка, за същия период са се върнали 9 дела 

като всички са с потвърден съдебен акт. 
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Дадени са 27 разрешения за предоставяне на данни по чл. 15 ЗСРС 

и чл. 251 ал.4 от Закона за електронните съобщения. 
 
  

Наказателни частен характер дела 

 

През 2011 г. са постъпили и образувани 15 наказателни дела от 
частен характер, при 19 дела за 2010 г. и при 8 НЧХД за 2009 г.   

Несвършено от предходния период е било 1 НЧХД, като общо за 
разглеждане наказателни дела от частен характер през отчетния период 
са били 16 бр.  

От тях са свършени 9 бр. дела, като в края на периода  са останали 
7 несвършени дела. 

 В тримесечен срок са приключили 5 дела, което представлява 55% 
от общо свършените НЧХД. 

Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период 
наказателни дела от частен характер са били 10, при  26 лица 2010 г., при 
16 лица за 2009 г. 

Осъдени са 2 лица с наложени наказания глоба. 

Оправдателните присъди са спрямо 4 лица, при оправдани 7 лица 
през 2010 г. и при  3 оправдани  лица за 2009 г. 

Едно от делата е приключило със спогодба, а останалите 2 дела са 
прекратени по други причини, поради което не се отчитат като 
оправдани и осъдени, а само съдени лица.  

 

Обжалваните наказателни дела от частен характер  
През 2011 г. са постъпили жалби по 6 НЧХД. 
След  въззивна проверка, за същия период са се върнали 9 дела, от 

които 5 дела с потвърдени присъди, 3 –  с отменен съдебен акт, 1 – с 
изменен съдебен акт в гражданската част. 
 Общият брой на делата от частен характер с влязъл в сила съдебен 
акт през отчетния период е 6 бр. 

Изводът за тези дела е, че значително е намалял техният брой в 
сравнение с предходните години.  
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Наказателни дела от административен характер 
През 2011 г. са постъпили 122 НАХД, при 75 НАХД постъпили 

през 2010 г. и при 104 НАХД за 2009 г., от които: по ЗГ и ЗЛОД – 6, по 
Закона за движение по пътищата – 15, по Закон за митниците – 3, по 
Закон за опазване на околната среда - 1 и по УБДХ – 12. 

От разглежданите през 2011 г. 125 НАХД (122 - новообразувани и 
3 – останали несвършени от 2010 г.), с решения са приключени 97 дела, а 
6 дела са прекратени. 

 В 3-месечен срок са свършени 103 дела, при 71 дела през 2010 г. и 
при 76 свършени в 3-месечен срок през 2009 г. 

Останали несвършени в края на отчетния период са 22 дела. 
 
Обжалвани наказателни дела от административен характер 
Обжалваните наказателни дела от административен характер през 

годината, са 42 броя.  
След въззивна проверка за същия период са се върнали  42 бр. 

дела, от които с потвърден съдебен акт 29 дела, 2 са с изменен съдебен 
акт и 11 дела са с отменен съдебен акт. 

Справка за дейността на съдиите, разглеждали наказателни 
дела през 2011 г.  

 

 

СЪДИЯ 

 

Несвърш.в 
началото  

на периода 

 

 

Постъпили 

 

Общо за 

разглежда
не 

 

 

Свършени 

Свършени  

в  срок до 

3-мес.   

 

 

 

% 
свършени в 
3-мес.срок 
от общо 
свършените 

 

 

Останали 
несвършени 

Цвятко 
Мангов 

14 66 80 79 74 93,7% 1 

Даниела 
Попова 

3 246 249 189 173 91,6% 60 

Диана 
Стателова 

3 57 60 60 56 93% - 

Камен 
Гатев 

1 - 1 1 1 100% - 

 
Изводи: По наказателните дела, присъди, решения и определения, 
върнати от въззивна инстанция, голяма част са потвърдени, което е в 
резултат на добрата работа на съдиите.   

Отмяната на съдебни актове по наказателни дела се дължи на 
допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. 



 22 

В тази насока следва да се положат усилия относно повишаване 
квалификацията на съдиите. Съдиите следят внимателно съдебната 
практика и проявяват активност за уеднаквяване практиката на съда по 
определен вид дела. Активност проявиха на организираните работни 
срещи в Окръжен съд - Пазарджик. Стремят се да повишават своята 
квалификация, чрез участие в обучителни форми на НИП и други, които 
поради голямата натовареност и липса на кадри в момента не се 
осъществяват. 

 

Дейност на съдиите в наказателното отделение 
Съдия Даниела Попова: 
През 2011 г. са постъпили общо 246 наказателни дела - 112 НОХД, 

13 НЧХД, 8 по чл. 78а от НК, 14  ЧНД и 99 НАХД. Останали несвършени 
от предходната година: 3 НОХД. За разглеждане е имала общо 249 
наказателни дела: 115 НОХД, 13 НЧХД, 8 по чл.78а от НК, 14 ЧНД и 99 
НАХД. 

 Свършени са общо 189 наказателни дела, от които: 86 НОХД, 6 
НЧХД, 6 по чл.78а от НК, 14 ЧНД и 77 НАХД.  

В тримесечен срок са свършени общо 173 наказателни дела, от 
които: 75 НОХД, 3 НЧХД, 6 по чл.78а от НК, 14 ЧНД и 75 НАХД.  

Останали несвършени са общо 60 наказателни дела (29 НОХД, 7 
НЧХД, 2 по чл.78а от НК и 22 НАХД). 

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

• Потвърдени - 27 
• Отменени и върнати за ново разглеждане от друг състав – 4 
• Отменени и върнати на прокурора - 1 
• Отменени изцяло – 7               
• Изменени - 4 

 
 Постъпили и свършени наказателни дела на гражданските 

съдии:  
През 2011г. съдии от гражданското отделение са разглеждали 

предимно отменените наказателни дела от втората инстанция и върнати 
за ново разглеждане, постъпилите мерки за неотклонение по чл.64 и 65 
НПК, ЧНД – разпити и обжалваните постановления на прокуратурата за 
прекратяване на наказателното производство – по чл. 243 от НПК и 
спиране на наказателното производство по чл. 244 от НПК, както и 
бързи и незабавни производства по НОХД, съгласно график по 
дежурство.  
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Съдия Цвятко Мангов: 
 

 През 2011 г. са постъпили за разглеждане общо 66 наказателни 
дела: 28 НОХД, 1  НЧХД, 2 по чл. 78а от НК, 23 ЧНД  и 12 НАХД. 
Останали несвършени от предходната година: 7 НОХД, 1 НЧХД, 3 по чл. 
78а от НК, 1 ЧНД и 2 НАХД. За разглеждане е имал общо 80: 35 НОХД, 
2 НЧХД, 5 по чл.78а от НК, 24 ЧНД и 14 НАХД.  

Свършени са общо 79 наказателни дела, от които: 34 НОХД, 2 
НЧХД, 5 по чл.78а от НК, 24 ЧНД и 14 НАХД.  

В тримесечен срок са свършени общо 74 наказателни дела, от 
които: 34 НОХД, 1 НЧХД, 4 по чл.78а от НК, 24 ЧНД и 11 НАХД.   

Несвършени наказателни дела -  1 НОХД. 
Резултати от инстанционния контрол, включващ протестирани 

присъди, обжалвани решения и определения и от предходни години е: 
• Потвърдени - 14 
• Отменени и върнати за ново разглеждане от друг състав - 6 
• Отменени изцяло - 3 
• Изменени - 1 

 
 
 
Съдия Диана Стателова: 
 

 През 2011 г. са постъпили общо 57:  16 НОХД, 1  НЧХД, 29 ЧНД  и 
11 НАХД. Останали несвършени от предходната година: 2 НОХД и 1 
НАХД. За разглеждане са били 60 дела: 18 НОХД, 1 НЧХД, 29 ЧНД и 12 
НАХД. 

Свършени са общо 60 наказателни дела, от които: 18 НОХД, 1 
НЧХД, 29 ЧНД и 12 НАХД.  

В тримесечен срок са свършени общо 56 наказателни дела, от 
които: 16 НОХД, 1 НЧХД, 29 ЧНД и 12 НАХД.  

Няма останали несвършени дела. 
Резултати от инстанционния контрол, включващ протестирани 

присъди, обжалвани решения и определения и от предходни години е: 
• Потвърдени - 4 
• Отменени и върнати за ново разглеждане от друг състав - 4 
• Отменени изцяло - 1 
• Изменени - 2 
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V. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
 
В Панагюрския районен съд се разглеждат граждански дела първа 

инстанция, дела по общ исков ред, дела по реда на бързото производство 
– чл. 310 от ГПК, дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, частни граждански 
дела. 

 
 

 Новообразувани граждански дела 
 
 През 2011 г. в Панагюрския районен съд са образувани 1198 
граждански дела. 

През 2010 г. са образувани 953 граждански дела. 
През 2009 г. са били образувани 571 дела.   

 
година По 

общия 
ред 

По 
чл.310 
ГПК 

Адм. 

дела 

ЧГД По чл.410 
и чл.417 

ГПК 

Други 
гражд. 

дела 

общо 

2009 146 29 - 15 364 17 571 

2010 143      47 - 26 714 23 953 

2011 161      27 2 21 964 23    1198 

 
 

Общо за разглеждане 
За разглеждане през 2011 г. са били 1280 граждански дела 

(новообразуваните 1198  и останалите несвършени 82 дела от 2010 г.).  
В Районен съд – Панагюрище през 2011 г. са насрочени 382 

заседания за разглеждане на граждански дела, като от тях са отложени 
190 или 49,7% , при 181 отложени  или 47% за 2010 г. и при 48,7% за 
2009 г.  

От горното е видно, че няма тенденция за намаляване на броя на 
отложените дела. Причините за това са неявяването на свидетели и вещи 
лица, както и уважаването на искания на страните за събиране на нови 
доказателства.  
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Постъпления по видове  
 
Искове по СК, в т.ч. за развод и недействителност на брака, за 

развод по взаимно съгласие, издръжка и изменение на издръжка - През 
отчетния период са постъпили и образувани общо 90 бр.  дела, като 
несвършените от предходен период са 15 бр. или общо през отчетния 
период са разглеждани  105 бр. дела по искове от СК.  От тях свършени 
дела са 91 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния 
период са 14 бр. От общо свършените дела от този вид, 11 бр. са 
прекратени по спогодба, а 8 бр. са прекратени по други причини. 
Свършени в 3-месечен срок са 86 дела. 

Облигационни искове, в това число за непозволено увреждане и 
дела от и срещу търговци  - През отчетния период са постъпили и 
образувани общо 48 бр.  дела, като несвършените от предходен период 
са 22 бр. или общо през отчетния период са разглеждани  70 бр. дела по 
искове от този вид.  От тях свършени дела са 52 бр., като останалите 
несвършени дела в края на отчетния период са 18 бр. От общо 
свършените дела от този вид, 5 бр. са прекратени по други причини. 
Свършени в 3-месечен срок са 28 дела. 

Вещни искове - През отчетния период са постъпили и образувани 
общо 15 бр.  дела, като несвършените от предходен период са 17 бр. или 
общо през отчетния период са разглеждани  32 бр. дела по искове от 
този вид.  От тях свършени дела са 11 бр., като останалите несвършени 
дела в края на отчетния период са 21 бр. От общо свършените дела от 
този вид, 1 бр. е прекратено по спогодба и 2 бр. – по други причини. 
Свършени в 3-месечен срок са 6 дела. 

Делби - През отчетния период са постъпили и образувани общо 8 
бр.  дела, като несвършените от предходен период са 11 бр. или общо 
през отчетния период са разглеждани  19 бр. дела по искове от този вид.  
От тях свършени дела са 4 бр., като останалите несвършени дела в края 
на отчетния период са 15 бр. От общо свършените дела от този вид, 1 
бр. е прекратено по спогодба, а 1 –по други причини.  

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 18 бр.  дела, като несвършените от предходен период са 9 бр. или 
общо през отчетния период са разглеждани  27 бр. дела от този вид.  От 
тях свършени дела са 21 бр., като останалите несвършени дела в края на 
отчетния период са 6 бр. От общо свършените дела от този вид, 5 бр. са 
прекратени. Свършени в 3-месечен срок са 18 дела. 
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Други дела, в това число по ЗЗДН, ЗЗДискриминация, ЗЗДете  - 
През отчетния период са постъпили и образувани общо 53 бр.  дела, 
като несвършените от предходен период са 8 бр. или общо през 
отчетния период са разглеждани  61 бр. дела по искове от този вид.  От 
тях свършени дела са 54 бр., като останалите несвършени дела в края на 
отчетния период са 7 бр. От общо свършените дела от този вид, 11 бр. 
са прекратени. Свършени в 3-месечен срок са 47 дела. 

Дела от административен характер -  През отчетния период са 
образувани 2 бр. дела. Свършено е 1 бр. дело – прекратено и в срок до 3 
месеца. 

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закона за кредитните институции - 
През отчетния период са постъпили и образувани общо 964 бр.  дела, от 
тях са приключили 963, като всички са приключили в 3-месечен срок. 

Видове    постъпили    граждански    дела

Делби  8
1%

, Вещни искове
15
1%

Други дела  53
4%

Дела адм.х-р  2
0%

 Искове по КТ
18
2%

 Облигационни

искове  48
4%

 Искове по СК

90
8%

 Дела
 чл.410,417 ГПК

964
80%

 
 

 
От горепосочените цифри е видна тенденция за нарастване 

постъпленията по граждански дела през 2011 г. Тенденцията на 
нарастване на гражданските дела се дължи от постъпленията на дела по 
чл. 410 и чл.417 от ГПК  (заповедно производство) – 964 броя, или с 250 
броя дела повече от предходната 2010 г. 
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През отчетната година  в съда са  постъпили, разгледани и 
приключени граждански дела при действие на правото на Европейския 
съюз: 

- Процедури по Регламент 1393/2007 г.- 1,  
- Процедури по Регламент 2201/2003 г.- 1 
 
Свършени граждански дела 

През отчетната година са свършени 1197 граждански дела, като от 
тях в тримесечен срок са свършени 1150 броя, или в процентно 
изражение цифрата е 96 %, при  92% за 2010 г. и  при 90%  за 2009 г.  

Със съдебен акт по същество са приключили 1137 дела, 60 са 
прекратени, от тях: 13 броя са прекратени по спогодба, а 47 бр. са 
прекратени по други причини. 
 Повишението на този показател се дължи най-вече на заповедните 
производства, които се решават в срок, както и обстоятелството, че 
съгласно дадените указания за попълване на статистическите форми за 
ВСС, срокът за свършени граждански дела започва да тече от датата на 
насрочването на първото открито заседание, а не от датата на образуване 
на делото. 
 

Свършени 
 

До 3 
месеца 

Година Общо за 
разглеждане 

Общо 

Със 
съдебен 
акт по 
същество 

Прекратени 
Бр. % 

2009 655 574 530 44 518 90 

2010 1034 952 893 59 876 92 

2011 1280 1197 1137 60 1150 96 

 
 
 

Срокове на приключване на граждансксите дела 

През отчетния период са свършени общо 1197 граждански дела 
като средната продължителност на разглеждането им, отчетена от 
образуване до постановяване на крайния съдебен акт е била както 
следва: 

- до 3 месеца - 1150, от които в срок до 1 месец – 1057; от 3 до 6 
месеца – 27; от 6 месеца до 1 година - 9 и над 1 година – 11. 
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По критериите на ВСС през 2011 г. свършени в срок до 3 месеца са 
1150 дела или 96%, при 876 свършени дела в срок до 3 месеца или 92% 
за 2010 г. и при 518 или 90% за 2009г.   
 

 

     година 

 

Общо 

  До 3 месеца 

 

брой    % 
 

2009 574 518 90 

 
2010 952 876 92 

 
2011 1197 1150 96 

 
 
 
Останали несвършени дела 
Останали несвършени в края на отчетния период са 83 дела.  
 

 

     
години 

Останали 
несвършени  

от 
предишни 
години 

 

новообразувани 

В т.ч. 

Върнати  

от    горна 
инстанция 

 

Всичко за  
разглеждане 

 

Останали 
несвършени 

2009 84 571 1 655 81 

2010 81 953 3 1034 82 

2011 82        1198 - 1280 83 

 

От горната таблица е видно, че има устойчива тенденция на 
несвършените дела в съда, но спрямо свършените 1197 граждански дела 
през 2011 г., процентното съотношение е по-ниско. 

 

Дела с обществен интерес 
Няма образувани и разгледани дела с обществен интерес. 
 

Обжалвани граждански дела и резултати 
 През 2011 г. са постъпили жалби по 53 граждански дела. 
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Свършени и върнати в Панагюрския районен съд са 54 броя дела, 
като от тях са оставени в сила съдебните актове по 30 дела или 55,6% , 
при 19 дела или 40% за 2010 г. и при  52% за 2009 г.  

От Окръжен съд – Пазарджик са отменени съдебните актове по 12  
броя граждански дела или 22%,   при 16 броя граждански дела или 34% 
за 2010 г. и  при 28% за 2009 г.  
 Изменени от Окръжен съд са съдебните актове по 12 броя 
граждански дела или 22 %, при  26 % през 2010 г. и при 20% през 2009 г.  

Анализът сочи на тенденция за повишаване качеството на 
съдебните актове, изготвяни от съдиите при Панагюрския РС, в 
сравнение с предходните години. Важен фактор за качеството на 
съдебните актове е натовареността на съдиите в Районен съд 
Панагюрище. Независимо от това следва да се набележат мероприятия за 
повишаване на теоретичната и практическа подготовка на съдиите.  

В тази насока е изготвено предложение от Председателя на съда 
пред Висш съдебен съвет за увеличение на съдиите в Панагюрския РС с 
една щатна бройка, както и предложение до Председателя на ВКС за 
прекратяване на командироването на съдия Даниела Попова, като в 
резултат на това съдия Даниела Попова бе командирована два дни в 
седмицата в Софийския районен съд. 

 
 

Натовареност 
Натовареносттата на съдиите разглеждащи граждански дела при 

щат 2 за изминалата година е 53,33,  а към свършените дела 49,88.  
Действителната натовареност на гражданските съдии към 

делата за разглеждане през 2011г. е 58,18, а към свършените дела 54,41.  
 
  
 Жалби за бавност  

През 2011 г. е постъпила една жалба за определяне срок при 
бавност по гр.д. № 948/2010 г., със съдия-докладчик Мангов.  

Молбата е отхвърлена от Окръжен съд Пазарджик като 
неоснователна. 
 

 Движението на делата (постъпление, свършени дела – решени и 
прекратени, брой заседания, висящи дела в края на периода, обжалвани и 
протестирани за 2011 г. е отразено в Таблица «Годишен отчет за 
работата на Районен съд – Панагюрище за 2011 г», съгласно приложен 
макет – Приложение № 1). 
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Дейност на съдиите разглеждащи граждански  дела 

Председателят на съда Цвятко Мангов: 

През 2011 г. са постъпили  общо 513 граждански дела, от които 
по чл. 410 и чл.417 от ГПК – 441 дела. Останали несвършени от 
предходната година са били 10 гражданскси дела. За разглеждане през 
2011 г. са били 523 граждански дела.   

Свършени през отчетния период са 493 дела. Със съдебен акт по 
същество – 480, а 13 дела са прекратени.  

В тримесечен срок са приключили 493 дела.  

Останали несвършени са 30 дела.  

Просрочени съдебни актове: 1 брой – по  гр.д. № 391/2010 г. – 
делба – с 20 дни. 

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

• Потвърдени - 9 
• Отменени  –   3           
• Изменени   -   2 

 

 

Съдия Диана Стателова: 

През 2011 г. са постъпили  общо 684 граждански дела, от които 
по чл. 410 и чл.417 от ГПК – 523 дела. Останали несвършени от 
предходната година са били 69 гражданскси дела. За разглеждане през 
2011 г. са били 753 граждански дела.   

Свършени през отчетния период са 702 дела. Със съдебен акт по 
същество – 655, а 47 дела са прекратени.  

В тримесечен срок са приключили 655 дела.  

Останали несвършени са 51 дела.  

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

• Потвърдени - 17 
• Отменени  –     8           
• Изменени   -     9 
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 Постъпили и свършени граждански  дела на наказателните  
съдии:  

Съдия Даниела Попова: 

През 2011 г. е постъпило 1 гражданско дело за разглеждане от 
съдия Попова, като с останалите несвършени от предходната година 3 
дела, за разглеждане през отчетния период са били 4 граждански дела. 

Свършени през отчетния период са 2 дела, със съдебен акт по 
същество и в 3-месечния срок.   

Останали несвършени са 2 дела – гр.д. № 5/2008 г. и гр.д. № 
184/2009 г. – делби. 

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

• Потвърдени -  4 
• Отменени  –    1           
• Изменени   -    1 

 

Справка за дейността на съдиите, разглеждали граждански дела 
 
 

СЪДИЯ 

Несвърше
ни  

в 

началото 
на периода 

Постъпили 

по общия 

исков ред 

 

Постъпи-
ли 

ЧГД  

по 410,417 
ГПК 

Общо  

за 

разглеж-
дане 

Свършени 

по 

общия 

исков ред 

Свърше
ни 

ЧГД  

по 
410,417 
ГПК 

Свърше
ни 

 в  

3-мес.  

Срок 

Останал
и несвър-
шени 

31.12.2011 

Цвятко 

Мангов 

10 72 441 523 52 441 493 30 

Даниела 

Попова 

3 1 - 4 2 - 2 2 

Диана 

Стателова 

69 161 523 753 180 522 655 51 

 
 От горната справка е видно, че съдиите в Панагюрския РС, са 
останали с минимален брой несвършени дела в края на отчетния период, 
независимо от високата натовареност с оглед увеличеното постъпление 
на граждански дела през отчетната година с 250 броя дела заповедно 
производство, като постъпленията на граждански дела по исков ред 
бележат устойчива тенденция.  
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 VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
 През 2011 г. в Съдебно-изпълнителна служба при Панагюрския 
районен съд са образувани 309 дела за сумата 5 492 179 лв., при 173 дела 
за сумата  2 458 222,00 лв. през 2010 г. и при 128 броя дела за сумата 
2 898 344,00 лв. за 2009 г. 
 
 

2009г. 2010г. 2011г. 

128 173 309 

2 898 344лв. 2 458 222лв. 5 492 179 лв. 
 
 През 2011 г. са свършени 117 дела за 2 019 747 лв., при 98 дела за 
664 115,00 лв. през 2010 г. и при 102 дела за 1 096 530,00 лв. за 2009 г.  
 
 

В полза на физически лица са образувани през 2011 г. – 70 бр. за 
171 702 лв., при 58 дела за 186 771 лв. през 2010 г. и през 2009 г. – 58 
дела за 120 724,00 лв. 

Свършени през годината са общо 55 дела за сумата 143 910 лв.,  от 
които 44 броя свършени за сумата 122 374 лв., включително законната 
лихва за 2011 г. и 11 бр. за сумата 21 536 лв. – прекратени, при 56 дела за 
сумата 161 981,00 лв. през 2010 г., от които 40 броя свършени за сумата 
139 785,00 лв., включително законната лихва за 2010 г. и 15 броя за 
сумата 22 196,00 лв. – прекратени, при 65 броя дела за сумата 120 396,00 
лв. през 2009 г., от които 40 броя свършени – 76 977,00 лв. включително 
законната лихва за 2009 г.  

 
В полза на юридически лица през 2011 г. са образувани 237 бр. 

изпълнителни дела за 4 016 188 лв., при 104 изпълнителни дела през 
2010 г. за 1 175 998,00лв., при 67 образувани броя дела за 827 673,00 лв. 
през 2009г.  

Свършени дела през 2011 г. са 41 броя за сумата 122 374 лв. и са 
прекратени 17 дела за сумата 21 536 лв., или общо свършените дела са 58 
броя за сумата 143 910 лв. През 2010 г. свършените дела са 30 броя за 
сумата 222 520 лв. и са прекратени 12 дела за сумата 17 701,00 лв., или 
общо свършените дела са 42 броя за сумата 240 221,00 лв. През 2009 
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свършените дела са 15 броя за сумата 198 868,00 лв. и са прекратени 18 
броя дела за сумата 16 464,00 лв., или общо свършените дела са 33 броя 
за сумата 215 332,00 лв. 

 
В полза на Държавата през отчетната 2011 г. няма образувани 

изпълнителни дела, докато през 2010 г. са образувани 4 дела за сумата 
20 974,00 лв., при образувано 1 дело за сумата 1862,00 лв през 2009г. 

По вземания в полза на Държавата през 2011 г. е свършено едно 
дело за сумата 3 981 лв. През 2010 г. няма свършени дела в полза на 
Държавата, докато през 2009 г. свършени са 4 броя дела за сумата 
36 150,00 лв. 

По държавни публични вземания през 2011 г. е събрана сумата 
22 512,00 лв. и са прекратени за 837 176,00 лв.  През 2010 г. е събрана 
сумата 39 239,00 лв., а през 2009  г. е събрана сумата  724 102,00 лв.   

Освен събраните суми са извършени процесуални действия по 
предаване на деца, определен режим на свиждане, изпълнение на 
определени действия, предаване на движими вещи, предаване 
недвижими имоти и опразване на жилищни помещения. За събиране на 
парични вземания са извършени описи, публична продан на движими 
вещи и недвижими имоти.   

Извод: Горното налага категоричния извод, че общо събраните 
през 2011 г. суми са в размер на  419 970,00 лв. и представляват 4% от 
постъпилите и останали висящи към отчетния период за събиране суми, 
при 404 388,00 лв. , представляващи 16,44% от постъпилите и останали 
висящи към отчетния период за събиране суми през 2010 г. и при 26,85% 
от събраните през 2009 г.  

През 2011 г. са прекратени 28 дела за 1 599 777 лв., по различни 
причини,  при  28 прекратени дела за 259 727,00 лв. за 2010 г. и при 
прекратени 102 броя дела за 1 096 530 лв. през 2009 г. 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за дейността на Държавен съдебен 

изпълнител при Районен съд – Панагюрище за 2011 г. 
Справка за резултатите от работата по съдебното изпълнение 

през  2011 г. 
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VІІ. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

През отчетната 2011 г. в Службата по вписване са вписани 496 
броя продажби, 141 дарения, 3 замени,  32 броя ограничени вещни права, 
42 договора за наем, 67 договора за аренда, 26 законни ипотеки, 35 броя 
договорни ипотеки, 66 броя възбрани, 8 броя искови молби, обявени са 7 
броя завещания, вписани са 40 делби, 131 констативни нотариални 
актове, 12 броя актове за държавна собственост, 71 броя актове за 
общинска собственост, други актове – 58 броя. 

Общо вписванията в службата са 1235. 
Заличени са 2 броя искови молби, заличени са 9 броя възбрани и са 

заличени 29 броя ипотеки. 
В Службата са образувани 795 нотариални дела. Извършени са 70 

броя устни справки, както и писмени справки с издадени 514 
удостоверения, извършени са справки по молба на държавен орган – 53 
бр., или общо предоставени справки и удостоверения – 852 броя. 

Отказано е вписването на 3 броя актове. 
В Службата по вписване работи 1 служител и 1 съдия по 

вписванията. Няма постъпили жалби и оплаквания по отношение на 
работата им. Няма проблеми в работата на службата по вписванията и 
двамата нотариуси с район на действие – Районен съд – Панагюрище. 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Информация за образуване, движение и 

приключване на преписките и делата на Съдията по вписванията при 
Районен съд Панагюрище,  за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. 
                            
 
 

VІІІ. 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.  

Със заповед на председателя на съда е възложено, при отсъствие 
на последния, организацията и контрола върху работата на БС да се 
осъществява от съдия Даниела Попова - наказателен съдия в РС, а при 
отсъствие на същата да се осъществява от съдия Диана Стателова. 

През отчетния период съдия Попова е командирована по два дни 
от седмицата в Районен съд София, като подписването ежедневно на 



 35 

свидетелствата за съдимост и справките и отбелязване на настъпилите 
реабилитации, се осъществяват единствено от председателя на съда. 

През отчетния период са издадени 2183 бр. свидетелства за 
съдимост и 602 справки за съдимост.  Въведени са 213 бр. бюлетина.  

За същия период от други съдилища са получени искания за 1220 
броя справки за съдимост. 

На период от 6 месеца се извършва проверка на работата на Бюро 
“Съдимост”. 

 
 
 

ІХ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
 СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ 
 
 В Панагюрския районен съд няма проблеми по отношение на 
сградния фонд. Съдебната палата е построена и е в експлоатация от 
началото на 1997 г.  
 На интернет страницата на районния съд www.rspan.org,  
своевременно се публикуват графици на насрочени дела, съдебните 
решения и присъдите с мотивите към тях, при спазване ЗЗЛД и ЗЗКИ. 

Необходимо е отпускането на средства за 2012 г., макар и в по-
малък размер, за извършване на текущата поддръжка и текущите 
ремонти на сградата, с оглед поддържането й в изряден вид. 

Наложително е закупуването на 12 броя климатици, за 
оборудването на кабинетите и другите помещения в съда, с оглед 
изискването за поддържане на постоянна температура на компютърното 
оборудване, включително монтирания сървър в съда, както и 
постигането на икономии на електроенергия през зимния сезон. 
 Със заповед № 653/19.12.2000 г. на Кмета на Община гр. 
Панагюрище е отреден терен включващ парцел ІІІ – Районен съд с петно 
за застрояване, като е извършено частично изменение на ЗРП на гр. 
Панагюрище. За извършеното изменение Районен съд Панагюрище е 
уведомен на 20.03.2003 г., като площта на парцела е увеличена от 502 на 
830 кв. м. Предприемани са действия за закупуване на земята от Община 
Панагюрище, но поради липса на средства от Министерство на 
правосъдието и въпреки залагането на такива като капиталови разходи, 
поради тежката икономическа обстановка в страната, не бяха осигурени. 
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  ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 
 
 В Районен съд Панагюрище  съществуват проблеми по отношение 
на техническото оборудване.  
 Необходима е подмяна на по-голяма част от компютърното 
оборудване, тъй като компютърните конфигурации се използват от 7 
години. 

От 2005 г. по проект LОТ 9 на Министрство на правосъдието по 
програма ФАР е проектирана и изградена структурна кабелна система в 
съда. За нуждите на съда са изградени 14 работни места. Инсталиран е 
комуникационен шкаф /32  битов сървър/, доставени са по проекта и 
инсталирани 3 бр. настолни компютри HPCompag PX 2000. Инсталирана 
е програмата за работния поток от документи LOT 2. През 2008 г. е 
инсталирана програма за управление на съдебните дела, която е 
въведена в действие. Създаден е сайт на Панагюрския районен съд. 

Инсталирана е и програмата за издаване на свидетелства за 
съдимост LOT 4, която е действаща. Ползваме правно информационните 
системи АПИС. Функционират програма за счетоводни услуги „Микро 
инвест делта”, програма за хонорари на вещи лица и програма за избор 
на съдебни заседатели и за електронно разпределение на делата. 

През 2011 г. бе направено искане от Председателя на съда  до ВСС 
за закупуване и инсталиране на програма за обслужване на гражданите в 
Съдебно-изпълнителна служба. Въпреки незначителната сума от 300,00 
лв., същата не бе утвърдена и отпусната от ВСС.  

По искане на Председателя на съда, от ВСС бяха разрешени 
средства за закупуването на 1 бр. компютър, на стойност 1280,00 лв., 
които са единствените капиталови разходи направени през 2011 г. в РС 
Панагюрище. 
 През отчетната година в Районен съд Панагюрище е обобщавана 
съдебната практика по чл. 56а, ал. 2, т. 2 от ЗСВ, както на районно ниво, 
така и на окръжно ниво – ежемесечно.      
 

Х. ОБЩИ ИЗВОДИ 
 
 Изложеното до тук сочи, че Панагюрският районен съд е подобрил 
резултатите по много от показателите, по които се отчита нашата работа.  

През 2012 г., следва да се обърне внимание върху качеството на 
изготвянето на съдебните актове и на подготовката за разглеждане на 
делата, проучването на същите, преди образуването и насрочването им. 
Следва да продължи работата по повишаване на квалификацията на 
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служителите и съдиите в Районен съд Панагюрище, чрез участие в 
семинари, курсове и самоподготовка. 

Нямаме препоръки към Председателя на Окръжен съд – 
Пазарджик. Следва да се отбележат усилията на Председателя на 
Пазарджишкия ОС по отношение навременното решаване проблемите на 
съда.  

През 2011 г. Висшият съдебен съвет своевременно е решавал 
въпросите на Панагюрския районен съд по отношение на финансовото 
обезпечаване със средства за нормалното функциониране на работата на 
съда. 

Висшият съдебен съвет се е отнасял с внимание относно кадровoто 
обезпечение със съдебни служители.  

Нямаме препоръки към работата на Министерство на 
правосъдието, тъй като е решавало своевременно въпросите, поставени 
от ръководството на Районен съд Панагюрище. 
 Благодаря на съдиите, държавния съдебен изпълнител, съдията по 
вписванията и на всички служители в Районен съд – Панагюрище за 
положените усилия в работата през изминалата година, за добрите 
резултати и за поддържания добър микроклимат на работа в колектива. 
 
 
 
 
  АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 
  Председател Районен съд - Панагюрище: 

                                  /Цвятко Мангов/ 
 
                                                                   
 
  

 
 

 


