ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА
В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Настоящият отчетен доклад обхваща дейността, за отчетната
2016 година, на Окръжен съд – Ямбол и районните съдилища от съдебния
район: Районен съд – Ямбол, Районен съд – Елхово и Районен съд –
Тополовград. Изготвен е в изпълнение на разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 15
от Закона за съдебната власт, съгласно с указанията на Висшия съдебен съвет
на Република България, за структурата и обхвата на годишните доклади.

ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ
През отчетната 2016 г., дейността на Окръжен съд – Ямбол
протече в съответствие с поставените цели и приоритети, съгласно
„Оперативен план за 2016 година”, насочени към оптимизиране
управлението на съда; повишаване и утвърждаване на гаранциите за
откритост, прозрачност и адекватен достъп на обществеността до работата на
съда чрез разширяване обхвата на предоставяната информация и повишаване
прозрачността на съдебните процедури; разгръщане и интегриране на
кадровия потенциал; оптимизиране на дейностите свързани с материалнотехническото осигуряване и развитието на информационните технологии.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии.
Към 31.12.2016 г. Окръжен съд - Ямбол работи с щат: един
административен ръководител - председател, един зам.-председател,
единадесет съдии и един младши съдия.
През 2016 г. е прекратено трудово правоотношение, поради
пенсиониране на съдия Росица Чокова - от 04.01.2016 г., на съдия Ангелина
Димитрова - от 26.02.2016 г. и на съдия Лина Чапкънова - от 04.05.2016
година. Считано от 24.12.2016 г. младши съдия Ива Коджабашева е
назначена на длъжност „Съдия в районен съд - Сливен“. От 01.03.2016 г.
съдия Пепа Чиликова от НО на ЯОС е командирована в Апелативен съд –
Бургас.
Към 31.12.2016 г. вакантни са 2 магистратски длъжности – 1
щ.бр. „окръжен съдия“ и 1 щ.бр. „младши съдия“.
Съдебната дейност Окръжен съд – Ямбол през 2016 г. се
осъществява в две обособени отделения: наказателно и гражданско. Съдиите
от Наказателно отделение разглеждат наказателните и административнонаказателни дела, като осъществяват правораздавателната си дейност в 6
първоинстанционни и 2 въззивни състава. Съдиите от Гражданско отделение
разглеждат гражданските, търговските и фирмените дела постъпващи в
Окръжен съд – Ямбол и правораздават в 6 еднолични и 2 въззивни състава.
Младши съдията е участвал във въззивните състави от двете отделения и в
разширени състави по НОХД.
През 2016 г. няма наложени дисциплинарни наказания и не са
образувани дисциплинарни производства срещу съдии от Окръжен съд Ямбол.
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През отчетната 2016 г. разпределението на делата в ОС – Ямбол
се извършва на принципа на случайния избор, чрез въведената
Централизирана система за разпределение на делата на Висш съдебен съвет ЦСРД. Зададените параметри в ЦСРД са съобразени със структурата на съда
и съответното отделение, индивидуалната натовареност на съдиите и с
прогнозната тежест на отделните видове дела, постъпващи за разпределение,
съобразно Единна методика по приложението на принципа за случайно
разпределение на делата в районните, окръжните, административните,
военните, апелативните и специализираните съдилища, приета с решение на
Висш съдебен съвет по Протокол №57 от 04.12.2014 г. изменена и
актуализирана с решение на ВСС по Протокол №13 от 19.03.2015 г. и
утвърдените Вътрешни правила за случайното разпределение на делата в
Окръжен съд – Ямбол, приети с решение на Общото събрание на съдиите.
Съдебна администрация.
Към 31.12.2016 г. в Окръжен съд - Ямбол работят 28 съдебни
служители, като длъжностите им са съобразени с изискванията на Правилник
администрация на съдилищата и Класификатора на длъжностите в органите
на съдебната власт, както следва: „съдебен администратор” – 1 щ.бр., „главен
счетоводител” - 1 щ.бр., „системен администратор” - 1 щ.бр., „старши
специалист административна дейност” – 1 щ.бр., „човешки ресурси” - 1
щ.бр., „съдебен статистик“ - 1 щ.бр. „съдебен секретар” - 4 щ.бр., „съдебен
деловодител” - 8 щ.бр., „съдебен архивар” - 1 щ.брой, „призовкар” - 2 щ.бр.,
„домакин” - 1 щ.бр., „касиер” – 1 щ.бр., „шофьор” - 1 щ.бр. , „работник
поддръжка - огняр” - 1 щ.бр. и „куриер-чистач” - 3 щ.бр. Към 31.12.2016 г.
щата на съда за съдебни служители е попълнен изцяло.
В Окръжен съд - Ямбол съдебната администрация е организирана
в обща и специализирана администрация и е структурирана в
административни звена - служби и самостоятелни длъжности, съгласно
Правилник за администрацията в съдилищата, издаден от Висш съдебен
съвет, обнародван в Държавен вестник, брой 8 от 28.01.2014г., изменен и
допълнен брой 2 от 09.01.2015г., както следва: Ръководни длъжности съдебен администратор - 1 брой, главен счетоводител - 1 брой;
Специализираната
администрация,
подпомагаща
и
осигуряваща
осъществяването на съдебната дейност, се състои от административни звена:
служби и самостоятелни длъжности, както следва: „регистратура за
класифицирана информация”, „регистратура”, „съдебно деловодство”,
„съдебни секретари”, „архив” и служба „връчване на призовки и съдебни
книжа”, която е обща за Окръжен съд - Ямбол и Районен съд - Ямбол.
Съотношението между броя на съдиите и служителите от съдебна
администрация при Окръжен съд Ямбол по щат е 1/1.86. За всяка длъжност
от съдебна администрация са изготвени длъжностни характеристики в
съответствие с разпоредбите на Правилник за администрацията в съдилищата
/Издаден от ВСС, обн. ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г., изм. и доп. бр. 2 от
09.01.2015 година/.
В специализираната администрация работят 4 броя съдебни
секретари, съдебни деловодители - 8 броя, съдебен архивар - 1 брой,
3

призовкар - 2 броя. Съдебните секретари в Окръжен съд - Ямбол обезпечават
съдебния процес по всички видове дела в откритите и закритите съдебни
заседания, като при работа по дела, съдържащи класифицирана информация,
осъществяват функциите, като спазват правилата за работа с материали,
съдържащи класифицирана информация. На трима съдебни деловодители са
възложени допълнителни функции на „служител по сигурността на
информацията“, „завеждащ служба регистратура за класифицирана
информация“ и „деловодител в служба регистратура за класифицирана
информация“, а други двама - съвместяват работата в служба „Регистратура“
и служба „Фирмено деловодство“. Трима съдебни деловодители осигуряват
деловодната дейност по наказателни дела и трима съдебни деловодители – по
граждански търговски и фирмени дела.
В общата администрация са ангажирани следните съдебни
служители: „системен администратор“ - 1 брой; „човешки ресурси“ - 1 брой;
„съдебен статистик“ - 1 брой; „старши специалист административна дейност“
- 1 брой; в служба „финансова дейност и снабдяване“ - 1 брой „главен
счетоводител“ и 1 брой „касиер“; в служба „стопанисване и управление на
съдебното имущество“ - 1 брой „домакин“, 1 брой „шофьор“, 1 брой
„работник поддръжка – огняр“ и 3 броя съдебни служители съвместяващи
длъжностите „куриер – чистач“.
Цялостното функционално разпределение на щатните бройки,
покрива напълно всички етапи в съдопроизводствената и административната
дейност на съда, но с оглед осъществяване на дейности по изпълнението на
„Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 година“ на Висш
съдебен съвет, както и за постигането на целите, заложени в нея, включващи
разработване и прилагане на дейности и мерки по осъществяване на връзки с
обществеността, подобряване на комуникацията с медиите, регламентиране и
стратегическо планиране в областта на комуникациите, разработване на
актуализирана медийна стратегия, усъвършенстване взаимодействието и
работа с медиите и тяхното унифициране, осъществяване дейностите,
свързани с мониторинг и оценка на изпълнение на комуникационната
стратегия, координация и изпълнение на образователни програми с ученици,
е необходимостта ресурсно обезпечаване на съда чрез увеличаване на
щатната численост на Окръжен съд – Ямбол с една щатна длъжност за
служител „връзки с обществеността“, който да осигурява тази дейност не
само на ОС – Ямбол, но и на всички съдилища от съдебния окръг.
ІІ. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
А. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА
1. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
През отчетната 2016 г. в ОС - Ямбол са постъпили за разглеждане
43 броя НОХД първа инстанция. Останали несвършени към 01.01.2016 г. - 5
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броя НОХД. Общо първа инстанция дела за разглеждане през отчетния
период – 48 броя НОХД. Процентното съотношение между несвършени в
началото на отчетния период към постъпилите през отчетния период дела
първа инстанция е 11,90%. При съпоставяне на данните през отчетния период
с тези през 2014 г. и 2015 г. се забелязва тенденция на относителна
устойчивост на постъпленията по този вид дела – НОХД при намаляване със
2 броя по отношение на постъпилите през 2015 г. дела – 44 бр. и увеличаване
с 1 брой при постъпили 41 броя за 2014 година.
Наказателни общ характер дела.
По глава ІІ от НК „Престъпления против личността”
Общия брой на разглежданите дела през отчетния период е 7, от
които 6 постъпили през отчетния период и 1 останало несвършено в началото
на отчетния период. В края на отчетния период са останали 2 несвършени
дела от този вид. Сравнено с предходните две години съответно през 2015
година в ЯОС са разгледани от този вид 7 дела и през 2014 година 6 броя.
По глава V от НК „Престъпления против собствеността”
Общия брой на разглежданите дела през отчетния период е 3, 1 от
които постъпило през отчетния период и 2 останали несвършени от
предходен период. В края на отчетния период няма останали несвършени
дела от този вид. Сравнено с предходните две години съответно през 2013
година в ЯОС са разгледани от този вид дела 9 броя и през 2014 година 6
броя.
По глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”
Общия брой на разглежданите дела през отчетния период е 18
броя всички постъпили през отчетния период. Няма НОХД от този вид
останали несвършени от предходен период. В края на отчетния период са
останали несвършени две дела. Сравнено с предходните две години
съответно през 2015 година в ЯОС са разгледани от този вид дела общо 14
броя НОХД и през 2014 година са разгледани 19 броя дела НОХД.
По глава VІІ от НК „Престъпления против финансовата,
данъчната и осигурителната системи”
Общия брой на разглежданите дела през отчетния период е 4, 3 от
които постъпили през отчетния период. По тази глава има 1 останало
несвършено дело в началото на отчетния период, като в края на отчетния
период е останало несвършено едно дело от този вид. Сравнено с
предходните две години през 2015 г. в ЯОС общия брой на разгледаните
дела е 4. През 2014 г. от този вид в ЯОС са разгледани 6 дела.
По глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на
държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични
функции”
Общия брой на разглежданите дела през отчетния период е 7
НОХД, всички постъпили през отчетния период. Дела от предходен период
от този вид в началото на отчетния период не е имало. В края на отчетния
период няма останали несвършени НОХД дела от този вид. Сравнено с
предходните две години през 2015 година в ЯОС са разгледани 7 броя дела от
този вид и през 2014 година 5 броя.
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По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”
Общия брой на разгледаните НОХД през отчетния период е 9,
всички постъпили през отчетния период. Няма останали несвършени в
началото на отчетния период дела от този вид. От този вид останало
несвършено е едно дело към края на отчетния период. Сравнено с
предходните две години съответно през 2015 година в ЯОС са разгледани от
този вид дела 13 броя и през 2014 година 10 броя.
Частни наказателни дела.
През отчетния период на 2016 г. в Ямболския окръжен съд са
постъпили за разглеждане общо 185 броя частни наказателни дела. Към
01.01.2016 година е останало несвършено едно дело от този вид. Общо
частни наказателни дела за разглеждане през отчетния период са били 186
броя. В края на отчетния период има останало несвършено 1 дело от този
вид. При сравнителен анализ с 2015 и 2014 г., през отчетната 2016 година се
наблюдава тенденция на значително увеличаване на броя на този вид дела по
отношение на 2014 г. и на устойчивост на тези от 2015 г. През предходните
две години постъпленията от тези дела са съответно – 185 броя за 2015
година и 94 броя за 2014 година. При сравнителен анализ с 2015 и 2014 г. се
наблюдава тенденция на намаляване на постъпленията на частни наказателни
дела разпити през последната година. От постъпилите през 2016 г. дела 32
броя са разпити пред съдия, като постъпленията от тези дела през
предходните две години са съответно - 54 броя за 2015 година и 22 броя за
2014 година.
Общият извод е, че при първоинстанционните наказателни дела
се наблюдава тенденция на сравнителна устойчивост на постъпленията от
НОХД и такава на постъпилите ЧНД през предходната 2015 година и
значително увеличаване на постъпилите частни наказателни дела спрямо
2014 година.
ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА.
През отчетната 2016 г. в Окръжен съд - Ямбол са постъпили за
разглеждане общо 168 граждански и търговски дела първа инстанция, от
които граждански – 75 броя, търговски дела първа инстанция – 83 броя,
частни граждански дела - 9 бр., жалба за бавност - 1 брой.
Останали несвършени от този вид в началото на отчетния период
52 броя дела. Процентното съотношение между несвършени в началото на
отчетния период към постъпилите през отчетния период граждански дела
първа инстанция е 30.95 %.
При сравнителен анализ с 2014 г. и 2015 г. се отчита тенденция
към незначително намаляване постъпленията от граждански и търговски дела
в сравнение с предходните години. През 2014 г. постъпленията от този вид
дела е 206 броя, а през 2015 г. е 175 бр.
Общият брой на разглежданите през 2016 г. първоинстанционни
граждански и търговски дела е 220 бр. (в т.ч. новообразувани и останали
несвършени от предходния период) - при 239 броя за 2015 г. и 272 броя за
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2014г. От тях 101 бр. са гражданските дела първа инстанция, 109 бр. са
търговски дела и 9 бр. частни граждански дела и 1 брой жалба за бавност.
През отчетната 2016 г. са постъпили 34 броя фирмени дела регистрационно производство, за регистрация на кооперации и юридически
лица с нестопанска цел и свързаните с тях промени, подлежащи на вписване
в съответните регистри. Останало е за разглеждане и 1 бр. фирмено дело от
предходната година.
Първоинстанционните граждански, търговски и фирмени дела по
видове са:
Искове по СК и ЗЛС
През 2016 г. 58 броя дела за разглеждане, от които, останали
несвършени дела в отчетния период - 11 броя, новообразувани 46 броя и 1
дело върнато за ново разглеждане под нов номер;
Облигационни искове
През 2016 г. 60 броя дела за разглеждане, от които, останали
несвършени дела в отчетния период - 25 броя, постъпили през отчетния
период - 35 броя, в т.ч. новообразувани През 2016 г. 27 броя и 8 броя
постъпили по подсъдност.
Вещни искове
През 2016 г. 3 броя, от които 1 брой новообразувано и 2 броя
получени по подсъдност;
Установителни искове
През 2016 г. 15 броя, от които - 4 броя останали несвършени, 9
броя новобразувани и 2 броя получени по подсъдност.
Обезпечения
През 2016 г. 22 броя, от които 15 броя новообразувани и 7
получени по подсъдност.
Частни производства
През 2016 г., 7 броя са новообразувани.
Други дела
През 2016 г. 7 броя;
Искове по права или правоотношения, породени или
отнасящи се до търговска сделка
През 2016 г. 16 бр. за разглеждане, от които 1 брои останало
несвършено, 13 новообразувани и 2 получени по подсъдност;
Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД
През 2016 г. 2 броя за разглеждане;
Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред
През 2016 г. 3 броя за разглеждане;
Производства по несъстоятелност
През 2016 г. - 12 броя за разглеждане;
Обжалване отказ на длъжностно лице по ЗТР за
вписване/обявяване
През 2016 г. - 4 броя за разглеждане;
Иск за отмяна или изменение на охранителен акт, засягащ
права на трети лица, извън исковете по чл. 29 от ЗТР
През 2016 г. - 1 брой за разглеждане;
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Иск по спор за интелектуална собственост
През 2016 г. - 1 брой за разглеждане;
Фирмени дела
- регистрация на сдружения, фондации,
читалища
През 2016 г. - 33 броя за разглеждане, 1 брой дело за
разглеждане за регистрация на адвокатско дружество и 1 брой дело за
разглеждане за регистрация на религиозни институции и местните им
поделения;
Частни търговски дела
През 2016 г. - 5 броя за разглеждане;
Други търговски дела
През 2016 г. - 4 броя за разглеждане.
2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
Наказателни общ характер дела.
През 2016 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол
наказателни дела от общ характер е 42. В срок до 3 месеца са свършени 30
дела, което съставлява 71% от свършените НОХД, при 67% за 2015 г. и 74%
за 2014 година. В преобладаващата си част причините за несвършване на част
от първоинстанционните наказателни дела в три месечен срок са свързани с:
- неявяването на подсъдими, защитници и вещи лица в съдебно
заседание;
- неявяване на свидетели, чиито показания са необходими за
изясняване на фактически обстоятелства по делото;
- необходимост от събиране на доказателства от съда по искане
на страните или по инициатива на съда, несъбрани в хода на досъдебно
производство, назначаване на нови съдебни експертизи или поставяне на
допълнителни задачи на експертите по назначени такива;
- неизпълнение на съдебни поръчки в срок по дела с подсъдими
чужди граждани.
От анализа на причините за приключване на част от делата извън
тримесечния срок се налага извода, че същите са обективни, не се дължат на
процесуално поведение на съдиите и се повтарят от предходни отчетни
периоди. Във всички случаи на отлагане на съдебни заседания съдът е
действал в съответствие с процесуалните правила, санкционирал е
участниците по чиято вина е отложено делото и е насрочвал съдебно
заседание във възможно най-кратки срокове. За максималния три месечен
срок през 2016 г. са отложени единствено дела по които е било необходимо
призоваване на лица извън страната.
От всички свършени през отчетния период НОХД първа
инстанция, със съдебен акт по същество са свършили 37 дела, от които 22
дела с присъди. Прекратени са 20 НОХД - 15 дела са завършилите със
споразумение, три дела са прекратени и върнати на прокуратурата, едно дело
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е изпратено по подсъдност и едно дело е прекратено по реда на чл.382 ал.8
НПК.
От 15-те дела завършилите със споразумение, 9 дела са по реда на
чл. 382 от НПК и 6 дела по реда на чл. 384 от НПК. Всички внесени и
приключили със споразумение НОХД по реда на чл. 382 от НПК са
разгледани от съда в законоустановения 7-дневен срок по чл. 382 ал. 2 от
НПК. Споразуменията са одобрени от съда в съответствие с разпоредбата на
чл.382 от НПК, така както са внесени.
По едно от внесените по реда на чл. 382 от НПК дела
обвиняемото лице не е приело предложение от съда по чл. 382 ал.5 от НПК за
изменение на споразумението за определяне на наказанието - приложение на
чл.54 от НК, увеличение по размер на наказание лишаване от свобода и
налагане на такова глоба, споразумението не е одобрено от съда, делото е
прекратено и върнато на ЯОП.
При завършилите със споразумение по реда на чл. 384 от НПК,
по шест дела споразумението е одобрено в първото проведено по делото
заседание, по две във второто проведено по делото заседание. Шест от делата
са приключили в едномесечен срок, едно от делата е приключило в
двумесечен срок, едно от делата - в срок от пет месеца и едно от делата над
една година, като причината за не даване на ход и отлагане на делата,
разглеждането им и одобряване на сключено споразумение е нередовно
призоваване на подсъдим, неявяване на редовно призовани подсъдими и
защита, поради здравословни причини. По едно от делата споразумението е
одобрено след внесено изменение по чл.382 ал.5 от НПК от съда по
отношение на размера на разноските по делото, които са приети от страните
по делото.
Частни наказателни дела.
През 2016 г. броя на свършените в Окръжен съд Ямбол частни
наказателни дела първа инстанция е 185. В срок до 3 месеца са свършени 185
дела, което съставлява 100% от свършените от този вид дела, при 100% за
2014 г. и 100% за 2015 година.
От всичко свършените през отчетния период частни наказателни
дела първа инстанция със съдебен акт по същество са свършили 174 дела.
През отчетната 2016 г. са прекратени 11 частни наказателни дела
първа инстанция.
СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.
През 2016 година структурата на наказаната престъпност по
глави от НК е както следва:
По глава ІІ от НК „Престъпления против личността”
По тази глава са приключили 3 дела, всички с присъди.
Разгледани по текстове делата са съответно за престъпления – едно по чл.123
ал.2 вр. с ал.1 пр.1 НК и две по чл.116 - съответно по чл. 116, ал. 1, т. 6 пр. 3,
т. 11 НК едно и по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3 НК - едно. От общо 8 подсъдими
лица по тези дела за виновни са признати и осъдени 8 лица, като няма
оправдани лица. На всички осъдени осем лица наложеното наказание е
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лишаване от свобода - на едно в размер до три години , на шест за срок от три
до десет години и на едно лице над десет години. По отношение на седем
осъдени лица наложеното наказание лишаване от свобода е при ефективно
изтърпяване, при строг режим. По отношение на едно лице е приложена
разпоредбата на чл. 66 НК.
По тази глава от НК относителния дял на постановените
осъдителни съдебни актове спрямо внесените прокурорски такива е 100%,
като няма постановени оправдателни присъди и оправдани лица.
Сравнено с предходните години: през 2014 година от този вид
дела са разгледани и приключени общо 4 дела от които с присъди 3 дела, със
споразумение едно дело и са осъдени –признати за виновни 5 подсъдими,
като няма оправдани лица, а през 2013 г. са разгледани и приключени 2 дела
с присъди и споразумения и е осъдено – признато за виновно 1 лице и едно
лице е оправдано.
По глава V от НК „Престъпления против собствеността”
По тази глава са приключили 3 дела, от които 1 с присъда и 2 с
одобрено от съда споразумение по гл. 29 от НПК. Всички три от разгледаните
дела по тази глава са за осъществени престъпления по Раздел ІІ престъпления по чл. 199, ал. 1, т. 4 НК - две дела и чл.199 ал.1 т.1 НК - едно
дело. От общо 7 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и
осъдени 7 лица. Няма оправдани лица. На всички осъдени 7 подсъдими са
наложени наказания лишаване от свобода, като на 6 лица наложеното
наказание е в размер до 3 години, на 1 лице - между три и десет години. На
едно лице наказанието е ефективно. По отношение на 6 лица е приложена
разпоредбата на чл.66 от НК. По тази глава от НК относителния дял на
постановените осъдителни съдебни актове спрямо внесените прокурорски
такива е 100%, като няма постановена оправдателна присъда.
Сравнено с предходните години: през 2014 година от този вид
дела са разгледани и приключени 4 дела и са осъдени – признати за виновни
3 лица, признато за невиновно и оправдано е едно лице. През 2015 година от
този вид дела са разгледани и приключени с присъди и споразумения 7 дела,
осъдени са 8 подсъдими и няма оправдани лица.
По глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”
С присъди и определения за одобряване на споразумения по глава
29 от НПК са приключени общо 16 дела - 10 със споразумения и 6 с присъди,
от които:
- 10 дела по раздел ІІІ „Престъпления против митническия
режим” - по чл. 242, ал. 1 б. е и д от НК - три дела, по чл. 242, ал. 2 от НК –
пет дела и по чл.242 ал.4 вр. с ал.2 от НК две дела;
- 5 дела по раздел ІV „Престъпления против паричната и
кредитна система” - по чл. 248а ал. 3 от НК – три дела и по чл. 249 ал. 1 от
НК – две дела.
- 1 дело по раздел I „Общи стопански престъпления“ - по чл. 220
ал. 1 от НК.
От общо 21 подсъдими лица по тези дела са признати за виновни
и осъдени 21 лица, като няма признати за невиновни и оправдани лица. На
21 подсъдими са наложени наказания лишаване от свобода и на 8 глоба.
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Наложените наказания лишаване от свобода на 17 подсъдими са в размер до
3 години и на четири подсъдими лица в размер над три до десет години. На
14 от осъдените на различни срокове наказание лишаване от свобода
подсъдими изтърпяването на наказанието е отложено на осн. чл. 66 от НК.
По тази глава от НК относителния дял на постановените
осъдителни съдебни актове спрямо внесените прокурорски такива е 100%,
като няма постановена оправдателна присъда.
Сравнено с предходните години: през 2014 година от този вид
дела са разгледани и приключени с присъди и споразумения 17 дела и са
осъдени –16 лица и едно лице е оправдано, а през 2015 г. са приключени
общо 14 дела с присъди и споразумения и са осъдени –13 лица и e оправдано
едно лице.
По глава VІІ от НК „Престъпления против финансовата,
данъчна и осигурителната системи”
По тази глава са приключили две дела с присъда и споразумение,
за престъпления по чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1 т. 2, 6 и 7 вр. с чл. 26 НК и по чл.
255а, ал. 3 вр. с ал. 2 вр. с ал. 1от НК.
От общо 2 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати
и са осъдени 2 лица. Няма признати за невиновни и оправдани лица. На едно
от осъдените лица наложеното наказание е лишаване от свобода в размер до
3 години с приложението на чл. 66 от НК и на едно лице е наложено
наказание глоба.
По тази глава от НК относителния дял на постановените
осъдителни съдебни актове спрямо внесените прокурорски такива е 100%,
като няма постановена оправдателна присъда.
Сравнено с предходните години: през 2014 година от този вид
няма приключили дела, а през 2015 г. е разгледано и приключило едно дело с
присъда и са осъдени две лица.
По глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на
държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи
публични функции”
По тази глава са приключили 7 дела, всички с присъди.
Разгледани по текстове делата са за престъпления по чл. 304а вр. с чл. 304,
ал. 1 от НК – пет дела, по чл. 304, ал. 1 – едно дело и по чл. 282 ал.1 от НК –
едно дело.
От общо 7 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати
и са осъдени 7 лица. Няма признати за невиновни и оправдани лица. На
всички 7 осъдени лица наложеното наказание е лишаване от свобода. На
осъдените на наказание лишаване от свобода 7 лица е наложено наказание в
размер до 3 години, по отношение на 6 е приложен чл. 66 от НК. На пет от
осъдените лица е наложено и наказание глоба.
По тази глава от НК относителния дял на постановените
осъдителни съдебни актове спрямо внесените прокурорски такива е 100%,
като няма постановена оправдателна присъда.
Сравнено с предходните години: през 2014 г. от този вид са
приключени 5 дела с присъди и са признати за виновни и осъдени 5 лица и 4
лица са признати за невиновни и оправдани, а през 2015 година са разгледани
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и приключили 4 дела с присъди и са осъдени - признати за виновни 3 лица
като едно лице е оправдано.
По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”
С присъди и определения за одобряване на споразумения по глава
29 от НПК са приключени общо 6 дела, от които с присъди 4 и със
споразумения 2 дела, от които 3 дела за престъпления по чл. 354а от НК и 3
дела по чл. 343 от НК.
От общо 6 подсъдими лица по тези дела за виновни са признати и
осъдени 6 лица. На всички - 6 лица са наложени наказания лишаване от
свобода, на всички в размер до три години, като изтърпяването на
наказанието на четири лица е отложено на основание чл. 66 от НК и на три
лица е наложено наказание глоба.
По тази глава от НК относителния дял на постановените
осъдителни съдебни актове спрямо внесените прокурорски такива е 100%,
като по тази глава няма постановени оправдателни присъди.
Сравнено с предходните години: през 2014 година от този вид
дела са разгледани и приключени с присъди и споразумения 7 дела и са
осъдени –признати за виновни 8 подсъдими, като няма оправдани лица, а
през 2015 г. са разгледани и приключени 12 дела с присъди и споразумения и
са осъдени – признати за виновни 12 лица.
Дела разгледани по реда на глава 27 от НПК „Съкратено
съдебно следствие”.
През 2016 година в Ямболски окръжен съд по реда на глава 27 от
НПК са разгледани 10 броя НОХД. По шест дела разгледани по този ред,
решението на съда е взето по искане направено от подсъдимите и по четири
от съда. Производството по делата е приключило в кратки срокове – по 3 от
делата в едномесечен, по 4 от делата в двумесечен, по 2 от делата в
тримесечен, по едно от делата в деветмесечен срок от постъпване на делото с
обвинителен акт в съда. По 2 от делата са постъпили жалби от подсъдими. По
делата няма постъпили протести. По 9 от разгледаните по този ред дела
присъдите са влезли в сила. По едно от обжалваните дела присъдата е
изменена, като е намалено по размер наложеното наказание лишаване от
свобода.
В сравнителен план през предходните две години са разгледани
по този ред, съответно през 2014 г. - 12 дела и за 2015 г. - 13 дела.
Причините за връщане на делата на прокурора.
През 2016 г., 3 бр. НОХД са прекратени и върнати на
прокуратурата, по реда на чл. 249, ал. 2 от НПК. Няма върнати дела по реда
на чл. 288, ал. 1 от НПК от открито съдебно заседание. Сравнено с
предходните две години се забелязва намаляване на прекратените и върнати
за доразследване дела - през 2015 година – 8 дела, през 2014 г. – 4 дела.
Причините за връщане на делата на прокуратурата са свързани с
допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в хода на
досъдебното производство, основание по чл. 248 ал. 2 т. 3 от НПК - нарушено
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право на защита на обвиняем и пострадалите изразяващи се в неизпълнение
от прокурора на задължение по чл. 246 ал. 2 и 3 от НПК, както следва:
- не е установен кръга на пострадалите лица по смисъла на чл.74
и сл.НПК, имащи право да се конституират като страна в процеса. С
неустановяването на кръга на лицата по чл. 74 НПК съответно не е налице
уведомяване за правата им по чл. 75 НПК, с което е нарушено правото им на
защита;
- в постановлението за привличане на обвиняем и в диспозитива
на обвинителния акт в обвинението от фактическа страна липсва, не се
съдържа елемент от състава на престъплението, което води до непълнота и
неяснота на същото.
- констатирано противоречие между фактическо и юридическо
обвинение в диспозитивната част на обвинителния акт;
Осъдителни присъди. Осъдени лица.
От общо разгледаните и приключили с присъди или одобрени
споразумения от съда през 2016 година 37 НОХД, по всички 37 са
постановени осъдителни присъди и одобрени споразумения по отношение на
51 лица. Няма постановени оправдателни присъди по НОХД дела за отчетния
период.
По вид наложените наказания: на 50 лица са наложени наказания
лишаване от свобода. По размер наложените наказания лишаване от свобода
са: на 38 лица до 3 години, на 11 лица от 3 до 10 години и на 1 лице над 10
години. По отношение на 33 лица, изтърпяването на наложеното наказание
лишаване от свобода е отложено за различни срокове от 3 до 5 години.
Оправдателни присъди.
През отчетния период ЯОС не е постановил оправдателни
присъди.
ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.
През 2016 г. в Ямболски окръжен съд са разгледани 7 бр. НОХД
за контрабанда на наркотични вещества – 2 бр. НОХД с обвинения по чл.
242 ал. 4 НК с предмет наркотични вещества - хероин съответно 15.794 кг. и
19.897 кг. и 5 бр. НОХД с обвинения по чл. 242, ал. 2 от НК с предмет
наркотични вещества както следва: хероин - 1.475 кг., 4.504 кг. и 980.97 гр.;
марихуана 872.50 гр. и МDМА /екстази/ 23.962 кг.
Шест дела са приключили със споразумения, от които 1 дело в
петмесечен срок, 1 дело в двумесечен срок, 4 дела в едномесечен срок и 1
дело в седмодневен срок. От приключилите със споразумения дела 1 дело е
по реда на чл. 381 от НПК и 5 дела по реда на чл. 384 от НПК. Постановената
по едно от делата присъда е влязла в сила.
Осъдени са общо 8 лица, като няма оправдани лица. На всички 8
подсъдими е наложено наказание лишаване от свобода - в размер до три
години на три лица, в размер от три до 10 години на пет лица и на четири
лица и глоба в размер на 50 000 лв. на едно лице и по 100 000 лв. на три лица.
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От наложените наказания лишаване от свобода по отношение на 2 лица е
отложено изтърпяването на наказанието на основание чл. 66 от НК.
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРС.
През отчетната 2016 г. Председателят на ОС - Ямбол е
постановил 20 разрешения за ползване на специални разузнавателни
средства. В ОС - Ямбол са били представени 12 веществени доказателствени
средства.
ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА.
През 2016 г. броя на общо свършените в Окръжен съд - Ямбол
граждански и търговски дела е 171, които се разпределят по видове, както
следва:
- Граждански дела - свършени 81 бр. От тях в тримесечен срок 62 бр., което съставлява 77% от свършените от този вид. В сравнение с
предходните години - 94% за 2014 г. и 100% за 2015 година;
- Търговски дела - свършени 80 бр. В тримесечен срок 59 бр.,
което съставлява 74% от свършените от този вид. В сравнение с предходните
години - 86% за 2014 г. и 92% за 2015 г.;
- Фирмени дела - свършени са 34 броя, всички в срок, което
съставлява 100 % от свършените от този вид;
- Частни граждански дела - свършени 9 броя, всички в срок,
което съставлява 100 % от свършените от този вид.
- Жалби за бавност - свършени в срок - 1 брой, което съставлява
100% от свършените от този вид.
Анализът на горните данни сочи, в тримесечния срок от
образуване на делото до постановяване на решение по него са решени
значителна част от делата, в това число всички дела за осиновявания; всички
дела по чл. 25 ЗТР; всички дела по частни производства с произнасяне в
закрито заседание; както и основната част от делата от и срещу търговци;
делата по искове по Търговския закон; делата за непозволено увреждане.
Основната част от делата по несъстоятелност също са решени в 3 месечния
срок.
Решаването на граждански и търговски извън инструктивния
тримесечен срок се обуславя от различни причини, които в повечето случаи
са обективни и могат да се обобщят така:
1. Процедура по размяна на книжа: както при гражданските, така
и при търговските дела средно размяната на книжата между страните
ангажира време от около 1,5 - 2 месеца. Същевременно, ако при
първоначалното призоваване ответникът не бъде намерен на адреса, посочен
в исковата молба, процедурата по чл. 47 ГПК, свързана със залепване на
уведомление, с изчакване изтичането на срока по ал. 2, респ. с назначаването
на особен представител, удължава срока за разглеждане на делото. В такъв
случай, ако се наложи и отлагане на делото в първото с.з. поради нередовно
призоваване на страна, поради неявяването й по уважителни причини или за
събиране на други доказателства във връзка с указанията на съда, дадени в
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доклада му, то обективно делото приключва с решение след инструктивния
3-месечен срок.
2. При усложнения в процеса: приключването извън тримесечния
срок в тези случаи обикновено се обуславя от: предявяване на насрещни и
инцидентни установителни искове; искания от страните по делата за
допускане назначаването на съдебни експертизи - технически, икономически,
счетоводни; конституиране на нови страни; осъществяване на процедурата по
предоставяне на правна помощ; обжалване на определения на съда,
постановени в хода на производството и наложили изпращане на делото в погорна инстанция и др.
3. По делата за оспорване или установяване на произход:
Обикновено производството по тази категория дела често е свързано с
необходимост от назначаване на особен представител на ищеца и от
назначаване на специфични медицински експертизи, а впоследствие и с
разпити по делегация на вещите лица. Затруднение в много случаи
съставлява връчването на книжа и съобщения на ответника, като ако не бъде
намерен на адреса, посочен в исковата молба, процедурата по чл.47 ГПК,
свързана със залепване на уведомление, с изчакване изтичането на срока по
ал.2, респ. приложение на чл.47, ал.6 ГПК - назначаването на особен
представител, удължава срока за разглеждане на делото. Самите страни по
делото също често не съдействат за изготвяне на назначените експертизи в
срок, като не се явяват на определените дати в съответните медицински
заведения. Ето защо обективно тази категория дела, трудно би могла да
приключи в 3- месечния срок.
4. При делата по несъстоятелност, при които производството се
развива във всичките си фази - откриване на производство по
несъстоятелност, предявяване на вземанията, обявяване на длъжника в
несъстоятелност, осребряване на имуществото, изплащане на вземанията и
приключване на производството или решаване на преюдициален спор,
обективно не е възможно приключване на делата от тази категория в 3месечен срок.
Анализът на изложеното налага извод, че причините за
неспазване на инструктивния тримесечен срок за приключване и решаване на
делата в преобладаващия брой случаи са обективни, не зависят и не се
дължат на процесуално поведение на съдиите.
От всичко свършените през отчетния период граждански и
търговски дела първа инстанция със съдебен акт по същество са свършили
110 дела. От тях: граждански - 58 дела; търговски - 45 дела; частни
граждански /без жалби за бавност/ - 7 дела.
Прекратените граждански и търговски дела първа инстанция
през отчетния период са общо 61 броя. От тях: граждански - 23 дела,
търговски - 35 дела и частни граждански - 3 дела.
Обобщени, причините за прекратяване на първоинстанционните
граждански дела са следните: неотстранени в срок нередовности по исковата
молба, оттегляне или отказ от иска, констатирана недопустимост на иска,
родова неподсъдност на спора пред ОС и поради направено възражение за
местна неподсъдност на делото пред ЯОС и постигане на съдебна спогодба.
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3. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ.
ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
През отчетния период на 2016 г. са обжалвани/протестирани 41
съдебни акта на Окръжен съд - Ямбол, постановени по наказателни дела
първа инстанция през отчетния период - 13 присъди, 2 решения и 26
определения. От атакуваните присъди, по 9 дела са подадени жалби от
подсъдими, по 1 дело - протест на ЯОП и жалба от подсъдим, по 1 дело –
едновременно жалба от подсъдим и от частен обвинител, по 2 дела – протест.
Протестирани са 10 определяния и 16 са обжалвани. От инстанционен
контрол са се върнали общо 43 съдебни акта по наказателни дела първа
инстанция, включително и обжалвани в предходни години. Потвърдени са
общо 28 съдебни акта, което съставлява 65% от върнатите от обжалване,
изменени са 6 съдебни акта - 14% и са отменени 9 съдебни акта - 21% от
върнатите от обжалване. От върналите се от инстанционен контрол 16
присъди, 9 са потвърдени - 56%, 5 са изменени - 31% и 2 са отменени - 13%.
Тук може да се направи извод, че през 2016 г. е запазен
минималния брои и относително ниския процент на отменени
първоинстанционни актове – 9 бр. съставляващи 21% от върналите се от
инстанционен контрол 43 съдебни акта по наказателни дела първа инстанция,
от които само 2 бр. /13%/ отменени първоинстанционни присъди.
ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА.
През отчетния период на 2016 г. са обжалвани 35 съдебни акта
/решения и определения/ на ОС - Ямбол, постановени по граждански и
търговски дела първа инстанция. От инстанционен контрол са се върнали
общо 44 съдебни акта, включително и обжалвани в предходни години.
Потвърдени са 32 съдебни акта, което съставлява 73% от върнатите,
изменени са 8 акта - 18% и са отменени 4 акта - 9% от върнатите от
обжалване.
И тук следва извода, че през отчетния период е запазен
минималния брои и ниския процент на отменени първоинстанционни актове
– само 4 бр. съставляващи 9% от върналите се от инстанционен контрол 44
съдебни акта по граждански и търговски дела първа.
Б. ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
1. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
През отчетната 2016 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за
разглеждане 90 бр. въззивни наказателни дела. Останалите несвършени към
01.01.2016 г. от този вид дела са 26 броя. Общо въззивни наказателни дела за
разглеждане през отчетния период – 116 броя. Процентното съотношение
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между несвършени в началото на отчетния период спрямо постъпилите през
отчетния период въззивни наказателни дела е 28%. При сравнителен анализ с
2015 и 2014 г. се наблюдава тенденция на намаляване на постъпленията от
този вид дела спрямо тези две години. През 2015 г. са постъпили съответно
от този вид дела 133 броя, през 2014 г. - 190 броя. Постъпления на въззивните
наказателни дела през последните три години остава нисък, което се дължи
на приключване на делата в първоинстанционните съдилища със
споразумение и при съкратеното съдебно следствие с определяне на
наказания при условията на чл. 58а от НК, а значителното постъпление на
въззивни наказателни дела през 2014 г. от РС – Елхово, се е дължало на
големия брой производства за престъпления по чл. 279 от НК.
През отчетната 2016 г. в Окръжен съд – Ямбол са постъпили за
разглеждане частни наказателни дела втора инстанция – 108 броя. Няма
останали несвършени към началото на отчетния период 01.01.2016 г. дела от
този вид. При сравнителен анализ с 2015 и 2014 г. се леко увеличение на
постъпленията от тези дела спрямо 2015 г. - 106 броя и по-чувствително,
спрямо тези за 2014 г. - 97 броя.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
През отчетната 2016 г. в Ямболския окръжен съд са постъпили за
разглеждане въззивни граждански дела 216 броя. Останали несвършени
към 01.01.2016 г. - 27 броя. Общо въззивни граждански дела за разглеждане
през отчетния период - 243 броя. Процентното съотношение между
несвършени в началото на отчетния период към постъпилите през отчетния
период въззивни граждански дела е 12.5%. При сравнителен анализ с 2015 г.
и 2014 г. се наблюдава тенденция на намаляване на постъпленията на дела за
разглеждане от този вид. През предходните две години постъпленията от тези
дела са съответно – 262 броя за 2015 г. и 250 броя за 2014 година.
През отчетния период на 2016 г. в Окръжен съд - Ямбол са
постъпили за разглеждане 161 броя частни граждански дела втора инстанция.
Останалите несвършени дела от този вид към началото на отчетния период 4 дела. При сравнителен анализ с 2014 г. и 2015 г. се наблюдава тенденция на
увеличаване на постъплението от частни гражданските дела втора
инстанция. През 2014 г. броя на постъпилите за разглеждане дела от този
вид е 143 броя, а през 2015 г. - 114 броя.
2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
Въззивни наказателни дела.
През отчетния период на 2016 г. свършените в Окръжен съд
Ямбол въззивни наказателни дела са 104. От тях в срок до 3 месеца са
свършени 84 дела, което съставлява 81% от свършените от този вид дела, при
80% за 2014 г. и 79% за 2015 г. Основна причина за приключване на част от
делата извън тримесечния инструктивен срок са направени искания в хода на
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съдебното следствие за попълване на делото с нови доказателства и
неявяване на страни, поради нередовно призоваване или служебна
ангажираност на защитата. Такава причина е и изискването за задължително
участието на подсъдимия в хода на въззивното производство по дела с
обвинения за тежко умишлено престъпление, съгласно разпоредбата на чл.
329, ал. 2 от НПК.
От всичко свършените през отчетния период въззивни
наказателни дела със съдебен акт по същество са свършили 95 дела.
Прекратените въззивни наказателни дела през отчетния период са
9 броя. Четири от делата са прекратени и изпратени на осн. чл. 43, т. 3 от
НПК на ВКС поради невъзможност на ЯОС да образува състав за
разглеждането им. Три от делата са прекратени осн. чл. 326, вр. с чл. 324 от
НПК – по две от делата поради оттегляне на жалби от подсъдими и по едно
от делата поради оттегляне на жалба от частен обвинител.
През отчетния период на 2016 г. от общо разгледаните и
свършени 104 въззивни наказателни дела, по 54 дела присъдите са
потвърдени, по 24 дела присъдите са изменени, по 16 дела са отменени
изцяло, от които по 11 са изцяло отменени с връщане за ново разглеждане, по
едно от делата присъдата е отменена в гражданската и част с връщане на
делото за ново разглеждане в тази му част и по 5 отменени изцяло с
произнасяне на нова присъда. По 9 от делата производството е прекратено.
По 24 въззивни наказателни дела присъдите са изменени, като по
17 дела изменението на присъдата е в наказателната част и по 7 дела в
гражданската част. От изменените в наказателната част присъди по 12
въззивни наказателни дела се касае за изменение, свързано с наложеното
наказание по размер, като по 12 дела наказанието е намалено по размер. По
едно от делата е приложено условно осъждане. В останалите 4 случаи, при
които е изменена първоинстанционната присъда в наказателната и част се
касае за изменение на правна квалификация, друг вид наказание и
освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78а от НК с налагане на
глоба.
Анализ на отменените първоинстанционни присъди.
Причините за отмяна на присъдите на първоинстанционния съд и
постановяване на нови такива от въззивния съд, се състоят основно в
неправилната и непълна оценка на доказателствата, направена от
първоинстанционния съд при разглеждане и решаване на делата;
несъобразяване при анализа на доказателствата с разпоредбите на чл. 305, ал.
3 и чл. 14, ал. 2 от НПК; на направени от първоинстанционния съд
неправилни правни изводи, на базата на неправилно установени фактически
обстоятелства и на направените от първоинстанционния съд неправилни
правни изводи, на базата на правилно установени фактически обстоятелства.
През отчетния период ОС - Ямбол е отменил общо 16 присъди,
като е върнал 11 от делата - 6 за ново разглеждане от друг състав на
първоинстанционния съд и 5 от делата за на прокуратурата. Причина за
отменяне на постановените съдебни актове и връщане на делата за ново
разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд, са
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допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в хода на
първоинстанционното производство, а именно:
- При извършване на подготвителните действия за разглеждане на
делата в съдебно заседание, както и при разглеждането им в такова,
решаващият съд е пропуснал да констатира, при правно задължение за това,
съгласно разпоредбите на чл. 248, ал. 2, т. 3 вр. с чл. 288, ал. 1 от НПК,
допуснати в хода на досъдебното производство отстраними съществени
нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на
процесуалните права на подсъдимите, като ги е възпроизвел и в съдебните си
актове; при привличането в качество на обвиняеми в хода на досъдебното
производство е налице непълнота в диспозитива, на лице е нарушаване на
разпоредбата на чл. 219 ал. 3 т. 3 от НПК, предвид непосочване в пълнота на
деянието, в което лицето е привлечено в качеството на обвиняем - в
постановлението за привличане в качеството на обвиняем и в обвинителния
акт по отношение на причинената средна телесна повреда - счупване на
ключицата и изкълчване на раменната става, с причинени на пострадалото
лице трайно затруднение на движението на горен крайник не е посочено на
ляв или десен такъв; внесените обвинителни актове не отговарят на
изискванията на чл. 246, ал. 2 и 3 от НПК – в обстоятелствената част на
обвинителния акт липсват фактите обуславящи съставомерността на
деянието, не е посочено по какъв начин подсъдимия се е разпоредил с
процесното движимо имущество, взел ли е процесните суми или ги е
предоставил на друго лице, при прест. по чл. 202, ал. 2, т. 1 НК, на практика в
обвинителния акт липсва обстоятелствена част, тъй като е преповторен
диспозитива; в обстоятелствената част на обвинителния акт не е визирано
изпълнителното деяние, като същото е посочено само в диспозитива на
обвинителния акт; неясноти в постановлението за привличане в качеството
на обвиняеми и обвинителния акт, обстоятелствената част на обвинителния
акт и в диспозитива на същите по отношение на съществени обективни
признаци на деянието, на запълване на бланкетен състав на чл. 338, ал. 3 вр. с
ал.1 НК, с посочване мерките регламентирани в надлежно техническо
описание и инструкция за експлоатация, издадени от производителите, като е
посочено същото по отношение на издател, година на издаването и с
посочване на страниците и фигури в същото по номера, тъй като запълването
на бланкетния състав на законовата норма по този начин не може да се
приеме за осъществяваща изискването на закона по същество, а именно
визиране на нормите, съобразно които привлеченото лице не е взело
необходимите мерки за сигурност, предвидени в текста на бланкетната
норма; противоречие между обстоятелствена и диспозитивна част на
обвинителния акт касателно начина на осъществяване на деянието;
- Нарушения при изготвяне на мотивите на присъдата – такова по
чл. 348, ал. 3 т. 2 от НПК, тъй като: липсват в пълнота правни изводи и
анализи на събраните доказателства на базата на които са направени; в
мотивите на присъдата липсват такива относно приложение на института на
реторсията по чл.130 ал.3 от НК; липсва анализ на част от доказателствата
по делото, като липсват изложени аргументи относно това кои доказателства
по делото съда кредитира и защо и кои не кредитира и защо, респективно
19

тези на базата на които е изградена и приетата за установена фактическа
обстановка; не са констатирани и отстранени
противоречия в
доказателствения материал в контекста на чл. 305, ал. 3 от НПК; липса на
произнасяне по цялото обвинение; противоречие между диспозитив и мотиви
на присъдата по отношение на авторството на деянието - посочени различни
лица; липса на безпротиворечиви мотиви на присъдата, които да съдържат
установени фактически констатации, непротиворечащи на направените от
съда правни изводи, както и в недопустимо неприемане от страна на съда на
направено от прокурора по реда на чл. 287, ал. 1 от НПК изменение на
обвинението, при наличието на основания за това.
Оправдателни присъди по въззивни наказателни дела.
За отчетния период ЯОС е постановил 2 оправдателни присъди
по въззивни наказателни дела на ЯРС по отношение на две лица. Причините
за отмяна на присъдите на първоинстанционния съд и постановяване на нови
такава от въззивния съд се състоят основно в констатираната от въззивния
съд неправилна и непълна оценка на доказателствата, направена от
първоинстанционния съд при разглеждане и решаване на делото и допускане
при анализа на доказателствата несъобразяване с разпоредбите на чл. 305, ал.
3 и чл. 14, ал. 2 от НПК. По едно от делата въззивният съд е приел различна
фактическа обстановка, сочеща на липса на осъществено от обективна и
субективна страна престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК след попълване на
делото с необходимите доказателства, установяване на обстоятелството, че
предмета на престъплението не представлява акцизна стока по смисъла на
закона. По второто от делата съда е установил, че на базата на правилно
установени фактически обстоятелства решаващия съд е направил неправилни
правни изводи, като не е приложил разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК.
Частни наказателни дела втора инстанция.
През отчетния период на 2016 г. свършените в Окръжен съд Ямбол частни наказателни дела втора инстанция са 108 броя. От тях
свършени в срок до 3 месеца са 108 дела, което съставлява 100% от
свършените от този вид дела, при 100% за 2015 година и 100% за 2014
година. От всичко свършените през отчетния период частни наказателни дела
втора инстанция със съдебен акт по същество са свършили 101 дела и 7 дела
са прекратени.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
Въззивни граждански дела.
През отчетния период на 2016 г. свършените в Окръжен съд Ямбол въззивни граждански дела са 227 броя. В срок до 3 месеца са
свършени 210 дела, което съставлява 93 % от свършените от този вид дела,
при 92 % за 2015 г. и 95 % за 2014 г. Продължава тенденцията за по-бързо
съдопроизводство по този вид дела.
Причините за неспазване на инструктивния 3-месечен срок и
довели до отлагане на въззивните граждански дела, най-често са свързани с:
нередовно призоваване на страна, или неявяване на страна и пълномощника й
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по уважителни причини; настъпила смърт на някоя от страните във
въззивното производство, за конституиране на правоприемниците й; спиране
на делото по взаимно съгласие на страните.
Изводи: разглеждането на делата извън тримесечния срок не е
довело до накърняване интересите на страните, напротив действията на
съдията - докладчик са били насочени към охраняване на тези интереси и
спазване на процесуалните им права.
От всичко свършените 227 броя въззивни граждански дела през
отчетния период със съдебен акт по същество са свършили 186 дела, което
съставлява 82% от свършените дела от този вид.
Прекратените въззивни граждански дела са 41 броя. Причините
за прекратяване на делата могат да се групират по следния начин: поради
недопустимост на въззивната жалба - просрочие, неотстранени нередовности
в даденият от съда срок, липса на предмет на въззивно обжалване и др.;
нередовно администрирана от първоинстанционният съд и СИ жалба – без
размяна на книжа между страните, невнесена държавна такса и др.; постигане
на спогодба във въззивното производство и др.
Горните констатации налагат извод, че през изтеклата 2016
година не са констатирани случаи на прекратяване на дела, без да е налице
законова причина, налагаща извършването на това процесуално действие.
През отчетния период на 2016 г. от общо свършените 227 броя
въззивни граждански дела, с отмяна на решението на първоинстанционния
съд и постановяване на ново решение по същество, са завършили 9 дела. С
частично изменение на решението на първоинстанционния съд са завършили
32 дела. Решението на първоинстанционния съд е потвърдено по 140 дела. По
5 от делата решението на първоинстанционния съд е обезсилено. По 41 от
делата производството е прекратено.
Частни граждански дела втора инстанция.
През отчетния период на 2016 г свършените в Окръжен съд
Ямбол частни граждански дела втора инстанция са 152 броя. Всички са
свършени в срок до 3 месеца, което съставлява 100% от свършените от този
вид дела, при 100 % за 2014 г. и 100 % за 2015 г. От всички свършени през
отчетния период частни граждански дела втора инстанция със съдебен акт по
същество са свършили 110 дела. Прекратените частни граждански дела втора
инстанция - 42 бр.
Причините за прекратяване на делата основно могат да се
групират по следния начин: неправилно администриране на жалбите от
първоинстанционния съд; поради недопустимост на жалбата - подадена след
законовия срок или срещу неподлежащ на обжалване акт; поради оттегляне
или отказ от жалбата.
3. ОБЖАЛВАНИ И
ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА.

ПРОТЕСТИРАНИ

АКТОВЕ

ПО

През отчетния период на 2016 г. е обжалвана една въззивна
присъда на Окръжен съд - Ямбол, постановена по наказателно дело втора
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инстанция. Върнати са две дела, включващо обжалвани от предходни
периоди, с потвърдени присъди, което съставлява 100% от върнатите от
обжалване дела. Няма изменени или отменени съдебни актове от този вид.
През отчетния период на 2016 г. са обжалвани 55 съдебни акта на
Окръжен съд - Ямбол, постановени по въззивни граждански дела. От
инстанционен контрол са върнати 49 дела, включително и обжалвани в
предходни години. Потвърдени 17 съдебни акта - 35%, изцяло отменени 4
съдебни акта - 8%, частично отменени 3 съдебни акта - 6% и недопуснати до
касационно обжалване 25 съдебни акта - 51%. През отчетния период на 2016
г. са обжалвани 9 съдебни акта, постановени по частни граждански дела
втора инстанция. От инстанционен контрол са върнати 8 съдебни акта,
включително и обжалвани в предходни години, като всички са потвърдени
изцяло - 100%.
МОЛБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОК ПРИ БАВНОСТ
През 2016 г. по подадена до Окръжен съд – Ямбол по Глава
деветнадесета от ГПК е образувано 1 дело, по което молбата е уважена.
КАСАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА
През отчетния период на 2016 г. в Окръжен съд – Ямбол няма
образувани касационни дела. Няма останали несвършени дела от този вид
към началото на отчетния период - 01.01.2016 година, както и несвършени
такива към края на отчетния период.
III. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.
През отчетната 2016 г. в Окръжен съд - Ямбол са извършени три
проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет, както следва:
1. Комплексна планова проверка по образуването, движението и
приключването на наказателните дела за 2014 г. и 2015 г., съгласно Заповед
№ПП-01-66/2016 г. на Главния инспектор на Инспектората на към Висшия
съдебен съвет.
2. Комплексна планова проверка по граждански и търговски дела
в периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в изпълнение на Заповед №ПП-0195/02.11.2016 г. на Главния инспектор на Инспектората на към Висшия
съдебен съвет.
3. Тематична проверка във връзка практиката по чл. 325 от НПК
по наказателни дела в периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015г. в изпълнение
на Заповед №ТП-01-10/12.12.2016 г. на Главния инспектор на Инспектората
на към Висшия съдебен съвет.
Издадените актове от трите извършени проверки, обективно
отразяват работата на Окръжен съд - Ямбол и отчитат много добрите
резултати в управлението, административната и съдебна дейност в Окръжен
съд – Ямбол и специално – постигнатата срочност на постановяване на
съдебните актове от всички съдии.
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В изпълнение на препоръките, посочени в актовете от
извършените проверки, на общо събрание на съдиите са разгледани и
обсъдени направените констатации и препоръки. Насочено е вниманието на
съдиите към прецизиране на постановяваните от тях отводи и самоотводи, с
оглед намаляване на техния брой. Предприети административни мерки целят
още по-добра и ефективна организация на работата в Окръжен съд - Ямбол
при администриране и движение делата, поддържането на постиженията в
управлението и администрирането на цялостната дейност на съда с
тенденция за повишаване на участието на всички съдии.
IV. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.
В Окръжен съд – Ямбол е изградена и работи локална
компютърна мрежа, включваща 41 бр. работни станции, един сървър за
приложния софтуер, един сървър осигуряващ връзка с Интернет и един
сървър за web достъп до съдебно деловодната система. През отчетния период
Висш съдебен съвет осигури обновяване на по-голямата част от
компютърната техника, необходима за нормалното функциониране на
работните процеси в съда. В тази връзка, през 2016 г. на ОС – Ямбол бяха
доставени 38 бр. съвременни компютърни конфигурации, 2 лаптопа, 1
скенер, 2 мултифункционални печатащи устройства и 4 принтера. Така, след
въвеждане в експлоатация на тази нова компютърна техника, в съда вече
няма морално и физически остарели работни станции. Сървърът Fujitsu
Primergy TX1330M1 е пуснат в експлоатация през 2015 г. и осигурява високо
бързодействие при работа с приложния софтуер на съда и надеждна защита
от загуба на данни с дисковия си масив и двойно захранване. Сървърите и
комуникационното оборудване са инсталирани в специално пригодено за
целта климатизирано помещение и ограничен достъп съгласно изискванията,
определени в решение на ВСС по протокол №35/02.08.2006 година. Срещу
нарушенията в токозахранването е наличен UPS MGE Comet 3000 3:1, 30
kVA, който по отделен токов кръг захранва цялата компютърна и
комуникационна техника, но същият е технически неизправен.
В трите съдебни зали на ОС – Ямбол са монтирани конферентни
озвучителни системи с възможност на запис на заседанието с цел
отстраняване на евентуални неточности и непълноти в съдебния протокол.
Пред две от залите са монтирани монитори, показващи информация за
заседанията по делата за деня.
Съдебно-деловодната система на ОС - Ямбол се осъществява с
програмния продукт „Съдебно деловодство“, внедрена от „Информационно
обслужване“ АД гр. Ямбол съгласно Договор от 01.04.1999 г., към която са
включени и работят всички съдии и служители, вкл. и призовкарите.
Системата осигурява гъвкавост на работа и пълно проследяване на
движението на делата. В системата се съхраняват прикрепени към делата
сканирани оригиналните документи. Всички работни места в деловодните
канцеларии са оборудвани със скенери, което позволява поддръжката на
пълно електронно копие на делата в деловодната система. Безхартиения
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обмен на дела между съдилищата в Апелативен окръг Бургас, работи и
улеснява работата на съдии и служители.
През 2016 г. бе инсталиран допълнителен сървър, на който бе
въведен в експлоатация портал за web достъп до съдените системи на
Окръжен съд – Ямбол и районните съдилища от съдебния окръг. По този
начин се улесни работата на адвокатите, които вече могат за правят справки
по делата на всички съдилища от района, чрез отдалечен електронен достъп.
През 2016 г. продължи обмена на данни между информационна
система на ОС – Ямбол и ядрото на Електронната информационна система за
противодействие на престъпността (ЕИСПП).
През отчетния период продължава и подаването на данни към
Информационна система за поддържане на съдебните актове по
производствата по несъстоятелност, както и безхартиения обмен на дела
между съдилищата в Бургаския апелативен район. Деловодната система
ежедневно и автоматизирано, подава съдебни актове към Централизирания
web базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове на Висш съдебен
съвет (ЦУБИПСА).
Случайния подбор по делата, в изпълнение на чл. 9 ЗСВ, се
осъществява с одобрената с Протокол №37/29.09.2015 г. на Комисия
„Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
на ВСС, Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД), която
гарантира случайността и прозрачността на процеса по избор на съдиядокладчик.
Всички съдии и служители ползват правно-информационната
система АПИС, с включен и модул по Европейско право.
Счетоводството на ОС – Ямбол, ползва локално инсталиран
продукт „Бизнес навигатор“ и web базиран счетоводен продукт КОНТО.
През 2016 г., продължиха да се проявяват проблемите, свързани с
непрекъсваемото токозахранващо устройство MGE Comet 3000. Същото се
нуждае от ремонт, тъй като от края на 2013 г. е технически неизправно и не
защитава ефективно работните станции и сървъри, от прекъсвания в
електрозахранването. Необходима също така е и подмяна на батериите
централния UPS, като същите не са подменяни от въвеждането му в
експлоатация през 2005 г., а експлоатационния им цикъл е 5 години. В ОС –
Ямбол съществува необходимост и от подмяна на остарели и амортизирани
принтери, ползвани в съдебните зали, от част от съдебните служители и от
съдиите.
V. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В ОС – ЯМБОЛ.
Натовареност на съдиите от ОС – Ямбол.
За 2016 г. в Окръжен съд - Ямбол, броя на делата за разглеждане
е бил 1123 дела и са свършени 1026 дела.
Средна натовареност по щат на съдиите от ОС - Ямбол
спрямо делата за разглеждане - 7.80, спрямо свършените дела - 7.13. Средна
натовареност по щат на съдиите от НО спрямо делата за разглеждане - 6.44,
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спрямо свършените дела - 6.14. Средна натовареност по щат на съдиите от
ГО спрямо делата за разглеждане - 9.15, спрямо свършените дела - 8.11.
Средна действителна натовареност на съдиите от ОС - Ямбол
спрямо делата за разглеждане - 8.14, спрямо свършените дела - 7.43. Общо
отработени човекомесеци - 138. Средна действителна натовареност на
съдиите от НО спрямо делата за разглеждане - 7.73, спрямо свършените дела
- 7.37. Отработени човекомесеци наказателни съдии - 60. Средна
действителна натовареност на съдиите от ГО спрямо делата за разглеждане 8.45, спрямо свършените дела - 7.49. Отработени човекомесеци граждански
съдии - 78.
През отчетната година не са констатирани нарушения от страна
на магистратите и служителите в ОС - Ямбол и не са налагани наказания.
Няма постъпили сигнали и оплаквания
по отношение работата и
обслужването на гражданите от съдебната администрация.
Извод.
При анализ на статистическите данни и резултатите от
проверките извършени от Инспектората на ВСС и от Апелативен съд Бургас, се налага извода за отлична работата на ОС – Ямбол през 2016 г.,
както в правораздавателната, така и в административна дейност.
VI. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
РАБОТАТА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ.
Оптимизиране управлението на съда се извършва чрез
наблюдение и оценка на ефективността и ефикасността на работните
процеси; мониторинг на процедурите за управление и контрол.
В тази връзка през 2016 г. постоянното наблюдение и оценка на
ефективността и ефикасността на работните процеси и настъпилите промени
в кадровия състав на Окръжен съд - Ямбол, наложиха организационна
промяна в въззивните съдебни съставите на съда. Заповед №74/08.02.2016 г.
и Заповед №190/30.03.2016 г. на председателя на ОС – Ямбол, се определиха
персоналните състави на въззивни граждански състави, поради прекратяване
на трудовото правоотношение със съдиите Росица Чокова, Ангелина
Димитрова и Лина Чапкънова.
Съгласно Заповед №131/29.02.2016 г., поради командироването
на съдия Чиликова в БАС, съдиите от наказателно отделение се обособиха в
два постоянни състава, а поради ползването на продължителен отпуск от
младши съдия Ива Коджабашева и нейното преназначаване в РС – Сливен,
със Заповед №154/10.03.2016 г. и Заповед №530/17.09.2016 г. се определи
начина на попълване на втори въззивен наказателен състав.
Съгласно Заповед №189/29.03.2016 г. на председателя на
Окръжен съд – Ямбол и съобразно т. VІ.6. от „Вътрешни правила за случайно
разпределение на делата“, са обособени въззивни състави, разглеждащи
въззивните частни наказателни дела, образувани по жалби/протести по чл.
64, ал. 6, чл. 65, ал. 7 и чл. 243, ал. 6 от НПК, със съдия-докладчик определен
на случаен принцип между съдиите от НО и двама съдии от ГО. Със Заповед
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№265/11.05.2016 г., е определено актуалното персонално разпределение на
съдиите по отделения и структурата на Гражданско и Наказателно отделение
на Окръжен съд – Ямбол, а със Заповед №323/10.06.2016 г. – актуалните
разширени състави по първоинстанционни наказателни дела.
С оглед стриктно спазване процесуалните срокове по образуване
на делата със Заповед №334 от 16.06.2016 г. са определени дежурни съдии и
състави за разглеждане на делата в Окръжен съд – Ямбол през периода на
съдебната ваканция на 2016 г. за времето от 25.07.2016 г. до 18.09.2016 г., а
със Заповед №519/15.09.2016г., считано от 19.09.2016 г. се организира
дежурство и в Гражданско отделение, като дежурните съдии се определят с
нарочни заповеди за дежурства. Създадените Графици за работа на съдиите
през периода на съдебната ваканция и определяне на съдебни състави за
разглеждане на делата способства за подобряване качеството на
правораздаването в Окръжен съд – Ямбол.
Стриктно се Заповед №212 от 23.04.2015 г. от председателя на
ОС – Ямбол издадена във връзка с препоръките от извършената комплексна
проверка от Апелативен съд – Бургас, по отношение организацията на
работата по образуване и движение на делата.
Подобряването на управленските процеси се осъществява и чрез
оптимизиране разходите за осъществяване на дейностите чрез периодичен
анализ на финансовите разходи за дейностите на съда и предприемане на
адекватни действия за тяхното оптимизиране. Ежемесечно се извършва
анализ на финансовите разходи в Окръжен съд –Ямбол, с цел пестеливото им
и приоритетно разходване по начин, който да осигури нормалното
функциониране на работата в Окръжен съд – Ямбол, но и да не се допуска
неизплащане на хонорари на вещи лица и съдебни заседатели, което би
довело до забавяне разглеждането на делата. Администрирането на
бюджетния ресурс в ОС – Ямбол е в съответствие с нормативните изисквания
и системите за финансово управление, контрол и вътрешен контрол, които
обхващат всички процеси и дейности в съда с пълно съответствие с
изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния
сектор. Във връзка с оптимизиране разходите на съда стриктно се изпълняват
законовите разпоредби при осъществяването на предварителния контрол с
цел недопускане на неефективно разходване на предвидените по отделните
параграфи бюджетни средства, както и се следи за наличието на
задължителните документи, представени от определените за целта
материално отговорни лица. В Окръжен съд – Ямбол, неизменно се спазва и
създадената организация за водене на „Регистърът на издадените
изпълнителни листове в полза на съдебната власт“, който осигурява:
информация за броя на издадените изпълнителни листи, дължимите суми и
предприетите действия по събирането им, както и тази свързана с заплащане
на разходите на органите на съдебна власт, помещаващи се в сградата на
Съдебна палата – Ямбол, съгласно утвърдения разпределителен протокол.
Със Заповед №44/25.01.2016 г. на председателя на Окръжен съд – Ямбол, е
назначена комисия за осъществяване контрол на паричните средства, която
ежемесечно извършва проверки на касовата наличност и на документите,
свързани с касовите операции на Окръжен съд – Ямбол, а със Заповед
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№45/25.01.2016 г. е назначена комисия за ежемесечна проверка на
разходваното гориво за служебен автомобил. Със Заповед №83/09.02.2016 г.
е разпоредено на служителя на длъжност „огняр“ в Окръжен съд – Ямбол, да
изпълнява стриктно задълженията разписани в чл. 11 и чл. 12 от „Вътрешни
правила по отношение действията, свързани с икономично използване на
отоплителната система на Съдебна палата – град Ямбол”, а на служителя на
длъжност „домакин” - при възникване на повишено потребление на природен
газ за отопление, своевременно да уведомява ръководството с цел
предоговаряне на заявените количества с доставчика. Заявяването на
количествата природен газ за предстоящ отоплителен сезон се извършва
само след прецизен анализ на изразходваните количества през предходните
периоди и след съгласуване с главния счетоводител.
Със Заповед №686/10.12.2015 г. на председателя на Окръжен съд
– Ямбол е разпоредено вземанията от деловодни разноски, държавни такси и
глоби да се възлага на ЧСИ, като е определен реда и е утвърден образец от
Възлагателно писмо, считано от 04.01.2016 година. Със Заповед
№73/08.02.2016 г. са утвърдени „Вътрешни правила за принудително
събиране на вземанията на ОС – Ямбол“, актуализирани със Заповед
№160/15.03.2016 година.
Повишаване и утвърждаване на гаранциите за откритост,
прозрачност и адекватен достъп на обществеността до работата на съда чрез
разширяване обхвата на предоставяната информация и повишаване
прозрачността на съдебните процедури се извършва чрез осъществяване на
текущ контрол относно спазване принципа за случайното разпределение на
делата. И през 2016 г. образуването и определяне на съдия-докладчик на
принципа на случайния подбор чрез Централизираната система за
разпределение на делата на ВСС, се извършва съобразно утвърдените и
актуализирани „Вътрешни правила за случайно разпределение на делата” приети с решение на ОС на съдиите в Окръжен съд – Ямбол. Видовете дела,
групите за разпределение в ЦСРД, съдиите включени в групите,
натовареността на съдиите, председателя и зам. председателя, които да се
въведат като начална информация в ЦСРД, също са разпоредени от
председателя на Окръжен съд – Ямбол, след обсъждане и приемане в тази
насока на решение на Общо събрание на съдиите от ЯОС. Със Заповед
№40/22.01.2016 г. на председателя на Окръжен съд – Ямбол са определени
съдиите, упълномощени да образуват и разпределят делата чрез ЦСРД. Със
Заповеди №№251/27.04.2016 г. и 607/27.10.2016 г. на председателя на ЯОС е
възложено извършване на проверка на районните съдилища от съдебния
район, относно спазване принципа за случайно разпределение на делата, като
комисията не е констатирала нарушения на този принцип.
През месец април и месец ноември 2016 г. са извършени
проверки в Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол, Районен съд –
Елхово и Районен съд – Тополовград, относно спазване на разумните
сроковете за разглеждане на делата и срочното постановяване на съдебните
актове, в изпълнение на Решение на Висш съдебен съвет по т. 46.3.5. от
Протокол №20/23.05.2013г. Същите са изпратени за публикуване в интернет
страницата на Висшия съдебен съвет, ведно със справки за неприключените
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дела и доклад за движението на делата и причините, поради които не са
приключили.
Въз връзка с оптимизиране достъпа до съдебна информация и
подобряване на механизмите за предоставяне на информация на
обществеността за дейността на администрацията за постигане на качествени
и бързи съдебно-административни услуги, със Заповед №124/24.02.2016 г. се
актуализираха „Вътрешни правила за достъп до обществена информация в
Окръжен съд – Ямбол“.
През 2016 г. в изпълнение на подписано споразумение между
Висш съдебен съвет и Министерство на образованието се изпълни пилотна
образователна програма с ученици от 10 клас на Гимназия „Васил Левски” –
град Ямбол, като се проведоха лекционни курсове в часовете по „Етика и
право”, по конкретни теми с предварително определени лектори – окръжни
съдии и съдебни служители от ЯОС, прокурори от ЯОП и адвокати от ЯАК и
посещения на учениците в Окръжен съд – Ямбол и Окръжна прокуратура –
Ямбол. През втори срок на учебната 2015 – 2016 г. Окръжен съд – Ямбол
продължи да реализира образователната програма „Съдебна власт –
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури” с учениците от 10 клас на Гимназия „Васил Левски” - град
Ямбол, в изпълнение на решение на Висш съдебен съвет по Протокол №34 от
23.07.2014 година.
Във връзка с инициатива на Висш съдебен съвет и през 2016 г. в
Окръжен съд – град Ямбол се проведе „Ден на отворените врати”, в който
граждани получиха информация за дейностите, осъществявани от органите
на съдебна власт, помещаващи се в сградата на Съдебната палата – град
Ямбол, а именно: Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол, Окръжна
прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – Ямбол, както и на Агенция по
вписванията – Ямбол. Чрез участието на ученици във фокус-групи, се
изгради положителна оценка към работата на институциите, повиши се
правната култура на подрастващите и общественото доверие в съдебната
система. През 2016 г. между Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол и
Читалище „Умение 2003“ – гр. Ямбол се сключи Споразумение за
сътрудничеството и съвместната дейност по проект „Дъга за нашите деца“.
Развитието и квалификация на съдебните кадри в Окръжен съд –
Ямбол се осъществява от една страна чрез изпълнение на утвърден План за
обучение на съдебните служители, а от друга чрез участие в различни форми
на обучение, семинари, конференции организирани от НИП. Повишаване на
знанията, развиване на професионалните умения и квалификация на съдиите
и съдебните служители, усъвършенстване управленските умения на
ръководния екип, развиване на вътрешния административен капацитет на
съда са основни дейности във връзка с изпълнението на посочената
приоритетна цел. Стремежът към професионално обучена и мотивирана
съдебна администрация и по-квалифицирани магистрати постигаме чрез
промяна в нагласите за работа на всеки един от административния персонал,
който е обучен за работа в екип. Дейността на администрацията е почти
напълно автоматизирана, отчетна, прозрачна, като всички служби
обслужващи гражданите работят без прекъсване.
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Изградената система за мониторинг на повишаване на
квалификацията на състава на Окръжен съд – Ямбол, както и създадените
специални регистри на обученията на магистратите и съдебните служители
спомагат за измерване и отчитане на извършеното по плана за обучение на
магистратите и служителите за 2016 г., както и набелязване на нови
инициативи и предприемане на мерки за изпълнението им.
През 2016 г. магистратите и съдебните служители са взели
участие в различни форми на обучение, семинари, конференции, като
материалите предоставени в обучителните форми са на разположение всички
съдии и служители в Окръжен съд – Ямбол.
През 2016 г. службите „Регистратура” и „Връчване на призовки и
съдебни книжа” бяха преместени на първия етаж в сградата на Съдебна
палата – гр. Ямбол, което улесни достъпа на граждани до тях и създаде подобри условия за осъществяване на дейността им и ефективност на работата
им. През 2016 г. се оптимизира и се използването на системата за
автоматизирано управление на делата САС, включително и чрез попълване
на електронните папки на делата.
В Окръжен съд – Ямбол се поддържа пълен актуален списък на
специалистите, утвърдени за вещи лица за района на Окръжен съд – Ямбол и
съдебните заседатели.
На интернет страницата на съда се поддържа и актуален
електронен календар за съдебните заседания, като се отразяват и делата с
обществен интерес, съгласно критериите разработени от ВСС в тази насока.

РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии, ДСИ и СВ.
В периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., утвърдената щатна
численост на магистратите в Районен съд - Ямбол, е 14 районни съдии, в т.ч.
председател – 1 щ. бр. и зам.-председател – 1 щ. бр. Към 01.01.2016 г. са били
заети 13 щ.бр. за районен съдия и 1 щ. бр. е била свободна, а в края на
отчетния период, щата на съда е запълнен изцяло.
В РС – Ямбол, през 2016 г., работят четирима държавни съдебни
изпълнители /в т.ч. Ръководител на служба ДСИ – 1 щ. бр./, като щата е
запълнен изцяло.
В РС – Ямбол, през 2014 г., работят трима съдии по вписванията
/в т.ч. Ръководител на служба „Вписвания” – 1 щ. бр./ – при запълнен изцяло
щат.
Съдебна администрация.
Към 01.01.2016 г. утвърдената щатна численост на съдебните
служителите в РС – Ямбол е 40 щ. бр., в т.ч. съдебен администратор,
началник служба АТОЧРС, обща и специализирана администрация. В
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началото на отчетния период заетия щат за съдебни служители е 39 щ. бр.
при незаети 1 щ. бр. „съдебен секретар“. През отчетния период общо
напусналите служители от съдебната администрация са трима, а четирима
служители са започнали работа, след провеждане на конкурсна процедура. В
края на отчетния период щата на съда е запълнен изцяло.
В РС – Ямбол съотношението съдии /в т.ч. и ДСИ и СВ/ към
съдебни служители е 1/1.9.
Организацията в ЯРС се свежда до две отделения – Гражданско и
Наказателно, обща и специализирана администрация, служба ДСИ и съдии
по вписванията. В ЯРС, делата се разпределят на съдиите-докладчици, чрез
ЦСРД на ВСС. В деловодствата на ЯРС, за управление на делата, се използва
Система за управление на съдебните дела – САС „Съдебно деловодство”,
разработка на „Информационно обслужване” – ЕАД – клон Варна. В Бюро
съдимост се работи с Единна система за издаване на свидетелства за
съдимост „Бюро съдимост” на Index-Bulgaria, а в съдебно изпълнителната
служба – с Програмна система „JES” на доц. Еди Чакъров за управление
движението на делата на ДСИ и програмен продукт N-Force, разработка на
„Нотарис“ ЕООД София за управление на плащанията по изпълнителните
дела. В РС – Ямбол, се използва и Софтуер за автоматичен аудио запис на
съдебните дела – MSRS Conference&Court Recording System. В изпълнение на
ЗФУКПС в РС - Ямбол са разработени и въведени необходимите вътрешни
документи.
II. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛА
Общ брой на делата за разглеждане през 2016 г. в РС - Ямбол е
5820, от които 4016 граждански дела и 1804 наказателни дела. В сравнение с
предходните две години се отчита увеличаване броя на делата – спрямо 2015
г. - с 476 дела /за 2015 г. – 5344 дела/ и спрямо 2014 г. - с 396 дела /за 2014 г.
– 5424 дела/.
Броят на свършените дела през отчетната година е 5313, от тях
3708 граждански и 1605 наказателни. През 2015 г., свършените дела са 4890,
а през 2014 г. - 4910. Спрямо предходните две години е налице значително
увеличаване на приключените дела – с 423 броя спрямо 2015 г. и с 403 бр.
спрямо 2014 година. Увеличаването на този показател е свързано с повисокото постъпление на дела през отчетния период. От всички свършените
дела през 2016 г., 4997 дела или 94% са приключили в 3-месечен срок.
1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2016 г. общия брой на наказателните дела за разглеждане е
1804 бр., от които 163 бр. остатък от 2015г и 1641 бр. новообразувани. През
2015 г., общия брой на наказателните дела за разглеждане е бил 1574 бр., от
които 171 бр. остатък от 2014 г. и 1403 бр. - новообразувани. През 2014 г.,
общия брой на наказателните дела за разглеждане е бил 1631бр., от които
206бр. остатък от 2013 г. и 1425 бр. - новообразувани.
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За 2016 г. общо приключените наказателни дела 1605 бр. , от тях
приключени в тримесечен срок са 1450бр. или 90 %. За 2015 г., общо
приключените наказателни дела са 1411 бр. от тях приключени в 3 месечен
срок са 1208бр. или 86%. За 2014 г., общо приключените наказателни дела са
1460 бр., от тях приключени в 3 месечен срок са 1247бр. дела или 85%.
ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наказателни общ характер дела
През 2016 г., броят на наказателните общ характер дела за
разглеждане беше 441бр., от които 72бр. несвършени от 2015 год. и 369 бр.
новопостъпили. От всичките свършени 361 НОХД, приключили в срок до три
месеца са 301 дела или 83% от общия брой. Със съдебен акт по същество са
приключили 142 НОХД. Прекратените дела са 219, като от тях 20 са
прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване на
делото, внесено така от Районна прокуратура - Ямбол /по чл. 382 НПК/ и 164
са прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване на
делото, след внесен Обвинителен акт /по реда на чл. 384 НПК/. Общо 28 дела
са прекратени по чл. 249 и чл. 288 от НПК и върнати на прокуратурата за
отстраняване на съществени процесуални нарушения, допуснати в хода на
досъдебното производство и 7 дела са прекратени по други причини. В края
на периода са останали несвършени 80 дела. 74 съдебни акта са обжалвани
пред по-горния по степен съд.
По глава ІІ от НК „Престъпления против личността”
Общият брой на делата за разглеждане е 27, от тях свършени са
19 дела.
По глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на
граждани”
От този вид са разгледани две дела, които свършено в края на
периода е едно дело.
По глава ІV от НК „Престъпление против брака,
семейството и младежта”
Общо за разглеждане са били 28 дела, от тях свършени са 22
дела.
По глава V от НК „Престъпление против собствеността”
Общият брой на делата за разглеждане е 150, от които 119 бр.
дела са свършени в края на отчетния период.
По глава VІ от НК „Престъпление против стопанството”
Общият брой на делата за разглеждане е 25. Приключени са 21
броя дела.
По глава VІІІ от НК „Престъпление против дейността на
държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични
функции”
Общият брой на делата за разглеждане е 8, от които приключени
в края на периода са 7 броя дела.
По глава ІХ от НК „Документни престъпления”
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Общият брой на делата за разглеждане е 17, от които общо
свършените дела са 15.
По глава Х от НК „Престъпление против реда и
общественото спокойствие”
Общият брой на разгледаните от тази група дела е 4. Всички са
приключили в края на отчетния период.
По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”
Общият брой на разгледаните дела е 180, от които общо
приключените дела са 153.
Наказателни частен характер дела.
През 2016 г., броят на наказателните частен характер дела за
разглеждане в РС-Ямбол е 36 бр., 19 бр. са приключените дела в края на
периода.
Дела по 78а от НК.
През 2016г са разгледани 48, от които свършени през годината са
46 бр. дела.
Частни наказателни дела.
Разгледани са 787 частни наказателни дела. От свършени са 775
дела.
Административно-наказателен характер дела.
През 2016г са разгледани общо 409 бр. НАХД. Свършени са 321
бр. дела.
Бързи производства.
Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане
в Районен съд Ямбол през 2016 г. е 32 бр., срещу 20 бр. за 2015 година.
Незабавни производства.
Броят на постъпилите и свършени незабавни производства за
2016 г. е 1 дело, при 2 дела за 2015 година.
Съкратено съдебно следствие.
Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно
следствие за 2016 г. са 65 броя.
СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2016 г. структурата на осъдената престъпност по глави от
НК съгласно таблицата за отчет на наказателните дела е както следва:
По Глава ІІ от НК „Престъпление против личността”
През отчетния период общо съдените лица са 19, осъдени са 17
лица, оправдани – 2. Спрямо 2015 г. е налице запазване на този вид
престъпност в региона, а спрямо 2014 г. - значително намаляване на съдените
лица.
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По Глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на
гражданите”
През 2016 г. за този вид престъпления няма осъдени лица, при
едно осъдено лице за 2015 и едно осъдено лице за 2014 г. Налице е запазване
на броя на престъпленията от този вид в съдебния район на ЯРС.
По Глава ІV от НК „Престъпления против брака,
семейството и младежта”
През отчетния период общо съдените лица по тази глава от НК,
са 20. Осъдените лица са 19. Налице е незначително увеличение на съдените
лица спрямо 2015 г. и значително намаляване на съдените лица спрямо 2014
г.
По Глава V от НК „Престъпление против собствеността”
През отчетния период общо съдените лица за престъпления по
Глава V от НК са 141, от които 4 са оправдани. За този вид престъпления
осъдените лица са общо 134. Налице е тенденция за намаляване при едни от
най-разпространените престъпления в съдебния район на ЯРС.
По Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”
През отчетния период общо съдените лица са 23. Осъдените лица
са общо 19. Налице е запазване на нивото на този вид престъпност спрямо
2015 г. и значително намаляване спрямо 2014 г.
По Глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на
държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи
публични функции”
През отчетния период са съдени осем лица. Броят на осъдените
лица е шест. През 2016 г. се наблюдава запазване на съотношението спрямо
2015 г. на броя на осъдените лица за този вид престъпления и значително
увеличаване в сравнение с 2014 година.
По Глава ІХ от НК „Документни престъпления”
През отчетния период общо съдените и осъдени лица са 15.
Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните, е налице
двойно увеличаване на броя на осъдените лица спрямо 2015г. и 2014 г.
По Глава Х от НК „Престъпление против реда и
общественото спокойствие”
През отчетния период общо съдени и осъдени са 4 лица. Налице е
запазване на броя на съдените и осъдени лица за този вид престъпления
спрямо 2015 г. и значителен спад на броя на съдените и осъдените лица
спрямо 2014 г.
По Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”
През отчетния период общо съдените лица са 149, от тях осъдени
за този вид престъпления са общо 142 лица. Налице е запазване на нивото на
осъдените лица за най-масовия вид престъпност в съдебния район.
БРОЙ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА
През 2016 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС Ямбол е 379. От тях 11 лица са оправдани, осъдените лица са 356, в това
число 5 непълнолетни. На 229 лица е наложено наказание „Лишаване от
свобода до три години”, като от тях спрямо 144 лица е приложен института
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на условното осъждане. На 7 лица е наложено наказание „Лишаване от
свобода от три до петнадесет години”. На 47 е наложено наказание „Глоба”,
на 61 – „Пробация”, а на 12 лица са наложени други видове наказания по НК.
192 от осъдените лица са получили наказание, при одобряване на
споразумение по реда на чл. 381/384 НПК.
Налице е тенденция за намаляване броят на съдените, съответно
осъдени лица в РС – Ямбол за последните три години.
ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ
През 2016 г., в Районен съд – Ямбол са разгледани общо 441
НОХД. Свършените наказателни дела от общ характер през отчетния период
за 361. Постановени са 306 съдебни акта /присъди и определения по
споразумения за решаване на делото/ от които 294 осъдителни и 12
оправдателни акта.
През отчетния период са влезли в сила са 332 присъди и
определения по споразумения, от които постановени през 2016 г. са 310 акта
и 22 са от предходен период.
През 2016 г. съдебните състави на РС – Ямбол, са постановили 10
оправдателни присъди по НОХД, 1 оправдателна присъда по НЧХД и едно
оправдателно решение по НАХД по 78а НК, като единайсет от актовете са
обжалвани и протестирани. По шест от делата присъдите са потвърдени от
въззивния съд. По едно от делата присъдата е отменена и делото е върнато за
ново разглеждане от друг съдебен състав и оправдателното решение по чл.
78а НК е отменено и ЯОС е постановил ново осъдително такова.
Основанията за оправдаване на подсъдимите по делата са недоказаност на
обвинението, както и несъставомерност на деянието от обективна или
субективна страна. По три от делата, съдът е установил в съдебното
следствие, фактическа обстановка, различна от описаната в обвинителния
акт, което е довело до недоказаност на обвинението.
ДЕЛА СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
През 2016 г., при зададените от ВСС критерии, в РС – Ямбол, не
са постъпили дела със значителен обществен интерес.
ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
От общия брой разгледани наказателни дела в Районен съд Ямбол
за 2016 г., 302 бр. са прекратени. От тях 184 са приключили със споразумение
по реда на чл. 382-384 НПК, 32 дела са върнати на прокуратурата за
доразследване и 86 са прекратени по други причини. Основните причини за
прекратяването на делата, извън постигнатите споразумения, са допуснати
отстраними съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното
производство, оттегляне на тъжбата или постигане на спогодба по НЧХД,
недопустима жалба по НАХД.
НЕПРИКЛЮЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
В РС – Ямбол, в края на отчетния период са останали несвършени
199 наказателни дела. От тях с изтекъл срок от първото образуване на делото
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до три месеца са 161 дела; от три до 6 месеца – 21 дела, от шест месеца до
една година 9 дела и над 1 година – 8 дела. Причините за забавянето на тези
дела са изцяло обективни, като съдебните състави са проявявали нужната
активност за срочното им приключване. Именно в резултат на проявените
усилия от страна на съда броят на такива дела е относително малък.
2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА.
През 2016 г., общо разгледани в Районен съд – Ямбол, са 4016
граждански дела, като 291 бр. от тях са останали висящи от 2015г., а
новообразуваните са 3725 броя. Свършените дела са общо 3708 бр., от които
със съдебен акт по същество – 3300 дела. Прекратените производства са
общо 408, от които 56 са приключили със спогодба по чл. 234 от ГПК, а 352
са прекратени по други причини. Останали висящи към 31.12.2016 г. са 308
дела. Обжалвани са 195 акта, постановени от съдиите от РС – Ямбол по
граждански дела. Видно от данните за отчетния период в сравнение с
предходните такива е налице значително увеличаване на броя на
образуваните и разгледани дела.
Приключените граждански дела през 2016г. са 3708 бр., за 2015
г. са 3479 бр., а през 2014 г. – 3450 бр. Налице е увеличаване на броя на
приключените граждански дела през 2016 г., спрямо 2015 г. с 229 дела и
спрямо 2014 г – с 258 дела, което се обяснява както с увеличеното
постъпление на дела през отчетния период, така и с добрата работа на
съдиите, разглеждащи граждански дела.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ.
Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ
Исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ разгледани в
РС - Ямбол през 2016 г. са общо 509, от които 79 остатък от 2015 г., 426
новообразувани и 4 получени по подсъдност . Свършените дела са 438, от
тях с акт по същество – 324 дела, прекратените производства са 114, от
които 44 по спогодба и 70 по други причини. 391 от тези дела са приключили
в срок до три месеца. Обжалваните дела са 20. Останали несвършени в края
на отчетния период са 71 дела.
Исковете по Семейния кодекс (за развод и недействителност на
брака, за издръжка, изменение на издръжка) разгледани през 2016 г. са 307
дела, от които остатък от 2015 г. - 46 дела, 259 – новообразувани и две дела –
получени по подсъдност. От тях свършени през отчетния период са 264 дела,
с акт по същество – 199 дела, прекратените производства са 65, от които 32
по спогодба и 33 дела – по други причини. В срок до 3 месеца са приключили
243 дела. Обжалвани са 12 акта. Останали несвършени в края на отчетния
период са 43 дела.
Разгледаните през 2016 г. дела по ЗЗДН са 52 дела, от които 11
дела са остатък от 2015г и 41 дела са новообразувани. Свършени са 46 дела,
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от които с акт по същество – 17 дела, прекратените производства са 29, от
които 4 по спогодба и 25 дела – по други причини. 32 дела са приключени в
срок до три месеца. Обжалвани са 4 съдебни акта. Останали несвършени в
края на отчетния период са 6 дела.
Облигационни искове
Облигационните искове разгледани в РС – Ямбол през 2016 г., са
общо 209, от които 47 остатък от 2015 г., 152 - новообразувани и 10 получени
по подсъдност. Свършените дела са 132 дела, а от тях с акт по същество – 83
дела, прекратени са 49 дела, от които едно дело – по спогодба и 48 дела – по
други причини. Приключили в срок до три месеца са 107 дела. Обжалвани са
35 акта. Останали несвършени в края на отчетния период са 77 дела.
Разгледаните облигационни искове между съсобственици са три, като и трите
са новообразувани. Свършени са две дела, едно от които с акт по същество и
едно прекратено по други причини. Едно дело е останало несвършено в края
на отчетния период. Няма обжалвани актове. Разгледаните облигационни
искове срещу владелец са два, като и двата са новообразувани. С акт по
същество е свършено едно дело. Едно дело е останало несвършено в края на
отчетния период. Няма обжалвани актове.
С искове по ЗОДОВ са разгледани две дела и двете
новообразувани. От тях едно е приключило с акт по същество и едно е
прекратено по други причини. Няма обжалвани актове.
С иск по ЗЗДискр. е разгледано едно дело - новообразувано,
което е приключило с акт по същество. Няма обжалвани актове.
С искове по Кодекса за застраховането са разгледани 13 дела, от
тях 12 – новообразувани и едно изпратено по подсъдност. Седем от делата с
приключили с акт по същество, по едно дело производството е прекратено по
други причини и 5 дела са останали несвършени в края на отчетния период.
Няма обжалвани актове.
Вещни искове
Общият брой дела за разглеждане на вещни искове през 2016г., е
бил 32, от които 7 остатък от 2015 г., 23 новообразувани и 2 дела са получени
по подсъдност. Свършените дела са 19 на брой, от тях 10 дела са приключили
с акт по същество, а прекратени са 9 дела – две по спогодба и 7 дела – по
други причини. В края на отчетния период са останали несвършени 13 дела.
11 акта са обжалвани пред горната инстанция.
Делби
Общо за разглеждане през 2016 г. в РС – Ямбол, делбени
производства са били 74, от които 31 остатък от 2015 г. и 43 –
новообразувани. Общо свършените дела са 29, от които с акт по същество са
приключили 14 дела като прекратените са 15, от тях със спогодба 6 и 9 по
други причини. В края на отчетния период са останали несвършени 45 дела
Обжалваните актове от този вид са 13 на брой.
Установителни искове
През 2016 г. в РС – Ямбол са разгледани общо 90 дела с
установителни искове, от тях 86 дела са новообразувани и 4 дела са
изпратени по подсъдност. Общо свършените дела са 38, от които с акт по
същество са приключили 21 дела, а прекратените по други причини са 17. В
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края на отчетния период са останали несвършени 52 дела Обжалваните
актове от този вид са 7.
Искове по Кодекса на труда
Искове по Кодекса на труда – общият брой на разглеждани
такива дела през 2016 г. е 52, като 13 са остатък от 2015 г., 38 са
новообразувани и едно дело е изпратено по подсъдност. Общо свършените
дела за отчетния период са 33 на брой, от които 23 дела – с акт по същество и
10 са прекратени. Останали са несвършени в края на отчетния период 19
дела. Тук обжалваните актове са 18 на брой.
За обезщетение по чл. 200 КТ е разгледано едно дело –
новообразувано, което е приключило с акт по същество. Има подадена жалба
пред въззивната инстанция.
По искове на работника и служителя за други обезщетения по КТ
при непрекратено ТПО са разгледани две дела – новобразувани. Едно е
приключило с акт по същество и едно дело е останало несвършено в края на
отчетния период. Няма подадени жалби пред по-горна инстанция.
По искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за
отмяна на наложено наказание „забележка“ и „предупреждение за
уволнение“ са разгледани 10 дела, от тях останали несвършени от предходен
период са 2 дела и 8 дела са новообразувани. Свършени са 7 дела, от които с
акт по същество са приключили 4 дела. Производството по 3 дела е
прекратено по други причини. Останали несвършени в края на отчетния
период са 3 дела. Обжалвани са 6 акта от съответния вид.
Административни производства.
През отчетния период са разгледани 3 административни дела, от
тях 2 са новообразувани и 1 дело е изпратено по подсъдност. Свършени са
две дела, от които едно дело е приключило с акт по същество и по едно дело
производството е прекратено по други причини. В края на отчетния период е
останало 1 дело несвършено. Обжалван е един съдебен акт.
Частни граждански дела.
През отчетния период са разгледани 543 частни граждански дела.
От тях останали несвършени от минал период са 5 дела, новообразувани са
538 дела. Общият брой на свършените дела е 534, от които 499 дела са
приключили с акт по същество и по 35 дела производството е било
прекратено по други причини. В края на отчетния период са останали
несвършени 9 дела. Обжалвани са три съдебни акта от съответния вид.
Частни граждански дела - заповедни производства.
Общо за разглеждане през 2016 г. дела по чл. 410 и чл. 417 от
ГПК са 2322 бр., като 2195 са новообразувани, 113 са получени по
подсъдност, и 14 дела са остатък от 2015 година. Приключените дела от този
вид са 2313, от които с акт по същество са приключили 2198 дела. По 115
дела производството е прекратено по други причини. Останали несвършени в
края на отчетния период са 9 дела. От постановените актове по тези дела са
обжалвани 19 броя.
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Частни производства – регламенти.
Общият брой на тези частни граждански дела за разглеждане е 11
през 2016 г., от които 2 дела са останали несвършени от предходен период и
9 са новообразувани. Общо свършени са 10 дела, производството по едно
дело е останало несвършено в края на отчетния период. Няма обжалвани
пред въззивната инстанция актове от тази група дела.
Други граждански дела.
В Районен съд – Ямбол, през 2016 г. са разгледани общо 148
други граждански дела, като 93 бр. са остатък от 2015 г., а 51 са
новообразуваните, 4 дела са получени по подсъдност. Общо свършените дела
са 139, от които с акт по същество са приключили 112 дела, производството
по 27 дела е прекратено от тях 3 дела – по спогодба и 24 дела – по други
Обжалвани са 63 акта на съда, постановени по тези дела.
ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
От общия брой разгледани граждански дела в Районен съд Ямбол
за 2016 г., 408 бр. са прекратени. От тях 56 са приключили със спогодба, а
352 дела са прекратени по други причини. Основните причини за
прекратяването на делата извън постигнатите спогодби, са оттегляне на иска,
неизпълнение на дадените от съда указания за отстраняване на нередовности
по исковите молби и изпратени по подсъдност на друг съд.
НЕПРИКЛЮЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
В РС – Ямбол, през 2016 г. има неприключени стари 15 бр. дела,
от които в срок от една до три години – 13 бр. дела и 2 бр. дела несвършени
над пет години. Голямата продължителност на висящността на тези дела, се
дължи основно на двуфазното производство. Наличието на множество жалби
на страните до ВКС и процесуално бездействие на страните. По всички тези
дела, съдът проявява нужната активност, за приключването им в разумен
срок.
3. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Обжалвани присъди и решения.
Общо обжалвани през 2016 г., са 449 решения и присъди,
постановени от съдиите от РС – Ямбол. От тях решения по граждански дела
195 и 254 решения и присъди по наказателни дела. През отчетния период са
върнати от въззивна и касационна инстанция 311 съдебни акта. От тях 213
или 68.48% са потвърдени, 45 или 14.46% са оставени в сила в една част и
отменени в друга, поради нарушение на материалния или процесуалния
закон и 53 или 17.04% са отменени.
Обжалвани определения.
Общо обжалвани през 2016 г. са 138 определения. От тях - 64 бр.
по граждански дела и 74 бр. по наказателни дела. През отчетния период са
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върнати от въззивна и касационна инстанция 113 съдебни акта. От тях 96 или
84.95% са потвърдени, 5 или 4.42% са оставени в сила в една част и отменени
в друга, поради нарушение на материалния или процесуалния закон и 12 или
10.61% са отменени.
III. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.
Районен съд - Ямбол са компютризирани всички работни места.
Компютризирани са и работните места в четирите съдебни зали, в
обучителната зала, стаята за работа с класифицирана информация, както и
тези в стаите за четене на дела. Броят на работните точки в мрежата на ЯРС,
включително сървърите и мрежовите принтери, към този момент е 66. В нея
работят 2 бр. 64-битови сървъра - 1 бр. 64-bit Dell PowerEdge T320, закупен
през 2013 г., осигуряващ работата на АИС „Бюра съдимост“, и 1 бр. 64-bit
Dell PowerEdge 2950, предоставен за нуждите на РС - Ямбол по проект на
програма ФАР BG-2004/016-711.08.01, на който работят деловодните
системи на Районен съд и Държавното съдебно изпълнение, правноинформационната система и счетоводният софтуер. В Районен съд - Ямбол
работят две мрежови високопроизводителни копирни машини - Xerox WC
5335 /закупени съответно през 2013 и 2016 г./, които напълно осигуряват
нарасналите обеми от копиране и сканиране в Районен съд - Ямбол. Всички
работни места в гражданско и наказателно деловодства са оборудвани със
скенери за въвеждане на сканирани копия от постъпващите по делата
документи.
Като цяло, състоянието на информационната система в Районен
съд - Ямбол е много добро. Внедряването на новите услуги през 2016 г.,
както и обновяване на системния софтуер са крачка към подобряване на
функционалността и сигурността на системата.
IV. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА Вь РС – ЯМБОЛ
Натовареност на съдиите в РС – Ямбол.
Средната щатна натовареност на съдиите в РС - Ямбол, спрямо
броя на всички дела за разглеждане в РС – Ямбол през 2016 г. е 34.64 дела
месечно /5820 дела за разглеждане и 14 щатни бройки съдии/. Спрямо
свършените дела е 31.63.
Действителната натовареност /при отработени 167 човекомесеца/,
спрямо броя на разгледаните дела в съда през 2016 г. е 34.85 дела месечно за
разглеждане на съдия, а спрямо броя на приключените дела в съда е 31.81
дела месечно разгледани от съдия
В Гражданско отделение на РС – Ямбол, са определени и работят
общо 7 състава. С оглед относително изравняване натовареността на всички
съдии, от февруари до края на отчетния период, всички Заявленията за
издаване на заповеди за изпълнение в производството по чл. 410 от ГПК, се
разглеждат от съдиите от Гражданско и Наказателно отделение. При това
положение, действителната месечната натовареността на съдиите от
гражданско отделение през 2016 г., спрямо броя на гражданските дела за
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разглеждане, без тези по чл. 410 ГПК, разгледани от съдии от наказателно
отделение – 3222 бр. дела, е 38.36 дела месечно на съдия, а спрямо броя на
всички свършени /2916 бр./ е 34.71 дела месечно на съдия.
В наказателно отделение на РС – Ямбол, са определени и работят
общо 7 състава. През целия отчетен период съдия Васил Атанасов е
изключен от общото разпределение и разглежда само дела на дежурство и
заявленията за издаване на заповеди за изпълнение в производството по чл.
410 от ГПК. Действителната натовареност на съдиите от наказателно
отделение, спрямо общия брой на всички наказателни дела за разглеждане за
2016 г. /1804 бр./ е 21.48 дела месечно на съдия, а действителната
натовареност на наказателните съдии спрямо свършените наказателни дела
през 2016 г. /1605 бр./ е 19.11 дела месечно на съдия. Общата действителна
натовареност на съдиите от наказателно отделение спрямо общия брой на
всички разгледани от тях дела за 2016 г. /наказателни и ЧГД по чл. 410 ГПК –
общо 2598 бр. дела/ е 30.93 дела месечно на съдия, а спрямо свършените дела
през 2016 г. /общо 2397 бр. дела / - 28.54 дела месечно на съдия.
Служба „Държавно съдебно изпълнение”.
Постъпилите дела в служба ДСИ при ЯРС през 2016 г. са 919
дела. Общият брой на несвършените изпълнителни дела в ДСИ при ЯРС към
края на отчетния период са 3753 дела, включително образувани и в
предходни периоди, при 3972 бр. дела за 2015 година.
Общо свършените от ДСИ при Районен съд Ямбол за 2016 г. са
1138 бр., от които 128 свършени поради реализиране на вземането, 1006 бр.
са прекратени по други причини и 4 изпратени на друг СИ.
При осъществяване на своята дейност ДСИ през изминалата 2016
г. не са извършили публични продажби на движими вещи, а са извършили
публични продажби на недвижими имоти по 12 изпълнителни дела.
Срещу действията на ДСИ през отчетния период са подадени 9
жалби, от които една е уважена от въззивната инстанция.
Постъпленията през 2016 г. в ДСИ при ЯРС са 1 569 641 лв., при
1 619 508 лв. за 2015 г. и 1 442 096 лв., за 2014 г.
Налице е намаляване на броя на заведените изпълнителни дела
спрямо 2015 г. и 2014 г., което се дължи на увеличението на броя ЧСИ с още
един, за района на Окръжен съд – Ямбол.
Съдии по вписванията.
Извършени вписвания, отбелязвания и заличавания съгл.
изискванията на Правилника за вписванията и Закона за собствеността 11376 бр., издадени удостоверения, преписи и справки на държавни органи 10166 бр. общо /6134 бр.удостоверения, 3460 бр. преписи и 572 бр. справки
на държавен орган/, постановени откази – 24 бр.
През отчетния период се наблюдава минимално намаление на
броя извършени вписвания, отбелязвания и заличавания и значително
увеличение на броя на издадените удостоверения, преписи и справки на
държавни органи.
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Бюро „Съдимост”
През 2016 г. в Бюро „Съдимост” при Районен съд Ямбол са
издадени 13092 броя свидетелства за съдимост и 1860 броя справки за
съдимост.
Извод.
През 2016 г. съдиите от РС - Ямбол не допуснаха неоснователно
забавяне на дела и некачествено правораздаване. През отчетната година не са
констатирани нарушения от страна на магистратите и служителите и не са
налагани наказания. Няма постъпили сигнали и оплаквания по отношение
работата и обслужването на гражданите от съдебната администрация. От
изложените данни се налага извода, че в РС – Ямбол, през отчетния период
се запази постигнатото високо качество и срочност в правораздаването и
дейността на съдебната администрация.
V. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД - ЯМБОЛ
През 2016 г., продължи провеждането на общи събрания на
съдиите от съда и съвещания по отделения, ДСИ и съдиите по вписванията,
за разглеждане на делата преминали през инстанционен контрол и
обобщаването на съдебната практика в района. За изпълнението на ЗФУКПС
бяха усъвършенствани разработените и въведени вътрешни нормативни
документи.
През 2016 г. Районен съд – Ямбол се включи в изпълнението на
приетата от Висшия съдебен съвет пилотна образователна програма
„Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури 2015 г. - 2016 г.“ Магистрати от Районен съд –
Ямбол изнесоха лекции в ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ гр. Ямбол по различни
теми с правна тематика.
През 2016 г. между Районен съд Ямбол и Читалище „Умение –
2003“ Ямбол се сключи Споразумение за сътрудничеството и съвместната
дейност
по проект „Дъга за нашите деца“. В рамките на проекта се
осъществи мониторинг от граждански наблюдатели на открити съдебни
заседания по дела по глава ІV от НК, СК и ЗЗДет. Беше разработен и
представен симулативен съдебен процес – казус по ЗЗДН с участие на съдия
от ЯРС и деца от целевата група по проекта. Двама съдии от РС - Ямбол
взеха участие в кръгла маса по темата „Проблеми на ранното фактическо
съжителство с или между непълнолетни през призмата на правовия ред“.
И през настоящата година продължи традицията за провеждане
на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт. Инициативата бе
отбелязана на 15 април 2016 г., като програмата бе изпълнена с редица
събития инициативи, свързани със запознаване на учениците с дейността на
съда, симулативен съдебен процес, наблюдение на реален съдебен процес
работна среща за демонстрация на програмата за случайно разпределение на
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дела и работата на съдилищата и съдебната реформа и др., представяне на
софтуерен продукт за синтез на реч и др.
Районен съд – Ямбол организира и проведе обучение на
кметовете на населените места на територията на съдебния район на тема
„Процес на призоваване“, като двама съдии изнесоха лекциите.

РАЙОНЕН СЪД – ЕЛХОВО
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии, ДСИ и СВ.
В към 31.12.2016 г., утвърдената щатна численост на
магистратите в РС-Елхово, е 4 районни съдии, в т.ч. административен
ръководител – председател, като щата е запълнен изцяло.
В РС - Елхово през 2016 г., работят един държавен съдебен
изпълнител и един съдия по вписванията.
Съдебна администрация.
Към 01.01.2016 г. утвърдената щатна численост на съдебните
служителите в РС - Елхово е 16 щ. бр. в т.ч. административен секретар, обща
и специализирана администрация.
Заети са 14 бр., като след проведени конкурси към 01.02.2016 г.
са заети свободните щатни бройки за съдебен секретар и съдебен
деловодител. Техническите длъжности са общо две - „чистач“ и „пазач,
невъоръжена охрана - той и огняр“. Съдебната администрация се дели на
обща и специализиране, като заетата щатна численост на съдебните
служители към края на отчетния период е 16 щ.бр.
В РС - Елхово съотношението на съдиите /в т.ч. и ДСИ и СВ/,
към съдебните служители е 1/2.67.
II. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Общият брой на делата за разглеждане през 2016 г. в РС-Елхово е
бил 1528 бр., от които 698 бр. граждански дела и 830 бр. наказателни дела. В
сравнение с предходните две години се отчита намаляване на броя на делата
за разглеждане в съда (за 2015 г. е с 243 бр. дела, а спрямо 2014 г. е с 944 бр.
дела). Броят на свършените дела през отчетната 2016 г. е 1351 бр., от които
624 бр. граждански и 727 бр. наказателни дела. През 2015 г., свършените дела
са били 1581 бр., а през 2014г. - 2257 бр. Налице е намаление на броя на
приключилите дела през 2016 г. спрямо предходните две години.
1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА.
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През 2016 г. общия брой на наказателните дела за разглеждане е
830 бр., от които 110 бр. останали несвършени в началото на отчетния период
и 720 бр. новопостъпили. Общо приключените наказателни дела са 727 бр.,
от тях приключени в тримесечен срок са 608 бр. или 84%. Налице е
намаление на броя на постъпилите и свършени дела наказателни дела, в
сравнение с предходните години.
ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наказателни общ характер дела
През 2016 г., броят на НОХД за разглеждане е бил 256 бр., от
които 35 бр. несвършени от 2015 год. и 221 бр. новопостъпили. Свършените
дела са 210 бр., от тях в срок до 3 месеца са свършени 172 бр. дела, или 82%
от общия брой свършени дела.
По Глава II от НК „Престъпления против личността Телесни повреди“
Общият брой на делата за разглеждане е 4, от които 3 бр. остатък
от предходната година и 1 бр. новообразувано. От тях свършени са 3 бр. дела.
По Глава II от НК „Други престъпления против личността“
Общият брой на делата за разглеждане от този вид е 8 бр., всички
образувани през 2016 година. От тях свършени са 6 бр. дела.
По Глава III от НК „Престъпления против правата на
гражданите“
Общият брой на делата за разглеждане от този вид е 2 бр., всички
образувани през 2016 година. От тях свършени са 2 бр. дела.
По Глава IV от НК „Престъпление против брака,
семейството и младежта“
Общият брой на делата за разглеждане от този вид е 7 бр., всички
образувани през 2016 година. От тях свършени са 3 бр. дела.
По Глава V от НК „Престъпление против собствеността“
Общият брой на делата за разглеждане от този вид е 39 бр., от
които 10 бр. останали несвършени от 2015 година и 29 бр. новопостъпили. От
подлежащите на разглеждане дела са свършени 26 бр. дела.
По Глава VI от НК „Престъпление против стопанството“
Общият брой на делата за разглеждане от този вид е 23 бр., от
които 1 бр. останало несвършено от 2015 година и 22 бр. новопостъпили. От
подлежащите на разглеждане дела са свършени 22 бр. дела.
По Глава VIII от НК „Престъпление против дейността на
държавни органи, обществени организации“
Общият брой на делата за разглеждане от този вид е 93 бр., от
които 6 бр. останало несвършено от 2015 година и 87 бр. новопостъпили.
Свършени са 86 бр. дела.
По Глава IХ от НК „Документни престъпления“
Общият брой на делата за разглеждане от този вид е 5 бр., всички
новопостъпили през 2016 г. Свършените дела са 5 бр.
По Глава Х от НК „Престъпление против реда и
общественото спокойствие“
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Общият брой на делата за разглеждане от този вид е 5 бр., всички
новопостъпили през 2016 г. Свършените дела са 5 бр.
По Глава ХI от НК „Общоопасни престъпления“
Общият брой на делата за разглеждане от този вид е 70 бр., от
които 15 бр. останали несвършени от 2015 година и 55 бр. новопостъпили
през 2016 г. Свършените дела са 52 бр.
Наказателни частен характер дела.
През 2016 г. са разгледани общо 14 бр. НЧХД, 6 бр. от които
останали несвършени от предходния период и 8 бр. новообразувани. Общо
свършени са 10 бр. дела.
Дела по чл. 78а от НК.
През 2016 г. са разгледани общо 8 бр. дела по чл. 78а от НК, от
които 2 бр. останали несвършени от предходния период и 6 бр.
новообразувани. Общо свършени са 7 бр. дела, всички решени със съдебен
акт по същество.
Частни наказателни дела.
Общия брой частни наказателни дела, през 2016 г. е 385 бр. От
тях 10 бр. са останали несвършени от предходен период и 375 бр. са
новообразуваните. Общо свършените през 2016 г. ЧНД са 375 бр. дела.
Частни Общия брой частни наказателни - съдебно производство дела, през
2016 г. е 56 бр., от които 7 бр. останали несвършени от предходен период и
49 бр. новобразувани. Общо свършените през 2016г. ЧНД – съдебно
производство, са 48 бр. дела. Общия брой на части наказателни дела от
досъдебното производство, през 2016 г. е 329 бр., от които 3 бр. останали
несвършени от предходен период и 326 бр. новобразувани. Общо свършените
през 2016г. ЧНД – досъдебно производство, са 327 бр. дела.
Административно-наказателни дела.
Общият брой на тази група дела, за разглеждане през 2016 г. е
167 бр., като от тях 57 бр. са останали несвършени от 2015г., а 110 бр. са
новообразувани (в т.ч. и 1 бр. дело, върнато за ново разглеждане от друг
състав под нов номер). От разгледаните през 2016 г., свършени са общо 125
бр. АНД.
Бързи производства.
Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане
и свършени през 2016 г. е 32 бр.
Незабавни производства.
Броят на постъпилите и свършени незабавни производства за
2016 г. е 50.
Съкратено съдебно следствие.
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Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно
следствие за 2016 г. са 9 броя.
СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2016 г. структурата на осъдената престъпност по глави от
НК съгласно таблицата за отчет на наказателните дела е както следва:
По Глава II от НК „Престъпления против личността Телесни повреди“
През отчетния период общо съдените лица са 3, оправдани няма,
осъдени са 3 лица.
По Глава II от НК „Други престъпления против личността“
През отчетния период общо съдените лица са 4, оправдани няма,
осъдени са 4 лица.
По Глава III от НК „Престъпления против правата на
гражданите“
През отчетния период общо съдените лица са 2, оправдани няма,
осъдени са 2 лица.
По Глава IV от НК „Престъпление против брака,
семейството и младежта“
През отчетния период общо съдените лица са 3, оправдани няма,
осъдени са 3 лица.
По Глава V от НК „Престъпление против собствеността“
През отчетния период общо съдените лица са 34, оправдани са 5
лица, осъдени са 29 лица, от които 5 непълнолетни.
По Глава VI от НК „Престъпление против стопанството“
През отчетния период общо съдените лица са 22, оправдани няма,
осъдени са 22 лица.
По Глава VIII от НК „Престъпление против дейността на
държавни органи и обществени организации“
През отчетния период общо съдените лица са 125, оправдани
няма, осъдени са 125 лица.
По Глава IX от НК „Документни престъпления“
Общо съдените лица са 5, оправдани няма, осъдени са 5 лица.
По Глава X от НК „Престъпление против реда и
общественото спокойствие“
През отчетния период общо съдените лица са 4, оправдани няма,
осъдени са 4 лица.
По Глава XI от НК „Общоопасни престъпления“
През отчетния период общо съдените лица са 51, оправдано е 1
лице, осъдени са 50 лица.
БРОЙ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА
През 2016 г. общият брой на съдените лица по НОХД в PCЕлхово е 253. От тях 6 лица са оправдани, осъдените лица са 247, в това
число 11 непълнолетни. На 187 лица е наложено наказание „Лишаване от
свобода до три години“, като от тях спрямо 146 лица е приложен института
на условното осъждане. На осъдените лица не е налагано наказание
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„Лишаване от свобода от три до петнадесет години“. На 7 лица е наложено
наказание „Глоба“, на 40 лица е наложено наказание „Пробация“, а на 13
лица са наложени други видове наказания по НК. 183 от осъдените лица са
получили наказание, при одобряване на споразумение по реда на чл. 381 384 НПК.
Налице е тенденция за намаляване на броя на съдените,
съответно на осъдените лица в РС - Елхово.
ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ.
През 2016 г. в РС - Елхово са били разгледани общо 256 бр.
НОХД и по тях са постановени общо 196 съдебни акта (присъди и
определения по споразумения за решаване на делото) от които 193 бр.
осъдителни и 3 бр. изцяло оправдателни акта.
ДЕЛА СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
През 2016 г., при зададените от ВСС критерии, в РС – Елхово, не
са постъпили дела със значителен обществен интерес.
НЕПРИКЛЮЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Несвършени наказателни дела към 31.12.2016 г. – 103 броя, от
които 46 бр. НОХД, 43 бр. АНД, 4 бр. НЧХД, 10 бр. ЧНД.
ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2016 година са били прекратени по причина, различна
одобряване на споразумение за решаване на наказателното производство
бр. НОХД, от които 11 бр. са прекратени и върнати на РП – Елхово
доразследване и 3 бр. НОХД са прекратени по други причини.
Прекратените АНД през 2016 г. са 6 бр., всички образувани
реда на ЗАНН. Прекратените НЧХД са 5 бр., ЧНД са общо 22 бр.

от
14
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2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА.
През 2016 г., общо разгледани в РС - Елхово са 698 бр.
граждански дела, като 81 бр. от тях са останали висящи от 2015 г., а
новообразуваните са 617 броя.
Свършените дела са общо 624 бр., от които със съдебен акт по
същество - 542 бр. дела. Прекратените производства са общо 82, от които 9 са
приключили със спогодба по чл. 234 от ГПК, а 73 са прекратени по други
причини. Останалите висящи към 31.12.2016 г. дела са 74 бр.
Обжалвани са 39 акта. През 2015 г., общо разгледани са 792 бр.
граждански дела. Свършените дела са общо 711 бр., от които със съдебен акт
по същество 607 бр. дела. През 2014 г., общо разгледани са 747 бр. дела.
Свършените дела са общо 660 бр. Налице е намаление на броя на
приключените граждански дела през 2016 г., спрямо 2015 г. и 2014 година.
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ
Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет. ЗБЖИРБ
Разгледаните дела от този вид през 2016 г. са общо 70 бр., от
които 19 бр. остатък от 2015 г., 51 бр. новообразувани. Свършените дела са
56 бр., от тях прекратените са 15 бр., от които 7 бр. по спогодба и 8 бр. по
други причини. 39 бр. от тези дела са приключили в срок до три месеца.
Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 14 бр.
Обжалваните дела са 3 бр.
Облигационни искове
Разгледани са 37 бр. дела, от които 12 бр. остатък от 2015 г., 24
бр. новообразувани и 1 бр. дело, получено по подсъдност. Свършените дела
са 27 бр., а от тях прекратените са 12 бр., от които 1 бр. по спогодба и 11 бр.
по други причини. Приключили в срок до три месеца са 7 бр. дела.
Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 10 бр.
Обжалваните дела са 9 бр.
Вещни искове
Разгледани през 2016 г., са общо 33 бр. дела, от които 18 бр.
остатък от 2015 г., 15 бр. новообразувани. Свършените дела са 19 бр., а от тях
прекратените са 5 бр., от които 1 бр. по спогодба и 4 бр. по други причини.
Приключили в срок до три месеца са 2 бр. дела. Останалите несвършени дела
в края на отчетния период са 14 бр. Обжалваните дела са 11 бр.
Делби и искове по ЗН
Общо за разглеждане през 2016 г. са 28 бр. дела, от които 14 бр.
остатък от 2015 г. и 14 бр. новообразувани. Свършените дела са 7 бр., а от тях
прекратените са 2 бр., всички по други причини. Приключили в срок до три
месеца са 2 бр. дела. Останалите несвършени дела в края на отчетния период
са 21 бр. Обжалван е постановения акт по 1 бр. дело.
Установителни искове
През 2016 година са разгледани 30 бр. дела, от които 10 бр.
останали несвършени от 2015 г. и 20 бр. новообразувани. Свършените дела са
21 бр., а от тях прекратените са 3 бр., всички по други причини. Приключили
в срок до три месеца са 3 бр. дела. Останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 9 бр. Обжалван е постановения акт по 4 бр. дела.
Искове по Кодекса на труда
През 2016 година разгледаните общо в РС-Елхово дела от този
вид са 7 бр., от които 2 бр. останали несвършени от 2015 г., 4 бр.
новообразувани и 1 бр. получено по подсъдност. Свършените дела са 5 бр., а
от тях прекратените са 1 бр. по причини, различни от спогодба. Приключили
в срок до три месеца са 2 бр. дела. Останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 2 бр. Обжалвани са постановените актове по 2 бр. дела.
Административни производства.
През 2016 година разгледаните общо в РС - Елхово дела от този
вид са 8 бр. от които 2 бр. останали несвършени от 2015 г., 3 бр.
новообразувани и 3 бр. получено по подсъдност. Свършените дела са 6 бр., а
от тях прекратените са 2 бр. по причини, различни от спогодба. Приключили
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в срок до три месеца са 2 бр. дела. Останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 2 бр. Обжалвани са постановените актове по 4 бр. дела.
Частни граждански дела – заповедни производства.
Общо за разглеждане през 2016 г. дела по чл. 410 и чл. 417 от
ГПК са 386 бр., като 350 бр. са новообразувани, 33 бр. са получени по
подсъдност и 3 бр. са остатък от 2015 година. Приключените дела от този вид
са 384 бр., всички в срок до три месеца. Останали несвършени в края на
отчетния период са 2 бр. дела. Прекратените дела са 39 броя. От
постановените актове по тези дела са обжалвани 5 бр. Следва да се отчете
намаляване на постъплението в сравнение с предходните две години.
Частните граждански дела извън тези по чл. 410 и чл. 417 от
ГПК.
Общият брой на тези частни граждански дела за разглеждане през
2016 година е 99 бр., от които 98 новообразувани и 1 бр. останало
несвършено от 2015 г. Общо свършени са 99 бр. дела, като в срок до три
месеца са свършени 98 бр. дела, което съставлява 99% от всички дела.
Приключили със съдебен акт по същество са 96 бр., а 3 бр. дела са
прекратени. Няма обжалвани пред въззивната инстанция актове от тази група
дела.
ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
От общо 698 бр. дела, разгледани в РС-Елхово през 2016 година,
82 бр. са прекратени. От тях 9 бр. са прекратени на основание чл. 234 ГПК –
поради спогодба, а 73 бр. са прекратени по други причини. Основните
причини за прекратяването на делата, извън постигнатите спогодби, са
оттегляне на иска, неизпълнение на дадените от съда указания за
отстраняване на нередовности по исковите молби, отказ от иска, изпратени
по подсъдност на друг съд.
НЕПРИКЛЮЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
В края на 2016 година има неприключени стари 14 бр. дела, от
които в срок от една до три години – 11 бр. дела, 2 бр. дела в срок от три до
пет години и 1 бр. дело над пет години. Към момента едно от делата е
приключило със съдебно решение, постановено на 05.01.2017 година.
Останалите две дела се отличават с фактическа и правна сложност.
3. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
През 2016 година са били обжалвани и протестирани общо 144
броя съдебни акта по граждански и наказателни дела, от които 39 бр. по
граждански дела и 105 бр. по наказателни дела. През отчетната 2016 година
от въззивна и касационна инстанция са върнати общо 148 бр. съдебни акта,
от които 44 бр. постановени по граждански и 104 бр. по наказателни дела. От
тях потвърдени изцяло са 120 бр. съдебни акта по граждански и наказателни
дела, или 81.09% от върнатите дела. Отменени изцяло са 18 бр. съдебни акта
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по граждански и наказателни дела, или 12.16% от върнатите дела. Изменени
са 10 бр. съдебни акта по граждански и наказателни дела, или 6.75% от
върнатите дела.
Обжалвани присъди и решения
Върнатите от въззивна и касационна инстанция решения по
граждански дела са 34 бр. От тях потвърдени са изцяло 25 бр. съдебни акта,
или 73.54%. Изцяло отменени от горната инстанция и постановен акт по
същество са 4 бр. съдебни акта, или 11.76%. Потвърдени в една част,
отменени в другата част и постановен акт по същество от горната инстанция
са 5 бр. дела, или 14.70%. Върнатите от въззивна и касационна инстанция
решения и присъди по наказателни дела са 79 бр. От тях потвърдени са
изцяло 65 бр. съдебни акта, или 82.29%. Изцяло отменени от горната
инстанция и постановен акт по същество, върнати за ново разглеждане или
върнати на прокурора са 9 бр. съдебни акта, или 11.39%. Изменени в
наказателната част по приложението на закона и по отношение на
наказанието, потвърдени в една част и потвърдени в другата част (за АНД),
са 5 бр. съдебни акта, или 6.32%.
Обжалвани определения
Върнатите от въззивна и касационна инстанция определения по
граждански дела са 10 бр. От тях потвърдени са изцяло 9 бр. съдебни акта,
или 90.00%. Изцяло отменено от горната инстанция е 1 бр. съдебен акт, или
10.00%. Върнатите от въззивна и касационна инстанция определения по
наказателни дела са 25 бр. От тях потвърдени са изцяло 21 бр. съдебни акта,
или 84.00%. Изцяло отменени от горната инстанция и постановен акт по
същество, върнати за ново разглеждане или върнати на прокурора са 4 бр.
съдебни акта, или 16.00%.
III. РЕЗУЛТАТИ
ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС

ОТ

ИЗВЪРШЕНИ

ПРОВЕРКИ

ОТ

През 2016 година Инспекторатът към ВСС извърши следните
проверки на дейността на Районен съд – Елхово:
1. Комплексна планова проверка по образуването, движението и
приключването на наказателни дела за 2014 г. и 2015 година;
2. Комплексна планова проверка по образуването, движението и
приключването на граждански дела за 2014 г. и 2015 година;
3. Тематична планова проверка във връзка с практиката по чл.
325 от НПК по наказателни дела в периода 01.01.2014 г.– 31.12.2015 година.
В изпълнение на дадените препоръки, със Заповед №
251/17.11.2016 година е насрочено провеждане на Общо събрание на съдиите
от РС-Елхово и РС-Тополовград, на което да се обсъди и анализира акта за
резултатите от извършената проверка. Събранието е проведено на 21.11.2016
г. и председателят на РС-Елхово е издал Заповед №255/23.11.2016 г., за
подобряване работата по наказателни дела. Издадена е и Заповед
№256/23.11.2016 г. относно воденето на книгата за веществени доказателства
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и способа за унищожаване на веществените доказателства. В изпълнение на
препоръките от Комплексна планова проверка по образуването, движението
и приключването на граждански дела за 2014 г. и 2015 година - Акта за
резултатите от извършената комплексна планова проверка по граждански
дела е постъпил в РС – Елхово на 27.01.2017 година и предстои същите да се
изпълнят в двумесечения срок. При тематична планова проверка във връзка с
практиката по чл. 325 от НПК по наказателни дела в периода 01.01.2014 г.–
31.12.2015 година, не са установени пропуски и не са дадени препоръки.
IV. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.
Като цяло, състоянието на информационната система в Районен
съд - Елхово може да бъде оценено като много добро. САС „Съдебно
деловодство“ е внедрена в PC - Елхово от септември 2008 г. и към настоящия
момент тя обхваща почти всички дейности по управление движението на
съдебните дела. В системата се въвеждат всички данни, необходими за
статистическите отчети на съда, разпечатват се основните изходящи
документи, свързани с движението на делата, както и справките, касаещи
това движение. Чрез технологията „Електронна папка“ в системата се
включват всички входящи документи по делата и всички протоколи от
заседания и актове на съда. За публикуването на тези актове на
уебстраницата на съда в интернет се използва също САС „Съдебно
деловодство“.
През март 2014 г. деловодната система на PC – Елхово е
включена към Единната система за противодействие на престъпността ЕИСПП - с което беше стартиран регулярен обмен на данни.
Разпределението на всички дела на съдиите-докладчици през
2016 г. се извършва със Система за случайно разпределение на делата на
„Смарт Системс 2010“, разработена по задание на ВСС и използваща
технология, осигуряваща невъзможност за манипулиране на случайния избор
от разпределящия.
Единната система за издаване на свидетелства за съдимост „Бюра
съдимост“ на КОНСОРЦИУМ „ЛИРЕКС БГ“ ООД - „ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ“
ООД, съществено подобри работата на службата, особено по отношение на
сроковете, в които се издават документите. Техническата поддръжка на
системата се осъществява от авторите, чрез отдалечена връзка към сървърите
и работните станции, на които е инсталирана системата. От 2013 г. в
системата е стартирана услуга „Електронно свидетелство за съдимост“.
Публикуването на актовете на PC - Елхово в Интернет, съгласно
чл. 64 от ЗСВ, се извършва ежедневно на сайта на съда в съответствие с
Решение на ВСС по Протокол №42/29.10.2009 г. и разработените във връзка с
него Вътрешни правила. Защитата на информационните системи се
осигурява от използването на антивирусен лицензиран програмен продукт
ESET Endpoint Antivirus, предоставен от Министерство на правосъдието.
Осигурен е интернет достъп за адвокати, юристи и магистрати до
информация за делата в Районен съд - Елхово, който функционира като част
от деловодната програма на съда.
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От 01.04.2016 година се използва Система за изчисляване
натовареността на съдиите, разработена от „Смарт Системс 2010“. В съдебно
- изпълнителната служба за управление движението на делата на ДСИ се
работи с Програмна система „JES“ на доц. Еди Чакъров. В Районен съд Елхово се използва софтуер за автоматичен аудио запис на съдебните дела,
като през 2016 година беше осигурен такъв и за втората съдебна зала. На
всички съдии, ДСИ, съдията по вписванията и на част от съдебните
служители, е предоставена за ползване правно-информационна система
СИЕЛА 5.0 с модули „Сиела Норми“ и „Сиела Практика“. За нуждите на
финансово-счетоводната дейност и човешки ресурси, в Районен съд - Елхово
се използват програмните продукти: Омекс „Заплати“, Омекс „Кадри“, Омекс
„Хонорари“ и WEB Бизнес процесор Конто-66.
През 2017 г. е необходимо да започне поетапна подмяна на
наличните компютърни конфигурации и принтери – 15 броя компютърни
конфигурации и 4 броя принтери.
V. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В РС - ЕЛХОВО
Натовареност на съдиите от РС - Елхово
Средната щатна натовареност на съдиите в PC – Елхово, спрямо
броя на всички дела за разглеждане в PC-Елхово през 2016 г. е 31.83 бр. дела
месечно (1528 бр. дела за разглеждане и 4 щатни бройки съдии). Спрямо
свършените дела е 28.15 бр. дела. Действителната натовареност (при
отработени 43 човекомесеца), спрямо броя на разгледаните дела в съда през
2016 г. е 35.53 бр. дела месечно за разглеждане на съдия. Действителната
натовареност през 2016 г., спрямо броя на приключените дела в съда е 31.42
бр. дела месечно разгледани от съдия.
В PC - Елхово няма обособени отделения като всички съдии
разглеждат граждански и наказателни дела при еднаква натовареност от по
100%.
Служба „Държавно съдебно – изпълнение“
Постъпилите дела в служба ДСИ при PC-Елхово през 2016
година са 131 дела. Общо свършени за 2016 г. са 183 бр. дела.
Съдия по вписванията
През 2016 година в Службата по вписванията са извършени 4535
бр. вписвания, 61 бр. отбелязвания, 388 бр. справки. Издадени са 384
удостоверения, 528 преписи, има постановен 1 отказ, който е обжалван.
Бюро „Съдимост“
През 2016 г. в Бюро „Съдимост“ при Районен съд - Елхово са
издадени 2084 броя свидетелства за съдимост и 903 броя справки за
съдимост. Вписани са 152 бюлетина.
Извод.
През отчетната година не са констатирани нарушения от страна
на магистратите и служителите и не са налагани наказания. Няма постъпили
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сигнали и оплаквания по отношение работата и обслужването на гражданите
от съдебната администрация. От изложените данни се налага извода, че в РС
– Елхово, се
запази постигнатото високо качество и срочност в
правораздаването и дейността на съдебната администрация.
VI. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД – ЕЛХОВО
През 2016 г., предвид поставените цели и приоритети, дейността
на РС – Елхово беше насочена към подобряване качеството на
правораздаването, което да продължи да се основава на принципите на
върховенство на закона, защита на човешките права и равен достъп до
правосъдие, чрез ефективно управление на съда, което гарантира достъп до
правосъдие, прозрачен процес на работа, независимост, отчетност и
устойчивост В РС - Елхово са разработени и се прилагат Вътрешни правила
за определяне и изплащане на възнаграждения и разходи за командировки на
вещи лица в Районен съд – Елхово; Правила за достъп до обществена
информация в Районен съд – Елхово; Правилата за регистриране, използване,
съхраняване и унищожаване на печати в Районен съд – Елхово; Вътрешни
правила за разпределение на делата в Районен съд - Елхово на случаен
принцип; Правила за определяне и изплащане на възнаграждения и разходи
за командировки на съдебните заседатели в Районен съд – Елхово; Правила
за възлагане на обществени поръчки в Районен съд – Елхово; Вътрешни
правила за принудително събиране на вземанията на Районен съд – Елхово;
Вътрешни правила за дейността на Учрежденския архив в Районен съд –
Елхово, актуализирана е Номенклатура на делата със сроковете за тяхното
съхраняване на Районен съд – Елхово. На интернет страницата на съда
редовно се публикува информация във връзка с работата на съда, обяви,
конкурсни процедури и др. Във връзка с инициатива на Висш съдебен съвет,
ежегодно в РС – Елхово се провежда „Ден на отворените врати“, в който
гражданите да получат информация за дейността на съдебната власт с цел
повишаване на правната култура на подрастващите и повишаване на
общественото доверие в съдебната система. През 2016 г. осъществената
програма включи посещение на Съдебната палата от граждани и ученици,
запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно - административни
услуги и информация на гражданите, посещение в съдебните деловодства и
съдебните зали на съда. И през 2016 г. продължи поддържането на много
добри работни отношения с РП – Елхово, РУ на МВР – Елхово, РД „ГП“ –
Елхово, държавни структури, общините от съдебния район, като бяха
провеждани периодични срещи с техни представители с цел подобряване на
взаимодействието между институциите и решаване на общите проблеми в
работа.
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РАЙОНЕН СЪД – ТОПОЛОВГРАД
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
Съдии, ДСИ и СВ.
В Районен съд – Тополовград през 2016 г. са работили двама
съдии, в т.ч. и председател. Освен това в съда работи и държавен съдебен
изпълнител, на който със Заповед на Министъра на правосъдието от м. август
2016 г. е възложено да изпълнява и функциите на съдия по вписванията.
Съдебната администрация.
В съдебната администрация на съда работят 11 бр. съдебни
служители, от които: човешки ресурси – 1 бр., гл. счетоводител – 1 бр.,
секретар-протоколист – 2 бр., деловодител в съдебно-изпълнителна служба –
1 бр., съдебен деловодител - 2 бр., съдебен архивар - 1 бр., призовкар – 1 бр.,
работник поддръжка сгради - огняр – 1 бр., чистач – 1 бр.
Съотношението на съдии /в т.ч. ДСИ и СВ/ към служителите в
съда е 1/2,75 .
Със заповед на Министъра на правосъдието, през м. август 2016
г. е освободен от длъжност съдията по вписванията в РС – Тополовград.
II. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
През изтеклата 2016 г. в РС – Тополовград са разгледани общо
486 бр. дела, от които 160 бр. наказателни дела и 326 бр. граждански дела. В
ТРС не са обособени отделения за разглеждане на делата предвид малкия
брой съдии.
1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА
От общо разгледаните през 2016 г. наказателни дела – 160 бр.,
постъпили през годината са 149 бр. и останали несвършени в края на 2015 г.
– 11 бр. От общо постъпилите 149 броя по видове делата са, както следва:
НОХД - 54 бр., НЧХД - 6 бр., НАХД - 13 бр., ЧНД - 45 бр., АНД - 31 бр. От
общо разгледаните през 2016 г. 160 броя наказателни дела са свършени 148
броя, от които 52 бр. - НОХД, 9 бр. - НЧХД, 11 бр. - по чл. 78 А НК, 45 бр. ЧНД и 31 бр. - АНХД.
От свършените дела със съдебен акт по същество са решени 113
бр. и прекратени всичко 35 бр., от които: със споразумение по чл. 382 НПК –
19 бр.; по чл. 384 НПК – 4 бр.; върнати за доразследване - 1 бр. и 11 бр.
прекратени по други причини - поради отпадане на основанието за
задължително лечение по ЗЗ; поради отказ от тъжба, поради неподсъдност,
поради изпълнение на съдебната поръчка и поради отвод.
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Спрямо общия брой разгледани наказателни дела процентът на
свършените дела е 92.5%. От свършените 148 бр. в срок до 3 месеца са
решени 137 бр. - 93%, като по-голямата част от тях са приключили дори в
едномесечен срок.
През отчетната 2016 г. 1 дело е върнато за доразследване на
прокуратурата с протоколно определение на съдията-докладчик, постановено
на основание чл. 288, т. 1 във вр. с чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК поради
съществени нарушения на процесуалните правила.
ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наказателните дела от общ характер.
По глава ІІІ – престъпления против правата на гражданите
През 2016 г. е постъпило 1 бр. дело.
По глава ІV - престъпления против брака, семейството и
младежта
През 2016 г. са постъпили 3 бр.дела.
По глава V - престъпления против собствеността
През 2016 г. са постъпили 13 бр. дела, от които преобладават
кражбите - 9 бр. по чл. 194 – 197 НК, обсебване по чл. 206 НК – 1 бр.,
присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ по чл. 207 НК
– 1 бр., унищожаване и повреждане по чл. 216 НК – 1 бр. и злоупотреба на
доверие по чл. 217 НК – 1 бр.
По глава VІ - престъпления против стопанството
През 2016 г. са постъпили дела 4 бр. дела.
По глава VІІІ - престъпления против дейността на
държавните органи и обществени организации
През 2016 г. са постъпили 9 бр., в. т.ч. за незаконно преминаване
на границата, престъпления по чл. 279 НК – 5 бр. , незаконно превеждане
през границата по чл. 280 НК – 2 бр. и престъпление по служба по чл. 285 от
НК – 2 бр.
По глава ІХ – документни престъпления
През 2016 г. е постъпило 1 бр. дело.
По глава Х – престъпления против реда и общественото
спокойствие
През 2016 г. и постъпило 1 бр. дело.
По глава ХІ - общоопасни престъпления
През 2016 г. са постъпили 22 бр. дела, в т.ч. управление на МПС
в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества по чл. 343б НК
– 13 бр., управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване
от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние
по административен ред по чл. 343в НК – 8 бр. дела и по чл. 349 НК за
умишлено замърсяване или заразяване на питейни системи – 1 дело.
Частни наказателните дела.
През 2016 г. са постъпили общо 45 бр. От тях: за определяне на
общо наказание – 6 бр., по ЗЕС – 17 бр., по чл. 157 ЗЗ – 5 бр., съдебни
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поръчки – 2 бр. и др. ЧНД /КОНПИ/ - 6 бр. и 9 бр. частни наказателни дела,
по искания към съда в досъдебното производство, в т.ч. производства по чл.
64 НПК и чл. 65 НПК – 3 бр., разпит пред съдия в досъдебно производство
чл. 222 и чл. 223 НПК – 2 бр. и жалби против постановления на ТРП – 4 бр.
Административно-наказателен характер дела.
През 2016 г. за обжалване на НП на контролни органи са
постъпили общо 31 бр. По ЗДвП – 2 бр., ДИТ – 2 бр., по ЗМВР – 7 бр., но
РИОСВ – 8 бр., на РДГ – 3 бр., по УБДХ – 2 бр., на БАБХ – 4 бр., на НАП – 1
бр. и др. на АПИ - 2 бр.
По чл. 78А НК.
През 2016 г. са постъпили 13 бр. дела.
Бързи производства.
През 2016 г. са постъпили 9 бр. дела.
Незабавни производства.
През 2016 г. са постъпили 10 бр. дела.
Съкратени съдебно следствие.
През 2016 г. са постъпили 2 бр. дела
ДЕЛА СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
През 2016 г., при зададените от ВСС критерии, в РС –
Тополовград, не са постъпили дела със значителен обществен интерес.
СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2016 г. структурата на осъдената престъпност по глави от
НК съгласно таблицата за отчет на наказателните дела е както следва:
По Глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на
гражданите”
През 2016 г. за този вид престъпления общо съдените лица са 3
бр., осъдени са 3 бр.лица, за 2015 няма осъдени лица и три осъдени лица за
2014 г. Налице е запазване на броя на престъпленията от този вид в съдебния
район на ТРС.
По Глава ІV от НК „Престъпления против брака,
семейството и младежта”
През отчетния период общо съдените лица по тази глава от НК,
са 3 бр. Осъдените лица са 3 бр. Налице е незначително намаляване на
съдените лица спрямо 2015 г.- 4 бр. и запазване съотношението на съдените
лица спрямо 2014 г.- 3 бр.
По Глава V от НК „Престъпление против собствеността”
През отчетния период общо съдените лица за престъпления по
Глава V от НК са 15 бр. За този вид престъпления осъдените лица са общо 15
бр. Налице е тенденция за намаляване при едни от най-разпространените
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престъпления в съдебния район на ТРС спрямо 2015г. – 16 бр. осъдени лица и
за 2014г. – 21 бр. осъдени лица..
По Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”
През отчетния период общо съдените лица са 1 бр. Осъдено е
едно лице. Налице е намаляване на нивото на този вид престъпност спрямо
2015 г. – 3 бр.и значително намаляване спрямо 2014 г – 5 бр..
По Глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на
държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи
публични функции”
През отчетния период са съдени 14 лица. Броят на осъдените
лица е 14. През 2016 г. се наблюдава увеличаване на съотношението спрямо
2015 г. – 9 бр. на броя на осъдените лица за този вид престъпления и
значително намаляване в сравнение с 2014 година – 111 бр.
По Глава ІХ от НК „Документни престъпления”
През отчетния период общо съдените и осъдени лица са 1 бр.
Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните, е налице
запазване съотношението на броя на осъдените лица спрямо 2015г.- 0 бр. и
2014 г. – 1 бр.
По Глава Х от НК „Престъпление против реда и
общественото спокойствие”
През отчетния период общо съдени и осъдени са 1 бр. лица. За
2015г. и 2014г. няма осъдени лица по тази глава.
По Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”
През отчетния период общо съдените лица са 23, от тях осъдени
за този вид престъпления са общо 23 лица. Налице е намаляване нивото на
този вид престъпност спрямо 2015г. – 33 бр. осъдени лица и увеличаване
спрямо 2014г.- 8 бр.
БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА
От предадените на съд общо 61 лица са осъдени 61 лица.
Най-голям е броят на лицата с наложени наказания „лишаване от
свобода” до 3 години - 41 лица, в т.ч. за 35 лица е приложен чл. 66 НК,
следват осъдените на „пробация” – 14 лица; „глоба” на 3 лица и на 3 лица
наложени „други наказания. От осъдените лица 4 са били непълнолетни.
Наказаните лица по споразумения са 26.
Няма отчетени наказателни производства със значим обществен
интерес.
ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ
От общо за разглеждане 57 бр. през 2016 г. обвинителни актове и
споразумения от РП, по които са образувани НОХД, са постановени 52 бр.
актове, от които 28 бр. присъди и 21 бр. определения по споразумения, което
съставлява 91%, като съотношение на внесените актове и наказаната
престъпност. Висящите в края на периода дела са 5 бр.
От разгледаните през 2016 г. постановления от РП за
освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно
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наказание, по които са образувани НАХД - 13 бр., са постановени 11 бр.
решения по чл.78 А НК, което съставлява 85%.
От разгледаните през 2016 г.в ТРС 9 бр. тъжби, по които са
образувани НЧХД, са постановени 9 бр. актове, което съставлява 100%.
ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2016 г. са прекратени 35 бр. дела: 24 бр. са наказателни общ
характер дела, от които 19 бр. прекратени със споразумение по чл. 382 НПК;
2 бр. със споразумение по чл. 384 НПК ; 1 бр. - върнато на ТРП; 2 бр. поради
отвод, 1 наказателно частен характер дело - поради отказ от тъжбата и 2 бр. по спогодба и 1 бр. - изпратено по компетентност на РП – Ямбол. 4 бр. са
прекратените частни наказателни дела, от които 2 бр. поради отпадане или
липса на основание за задължително лечение по ЗЗ и налагане на
принудителни медицински мерки и 2 бр. поради изпълнение на съдебните
поръчки. Прекратени е 1 бр. административно наказателен характер дело
поради недопустимост на жалбата, 1 бр. - изпратено по подсъдност и 1 бр. поради отвод.
НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
В края на отчетния период от общо разгледаните 160 бр.
наказателни дела са останали несвършени - 12 бр., от които: НОХД – 5 бр.,
дела по чл. 78А НК – 2 бр. и АНД – 5 бр.
Причините за отлагането на делата и неприключването им в края
на отчетния период са, че те са постъпили и са образувани в последните три
месеца на годината, повечето от тях към края на месец декември, поради
което е било невъзможност редовното призоваване на страните и те са
насрочени за първите месеци на 2017 година.
2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА
От общо разгледаните през 2016 г. граждански дела – 326 бр.,
постъпили през годината са 306 бр. и висящи в началото на периода – 20 бр.
От общо разгледаните през 2016 г. 326 бр. дела са свършени 309 бр. От тях:
със съдебен акт по същество - 264 бр., прекратени по спогодба и др. причини
- 45 бр. Спрямо общия брой разгледани дела свършените са 95%. От общия
брой свършени дела, в срок до 3 месеца са свършени 287 бр., което
съставлява 93% от общо свършените дела, като по-голямата част от тях са
свършени дори в 1-месечен срок след размяната на книжата. При сравнение
броя на постъпилите граждански дела от предходните три години се
установява минимално увеличаване на техния брой – 306 за 2016 г., при 301
бр. за 2015 г. и 203 бр. за 2014 г. В сравнение с предходните две години
процентът на свършените граждански дела спрямо общия брой разгледани е
95 % при 93.6 % за 2015г. и 94.6 % за 2014 г. От свършените дела 93 % са
свършени в 3-месечен срок, а повечето от тях и в 1–месечен срок след
размяната на книжата.
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ
Исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ
Разгледани през 2016 г. са 31 бр., в т.ч. искове за развод и
недействителност на брака – 5 бр., развод по взаимно съгласие – 9 бр.,
производства по Закона за защита на домашното насилие – 4 бр., други
искове по СК – 7 бр. и производства по ЗЛС, ЗГР и ЗЗДет. – 6 бр.
Облигационните искове
През 2016 година са разгледани 8 бр., в т.ч. искове за
обезщетение от деликт - 5 бр.;
Вещните искове
През 2016 година са разгледани 7 бр.;
Делбите
През 2016 година са разгледани 8 бр.;
Установителни искове
През 2016 година са разгледани 11 бр.
Исковете по КТ
През 2016 година са разгледани 18 бр., като 16 бр. са за трудови
възнаграждения и обезщетения по КТ и 2 бр. за отмяна на незаконно
уволнение.
Дела по чл. 310 ГПК
През 2016 година са разгледани 24 бр.,
Административни производства.
През 2016 година са разгледани 3 бр.,
Частни граждански дела.
През 2016 година са разгледани 19 бр.,
Дела по чл. 410 и чл. 417 ГПК.
През 2016 година са разгледани 200 бр.
Частни производства – регламенти.
През 2016 година са разгледани 5 бр.
ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2016 г. са прекратени 45 бр. дела: прекратени по спогодба
между страните - 3 бр., а останалите 42 бр. са по други причини, а именно –
5 бр. поради изпълнени съдебни поръчки; 8 бр. поради отказ или оттегляне
на иска; 7 бр. поради неотстраняване на нередовността на иска в законния
срок, 12 бр. поради изпращане на делото по подсъдност на друг съд, поради
отвод – 6 бр., поради изплащане на задължението – 1 бр., поради починал
длъжник – 2 бр. и 1 бр. поради неподадена искова молба в законоустановения
срок.
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НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
В края на отчетния период от общо разгледаните 326 бр.
граждански дела са останали несвършени 17 бр., което съставлява 5.21%.
Повечето от останалите несвършени граждански дела – 17 бр., са постъпили
и образувани през месец ноември и декември 2016 г. Предвид разпоредбите
на ГПК, с оглед срока за отговор по исковите молби, същите са в процес на
размяна на документи.
3. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ.
От общо разгледаните наказателни дела и АНД през 2016 г. са
обжалвани и протестирани 19 бр. дела. През отчетния период 12 бр. са се
върнали със съответен резултат от по-горестоящата инстанция. От върнатите
7 бр. наказателни дела са потвърдени изцяло 5 бр., което съставлява 72%, 1
бр. отменено и върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд,
което съставлява 14% и 1 бр. изменено в наказателната и гражданската част
едновременно, което също съставлява 14% от върнатите обжалвани дела.
Върнатите административни дела са 5 бр. от които 2 бр.
потвърдени, което съставлява 40% и 3 бр. изцяло отменени с постановен акт
по същество, което съставлява 60%.
От общо разгледаните граждански дела през 2016 г. са обжалвани
21 бр. През отчетния период от обжалвани и през предходни години, са
върнати - 18 бр. граждански дела. 13 бр. дела са потвърдени изцяло, което
съставлява 72%; 1 бр. изцяло отменено и постановен акт по същество, което
съставлява 6% и 4 бр. изменени отчасти, което съставлява 22%.
III. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.
Техническото оборудване на ТРС с компютри и програмни
продукти за тях е задоволително, като всички съдии, съдията по вписванията
и съдия-изпълнителят разполагат с компютърни конфигурации с инсталирана
правно-информационна система „Сиела”. Разпределението на делата в PC Тополовград и определянето на съдия -докладчик се извършва на принципа
на случаен избор, чрез електронно разпределение, посредством ЦСРД на
ВСС, съобразно поредността на постъпването им, по материя и видове дела и
съобразно процесуалните срокове, изискващи произнасяне в кратки срокове.
Въведена е деловодна програма САС „Съдебно деловодство” с множество
модули. Въведена е и автоматизирана информационна система – Бюро
съдимост. Всички компютри са свързани в локална компютърна мрежа, което
способства за подобряване връзката между отделните служби и работата в
екип. Всички съдии и служители разполагат и с интернет връзка. Съдебната
зала е добре оборудвана и разполага със съвременна и модерна
информационна озвучителна система с възможност за запис на съдебните
заседания в унисон с изискванията на ЕС.
В съда е инсталирана нова многофункционална телефонна
централа изградена система и е изградена охранителна система за видео
наблюдение.
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IV.АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В РС – ТОПОЛОВГРАД
Натовареност на съдиите в РС - Тополовград.
Действителната и натовареността по щат на съдиите от Районен
съд – Тополовград е общо 20.25 бр. дела месечно /при 19.33 за 2015 г. и 16 за
2014 г. спрямо разгледаните дела и 19.04 при 18.04 за 2015 г. и 15.13 за 2014
г. за спрямо свършените дела. По отношение на наказателните дела
натовареността спрямо разгледаните дела е 6.67 дела месечно на съдия, а по
отношение на гражданските дела - 13.58.
Служба „Държавно съдебно изпълнение”.
В съдебно-изпълнителната служба при Районен съд –
Тополовград през отчетната 2016 г. са постъпили 16 бр. изпълнителни дела за
сумата 131 553 лв. Заедно с останалите несвършени дела в края на 2015 г. –
325 бр. дела, общо са разгледани 341 бр. за сумата 1 532 439 лв. От тях
преобладават дела за вземания в полза на юридически лица и търговци – 194
бр., следвани от делата за вземания в полза на граждани – 137 бр.; 8 бр. в
полза на Държавата и 2 бр. изпълнение на обезпечителна мярка.
От общо разгледаните за годината 341 бр. са свършени 18 бр.
изпълнителни дела. Събрана сума общо 74 874 лв.
Останали несвършени в края на отчетния период са 323 бр.
изпълнителни дела.
Съдия по вписванията.
През отчетната 2016 г. в службата по вписванията при РС –
Тополовград са извършени 1110 бр. вписвания на актове, при 1720 бр. за
2015 г. и 1566 бр. вписвания за 2014 г., в т.ч. актовете по извършените 516
нотариални дела, 879 бр. нотариални дела за 2015 г. и 622 бр. нотариални
дела за 2014 г.; 1865 бр. общо нотариални удостоверявания, при 2301 бр.
нотариални удостоверявания за 2015 г. и 2017 бр. нотариални
удостоверявания за 2014 година.
Бюро „Съдимост”.
През отчетната 2016 г. в Бюро съдимост при Районен съд –
Тополовград са издадени 3278 бр. свидетелства и справки за съдимост, от
които 1652 бр. свидетелства за съдимост и 1626 бр. справки за съдимост.
Извод.
През отчетната година не са констатирани нарушения и не са
налагани дисциплинарни наказания на съдии и съдебни служители, а със
заповед на Министъра на правосъдието, през м. август 2016 г. е освободен от
длъжност съдията по вписванията в РС – Тополовград. В Районен съд –
Тополовград през 2016 г. продължава да съществува добра организация за
осъществяване на правораздавателната дейност и за бързо и качествено
административно обслужване на гражданите.
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VI. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД ТОПОЛОВГРАД.
С оглед подобряване организацията на работата в съда и
получения доклад за резултатите от извършената проверка от Окръжен съд –
Ямбол за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г. е издадена заповед на
председателя на Районен съд – Тополовград да се спазват стриктно
разпоредбите на чл.262 от ГПК и за неприключили дела за предходен период,
за предприемане на мерки за приключването им.
ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА
В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ
През 2016 г. се постигнаха много добри резултати в цялостната
дейност на всички съдилища в съдебния район: Окръжен съд - Ямбол,
Районен съд - Ямбол, Районен съд - Елхово и Районен съд – Тополовград.
Обобщавайки статистическите данни, изложени в настоящия доклад, данните
от проверките извършени от Инспектората към ВСС в Окръжен съд - Ямбол
и Районен съд - Елхово, както и от проверките осъществени от по-горните
съдилища, може да се направи извод, че в отчетния период от всички съдии,
държавни съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните
служители, целенасочено се положиха адекватни усилия за подобряване на
организация, качеството бързината и ефективността на административна и
правораздавателна дейност в съдебния окръг, при отстояване на принципите
на прозрачност и независимост. През отчетната 2016 г. броят на постъпилите
дела в съдебния окръг като цяло отбелязва незначително увеличение спрямо
предходните две години, като е запазена е тенденцията делата се разпределят
още в деня на постъпването им и да се насрочват от съдиите за разглеждане в
нормативно определените срокове, а в повечето случаи - и в по-кратки от
тези срокове. В съдебния район, делата се отлагат в много редки случаи и
винаги - основателно, с мотивирано определение на съда, като новото
насрочването става в кратки срокове при спазване разпоредбите на ГПК и
НПК. От всички разгледаните през годината дела, в инструктивно
определените срокове, съдиите са приключили от по-големия брой дела,
постижение и от предходните години, което е отличен показател за бързината
на правораздаването в окръга. Всички съдебни актове са изготвени в
сроковете по ГПК и НПК, като такива изписани извън тези сроковете са
единици и са само по дела с правна и фактическа сложност. Нисък е и
процентът на отменените при обжалване съдебни актове, което говори за
качеството на правораздавателната дейност осъществявана от всички
съдилища в съдебния район на Окръжен съд - Ямбол.
През 2017 година във всички съдилища от съдебния окръг,
въпреки динамиката на законодателните промени и невисокото ниво на
обществено доверие към съдебната система като цяло, неотменно ще
продължи процеса по утвърждаване и засилване на гаранциите за откритост и
обществен достъп, чрез разширяване обхвата на предоставяната на
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обществеността информация, прозрачност на съдебните процедури и
подобряването на публичния образ. Всичко постигнато през 2016 година дава
основание за увереност, че и през новия отчетен период ще се запазят
високите резултати в правораздавателната и административна дейност на
съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Ямбол, с цел изпълнение на
основната мисия на съдебната власт - утвърждаване върховенството на
Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ:___________________
/Васил Петков/
гр. Ямбол
15.02.2017 година
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