ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА
В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Настоящият отчетен доклад обхваща дейността за отчетната 2018 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 указанията на Висшия съдебен съвет на Република България за
структурата и обхвата на годишните доклади.

ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ
През отчетната 2018 г., дейността на Окръжен съд - Ямбол протича в
съответствие с поставените цели и приоритети в „Оперативен план на
Окръжен съд - Ямбол за 2018 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.
Годишният оперативен план за 2018 г. е утвърден със Заповед №
810/07.12.2017 г. на Административния ръководител - председател на Окръжен
съд - Ямбол, разработен е в съответствие със стратегическите цели и
приоритети, залегнали в Стратегическия план на Окръжен съд - Ямбол и е
основен документ, определящ дейностите и мерките, които се предприемат за
усъвършенстване управлението на съда; повишаване на гаранциите за
откритост, прозрачност и адекватен достъп на обществеността до съда чрез
разширяване обхвата на предоставяната информация, повишаване
прозрачността на съдебните процедури, развиване на професионалните умения
и квалификация на съдиите и съдебните служители, усъвършенстване
управленските умения на ръководния екип, развиване на вътрешния
административен капацитет на съда за организиране и провеждане на
обучения.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии
Към 31.12.2018 г. Окръжен съд - Ямбол работи с щат: един
административен ръководител - председател, един зам. председател, девет
съдии и един младши съдия.
На основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ с решение по Протокол № 23 от
20.09.2018 г. на Пленума на ВСС е съкратена 1 щатна длъжност „съдия” в
Окръжен съд - Ямбол.
През 2018 г., считано от 02.07.2018 г. Тонка Мархолева заема
длъжността „младши съдия”, съгласно решение на Съдийска колегия на Висш
съдебен съвет по т. 10. 21 от Протокол № 21 от 26.06.2018 година.
През 2018 г. има един командирован магистрат в Апелативен съд Бургас - съдия Пепа Чиликова. В Окръжен съд - Ямбол е командирован един
магистрат от Районен съд - Ямбол - съдия Галина Вълчанова за времето от
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15.11.2017 г. до 20.09.2018 г. на свободна щатна бройка и от 08.10.2018 г. до
31.12.2018 г. на заета щатна бройка.
През 2018 г., Съдийска колегия на Висш съдебен съвет попълва състава
на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет със съдия от Окръжен съд - Ямбол -Добрин Кючуков,
съгласно Протокол №36 от 20.11.2018 г. на Съдийска колегия на Висш съдебен
съвет, избран от Пленума на Върховния касационен съд.
Към 31.12.2018 г. в Окръжен съд - Ямбол няма вакантни магистратски
длъжности.
Съдебната дейност на Окръжен съд - Ямбол и през 2018 г. е
осъществявана в две обособени отделения: наказателно и гражданско. Съдиите
от Наказателно отделение разглеждат наказателни и административнонаказателни дела, като правораздават в 5 първоинстанционни и 2 въззивни
състава. Съдиите от Гражданско отделение разглеждат гражданските,
търговските и фирмените дела и правораздават в 6 еднолични и 2 въззивни
състава.
През 2018 г. не са налагани дисциплинарни наказания и не са образувани
дисциплинарни производства срещу съдии от Окръжен съд- Ямбол.
През отчетната 2018 г. разпределението на делата в Окръжен съд 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 решение
на СК на ВСС по Протокол № 1/10.01.2017 г.) и утвърдените Вътрешни
правила за случайното разпределение на делата в Окръжен съд - Ямбол,
приети с решение на Общото събрание на съдиите.
Съдебна администрация
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 (ПАС), издаден от Висш съдебен съвет, обнародван в Държавен
вестник, брой 68 от 22.08.2017 година.
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.
Съдебните секретари в ЯОС обезпечават съдебния процес по всички видове
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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 и търговски дела.
В общата администрация са ангажирани следните съдебни служители:
„системен администратор“; „връзки с обществеността“, „човешки ресурси“,
„съдебен статистик“, „старши специалист административна дейност“,
„счетоводител-касиер“, „домакин“, „шофьор“, „работник поддръжка-огняр“ и
„куриер – чистач“.
Към 31.12.2018 г. в Окръжен съд - Ямбол работят 29 съдебни служители,
като длъжностите им са съобразени с изискванията на Правилник за
администрацията в съдилищата и Класификатора на длъжностите в органите
на съдебната власт, както следва:
1. Ръководни длъжности: 2 длъжности, в това число:
- 1 бр. съдебен администратор;
- 1 бр. главен счетоводител.
2. Специализирана администрация - 15 длъжности, както следва:
- 4 бр. съдебен секретар;
- 8 бр. съдебен деловодител;
- 1 бр. съдебен архивар;
- 2 бр. призовкар.
3. Обща администрация: 12 длъжности
3.1.Експертни длъжности - 2 длъжности:
- 1 бр. системен администратор;
- 1 бр. връзки с обществеността;
3.2. Обща администрация - 4 длъжности, както следва;
- 1 бр. старши специалист административна дейности;
- 1 бр. човешки ресурси;
- 1 бр. счетоводител-касиер;
- 1 бр. съдебен статистик;
3.2. Технически длъжности - обща администрация - 6 длъжности:
- 1 бр. домакин;
- 1 бр. работник поддръжка - огняр;
- 1 бр. шофьор;
- 3 бр. чистач-куриер.
В ЯОС е създадена организация с цел, взаимна заменяемост на
съдебните служители и прехвърляне и комбиниране на задачите на съдебните
служители и изпълнение на функциите при отсъствие на някой от тях, както и
поставяне на допълнителни задачи с цел, оптимизиране на работата в
съответните деловодства и служби при нормален график на обслужване на
гражданите. За всяка длъжност от съдебната администрация са изготвени
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длъжностни характеристики в съответствие с разпоредбите на ПАС.
Цялостното функционално разпределение на щатните бройки, покрива
напълно всички етапи в съдебната и административната дейност на съда.
През календарната 2018 г. е прекратено трудовото правоотношение с
един съдебен деловодител, считано от 01.06.2018 г. и е назначен един съдебен
деловодител при условията на чл. 343, ал. 2 от Закона за съдебната власт,
считано от 01.06.2018 година. Към 31.12.2018 г. щатът на съда за съдебни
служители е попълнен изцяло. През целия отчетен период един съдебен
служител на длъжност „старши специалист административна дейност” ползва
отпуск за отглеждане на дете.
През 2018 г. не са налагани дисциплинарни наказания и не са образувани
дисциплинарни производства срещу съдебни служители от ЯОС.
Към 31.12.2018 г. съотношението по щат на съдиите към служителите от
съдебна администрация в Окръжен съд - Ямбол е 1/2,42.
ІІ. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА
1. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През отчетната 2018 г. в Окръжен съд - Ямбол постъпват за разглеждане
49 броя НОХД първа инстанция. Останали несвършени към 01.01.2018 г. - 12
броя НОХД. Общо за разглеждане през отчетния период са 61 броя НОХД.
Процентното съотношение между несвършени в началото на отчетния период
към постъпилите през отчетния период дела първа инстанция е 24,49%. При
съпоставяне на данните през отчетния период с тези през 2016 г. и 2017 г. се
забелязва относителна устойчивост на постъпленията на НОХД - увеличаване
със 7 броя по отношение на постъпилите през 2016 г. (42 бр.) и намаляване с
11 броя от постъпилите през 2017 г. (60 броя.)
Наказателни общ характер дела
От така посочените дела по глава ІІ от НК „Престъпления против
личността”, общият брой на разглежданите дела през отчетния период е 3, от
които 1 е постъпило през 2018 г. и 2 са останали несвършени в началото на
отчетния период. От този вид дела няма останали несвършени към края на
отчетния период. Сравнено с предходните две години съответно през 2016
година в ЯОС са разгледани от този вид 7 дела и през 2017 година 6 броя е
налице намаляване на броя на разгледаните от този вид дела през отчетната
2018 година.
По глава V от НК „Престъпления против собствеността” общият брой
на разглежданите дела през 2018 г. е 3, 2 от които - новопостъпили и 1
останало несвършено от предходен период. В края на отчетния период остават
несвършени две дела от този вид. Сравнено с предходните две години е налице
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запазване броя на този вид дела при разгледани, съответно през 2016 година в
ЯОС са разгледани от този вид дела 3 броя и през 2017 година 3 броя.
По глава VІ от НК „Престъпления против стопанството” общият брой
на разглежданите дела през 2018 г. е 29 броя, от които 25 новопостъпили и 4 са
останали несвършени в началото на отчетния период. В края на отчетния
период остава несвършено едно дело. Сравнено с предходните две години,
съответно през 2016 година в ЯОС са разгледани от този вид дела общо 18
броя НОХД и през 2017 година са разгледани 28 броя дела НОХД. Налице е
значително увеличение на този вид дела, сравнено с 2016 г. и запазване броя на
разгледаните такива през 2018 г., спрямо 2017 година.
По глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни
органи, обществени организации и лица изпълняващи публични функции”
общият брой на разглежданите дела през отчетния период е 6 НОХД, всички
постъпили през отчетния период. В края на отчетния период има останало
несвършено едно НОХД. Сравнено с предходните две години, през 2016
година в ЯОС са разгледани 7 броя дела от този вид и през 2017 година 4 броя,
е налице увеличаване на броя на разгледаните дела от този вид, спрямо 2017
година.
По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления” общият брой на
разгледаните НОХД през 2018 г. е 20, от които 15 новопостъпили и 5 останали
несвършени в началото на отчетния период. От този вид са останали
несвършени 3 дела към края на отчетния период. Сравнено с предходните две
години, съответно през 2016 г. в ЯОС са разгледани от този вид дела 9 броя и
през 2017 г. 25 броя През отчетния период е налице значително увеличение на
този вид дела, спрямо 2016 г. и относително намаляване, спрямо 2017 година.
Частни наказателни дела
През отчетния период на 2018 г. в Ямболския окръжен съд постъпват за
разглеждане общо 142 броя частни наказателни дела. Към 1.01.2018 г.
остават несвършени 4 дела от този вид. Общо частни наказателни дела за
разглеждане през отчетния период - 146 броя. В края на отчетния период
остава несвършено едно дело от този вид. Процентното съотношение между
несвършени в началото на отчетния период към постъпилите през отчетния
период частни наказателни дела е 2,8%.
При сравнителен анализ с 2016 и 2017 г., през отчетната 2018 година се
наблюдава тенденция на намаляване по отношение на 2016 г. и сравнителна
устойчивост на броя на този вид дела, спрямо 2017 година. През предходните
две години постъпленията от тези дела са съответно - 185 броя за 2016 година
и 151 броя за 2017 година.
Общият извод е, че при първоинстанционните наказателни дела се
наблюдава тенденция на относителна устойчивост на постъпленията от НОХД.
Запазва се и устойчивост на броя на висящите в началото на отчетния период
наказателни дела от този вид, спрямо предходната година. Наблюдава се и
тенденция на сравнителна устойчивост на постъпленията на частни
наказателни дела, спрямо предходната 2017 година.
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ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
През отчетната 2018 г. в ЯОС постъпват за разглеждане общо 180
граждански и търговски дела първа инстанция, от които граждански – 71 броя,
търговски дела - 96 броя, частни граждански дела - 7 бр., жалба за бавност - 6
броя.
Останали несвършени граждански и търговски дела първа инстанция в
началото на отчетния период са 68 броя дела. Процентното съотношение
между несвършени в началото на отчетния период към постъпилите през
отчетния период граждански дела първа инстанция, е 37,78 %.
При сравнителен анализ с 2016 г. и 2017 г. се отчита тенденция към
увеличаване, спрямо постъпленията от граждански и търговски дела, спрямо
2016 г. и намаляване постъпленията от граждански и търговски дела, спрямо
2017. През 2016 г. постъпленията от този вид дела са 168 броя, а през 2017 г. 190 бр.
Общият брой на разглежданите през 2018 г. първоинстанционни
граждански и търговски дела е 248 бр. (в т.ч. новообразувани и останали
несвършени от предходния период), при 239 броя за 2017 г. и 220 броя за 2016
г. От тях 95 бр. са граждански дела, 140 бр. са търговски дела, 7 бр. частни
граждански дела и 6 броя жалби за бавност.
Първоинстанционни граждански, търговски
и фирмени дела по видове:
Искове по СК и ЗЛС - 44 броя дела за разглеждане през 2018 г., в т.ч.
новообразувани - 35 броя и останали несвършени дела от предходния период 9 броя.
Облигационни искове - 52 броя дела за разглеждане през 2018 г., в т.ч.
новообразувани - 27 броя, получени по подсъдност - 7 броя, 1 върнато дело за
ново разглеждане под нов номер, 2 броя дела продължени под същия номер и
останали несвършени дела от предходния период - 15 броя.
Вещни искове - 5 броя дела за разглеждане през 2018 г., в т.ч. 3 броя
новообразувани дела и останали несвършени дела от предходния период - 2
броя.
Установителни искове - 17 броя дела за разглеждане през 2018 г., в т.ч.
новообразувани - 4 броя, получени по подсъдност - 4 броя, продължени под
същият номер 1брой и останали несвършени дела от предходния период - 8
броя.
Обезпечения - 26 броя дела за разглеждане през 2018 г., в т.ч. 24 броя
новообразувани дела и получени по подсъдност - 2 броя.
Частни производства - 7 броя дела за разглеждане през 2018 г., в т.ч. 6
броя новообразувани дела и 1 върнато дело за ново разглеждане под нов
номер.
Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до
търговска сделка - 38 броя дела за разглеждане през 2018 г., в т.ч.
новообразувани - 26 броя; останали несвършени дела от предходния период 10 броя и получени по подсъдност - 2 броя.
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Иск за отмяна на решение на общо събрание на ТД - 3 броя дела за
разглеждане през 2018 г., в т.ч. новообразувани - 1 брой и останали
несвършени дела от предходния период - 2 броя.
Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 15 броя дела за
разглеждане през 2018 г., в т.ч. новообразувани - 7 броя и останали
несвършени дела от предходния период - 8 броя.
Производства по несъстоятелност - 20 броя дела за разглеждане през
2018 г., в т.ч. новообразувани - 6 броя и останали несвършени дела от
предходния период - 14 броя.
Обжалване отказ на длъжностно лице по ЗТР за вписване/обявяване
- 14 броя за разглеждане, новообразувани.
Частни търговски дела - 7 броя новообразувани.
2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наказателни общ характер дела
През 2018 г. броят на свършените в Окръжен съд - Ямбол НОХД е 54. В
срок до 3 месеца са свършени 46 дела, което съставлява 85% от свършените
НОХД, като по този показател е налице увеличение, спрямо предходните две
години - 80% за 2017 г. и 71% за 2016 година.
В преобладаващата си част причините за несвършване на част от
първоинстанционните наказателни дела в тримесечен срок са:
- 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 досъдебното
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 действа в
съответствие с процесуалните правила, като санкционира участниците, по
чиято вина се отлага делото и насрочва съдебно заседание във възможно найкратки срокове. За максималния тримесечен срок през 2018 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 свършени 54 дела, от които 24 дела с присъди.
Прекратени са 30 НОХД като 28 дела са завършени със споразумение, едно
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дело е прекратено и върнато на прокуратурата и 1 дело е прекратено и
изпратено на ВКС, с предложение за определяне на местна подсъдност.
От 28 дела, завършените със споразумение 15 дела са по реда на чл. 382
от НПК и 13 дела - по реда на чл. 384 от НПК.
Всички внесени и приключени със споразумение НОХД по реда на чл.
382 от НПК са разгледани от съда в законоустановения 7-мо дневен срок по чл.
382, ал. 2 от НПК.
По 11 дела споразуменията са одобрени от съда в съответствие с
разпоредбите на чл. 382 от НПК - така както са внесени. По 4 дела от съда са
направени предложения за промяна в споразумението по реда на чл. 382, ал. 5
от НПК, касателно размера и начина на изтърпяване на наказанието изключване приложението на чл. 66 от НК, прецизиране на диспозитива на
обвинението и по отношение на размер на разноските по делото. Всички
предложения са приети от страните по делата и съдът одобрява
споразуменията.
При завършилите със споразумение по реда на чл. 384 от НПК, по
всички дела решението за разглеждане на делата по реда на глава 29 от НПК е
взето в разпоредително заседание и те са разгледани, съгласно разпоредбата на
чл. 252, ал. 1 НПК незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
2 дела са приключени в едномесечен срок, 10 дела - в двумесечен срок. 1 дело
е приключено в срок от четири месеца, като причината за отлагането му е,
неявяване на подсъдимия без посочена причина, като е постановено
принудително довеждане на същия, а в последствие, мярката му за
неотклонение е изменена в „Задържане под стража”.
Частни наказателни дела
През 2018 г. броят на свършените в Окръжен съд - Ямбол частни
наказателни дела първа инстанция е 145. В срок до 3 месеца са свършени 145
дела, което съставлява 100% от свършените от този вид дела, при 100% за 2016
г. и 99% за 2017 г.
От всичко свършените през отчетния период частни наказателни дела
първа инстанция, със съдебен акт по същество са свършени 142 дела.
През отчетната 2018 г. са прекратени 3 частни наказателни дела първа
инстанция.
СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2018 година структурата на наказаната престъпност по глави от
НК, съобразено с броя дела е, както следва:
По глава ІІ от НК „Престъпления против личността”
По тази глава са приключени 3 дела, от които с присъди 3 дела.
Разгледани по текстове, делата са съответно за престъпления: 1 дело по чл.
116, ал. 1, т. 2, т. 6 от НК и 2 - за престъпление по чл. 115 НК и чл. 115, вр. с
чл. 20, ал. 2 НК. От общо 4 подсъдими, по тези дела са признати за виновни и
осъдени 4 лица, като няма оправдани. На всички осъдени е наложено
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наказание лишаване от свобода - на едно лице в размер от десет години и на
три - в размер над десет години (14 г., 15 г. и 17 години). За изтърпяване на
наложеното наказание лишаване от свобода, за всички осъдени лица е
определен първоначален строг режим.
По тази глава от НК относителният 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 2016 година от този вид дела са
разгледани и приключени общо 3 дела, от които с присъди 3 дела и са осъдени
8 подсъдими, като няма оправдани лица. През 2017 г. са разгледани и
приключени 4 дела, по 3 от които, са осъдени 3 лица и няма оправдани. Едно
дело е прекратено и върнато на прокуратурата.
По глава V от НК „Престъпления против собствеността”
По тази глава е приключено 1 дело с одобрено от съда споразумение по
гл. 29 от НПК. Разгледаното дело по тази глава е за осъществено престъпление
по Раздел ІІ - престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 от НК. Подсъдимото лице е
признато за виновно и осъдено. Няма оправдани лица по тази глава от НК. На
подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода в размер до 3 години една година и шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при
първоначален строг режим. По тази глава от НК относителният дял на
постановените осъдителни съдебни актове, спрямо внесените прокурорски
такива, е 100%, като няма постановена оправдателна присъда.
Сравнено с предходните години: през 2016 година от този вид дела са
разгледани и приключени 3 дела и са осъдени 7 лица, като няма оправдани.
През 2017 година от този вид дела са разгледани и приключени с присъди и
споразумения 2 дела, осъдени са 2 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 26 дела - 22 със споразумения и 4 с присъди, от
които:
- 16 дела по раздел ІІІ „Престъпления против митническия режим”:
по чл. 242, ал. 1, б. „д” от НК - 11 дела, по чл. 242, ал. 2 от НК - 3 дела и по чл.
242, ал. 4, пр. 1 вр. с ал. 2 пр. 1 от НК - 2 дела;
- 10 дела по раздел ІV „Престъпления против паричната и кредитна
система”: по чл. 248а, ал. 3 от НК - 1 дело, по чл. 244 от НК - 1 дело и по чл.
249, ал. 1 от НК - 8 дела.
От общо 27 подсъдими лица, по тези дела са признати за виновни и
осъдени 27 лица, като няма оправдани лица. На 27 подсъдими са наложени
наказания лишаване от свобода и на 10 - глоба. Наложените наказания
лишаване от свобода на 25 подсъдими са в размер до 3 години. На две от
осъдените лица са наложени наказания, съответно от 7 г. и 6 м. лишаване от
свобода и 15 години лишаване от свобода. На 18 от осъдените на различни
срокове наказание лишаване от свобода подсъдими, изтърпяването на
наказанието е отложено на основание чл. 66 от НК.
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По тази глава от НК относителният дял на постановените осъдителни
съдебни актове, спрямо внесените прокурорски такива, е 100%, като няма
постановена оправдателна присъда.
Сравнено с предходните години: през 2016 година са приключени 16
дела, осъдени са 21 лица и няма оправдани лица, а през 2017 г. са приключени
24 дела с осъдени 25 лица и 1 лице е оправдано.
По глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични
функции”
По тази глава са приключени 5 дела, всички с присъди. Разгледани по
текстове, всички дела са за престъпления по чл. 304а, вр. с чл. 304, ал.1 от НК.
От общо 5 подсъдими лица по тези дела, за виновни са признати и са
осъдени 5 лица. Няма оправдани лица. На всички 5 осъдени лица наложеното
наказание е лишаване от свобода и глоба в различни размери. Наложеното на
всички лица наказание лишаване от свобода е в размер до 3 години и по
отношение на всички е приложен чл. 66 от НК.
По тази глава от НК относителният дял на постановените осъдителни
съдебни актове, спрямо внесените прокурорски такива, е 100%, като няма
постановени оправдателни присъди.
Сравнено с предходните години: през 2016 г. от този вид са приключени
7 дела с присъди и са признати за виновни и осъдени 7, като няма признати за
невиновни и оправдани лица, а през 2017 година са разгледани и приключени 4
дела, 3 от които с присъди и едно дело е върнато на прокуратурата, като са
признати за виновни и осъдени 3 лица, няма оправдани лица.
По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”
С присъди и определения за одобряване на споразумения по глава 29 от
НПК са приключени общо 17 дела - 7 дела за престъпления по чл. 354а от НК и
10 дела по чл. 343 от НК, от които с присъди - 12 и със споразумения - 5 дела.
От общо 20 подсъдими лица по тези дела, за виновни са признати и
осъдени 20 лица, като са им наложени наказания лишаване от свобода - на 14 в
размер до три години, на 2 до пет години и на 4 до десет години.
Изтърпяването на наказанието за единадесет лица е отложено на основание чл.
66 от НК, на 6 лица е наложено и наказание глоба, а 10 лица, на основание чл.
343г от НК, са лишени от право на управление на МПС за различни срокове.
По тази глава от НК относителният 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 2016 година от този вид дела са
разгледани и приключени с присъди и споразумения 6 дела и са осъдени 6
подсъдими и няма оправдани, а през 2017 г. са разгледани 20 дела, по които са
осъдени 16 лица и едно лице е оправдано, а пет дела са прекратени и върнати
на прокурора.
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Дела разгледани по реда на глава 27 от НПК „Съкратено съдебно
следствие”
През 2018 година в ЯОС, по реда на глава 27 от НПК, са разгледани 17
бр. НОХД. По всички такива дела, решението на съда е взето по искане,
направено от подсъдимите. Производството по делата е приключено в кратки
срокове - по 6 дела в едномесечен, по 5 - в двумесечен, по 4 - в тримесечен, по
1 - в четиримесечен и по 1 - в петмесечен срок от постъпване на делото с
обвинителен акт в съда. По 4 от делата са постъпили жалби - по 3 от
подсъдими и по 1 - от частен обвинител. По 1 дело е постъпил протест и жалба
от подсъдим. По 14 от разгледаните по този ред дела присъдите са влезли в
сила. По едно от обжалваните дела присъдата е изменена в наказателната част,
като подсъдимият е признат за виновен по чл. 343, ал. 3, пр. 3, б. „б” пр. 1, б.
„в” вр. с чл. 342, ал. 1 от НК в нарушаване и на други правила за движение по
пътищата - такива по чл.16, ал.1, т.1 и чл. 20, ал.1 ЗДП, като определеното му
наказание е увеличено от две на три години лишаване от свобода и
наказанието лишаване по чл. 343г от НК - от две на пет години. По едно от
делата присъдата е потвърдена.
В сравнителен план през предходните две години са разгледани по този
ред, съответно през 2016 г. 10 дела и за 2017 г. - 9 дела.
Причините за връщане на делата на прокурора
През 2018 г. едно НОХД е прекратено и върнато на прокуратурата от
разпоредително заседание, съобразно разпоредбата на чл. 248, ал. 5, т. 1 НПК.
Сравнено с предходните две години, се забелязва чувствително
намаляване на прекратените и върнати на прокурора дела - 4 дела през 2016 г.
и 10 дела през 2017 година.
Причините за връщане на делото на прокуратурата са допуснати
отстраними съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното
производство - основание по чл. 248, ал. 1, т.3 от НПК, а именно: нарушено
правото на защита на обвиняем, изразяващо се в неизпълнение от прокурора на
задължение по чл. 246, ал. 2 от НПК - непълнота в обвинителния акт, с който
са предявени обвинения за две престъпления, като при обвинението по чл. 249
НК липсва посочване на титулярите на платежните инструменти и има
непълноти в обстоятелствената част на обвинителния акт, отнасящи се до
съставомерни признаци на деянието, а по обвинението по чл. 246, ал. 3 от НК констатирани противоречия между диспозитивна и обстоятелствена част на
ОА.
Осъдителни присъди. Осъдени лица
От общо разгледаните и приключили през 2018 г. 52 НОХД, по всички са
постановени осъдителни присъди и одобрени споразумения по отношение на
57 лица. По вид наложените наказания: на 57 лица е наложено наказание
лишаване от свобода. По размер наложените наказания лишаване от свобода
са: на 45 лица - до 3 години, на 8 лица - от 3 до 10 години и на 4 лица - над 10
години. По отношение на 34 лица, изтърпяването на наложеното наказание
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лишаване от свобода е отложено за различни срокове от 3 до 5 години. През
2018 г. са влезли в сила 42 бр. съдебни акта (14 присъди, 28 споразумения), по
които са осъдени 43 лица.
Оправдателни присъди
През отчетния период ЯОС няма постановени оправдателни присъди по
НОХД.
ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
През 2018 г., при зададените от ВСС критерии, в ЯОС няма постъпили
дела със значим обществен интерес.
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРС
През отчетната 2018 г. председателят на ЯОС постановява 19
разрешения и 3 отказа за ползване на специални разузнавателни средства. В
съда са представени 3 броя веществени доказателствени средства (ВДС) и 12
броя доклади по чл. 29, ал. 7 от ЗСРС.
ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
През 2018 г. броят на общо свършените в Окръжен съд - Ямбол
граждански и търговски дела е 185, които се разпределят по видове, както
следва:
Граждански дела - свършени - 70 бр.; От тях в тримесечен срок - 48 бр.,
което съставлява 69 % от свършените от този вид. В сравнение с предходните
години - 77 % за 2016 г. и 77 % за 2017 година.
Търговски дела - свършени - 96 бр. В тримесечен срок - 66 бр., което
съставлява 69 % от свършените от този вид. В сравнение с предходните години
- 83 % за 2017 г. и 74 % за 2016 г.
Фирмени дела - свършени са 6 броя, всички в срок, което съставлява
100% от свършените от този вид.
Частни граждански дела - свършени 7 броя, всички в срок, което
съставлява 100% от свършените от този вид.
Жалби за бавност - свършени в срок - 6 броя, което съставлява 100% от
свършените от този вид.
Анализът на горните данни сочи, че 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 осиновяване; всички дела по чл.25 ЗТР;
всички дела по частни производства с произнасяне в закрито заседание; както
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и основната част от делата от и срещу търговци; делата за непозволено
увреждане.
Решаването на граждански и търговски дела извън инструктивния
тримесечен срок се обуславя от различни причини, които в повечето случаи са
обективни и могат да се обобщят така:
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 доклада му, то
обективно делото приключва с решение след инструктивния 3-месечен срок.
Проблем в бързината възниква и от необходимостта, съдиите да полагат
значителни усилия за изясняване предмета на спора, за определяне на точната
му правна квалификация, за точното определяне на надлежния ответник и за
канализиране на процеса, тъй като се подават неясни искови молби,
обстоятелствата в които, трудно се поддават на точна правна квалификация.
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; 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 по-горна инстанция и др.
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 делата 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.
Производствата по несъстоятелност са съвсем различни от всички други
граждански и търговски дела и изискват продължително време за приключване
и бързина при произнасянето. Тези дела протичат продължително и в рамките
на едно производство съдията-докладчик се произнася с множество съдебни
актове, голяма част от които подлежат на инстанционен контрол. Въпреки
това, отчетността при тези дела се води по брой на делата, а не съобразно
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постановените по тях съдебни актове. 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.
Освен с фактическа и правна сложност, тези дела са и доста трудоемки,
като се има предвид, че в хода на производството по несъстоятелност, както в
никое друго производство, се налага изготвянето на десетки съдебни актове – в
т.ч. повече от едно решение по едно и също дело (за откриване производство
по несъстоятелност, впоследствие за обявяване в несъстоятелност, евентуално
за спиране, а впоследствие и за възобновяване на производството по
несъстоятелност), както и голям брой определения. При това има съдебни
актове, напр. тези по чл. 629а, чл. 692 от ТЗ, чл. 679 от ТЗ, по чл. 657 от ТЗ и
др., които се постановяват в хода на производството по несъстоятелност и
които изискват задълбочена преценка, но не всички се отчитат отделно като
свършена работа от съдията-докладчик. Забавянето на тези производства
произтича от спецификата им на универсално принудително изпълнение срещу
имуществото на несъстоятелния длъжник и от големия брой участници в него.
При тези производства са налице затруднения за изследването на
действителното финансово-икономическо състояние на търговците, поради
трудности с достъпа до счетоводната им документация, или липсата на такава.
Това създава проблеми при изготвяне на експертизите за икономическото
състояние на длъжниците, а така също и затормозява работата на синдика и
забавя производството. Налице са и проблеми, свързани с осребряване на
имуществото от масата на несъстоятелността - липсата на купувачи за това
имущество също пречи да се приключи производството по-бързо. Не са малко
случаите, които налагат постановяване на решение по чл. 632, ал. 1 ТЗ спиране на производството по несъстоятелност след неговото откриване,
поради липса на имущество за покриване дори на началните разноски в това
производство. В тези случаи делата остават висящи в продължение на
едногодишния срок по чл. 632, ал. 2 от ТЗ и това безспорно влошава
показателя за бързо приключване на тези производства.
Като обективна причина за решаването на граждански и търговски извън
инструктивния тримесечен срок може да бъде посочено и това, че
изключително намаля броя на съдиите в ЯОС, разглеждащи такива дела,
поради намаления съдийски състав.
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.
Както вече се посочи, общовалидни, както за 2018 г., така и за
предходните години, са направените вече констатации за забавяне при
процедурата на двойна размяна на книжата между страните по търговските
дела, както и че първоинстанционните дела, стават все по-усложнени от
фактическа и правна страна. Съдиите изпитват сериозни затруднения и при
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намирането на квалифицирани експерти. В тази връзка е нужно да се
подчертае необходимостта от създаване на по-добър модел за подбор и
вписване на вещите лица по съдебни райони, за подготовката им като експерти
и поддържане нивото на професионалната им квалификация.
Следва да бъде отбелязано и че, макар засега само в наказателното
правораздаване се говори за дела със значим обществен интерес, в
гражданското и търговско право също има такива дела. Делата за отнемане на
незаконно придобито имущество, делата по несъстоятелност, някои
имуществени спорове определено са обект на особено внимание от страна на
обществото, заради обществената им значимост. Разглеждането им се отличава
с висока степен на сложност и трудности при събиране на доказателствата,
най-вече по допуснатите експертизи, поради значителния обхват на предмета
на изследването.
От всички свършени през отчетния период граждански и търговски дела
първа инстанция със съдебен акт по същество са свършени 120 дела. От тях:
граждански - 42 дела; търговски - 68 дела; частни граждански (без жалби за
бавност) - 7 дела, жалби за бавност – 3 дела.
Прекратените граждански и търговски дела първа инстанция през
отчетния период са общо 59 броя. От тях: граждански - 28 дела, търговски - 28
дела и жалби за бавност - 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 окръжен съд и поради направено
възражение за местна неподсъдност на делото пред ЯОС и постигане на
съдебна спогодба.
3. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През отчетния период са обжалвани и протестирани общо 12 присъди по
НОХД на Окръжен съд - Ямбол, по 9 дела са подадени жалби от подсъдими, по
1 дело - едновременно жалби от подсъдим и от частен обвинител, по 1 дело жалба от частен обвинител и по 1 дело - протест от ЯОП и жалба от подсъдим.
През 2018 г. от инстанционен контрол са върнати 12 присъди, като са
потвърдени 10 - 83,34% , 1 е отменена - 8,33% и 1 е изменена - 8,33%.
Отменената присъда по НОХД на ЯОС (постановена през 2017 г.) е
оправдателна по отношение на едно лице. От АС - Бургас е постановена нова
осъдителна такава, като при проведеното въззивно съдебно следствие са
събрани нови доказателства. Въззивният съд е преценил, че липсва случайно
деяние от страна на водача на МПС и че, ЯОС е постановил оправдателната си
присъда в нарушение на материалния закон и в противоречие с наличните по
делото доказателства. Изменението на едната присъдата е в наказателната й
част, като подсъдимият е признат за виновен в нарушаване и на други правила
за движение по пътищата - такива по чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 1 ЗДП,
увеличено е определеното му по размер наказание от две на три години
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лишаване от свобода и наказанието лишаване от право на управление на МПС
по чл. 343г от НК от две на пет години.
През отчетния период на 2018 година са обжалвани общо 11 съдебни
акта по частни наказателни дела първа инстанция на ЯОС, като няма
протестирани такива. От тях 2 са изменени - 18,18% и 81,82% са потвърдени.
Анализът на тези показатели говори за отлично качество на работата на
съдиите от Наказателно отделение на ЯОС.
През отчетния период на 2018 г. са обжалвани 48 съдебни акта (решения
и определения) на ОС - Ямбол, постановени по граждански и търговски дела
първа инстанция. От инстанционен контрол са се върнали общо 41 съдебни
акта, включително и обжалвани в предходни години. Потвърдени са 20
съдебни акта, което съставлява 48,78% от върнатите, изменени са 8 акта 19,52% и са отменени 13 акта - 31,70% от върнатите от обжалване.
И тук следва извода, че през отчетния период е запазен ниския брой на
отменени първоинстанционни актове - само 13 бр., съставляващи 31,70% от
върналите се от инстанционен контрол 41съдебни акта по граждански и
търговски дела първа инстанция. Не без значение при преценка качеството на
работа на съдиите е и че, в описаната бройка отменени актове, решенията са
само 4 броя, а останалите 9 броя са отменени определения.
Заслужава да се отбележи, че макар да има отменени решения по
причина допуснато нарушение на материалния закон, не може да се направи
извод за непознаване на законодателството от страна на съдебните състави.
Към този извод категорично сочи високият процент на потвърдените съдебни
актове, както и фактът, че броят на отменените актове е чувствително понисък, в сравнение с тези, които са били потвърдени изцяло. По отношение на
частично отменените съдебни актове е добре да се отбележи, че отмяната
засяга обжалваните решения в една незначителна част. Отделно от посоченото
до тук, като причина за ревизиране на съдебните актове по граждански и
търговски дела на ЯОС от по-горни инстанции следва да се посочи
динамичното и често несъгласувано законодателство, както и възникващите
неясноти при прилагането на процесуалните норми. Обективно свидетелство в
тази насока са множеството образувани тълкувателни дела от ВКС, както и
постановените тълкувателни решения.
ІІІ. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ВЪЗЗИВНИ
ПРОИЗВОДСТВА
1. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През отчетната 2018 г. в ЯОС постъпват за разглеждане 109 броя
въззивни наказателни дела. Останалите несвършени към 01.01.2018 г. от този
вид дела са 21 броя. Общо въззивни наказателни дела за разглеждане през
отчетния период - 130 броя. Процентното съотношение между несвършени в
началото на отчетния период, спрямо постъпилите през отчетния период
въззивни наказателни дела е 16,15 %.
17

При сравнителен анализ с 2016 и 2017 г. се наблюдава тенденция на
минимално увеличаване на постъпленията от този вид дела, спрямо
предходните две години. През 2016 г. са постъпили, съответно от този вид дела
90 броя, през 2017 г. - 97 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. 58 а от НК.
Въззивни частни наказателни дела
През отчетната 2018 г. в Окръжен съд - Ямбол постъпват за разглеждане
частни наказателни дела втора инстанция - 95 броя. Останали несвършени към
началото на отчетния период 01.01.2018 г. няма. Общо частните наказателни
дела втора инстанция за разглеждане през отчетния период са 95 броя.
Останали несвършени към края на отчетния период от този вид дела са 4. При
сравнителен анализ с 2016 г. и 2017 г. се наблюдава тенденция на сравнителна
устойчивост на постъпленията от тези дела. През предходните две години
постъпленията от тези дела са съответно 108 броя за 2016 г. и 98 броя за 2017
година.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През отчетната 2018 г. в Окръжен съд - Ямбол постъпват за разглеждане
187 броя въззивни граждански дела. Остават несвършени към 01.01.2018 г. - 38
броя. Общо въззивните граждански дела за разглеждане през отчетния период
са 225 броя. Процентното съотношение между несвършени в началото на
отчетния период към постъпилите през отчетния период въззивни граждански
дела е 20,32 %. При сравнителен анализ с 2017 г. и 2016 г. се наблюдава
тенденция на леко намаляване на постъпленията на дела за разглеждане от
този вид. През предходните две години постъпленията от тези дела са
съответно - 216 броя за 2017 г. и 243 броя за 2016 година.
През отчетния период на 2018 г. в Окръжен съд - Ямбол постъпват за
разглеждане 93 броя частни граждански дела втора инстанция. Останалите
несвършени дела от този вид към началото на отчетния период - 1 дело. Общо
частните граждански дела за разглеждане през отчетния период са 94 броя.
При сравнителен анализ с 2017 г. и 2016 г. се наблюдава тенденция на
намаляване на постъплението от частни гражданските дела втора инстанция
през 2016 г. През 2017 г. броят на постъпилите за разглеждане дела от този вид
е 120 броя, а през 2016 г. - 161 броя.
2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Въззивни наказателни дела
През отчетния период на 2018 г. свършените в Окръжен съд - Ямбол
въззивни наказателни дела са 112. От тях в срок до 3 месеца са свършени 74
18

дела, което съставлява 66% от свършените от този вид дела, при 74% за 2017 г.
и 81% за 2016 г. Основна причина за приключване на част от делата, извън
тримесечния инструктивен срок са направени искания в хода на съдебното
следствие за попълване на делото с нови доказателства, необходими за
изясняване на обективната истина, а в някои от делата и неявяване на страни,
поради нередовно призоваване или служебна ангажираност на защитата.
Такава причина е и задължителността на участието на подсъдимия в хода на
въззивното производство по дела с обвинения за тежко умишлено
престъпление, съгласно разпоредбата на ал. 2 на чл. 329 от НПК.
От всичко свършените през отчетния период въззивни наказателни дела
със съдебен акт по същество са свършени 101 дела от общо разгледаните и
свършени 112 въззивни наказателни дела. По 63 дела присъдите са
потвърдени, по 13 дела присъдите са изменени, по 25 дела са отменени изцяло
- 15 са отменени изцяло и върнати за ново разглеждане и 9 отменени изцяло с
постановяване на нова присъда от въззивния съд. Прекратените въззивни
наказателни дела през отчетния период са 11 броя. Всички прекратени
въззивни наказателни дела са за изпълнение на задължението на
първоинстанционния съд по чл. 321 НПК.
По 13 дела първоинстанционните присъдите са изменени - всички в
наказателната част. По 4 от делата наложеното наказание лишаване от свобода
е намалено по размер, по 2 от делата е определено друг вид наказание, по две е
приложена разпоредбата на чл. 78а от НК и по 5 от делата - други промени в
наказателната част (по веществените доказателства и по нарушените
разпоредби от ЗДП по обвинения по чл. 343 ал. 1 б. „б” НК).
Анализ на отменените първоинстанционни присъди
Причините за отмяна на присъдите на първоинстанционните съдилища и
постановяване на нови от въззивния съд се състоят основно в: неправилната и
непълна оценка на доказателствата, направена от първоинстанционния съд при
разглеждане и решаване на делата; допускане, при анализа на доказателствата,
несъобразяване с разпоредбите на чл. 305, ал. 3 и чл. 14, ал. 2 от НПК;
направени от първоинстанционния съд неправилни правни изводи, на базата
на неправилно установени фактически обстоятелства.
Причина за отменяне на постановените съдебни актове и връщане на
делата за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния
съд, са допуснати отстраними съществени процесуални нарушения в хода на
първоинстанционното производство, а именно:
- нарушения при изготвяне на мотивите на присъдата: противоречие
между мотивите и диспозитива на съдебния акт по отношение на приложената
норма на материалния закон касателно начина на определяне на наказанието;
липса на мотиви; пълна идентичност на мотивите на съдебния акт с такива на
отменена присъда по същото дело; не е посочено кои доказателства подкрепят
самопризнанията на подсъдимия в производство по чл. 371 от НПК; в
мотивите на съдебните актове липсва анализ и оценка на доказателствата, в
нарушение на разпоредбата на чл. 305, ал. 3 НПК липсват мотиви по
отношение на приети обстоятелства при противоречиви доказателства, при
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приобщени гласни такива по реда на чл. 281 от НПК, дадени в хода на
досъдебното производство; допълване на фактическото обвинение за първи
път в мотивите на присъдата;
- постановяване на присъдата от незаконен състав: при наличие на
основание за отвод по чл. 29, ал. 2 от НПК, като в производство по чл. 64 от
НПК е изразено предварително становище по съществото на въпросите,
предмет на делото - по вината и авторството на извършеното престъпление,
въпроси, които се обсъждат, съгласно чл. 301 от НПК при постановяване на
съдебния акт;
- нарушени права на страни в процеса: неуведомяване на пострадали
лица за насрочване на съдебно заседание, съобразно разпоредбата на чл. 255,
ал. 1 НПК (отм.), действаща към времето на разглеждане на делото;
невръчване на обвинителен акт на подсъдим; провеждане на съдебно заседание
по същество на делото, непосредствено след проведено разпоредително
заседание в отсъствие на подсъдим; незаконосъобразно конституиране на
страна в процеса (частни обвинители); не проведено разпоредително заседание
по делото, съгласно разпоредбата на чл. 248 от НПК; в разпоредително
заседание по делото не са приканени пострадалите лица да изразят становище
по въпросите по чл. 248, ал. 1 от НПК, като им е нарушено правото да участват
в производството и изразяват становище, респективно конституиране в
процеса в качеството на граждански ищци и частни обвинители;
- неприобщаване по реда на чл. 283 от НПК на писмените доказателства,
събрани в хода на досъдебното производство; съда не е изпълнил
задължението си по чл. 372, ал. 1 НПК, не е спазен реда за провеждане на
производството и са нарушени правата на подсъдимия;
- противоречие в диспозитива на присъдата: едновременно признаване за
виновен и оправдаване за деяние, включено в продължавана престъпна
дейност на един от подсъдимите.
Оправдателни присъди по въззивни наказателни дела
За отчетния период Окръжен съд - Ямбол постановява 3 оправдателни
присъди по въззивни наказателни дела - по едно ВНОХД и по две ВНЧХД, по
отношение на три лица.
Причините за отмяна на присъдите на първоинстанционния съд и
постановяване на нови такива от въззивния съд се състоят основно в
констатираната от ЯОС неправилна и непълна оценка на доказателствата,
направена от първоинстанционния съд при разглеждане и решаване на делата
и допускане при анализа на доказателствата, несъобразяване с разпоредбите на
чл. 305, ал. 3, и чл. 14, ал. 2 от НПК, довело и до необосновани и
незаконосъобразни правни изводи. По ВНОХД въззивният съд приема
различни фактически обстоятелства (по отношение на собствеността на
процесната вещ употребена сила или заплашване), сочещи на липса на
осъществено от обективна и субективна страна престъпление по чл. 198, ал. 1
от НК. По едно ВНЧХД въззивният съд приема различни фактически
обстоятелства, сочещи на липса на осъществено от обективна и субективна
страна на престъпление съставомерно по чл. 148, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 2 и т. 3 вр.
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с чл. 147, ал. 1 от НК, тъй като от обективна страна, твърденията на
подсъдимия не представляват разгласяване на позорни обстоятелства за
тъжителя. По едно ВНЧХД въззивният съд приема, че събраните в хода на
въззивното производство доказателства сочат на липса на осъществено деяние,
на визираната в обвинението дата.
Въззивни частни наказателни дела
През отчетния период на 2018 г. свършените в Окръжен съд - Ямбол
частни наказателни дела втора инстанция са 91 броя. От тях свършени в
срок до 3 месеца са 90 дела, което съставлява 99 % от свършените от този вид
дела, при 99 % за 2017 година и 100 % за 2016 година. От всичко свършените
през отчетния период частни наказателни дела втора инстанция, със съдебен
акт по същество са свършени 84 дела.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Въззивни граждански дела
През отчетния период на 2018 г. свършените в Окръжен съд - Ямбол
въззивни граждански дела са 196 броя. В срок до 3 месеца са свършени 162
дела, което съставлява 83 % от свършените от този вид дела, при 93 % за 2016
г. и 89 % за 2017 г. Продължава тенденцията за 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 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 196 броя въззивни граждански дела през отчетния
период със съдебен акт по същество са свършени 154 дела, което съставлява
78,57 % от свършените дела от този вид.
Прекратените въззивни граждански дела са 42 броя. Причините за
прекратяване на делата могат да се групират по следния начин: поради
недопустимост на въззивната жалба - просрочие, неотстранени нередовности в
дадения 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.
През 2018 година не са констатирани случаи на прекратяване на дела,
без да е налице законова причина, налагаща извършването на това
процесуално действие.
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През отчетния период на 2018 г. от общо свършените 196 броя въззивни
граждански дела, с отмяна на решението на първоинстанционния съд и
постановяване на ново решение по същество, са завършени 32 дела. С
частично изменение на решението на първоинстанционния съд са завършени
15 дела. Решението на първоинстанционния съд е потвърдено по 97 дела. По
10 от делата решението на първоинстанционния съд е обезсилено. По 42 от
делата производството е прекратено.
Частни граждански дела втора инстанция
През отчетния период на 2018 г. свършените в Окръжен съд - Ямбол
частни граждански дела втора инстанция са 88 броя. Всички са свършени в
срок до 3 месеца, което съставлява 100 % от свършените от този вид дела, при
100 % за 2017 г. и 100 % за 2016 г. От всички свършени през отчетния период
частни граждански дела втора инстанция със съдебен акт по същество са
свършени 69 дела. Прекратените частни граждански дела втора инстанция са
19 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 ПРОТЕСТИРАНИ АКТОВЕ ПО
ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
През отчетния период на 2018 г. са обжалвани пет присъди на ЯОС,
постановени по въззивни наказателни дела втора инстанция. Отменени са
две въззивни присъди и делата са върнати за ново разглеждане от друг състав
на ЯОС, като според касационните състави, въззивните присъди страдат от
липса на мотиви.
През отчетния период на 2018 г. са обжалвани 40 съдебни акта на
Окръжен съд - Ямбол, постановени по въззивни граждански дела. От
инстанционен контрол са върнати 47 дела, включително и обжалвани в
предходни години. Потвърдени са 14 съдебни акта - 29,79 %, изцяло отменени
4 съдебни акта - 8,51 %, изменен е 1 съдебен акт - 2,13 % и недопуснати до
касационно обжалване са 28 съдебни акта - 59,57 %.
През отчетния период на 2018 г. са обжалвани 7 съдебни акта,
постановени по частни граждански дела втора инстанция. От инстанционен
контрол са върнати 8 съдебни акта, включително и обжалвани в предходни
години, като потвърдени изцяло са 2 бр. - 25 %, отменени и изменени няма.
Недопуснатите до касационно обжалване са 6 съдебни акта - 75 %.
МОЛБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОК ПРИ БАВНОСТ
През 2018 г., по подадени до ЯОС молби по Глава деветнадесета от ГПК,
са образувани 6 дела. Приключени със съдебен акт по същество са 3 дела, като
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молбите за определяне на срок за бавност са отхвърлени. По едно от тях има
постъпила жалба. Прекратени са 3 дела.
КАСАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА
През отчетния период на 2018 г. в Окръжен съд - Ямбол няма образувани
касационни дела и няма останали несвършени дела от този вид към началото
на отчетния период.
IV. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ ОС – ЯМБОЛ
За 2018 г. в Окръжен съд - Ямбол, броят на делата за разглеждане е 1006
дела и са свършени 871 дела.
Средна натовареност по щат на съдиите от ОС - Ямбол, спрямо делата
за разглеждане е 6,99, спрямо свършените дела - 6,05. Тук следва да се
отбележи, че показателят „Средна натовареност по щат” е абсолютно
относителен, тъй като не отчита, дали щатните бройки са реално заети или не.
Средната натовареност по щат на съдиите от НО, спрямо делата за
разглеждане е 6,00 и спрямо свършените дела - 5,58. Средната натовареност по
щат на съдиите от ГО, спрямо делата за разглеждане е 7,97 и спрямо
свършените дела - 6,51.
Средната действителна натовареност на съдиите от ОС - Ямбол,
спрямо делата за разглеждане - 7,51 и спрямо свършените дела - 6,50. Именно
този показател вярно отчита работата на съдиите и показва реалната им
месечна натовареност.
Средната действителна натовареност на съдиите от НО, спрямо делата за
разглеждане е 7,20 и спрямо свършените дела - 6,70. Средната действителна
натовареност на съдиите от ГО, спрямо делата за разглеждане е 7,76 и спрямо
свършените дела - 6,33.
Тук отново следва да се отбележи и факта, че Окръжен съд - Ямбол не
разполага в щата си със „съдебни помощници” - съдебни служители с
юридическо образование, които съгласно чл. 246а от ЗСВ подпомагат съдиите
в тяхната работа. Логично е, при отчитане на натовареността, към броя на
съдиите от съдилища, които имат „съдебни помощници”, да се добавят
бройките на тези съдебни служители, разбира се, отчетени с определен
коефициент.
V. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ
През отчетната 2018 г. в Окръжен съд - Ямбол не са извършвани
комплексни и тематична проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет.
През отчетната 2018 г. е получен „Доклад за организационната и
правораздавателната дейност на съдиите от Окръжен съд - Ямбол за периода
01.01.2017 г. - 01.11.2017 г.” от проверка, извършена от комисия от Апелативен
съд - Бургас. Всички съдии и съдебни служители са запознати с материалите
от проверката и след обсъждането им на общо събрание на съдиите в ЯОС,
проведено на 24.01.2018 г., е издадена Заповед № 122/14.02.2018 г. на
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председателя на ЯОС, с която е разпоредено: съдиите по граждански дела
внимателно да администрират постъпилите по делата въззивни жалби, като
точно изчисляват дължимите по тях държавни такси, както и да се съобразяват
с броя на страните, на които следва да се връчват преписи от жалбите;
съдебните деловодители и системният администратор да докладват на
председателя на съда незабавно идентифицирани конкретни проблеми при
работа с Единната информационна система за противодействие на
престъпността (ЕИСПП) с цел, предприемане на организационни и обучителни
мерки за повишаване ефективността по работата на ЯОС с посочената
информационна система; главният счетоводител на ЯОС да следи, да не се
допуска изплащане на възнаграждение на вещи лица и преводачи, без
приложена и надлежно попълнена справка декларация; съдебните
деловодители от Наказателно деловодство да не допуска прилагане на списъци
по наказателни дела, удостоверяващи извършени съобщения по телефон на
страните за изготвяне на мотивите към присъдата, извън номерираните и
конкретно да описват на кой телефонен номер, кога и чрез кого е направено
съобщението. В резултат от предприетите административни мерки и усилията на
всички съдии и съдебни служители от ЯОС, в изготвения от комисия от Апелативен
съд - Бургас „Доклад за резултати от извършена комплексна проверка на
Окръжен съд - Ямбол за периода 01.01.2018 г. - 01.11.2018 година”, получен на
08.01.2019 г., липсват препоръки.
VI. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Окръжен съд - Ямбол се помещава в сградата на Съдебната палата в
град Ямбол, находяща се на ул. Жорж Папазов № 1. Сградата е построена през
1930 година в ПИ с идентификатор 87374.537.72 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Ямбол, актуван с Акт № 3637/24.11.2016
година на Областен управител град Ямбол за публична държавна собственост.
В сградата, освен Окръжен съд - Ямбол са разположени Районен съд Ямбол, Окръжна прокуратура - Ямбол, Районна прокуратура - Ямбол, Служба
по вписванията към Агенция по вписванията, обслужващ офис на ЦКБ АД и
ОЗ „Охрана“ - Ямбол.
Всички съдебни зали, кабинети, деловодства и канцеларии са
оборудвани с необходимата за дейността им техника и мебелировка.
През отчетната 2018 година са извършени ремонти на Съдебна зала №3 и
на два съдийски кабинета. В края на годината се въвежда в експлоатация
Пристройка - II-ри етап.
Факт е, че сградата е Съдебната палата е стара и това налага
необходимостта от ремонтирането и освежаването й. Важно е да бъде
подменена изцяло парната отоплителна инсталация, както и да бъде извършено
саниране на сградата, което ще доведе до повишаване на ефективността на
отоплението и намаляване на тези разходи. Необходимо е изграждане на
рампа, осигуряваща достъп на хора със затруднения в придвижването, както и
на повдигаща платформа за инвалидни колички, но предвид, че площта на
входа на сградата е ограничена, към настоящия момент предлаганите на пазара
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устройства не отговарят на съществуващите възможности за монтирането им
на такова пространство.
В ЯОС е изградена и работи локална компютърна мрежа, включва 41 бр.
работни станции, един сървър за приложен софтуер, един сървър, осигуряващ
връзка с Интернет и един сървър за web достъп до съдебно деловодната
система. През 2016 г. ОС - Ямбол получава нова компютърна и периферна
техника от ВСС, достатъчна за всички работни места, така че в съда няма
морално и физически остаряла техника. В края на 2017 г. са доставени от ВСС
и нови 8 принтера и 2 скенера, с които да заменим остарели такива. Сървърът
Fujitsu Primergy TX1330M1 е пуснат в експлоатация през 2015 г. По време на
отчетния период сървърът е повреждан сериозно два пъти и е ремонтиран в
рамките на гаранционния срок в сервиза на вносителя. Сървърите и
комуникационното оборудване са инсталирани в специално пригодено за целта
климатизирано помещение с ограничен достъп, съгласно изискванията,
определени в решение на ВСС по протокол № 35/02.08.2006 година. По
препоръка на гаранционния сервиз на Fujitsu Siemens за България през 2019 г.
това помещение ще се с друго с оглед създаване на по-подходяща въздушна
среда за работа на сървъра.
Непрекъсваемото токозахранващо устройство MGE Comet 3000 3:1, 30
kVA, което по отделен токов кръг захранва цялата компютърна и
комуникационна техника по четирите етажа на сградата не функционира,
поради сериозна техническа повреда, а експлоатационният ресурс на
батериите отдавна е изчерпан. През 2019 г. въпреки необходимостта от
разходване на сериозни финансови средства, следва да се намери решение за
възстановяване експлоатацията на това UPS устройство.
През 2018 г., поради дефектиране, са подменени информационния
дисплей на Зала № 3 и озвучителната й система.
Съдебно-деловодната система на ЯОС работи с програмния продукт
САС „Съдебно деловодство”, внедрен от „Информационно обслужване” АД,
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. Продължава безхартиения обмен на дела между
съдилищата в апелативния район, което улеснява работата на съдии и
служители. Обменът е, както между районните съдилища и ОС - Ямбол, така и
между ЯОС и Апелативен съд - Бургас, като резултатите от въззивното
производство също се връщат в електронен вид на първата инстанция.
Продължава и подаването на данни към Информационната система за
поддържане на съдебните актове по производствата по несъстоятелност.
Деловодната система подава автоматизирано ежедневно съдебни актове
към централизирания уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните
актове (ЦУБИПСА), разработен по Проект на ОПАК и одобрен от Висш
съдебен съвет. През отчетния период продължава публикуването в интернет
страницата на ЯОС www.os-yambol.org на съдебните актове, при спазване на
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чл. 64, ал. 1 от ЗСВ и изискванията на Висш съдебен съвет, като информацията
за тези актове се актуализира незабавно, както са изискванията на закона.
В ЯОС и през 2018 г. определянето на съдия докладчик по делата и
преписките, в изпълнение на чл. 9 ЗСВ, се осъществява с одобрената в
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 съдия-докладчик.
През отчетната 2018 г. продължава обмена на данни между
информационната система на ЯОС и ядрото на Електронната Информационна
Система за Противодействие на Престъпността (ЕИСПП).
През 2018 г. продължава експлоатацията на стартиралия през 2016 г.
портал за web достъп до съдебно-деловодната система, до който имат достъп
членовете на Адвокатска колегия - Ямбол, като към портала са включени и
районните съдилища от окръжния район. В края на 2018 г. е сключен нов
договор за доставка на интернет със значително по-висока скорост, което води
до бърз и улеснен достъп до портала.
В края на 2018 г., по договор № ВСС-9785/27.07.2018 г., сключен между
ВСС и „Информационно обслужване” АД по европейски проект №
BG05SFOP001-3.001-0013 „Доразвитие и централизиране на порталите в
сектор Правосъдие за достъп на граждани до информация, е-услуги и еправосъдие по Оперативна програма Добро управление”, в Окръжен съд Ямбол е инсталирана обновена версия на съдебно-деловодната система и
комуникационно приложение за електронен обмен на данни. Чрез тях ЯОС
вече е част от Единния портал за електронно правосъдие и извършва трансфер
на данни за делата в реално време.
Всички съдии и служители от ЯОС имат достъп до правноинформационната система АПИС.
Счетоводството на ЯОС ползва локално продукт „Бизнес навигатор” и
web базиран счетоводен продукт КОНТО.
В Съдебната палата е монтирана телефонна централа Panasonic от найново поколение, която осигурява автоматичен вход при избиране отвън,
поддържа функция за идентификация на повикването и дава възможност за
вътрешни разговори. Тя обслужва всички органи и структури разположени в
сградата.
През 2019 г., освен възстановяване на работата на непрекъсваемото
токозахранващо устройство MGE Comet 3000 3:1, 30 kVA и подмяна на
батериите му, е необходима подмяна на озвучителните системи с възможност
на звуков запис на заседанието в Съдебни зали № 7 и № 8, както и
информационния дисплей показващ информация за заседанията за деня пред
Съдебна зала № 7.
VII. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
РАБОТАТА НА ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ
В изпълнение на поставените оперативни цели в „Годишен оперативен
план за 2018 г. на Окръжен съд - Ямбол” се усъвършенства механизма за
26

прилагане случайния принцип за разпределянето на делата. Разпределението
на делата, постъпили за разглеждане в Окръжен съд - Ямбол и определянето на
съдия-докладчик, се извършва на принципа на случаен подбор, чрез
електронно разпределение, посредством Централизирана система за
разпределение на делата (ЦСРД) на ВСС, съобразно поредността на
постъпване, материя и видове дела, както и съобразно процесуалните срокове,
изискващи произнасяне в кратки срокове. През отчетната 2018 г., след
решение на Общото събрание на съдиите от ЯОС, по Протокол № 4/18.04.2018
г., образуването и разпределението на делата в Окръжен съд - Ямбол се
извършва съобразно Заповед № 282/19.04.2018 г. на председателя на съда.
Определянето на съдия-докладчик по делата на принципа на случайния подбор
чрез ЦСРД, се извършва от съдебните деловодители в служба „Регистратура”,
при отсъствие или служебна ангажираност, от ръководителите на отделения
или от председателя на съда, а в почивни и празнични дни, по наказателните
дела за разглеждане от дежурен съдия - от дежурния съдия от Наказателно
отделение, определен със заповед за дежурствата в ЯОС.
Чрез утвърдените през 2018 г. със Заповед №281/19.04.2018 г. на
председателя на съда нови „Вътрешни правила за случайно разпределение на
делата” се постига още по-ефективно приложение на принципа на случайния
избор, гарантиране на документираност и прозрачност при разпределение на
делата, отчитане особеностите на отделните видове дела, равномерността при
разпределението им и натовареността на съдиите. Вътрешните правила са
публикувани на електронната страница на съда и са достъпни за гражданите.
През 2018 г., във връзка с дейностите по стриктното спазване на
принципа на случайното разпределение на делата чрез ЦСРД и приетите от
ВСС „Правила за оценка на натовареността на съдиите“, с решение по
протокол №62/16.12.2015 г., изменени и допълнени с решения по протоколи
№15/24.03.2016 г.; 23/08.11.2016 г. и 29/20.12.2016 г., председателят на
Окръжен съд - Ямбол определя индивидуално разполагаемо годишно време за
всеки магистрат. Със Заповед №366/23.05.2018 г. се утвърждават образци на
бланки за въвеждане на информация в Системата за изчисляване
натовареността на съдиите (СИНС) и се определя реда за попълването,
утвърждаването и въвеждането на информацията в системата.
Усъвършенстват се процесите, свързани със срочността за разглеждане
на делата. Всички документи, постъпили в Окръжен съд - Ямбол,
задължително се завеждат от служителите във входящ дневник в служба
„Регистратура”. Книжата, по които се образуват дела, се вписват в деловодната
система и се докладват за разпределение в деня на постъпването им или найкъсно на следващия работен ден. Входящите документи се сканират в
електронна папка в деловодната система, а съдебните книжа се изпращат и
приемат и по електронен път. Регистратурата и деловодствата спазват
изискванията на ПАС, вътрешните правила и заповедите на административния
ръководител на съда. Съдебните служители обработват постъпващите книжа, в
същия ден ги вписват, подготвят ги за доклад и ги свеждат до знанието на
съдиите. Разпорежданията на съда се постановяват в рамките на същия ден или
до една седмица след отстраняване на нередовности по исковата молба, с
изключение на периода през съдебната ваканция. Постъпващите по делата
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книжа се администрират без забава и съдиите се произнасят с бързина по
процесуалните искания на страните. По граждански и търговски дела
размяната на книжата между страните се извършва без забава, като съдиите
проверяват редовността и допустимостта на исковите молби незабавно след
постъпването им, като не се допуска оставяне без движение на делата в
открито съдебно заседание. Своевременно се подготвят и се изпращат на
страните призовките и съобщенията по делата, а върнатите отрязъци от тях се
проверяват и своевременно се докладват. Всички дела, образувани по реда на
бързо производство, по обезпечения и по дежурство в НО, се предават
физически на съдиите-докладчици незабавно, в същия ден на постъпването им
в съда. Стриктно се спазват утвърдените „Вътрешни правила за реда и
осъществяването на контрол при събиране на държавни такси”.
Във връзка с осъществяване на достъп до Единния портал за електронно
правосъдие и c оглед изпълнение разпоредбите на чл. 75, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от
ПАС, относно алтернативното електронно призоваване на страните по делата,
Висшият съдебен съвет в изпълнение на проект по Оперативна програма
„Добро управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на
порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и еправосъдие“, активира трансфер на информация в реално време от системата
за управление на съдебните дела от ЯОС към Единния портал за електронно
правосъдие.
Спазва се Заповед № 32/19.01.2016 г. на председателя на Окръжен съд Ямбол, с която е разпоредено съдиите от ГО да извършват прецизна проверка
по жалби при съобразяване на разпоредбата на чл. 262 от ГПК и попълване на
образец за редовност на жалбата, съгласно приложение към заповедта.
Съдиите от НО следят, дали съдържанието на въззивните жалби по
наказателни дела отговаря на изискванията на чл. 320 от НПК и конкретно,
има ли ясно искане, кои са неизяснените обстоятелства, какви доказателства се
искат, има ли подпис, в срок ли е подадена жалбата, от легитимирана страна ли
е подадена, има ли приложени преписи, като при нередовност прилагат чл. 323
от НПК.
Във връзка с осъществяване на мониторинг върху срочността за
разглеждане на делата в ЯОС, със Заповед № 529/09.07.2018 г. на председателя
на съда, е назначена постоянно действаща комисия, която ежемесечно до 10-то
число извършва проверки за предходния месец за дела с неизготвени в
законоустановените срокове съдебни актове по обявените за решаване дела и
мотиви на постановените присъди. При наличие на неизготвени в
законоустановените срокове съдебни актове се изисква писмено становище от
съдията-докладчик за причините за забавата, като при неоснователни системни
забавяния, комисията предлага мерки за преодоляването им. Със Заповед №
530/09.07.2018 г. председател на ЯОС указва на всички съдии, да изготвят в
законоустановените срокове всички съдебни актове по обявените за решаване
дела и да не допускат забава при изготвянето им.
В ЯОС се осъществява ежемесечен контрол на спрените производства.
Деловодителите проверяват ежемесечно делата без движение, ненасрочените и
спрените дела и ги докладват на съдията-докладчик, като извършените
ежемесечни проверки по спрените производства се отразяват в протокол.
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През месец април и месец ноември, 2018 г. са извършвани 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 № 20/23.05.2013 г. и
Решение по протокол № 21 от заседанието на Пленум на Висшия съдебен
съвет, проведено на 19 юли 2018 година. Справките за неприключените дела,
доклад за движението на делата и причините, поради които не са приключени,
са изпратени на Висшия съдебен съвет. Констатациите от тези проверки сочат,
че няма необосновано забавяне при разглеждане на делата в съдилища от
съдебния район на Окръжен съд - Ямбол.
В Окръжен съд - Ямбол през отчетния период е организирано дежурство
в „Наказателно отделение” и в „Гражданско отделение”, като дежурните съдии
се определят с нарочни заповеди. С оглед стриктно спазване процесуалните
срокове са определени дежурни съдии и състави за разглеждане на делата и
през периода на съдебната ваканция. В Окръжен съд - Ямбол и през 2018 г. се
поддържа практиката на спазване утвърдените графици за дежурства на
магистрати и съдебни служители, с цел, осигуряване на бързина при
разглеждане на делата със съкратени процесуални срокове и
администрирането им. Определянето на съдебни състави за разглеждане на
делата през периода на съдебната ваканция, способства за осигуряване на бърз
и качествен съдебен процес и подобряване качеството на правораздаването в
Окръжен съд - Ямбол.
С оглед по-добра организация на работата в Окръжен съд – Ямбол и
преценката по чл. 337 от ЗСВ, със Заповед № 531/09.07.2018 г. на председателя
на ЯОС е разпоредено, в молбите си за ползване на платен годишен отпуск,
съдиите да декларират изрично наличието на неизготвени съдебни актове по
обявените за решаване дела.
С цел по-добра организация на работата на съдии и съдебни служители
в Окръжен съд - Ямбол, както и поради настъпили промени в нормативната
уредба, през 2018 г. са издадени множество заповеди от председателя на
Окръжен съд - Ямбол и са утвърдени нови или са актуализирани
съществуващи вътрешни правила.
Във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за
функциите и организацията на дейността на Бюрата за съдимост (Издадена от
министъра на правосъдието, посл. изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 февруари 2018
г.) е създадена организация по отношение подписването на бюлетините за
съдимост и статистическите карти в Окръжен съд - Ямбол.
Във връзка с разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 и с цел законосъобразното
обработване на лични данни в ЯОС със Заповед № 367/23.05.2018 г. на
председателя на съда, са утвърдени „Вътрешен регистър на дейностите по
обработването на лични данни в Окръжен съд - Ямбол”; със Заповед №
369/23.05.2018 г. - „Вътрешна инструкция за защита на личните данни в
Окръжен съд - Ямбол”.
Със Заповед № 412/08.06.2018 г. на председателя на съда са утвърдени
„Вътрешни правила за приложение разпоредбите на Закона за
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противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество в Окръжен съд - Ямбол”; със Заповед № 421/12.06.2018 г. са
утвърдени образци на декларации във връзка с разпоредбата на чл. 340а от
Закона за съдебната власт, указан е срока и реда за подаването им от съдебните
служители, както и начина на съхранението им.
През отчетната 2018 година със Заповед № 231/30.03.2018 г. на
председателя на Окръжен съд - Ямбол, се промени работното време и
седмичната почивка на призовкарите, наложило се във връзка с промяната на
разпоредбата на чл. 47 от ГПК и на основание решение на Комисия „Съдебна
администрация” към съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол
№2/24.01.2018 година. Изменението е отразено в „Правилника за вътрешния
трудов ред в Окръжен съд - Ямбол” и „Правилата за организацията и
управлението на човешките ресурси в Окръжен съд - Ямбол”.
Оптимизирането на административното управлението на съда се
извършва чрез наблюдение и оценка на ефективността и ефикасността на
работните процеси, мониторинг на процедурите за управление и контрол,
своевременно актуализиране на вътрешни правила, съгласно настъпили
промени и в кадровия състав. В тази връзка през 2018 г. се наложи
организационна промяна във въззивните съдебни съставите на съда, поради
командироването на съдия Пепа Чиликова от ЯОС в БАС и на съдия Галина
Вълчанова от ЯРС в ЯОС, както и поради избора на съдия Кючуков за член на
Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висш
съдебен съвет. Актуализира се структурата на Гражданско и Наказателно
отделение на Окръжен съд - Ямбол и се извърши промяна в разширените
състави по първоинстанционните наказателни дела.
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. Въведените лимити на
изразходваните бюджетни средства и ежемесечният анализ на финансовите
разходи в Окръжен съд - Ямбол, спомагат за пестеливото им и приоритетно
управление по начин, който да осигури нормалното функциониране на съда и
да не се допуска забавяне в изплащането на хонорари на вещи лица и съдебни
заседатели, което би довело до напрежение в тяхната работа.
Администрирането на бюджетния ресурс в Окръжен съд - Ямбол е в
съответствие с нормативните изисквания и системите за финансово
управление, контрол и вътрешен контрол, които обхващат всички процеси и
дейности в съда в пълно съответствие с изискванията на Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор.
През 2018 г., с цел усъвършенстване работата на съда, са утвърдени
актуализирани вътрешни правила за организация работата на съдии и съдебни
служители в Окръжен съд - Ямбол, както следва: със Заповед № 52/19.01.2018
г. на председателя на съда - „Вътрешни правила на система за предварителен
контрол в Окръжен съд - Ямбол”; със Заповед № 53/19.01.2018 г. - „Вътрешни
правила за определяне и изплащане на възнагражденията и разходите на
вещите лица в Окръжен съд - Ямбол”; със Заповед № 37/19.01.2018 г. „Вътрешни правила за определяне и изплащане на възнагражденията и
30

разходите на съдебните преводачи в Окръжен съд - Ямбол”; със Заповед №
56/19.01.2018 г. - „Вътрешни правила за определяне и изплащане на
възнагражденията и разходите на съдебните заседатели в Окръжен съд Ямбол”; със Заповед № 55/19.01.2018 г.- „Вътрешни правила за определяне и
изплащане на възнагражденията на свидетелите в Окръжен съд - Ямбол”; със
Заповед № 52/19.01.2018 г. - „Вътрешни правила на системата за
предварителен контрол”; със Заповед № 57/19.01.2018 г. - „Вътрешни правила
за държавните такси”; със Заповед № 59/19.01.2018 г. - „Вътрешни правила за
организацията на работата при предоставянето на услугата за извършване на
безналични плащания на държавни такси, дължими към Окръжен съд - Ямбол,
чрез инсталирани в бюджетното предприятие на терминални ПОС
устройства”; със Заповед № 57/19.01.2018 г. - „Вътрешни правила за реда и
осъществяването на контрол при събиране на държавни такси, глоби и суми по
изпълнителни листове, издадени по сметка на Окръжен съд - Ямбол”.
Правилата имат за цел, подобряване организацията на работа и стриктно
спазване на нормативните изисквания за съставяне и оформяне на документите
от определените длъжностни лица.
На основание решение по т. 18 от Протокол № 5 на Пленума на Висш
съдебен съвет от 22.02.2018 г. със Заповед № 163/27.02.2018 г. на председателя
на съда е утвърдена актуализирана „Амортизационна политика на Окръжен
съд - Ямбол” в съответствие с „Амортизационна политика на Висш съдебен
съвет”, изменена и допълнена със Заповед № 756/29.10.2018 г. на председателя
на ЯОС, във връзка с решение по т. 22 от Протокол № 25 на Пленума на Висш
съдебен съвет от 18.10.2018 година.
През 2018 г., с цел реализиране на приход от отдаване под наем на част
от имот - публична държавна собственост, на основание разпоредбите на Закон
за държавната собственост и Правилник за прилагане на Закон за държавната
собственост, след издадена Заповед № 3/03.01.2018 г. на председателя на
Окръжен съд - Ямбол е проведен трети пореден търг за отдаване под наем на
обект с предназначение за обществено хранене - ресторант „Темида”, на който
не се явяват участници. Проведена и финализирана е тръжна процедура,
обявена със Заповед № 740/18.10.2018 г. на председателя на съда за отдаване
под наем на самостоятелен обект на втори етаж в Съдебна палата - Ямбол, с
предназначение за банков офис.
През 2018 г. продължава използването на въведената електронна папка
„Административна дейност”, чрез която всички заповеди на председателя на
съда за организация на работата, планове, вътрешни правила и политики на
съда и друга информация се свеждат до знанието на всички съдии и съдебни
служители, незабавно след публикуването им с отразяване на датата, часа на
публикуване и името на съответния файл. Всички съдии, и служителите са
задължени, ежедневно да проверяват в папка „Административна дейност” за
постъпили нови документи и да се запознават с тях, като всички актове,
публикувани в тази папка, се считат за сведени до знанието на съответните
лица.
В изпълнение на политиката си за утвърждаване на гаранциите за
откритост, прозрачност и адекватен достъп до работата на съда се разширява
обхвата на предоставяната информация за работата на Окръжен съд - Ямбол и
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се повишава прозрачността на съдебните процедури. И през 2018 г. на
интернет страницата на съда продължава да се поддържа актуален и пълен
електронен календар на съдебните заседания; поддържа се списък на
съдебните заседатели и списък на специалистите, утвърдени за вещи лица и
други.
В изпълнение на Протокол № 28/01.11.2017 г. на комисия
„Професионална квалификация и информационни технологии” към Пленума
на ВСС, е издадена Заповед № 745/07.11.2017 г. на председателя на ЯОС, по
силата на която, публикуването в интернет сайта на съда и в ЦУБИПСА на
съдебни актове по наказателни дела, с които се налагат ефективни наказания
„лишаване от свобода”, се публикуват незабавно на страницата на съда в
интернет, след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети
действия по привеждането им в изпълнение. Със Заповед № 758/29.10.2018 г.
на председателя на Окръжен съд - Ямбол е възложена на съдебните
деловодители в наказателно, гражданско и фирмено отделение на съда, след
публикуване на съдебните актове в ЦУБИПСА, да извършват техническа
проверка, относно наличието на ECLI-номер за всеки публикуван съдебен акт
в Интернет страницата на Висш съдебен съвет в „Портал за съдебните актове”.
При констатиране на липса на такъв номер, са предвидени организационни
мерки за уведомяване на ВСС.
През 2018 година на интернет страницата на Окръжен съд - Ямбол се
създават и поддържат публични регистри на декларациите за несъвместимост,
декларациите за имущество и интереси и декларациите за промяна на
декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост и декларациите
за имущество и интереси на съдебните служители, съгласно разпоредбите на
ЗПКОНПИ.
В изпълнение на „Комуникационната стратегия на ВСС” и
„Комуникационния план на Окръжен съд - Ямбол”, на 16 април 2018 година,
за шеста поредна година се организира „Ден на отворени врати” под надслов
„Открито за правосъдието”. На този ден се реализира мащабна обща програма,
включваща интересни и разнообразни инициативи във всички органи на
съдебната власт в гр. Ямбол.
В изпълнение на решение на Висш съдебен съвет по Протокол №
34/23.07.2014 г. и подписано споразумение между Висш съдебен съвет и
Министерство на образованието, и през учебната 2017/2018 г., Окръжен съд Ямбол реализира образователната програма „Съдебната власт - информиран
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Проведени
са 10 открити урока с ученици от Гимназия „Васил Левски” в Ямбол по теми,
съгласувани предварително с Регионалния инспекторат по образованието.
Методите на обучение са съобразени, както с темите, така и с възрастта на
учениците и образователната програма на Окръжен съд - Ямбол е широко
отразена във всички регионални средства за масова информация.
Във връзка с развитие и интегриране на кадровия потенциал в Окръжен
съд - Ямбол се изпълнява утвърден план за обучение на съдебните служители,
включващ обучения за поддържане и развитие на знанията и уменията на
съдебните служители. Ежегодно се извършва оценка на ефективността и
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ефикасността на работните процеси с цел, оптимизиране на работата и срочно
и качествено изпълнение на служебните задължения.
През 2018 г. година ЯОС продължава добрата практика за провеждане на
работни съвещания по практически въпроси и теми, възникнали в работата на
съдиите или определени от ВКС теми, свързани с правораздавателната
дейност, с цел уеднаквяване на практиката и повишаване качеството на
правораздаването. През 2018 г. са разгледани следните въпроси и теми: „Какъв
е реда за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка,
извършена от трето лице, в чиято полза длъжникът му се е разпоредил с
имуществото?”; „Изпратената покана за доброволно изпълнение до длъжника,
прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116, б „в” ЗЗД, независимо от
изпълнителното производство, в хода на което е отпратена покана?”; „На кой
съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу актове на кметове на
общини по § 15, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за прекратяване на договори за
наем или аренда на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, които
в срока по ал.1 и 2 не са приведени в съответствие с чл. 37, ал. 1 и ал. 4 от
ЗСПЗЗ?”; „На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу откази
на кмета на общината за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4-6
от ППЗСПЗЗ?” и много други.
Развитието и квалификацията на магистратите и съдебните служители от
Окръжен съд - Ямбол се осъществява и 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. През
2018 г. магистрати и съдебни служители от Окръжен съд - Ямбол вземат
участие в обучения, организирани от НИП, относно актуални положения за
защита на личните данни в светлината на общия Регламент, относно защитата
на личните данни.
През 2018 г. се провеждат обучения, свързани с прилагане на
актуализираните версии на деловодната програма САС „Съдебно
деловодство”, както и по темите: „Работа с Единната информационна система
за противодействие на престъпността”; „Институционална идентичност на
документите в Окръжен съд - Ямбол”; „Граматика и правопис”; „Мерки за
документална защита на личните данни във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 6 от
Наредба № 1/30.01.2013 г. за минимално ниво на технически и
организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни”;
„Езиковата култура и комуникационните умения - нещата без които не
можем”.
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 2018 г., както и набелязване на нови инициативи и
предприемане на мерки за изпълнението им.
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ИЗВОД ЗА РАБОТАТА НА ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
При анализ на статистическите данни и резултатите от проверките,
извършени от Апелативен съд - Бургас, се налага изводът за отлична работата
на Окръжен съд - Ямбол и през 2018 г., както в правораздавателната, така и в
административната дейност.

РАЙОНЕН СЪД - ЯМБОЛ
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Магистрати
В периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г., утвърдената и заета 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.
През целия отчетен период една съдийска щатна бройка остава незаета.
Държавни съдебни изпълнители и Съдии по вписванията
В периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. утвърдената щатна численост в
Районен съд – Ямбол на Държавен съдебен изпълнител е 4 бр. (в т.ч.
Ръководител на служба СИС - 1 щ. бр.), а съдии по вписванията - 3 бр. (в т.ч.
Ръководител на служба „Вписвания” - 1 щ. бр.). През отчетния период щатът е
запълнен изцяло.
Съдебни служители
Към 01.01.2018 г. утвърдената щатна численост на съдебните
служителите в РС - Ямбол е 40 щ. бр., в т.ч. съдебен администратор, обща и
специализирана администрация. През отчетния период щатът е запълнен
изцяло.
Към 31.12.2018 г. съотношението по щат, на съдиите към служителите от
съдебна администрация в Районен съд - Ямбол е 1/2,22.
Организация: В съда са обособени две отделения: гражданско и
наказателно, и обща и специализирана администрация, служба ДСИ и Съдии
по вписванията. В ЯРС делата се разпределят на съдиите-докладчици чрез
Централизираната система за разпределение на делата. 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 Index34

Bulgaria, а в съдебно изпълнителната служба за управление движението на
делата на ДСИ се работи с Програмна система „JES” на доц. Еди Чакъров и
програмен продукт N-Force, разработка на „Нотарис“ ЕООД София.
Използваният софтуер за автоматичен аудио запис на съдебните дела е MSRS
Conference&Court Recording System.
ІІ. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
1. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Общ брой на делата за разглеждане
Общият брой на делата за разглеждане през 2018 г. в РС - Ямбол е 6935,
от които 5428 граждански дела и 1507 наказателни дела. В сравнение с
предходните две години се отчита запазване броя на делата за разглеждане,
спрямо 2017 г. (през 2018 са със 133 дела по-малко от тези за 2017 г. - 7068
дела) и значително увеличение спрямо 2016 г. - с 1115 дела (за 2016 г. - 5820
дела).
Брой на свършените дела
Броят на свършените дела през отчетната година е 6345, от тях 4979
граждански и 1366 наказателни. През 2017 г. свършените дела са 6565, а през
2016 г. - 5313. Спрямо предходната година е налице намаляване на броя на
приключените дела с 220 дела и значително увеличаване, спрямо 2016 г. - с
1032 бр. дела. Спадът на този показател, спрямо 2017 г., се дължи на
обстоятелството, че през целия отчетен период съдът работи с трима съдии помалко. Увеличаването на свършените дела спрямо 2016 г. е в резултат на
увеличеното постъпление на дела през отчетния период. От всички свършени
дела през 2018 г., 5932 дела или 93% са приключени в 3-месечен срок.
1.1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2018 г общият брой на наказателните дела за разглеждане е 1507
бр., от които 200 бр. остатък от 2017 г., 1307 бр. новообразувани и 25 бр. дела
са върнати за ново разглеждане под нов номер. През 2017 г. общият брой на
наказателните дела за разглеждане е 1888 бр., от които 199 бр. остатък от 2016
г. и 1689 бр. новообразувани. През 2016 г., общият брой на наказателните дела
за разглеждане е 1804 бр., от които 163 бр. остатък от 2015 г. и 1641 бр.
новообразувани.
Общо приключените наказателни дела през отчетния период са 1366 бр.,
от тях приключени в тримесечен срок са 1172 бр. или 86%. За 2017 г. общо
приключените наказателни дела са 1688 бр., от тях приключени в тримесечен
срок са 1483 бр. или 88%. За 2016 г. общо приключените наказателни дела са
1605 бр., от тях приключени в 3 месечен срок са 1450 бр. или 90%.
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ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наказателни общ характер дела
През 2018 г. броят на наказателните общ характер дела за разглеждане е
555 бр., от които 107 бр. несвършени от 2017 г., 448 бр. новообразувани и 23
дела са върнати за ново разглеждане под нов номер. От всичките свършени 479
НОХД, приключени в срок до три месеца са 373 дела или 78% от общия брой.
Със съдебен акт по същество са приключени 181 НОХД. Прекратените дела са
298, като от тях 10 са прекратени, след като са приключени със споразумение
за решаване на делото, внесено от Районна прокуратура - Ямбол (по чл. 382
НПК); 271 са прекратени, след като са приключени със споразумение за
решаване на делото, след внесен Обвинителен акт (по реда на чл. 384 НПК).
Общо 10 дела са прекратени 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
остават несвършени 76 дела. 81 съдебни акта са обжалвани пред по-горния по
степен съд.
ПО ГЛАВИ ОТ НК
По глава ІІ от НК „Престъпления против личността”.
Общият брой на делата за разглеждане е 36, от тях свършени са 23 дела.
По глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на граждани”.
От този вид са разгледани 3 дела, две от които са свършени в края на
периода.
По глава ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и
младежта”.
Общо за разглеждане са 18 дела, от тях свършени 17 дела.
По глава V от НК „Престъпления против собствеността”.
Общият брой на делата за разглеждане е 152, от тях свършени са 126 бр.
дела.
По глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”.
Общият брой на делата за разглеждане е 25, от които са приключени 24
броя дела.
По глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни
органи, обществени организации и лица изпълняващи публични
функции”.
Общият брой на делата за разглеждане е 1 , което е приключено в края
на периода.
По глава ІХ от НК „Документни престъпления”.
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Общият брой на делата за разглеждане е 17, от които свършените дела са
14.
По глава Х от НК „Престъпления против реда и общественото
спокойствие”.
Общият брой на разгледаните от тази група дела е 4, от които са
приключени 3 дела.
По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”.
Общият брой на разгледаните дела е 299, от които са приключени 270
дела.
Наказателни частен характер дела
През 2018 г., броят на наказателните частен характер дела за
разглеждане в РС - Ямбол е 40 бр., от които са свършени 26 бр. дела.
Дела по 78а от НК
През 2018 г. са разгледани 68 дела по чл. 78а от НК, свършени през
годината са 64 бр. дела.
Частни наказателни дела
През 2018 г. са разгледани 540 частни наказателни дела. От тях
свършени са 524 дела.
Административно наказателен характер дела
През 2018 г. са разгледани общо 304 бр. административно наказателен
характер дела. От тях свършени са 273 бр. дела с акт по същество, а
производството по 25 бр. дела е прекратено.
Бързи производства
Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане в
Районен съд - Ямбол през 2018 г., е 78 при 43 бр. дела за 2017 г. и 32 бр. за
2016 година.
Съкратено съдебно следствие
Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно следствие
за 2018 г. са 48 броя дела.
СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2018 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 и осъдени лица са 22, няма
оправдани. През 2017 г. съдените лица са 29, от които 2 лица са оправдани.
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През 2015 г. съдените лица са 19, оправдани - 2. В сравнение с предходните
две години е налице запазване на този вид престъпност в региона
По Глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”.
През отчетния период е съдено и осъдено едно лице по тази глава от НК.
През 2017 г. общо съдените лица по тази глава от НК са 4. През 2016 г. за този
вид престъпления няма осъдени лица. След увеличаване през 2017 г. на броя
на съдените и осъдени лица за престъпления по глава трета от НК, през
отчетния период е налице връщане към първоначалните стойности.
По Глава ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и
младежта”.
През отчетния период общо съдените лица по тази глава от НК са 17.
Осъдени са 16 лица. През отчетния период, в сравнение с предходната година,
се наблюдава запазване на съотношението между съдените и осъдени лица и
намаляване на съдените и осъдени лица, спрямо 2016 г.
По Глава V от НК „Престъпление против собствеността”.
През отчетния период общо съдените лица за престъпления по Глава V
от НК са 173, от които 4 са оправдани. Общо осъдените лица за този вид
престъпления са общо 156, в това число и 11 непълнолетни лица. В сравнение
с предходните две години се наблюдава леко увеличение на съдените и
осъдени лица.
По Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”.
През отчетния период общо съдените лица са 25, срещу 17 лица за 2017
г. и 23 лица за 2016 г. Осъдените лица за този вид престъпления са общо 25. В
сравнение с предходната година, е налице завишаване броя на съдените и
осъдени лица за този вид престъпност и запазване на показателите спрямо
2016 година.
По Глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични
функции”.
През отчетния период е съдено и осъдено едно лице. Налице е
значителен спад на броя на съдените и осъдени лица за този вид престъпления,
в сравнение с предходните две години.
По Глава ІХ от НК „Документни престъпления”.
През отчетния период общо съдените лица са 18 при 13 лица, съдени
през 2017 г. и 15 лица през 2016 г. Осъдените лица през отчетния период за
този вид престъпления са общо 18. Налице е запазване на показателите от
предходните две години.
По Глава Х от НК „Престъпление против реда и общественото
спокойствие”.
През отчетния период общо съдени за този вид престъпления са 4 лица,
при 6 лица за 2017 и 4 лица за 2016 г. Осъдените за този вид престъпления са
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общо 4 лица, в това число и един непълнолетен. Налице е запазване броя на
съдените и осъдени лица за този вид престъпления, спрямо 2017 и 2016 година.
По Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”.
През отчетния период общо съдените лица са 272, при 191 лица за 2017
г. и 149 лица за 2016 г. Осъдените лица през 2018 г. за този вид престъпления
са общо 265 лица. През отчетния период, в сравнение с предходните две
години, е налице значително увеличаване броя на осъдените лица за наймасовия вид престъпност в съдебния район.
Брой на осъдените лица
През 2018 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС - Ямбол е 534.
От тях 7 лица са оправдани, осъдените лица са 508, в това число 12
непълнолетни. На 403 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до
три години”, като от тях на 278 лица е приложен института на условното
осъждане. На 6 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода от три до
петнадесет години”. На 52 е наложено наказание „Глоба”, на 43 - „Пробация”,
а на 4 лица са наложени други видове наказания по НК. 304 от осъдените лица
са с наказание, при одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 от
НПК.
Налице е значително увеличение броя на съдените, съответно осъдени
лица в РС - Ямбол, спрямо предходните две години.
Общ брой присъди. Влезли в сила присъди
През 2018 г., в Районен съд - Ямбол са разгледани общо 555 НОХД.
Свършените наказателни дела от общ характер през отчетния период са 479.
Постановени са 462 съдебни акта (присъди и определения по споразумения за
решаване на делото), от които 449 осъдителни и 13 оправдателни акта.
През отчетния период влезлите в сила присъди и определения по
споразумения са 508.
През 2018 г. съдебните състави на РС - Ямбол, постановяват 6
оправдателни присъди по НОХД, 5 оправдателни присъди по НЧХД и четири
оправдателни решения по НАХД по 78а НК, като 12 от актовете са обжалвани
и протестирани. По десет от делата присъдите са потвърдени от въззивния съд
и две от присъдите са отменени с постановяване на осъдителна присъда от
страна на въззивния съд. Към настоящия момент 13 от постановените
оправдателни присъди са влезли в сила.
Основанията за оправдаване на подсъдимите по делата са недоказаност
на обвинението, както и несъставомерност на деянието от обективна или
субективна страна. По част от делата съдът установява по време на съдебното
следствие фактическа обстановка, различна от описаната в обвинителния акт,
което води до недоказаност на обвинението.
Дела със значим обществен интерес
През 2018 г., при зададените от ВСС критерии, в РС - Ямбол няма
постъпили дела със значителен обществен интерес.
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ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
От общия брой разгледани наказателни дела в Районен съд - Ямбол за
2018 г., 368 бр. са прекратени. От тях 279 са приключени със споразумение по
реда на чл. 382/384 НПК, 11 дела са върнати на прокуратурата за
доразследване и 68 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, изпращане на дела по
подсъдност на други съдилища.
НЕПРИКЛЮЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
В РС - Ямбол, в края на отчетния период, остават несвършени 110
наказателни дела. От тях, с изтекъл срок от първото образуване на делото до
три месеца, са 61 дела; от три до 6 месеца - 21 дела, от шест месеца до една
година - 7 дела и над 1 година - 21 дела. Основната причина за
продължителност на делата със срок за разглеждане над една година са
трудности при призоваване на свидетели, чието постоянно местопребиваване е
зад граница, неявяване на страни, поради заболяване или служебна
ангажираност на процесуалните представители, изменение на обвинението в
хода на съдебното следствие. Причините за забавянето на тези дела са изцяло
обективни, като съдебните състави са проявяват нужната активност за
срочното им приключване. Именно в резултат на проявените усилия от страна
на съда, броят на такива дела е относително малък.
1.2 ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2018 г. общо разгледаните в Районен съд - Ямбол граждански дела
са 5428, като 303 бр. от тях остават висящи от 2017 г., а новообразуваните са
5123 броя. Свършените дела са общо 4979 бр., от които със съдебен акт по
същество - 4509 дела. Прекратените производства са общо 470, от които 53 са
приключени със спогодба по чл. 234 от ГПК, а 417 са прекратени по други
причини. Към 31.12.2018 г. остават висящи 449 дела. Обжалвани са 153 акта,
постановени от съдиите от РС - Ямбол по граждански дела. Видно от данните
за отчетния период, в сравнение с предходните такива, е налице увеличаване
броя на образуваните и разгледани дела.
Приключените граждански дела през 2018 г. са 4979 бр., за 2017 г. са
4877 бр., а през 2016 г. - 3708 бр. Налице е увеличаване на броя на
приключените граждански дела през 2018 г., спрямо 2017 г. със 102 дела и
спрямо 2016 г. с 1271 дела, което се обяснява, както с увеличеното
постъпление на дела през отчетния период, така и с добрата работа на съдиите,
разглеждащи граждански дела.
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Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ
Исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ, разгледани в РС Ямбол през 2018 г., са общо 564, от които 86 остатък от 2017 г., 476 са
новообразувани и 2 са получени по подсъдност. Свършените дела са 453, от
тях с акт по същество – 355 дела, прекратените производства са 98, от които 38
по спогодба и 60 по други причини. 421 от тези дела са приключени в срок до
три месеца. Обжалваните дела са 22. Останали несвършени в края на отчетния
период са 111 дела.
Исковете по Семейния кодекс (за развод и недействителност на брака,
за издръжка, изменение на издръжка), разгледани през 2018 г. са 288 дела, от
които остатък от 2017 г. - 47 дела и 240 - новообразувани. От тях свършени
през отчетния период са 220 дела, с акт по същество – 180 дела, прекратените
производства са 40, от които 17 по спогодба и 23 дела по други причини. В
срок до 3 месеца са приключени 205 дела. Обжалвани са 11 акта. Останали
несвършени в края на отчетния период са 68 дела.
Разгледаните през 2018 г. дела по ЗЗДН са 65 дела, от които 5 дела са
остатък от 2016 г. и 60 дела са новообразувани. Свършени са 53 дела, от които
с акт по същество - 24 дела, прекратените производства са 29, от които 8 по
спогодба и 21 дела - по други причини. 45 дела са приключени в срок до три
месеца. Обжалвани са 7 съдебни акта. Останали несвършени в края на
отчетния период са 12 дела.
Облигационни искове
Облигационните искове, разгледани в РС - Ямбол през 2018 г., са общо
201, от които 52 остатък от 2017 г., 145 новообразувани и 4 получени по
подсъдност. Свършените дела са 124 дела, а от тях с акт по същество 69 дела,
прекратени са 55 дела, от които 7 дела по спогодба и 48 дела по други
причини. Приключени в срок до три месеца са 85 дела. Обжалвани са 32 акта.
Останали несвършени в края на отчетния период са 77 дела.
Разгледаните дела с облигационни искове между съсобственици са две,
като едно е новообразувано и едно дело остава несвършено от предходния
период. Свършено е едно дело с акт по същество. Едно дело е останало
несвършено в края на отчетния период. Постановеният акт е обжалван.
През отчетния период не са разглеждани дела с облигационни искове
срещу владелец.
С искове по ЗОДОВ са разгледани 10 дела, 6 от които са
новообразувани и 4 дела остават несвършени от предходен период. От тях
осем дела са приключени с акт по същество и производството по едно дело е
прекратено по други причини. Пет от делата са приключени в срок до три
месеца. Едно дело остава несвършено в края на отчетния период. Пет акта са
обжалвани пред по-горна инстанция.
През отчетния период в Районен съд - Ямбол не са разглеждани искове
за обезщетение от неприлагане на право на ЕС, искове по ЗЗДискр.
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С искове по ЗЗПотр. е разгледано едно новообразувано дело. Същото
остава неприключено в края на отчетния период
С искове по Кодекса за застраховането са разгледани 26 дела, от тях 5
дела са останали несвършени от 2017 г. и 21 са новообразувани. Четиринайсет
от делата са приключени с акт по същество, по едно дело производството е
прекратено, поради постигната съдебна спогодба и по едно от делата
производството е прекратено по други причини. 10 дела остават несвършени в
края на отчетния период. Четири акта са обжалвани.
Вещни искове
Общият брой дела за разглеждане на вещни искове през 2018 г., е 42, от
които 13 остатък от 2017 г., 28 новообразувани и 1 дело продължава да се
разглежда под същия номер. Свършените дела са 28 на брой, от тях 19 дела са
приключени с акт по същество и 9 дела са прекратени по други причини. В
края на отчетния период са останали несвършени 14 дела. 17 акта са
обжалвани пред горната инстанция.
Делби и искове по ЗН
Общо за разглеждане през 2018 г. в РС - Ямбол делбени производства и
дела с искове по ЗН са 85 бр., от които 42 остатък от 2017 г., 42
новообразувани и едно дело върнато за разглеждане под нов номер. Общо
свършените дела са 40, от които с акт по същество са приключени 14 дела.
Прекратените производства са 26, от тях със спогодба 7 и 19 по други
причини. Осем от делата са приключени в срок до три месеца. В края на
отчетния период остават несвършени 45 дела Обжалваните актове от този вид
са 9 на брой.
77 делбени производства са разгледани в РС - Ямбол през отчетния
период. От тях 36 дела остават несвършени от 2017 г., 40 дела са
новообразувани и едно дело е върнато за ново разглеждане под нов номер. 13
дела са приключени с акт по същество, производството по 6 дела е прекратено,
поради спогодба, а по 16 дела по други причини. Осем дела са приключени в
срок до три месеца. 42 дела остават несвършени в края на отчетния период. 9
акта са обжалвани пред по-горна инстанция.
Установителни искове
През 2018 г. в РС - Ямбол са разгледани общо 421 дела с установителни
искове, от тях 68 дела остават от предходен период,
351 дела са
новообразувани, едно дело е върнато за разглеждане под нов номер и едно
дело продължава да се разглежда под същия номер. Общо свършените дела са
256, от които с акт по същество са приключени 175 дела. Производството по
едно дело е прекратено, поради спогодба, а прекратените по други причини са
80. В края на отчетния период остават несвършени 165 дела. Обжалваните
актове от този вид са 29.
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Искове по Кодекса на труда
Общият брой на разглеждани дела с искове по Кодекса на труда през
2018 г. е 50, като 8 са остатък от 2017 г. и 39 дела са новообразувани. Общо
свършените дела за отчетния период са 33 на брой, от които 23 дела с акт по
същество и 10 дела са прекратени по други причини. Производството по 27
дела е приключено до 3 месеца. В края на отчетния период остават
несвършени 17 дела. Тук обжалваните актове са 15 на брой.
За обезщетение по чл. 200 КТ са разгледани три новообразувани дела,
едно от които е приключено с акт по същество, производството по едно от
делата е прекратено по други причини и едно дело остава висящо в края на
отчетния период. Три от актовете на съда са обжалвани пред по-горна
инстанция.
По искове на работника и служителя за други обезщетения по КТ при
непрекратено ТПО е разгледано едно дело, получено по подсъдност. Делото
остава неприключено в края на отчетния период.
По искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на
наложено наказание „забележка“ и „предупреждение за уволнение“ са
разгледани 12 дела, от тях остават несвършени от предходен период 4 дела, 7
дела са новообразувани и едно дело е получено по подсъдност. Свършени са
11 дела, от които с акт по същество са приключени 7 дела. Производството по
4 дела е прекратено по други причини. Девет от делата са приключени в срок
до три месеца. Останало несвършено в края на отчетния период е 1 дело.
Обжалвани са 4 акта от съответния вид.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР
През отчетния период са разгледани 15 административни дела, от тях 12
са новообразувани и 1 дело остава несвършено от предходен период, едно дело
е получено по подсъдност и едно дело е върнато за ново разглеждане под нов
номер. Свършени са 12 дела, от които 9 дела са приключени с акт по същество
и по 3 дела производството е прекратено по други причини По седем от делата
производството е приключено в тримесечен срок. В края на отчетния период
остават неприключени 3 дела. Обжалвани са 7 съдебни акта.
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
През 2018 г. са разгледани 20 дела за обезпечения, от които 17 са
новообразувани, 1 дело е останало несвършено от предходен период и две дела
са получени по подсъдност. Свършени са 20 дела, от които с акт по същество
са приключени 19 дела и по едно дело производството е прекратено по други
причини. Производството по всички дела е приключено в тримесечен срок.
Три от актовете на съда са обжалвани пред по-горна инстанция. Няма
неприключени дела в края на отчетния период.
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА
През отчетния период са разгледани 664 частни граждански дела. От тях
останалите несвършени от минал период са 7 дела, новообразувани са 652 дела
и 5 дела са получени по подсъдност. Общият брой на свършените дела е 662,
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от които 640 дела са приключени с акт по същество и по 22 дела
производството е било прекратено по други причини. Производството по 657
дела е приключено в тримесечен срок. В края на отчетния период остават
несвършени 2 дела. Няма обжалвани пред по-горен съд съдебни актове от
съответния вид.
ЧАСТНИ ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА
Общо за разглеждане през 2018 г. дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са
3342 бр., като 3142 са новообразувани, 181 са получени по подсъдност и 19
дела са остатък от 2017 година. Приключените дела от този вид са 3331, от
които с акт по същество са приключени 3181 дела. По 150 дела производството
е прекратено по други причини. Останали несвършени в края на отчетния
период са 11 дела. От постановените актове по тези дела са обжалвани 16 броя.
ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА – РЕГЛАМЕНТИ
Общият брой на тези частни граждански дела за разглеждане е 23 през
2018 г., от които 5 дела остават несвършени от предходен период, 17 са
новообразувани и едно дело е получено по подсъдност. Общо свършени са 19
дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 4 дела. Няма
обжалвани пред въззивната инстанция актове от тази група дела.
ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
В Районен съд - Ямбол, през 2018 г. е разгледано 1 друго гражданско
дело, което е остатък от 2017 г. Същото е приключено с акт по същество.
ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
От общия брой разгледани граждански дела в Районен съд - Ямбол за
2018 г., 470 бр. са прекратени. От тях 53 са приключени със спогодба, а 417
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 2018 г. има неприключени стари 16 бр. дела, 15 от
които със срок за разглеждане от една до три години и едно дело със срок от
три до пет години. По всички тези дела, съдът проявява нужната активност за
приключването им в разумен срок.
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1.3.ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Обжалвани присъди и решения
Общо обжалвани през 2018 г. са 402 решения и присъди, постановени от
съдиите от РС - Ямбол. От тях решения по граждански дела 153 и 249 решения
и присъди по наказателни дела.
През отчетния период са върнати от въззивна и касационна инстанция
306 съдебни акта. От тях 220 или 71,89% са потвърдени, 28 или 9,15% са
оставени в сила в една част и отменени в друга, поради нарушение на
материалния или процесуалния закон и 58 или 18,95% са отменени.
Обжалвани определения
Общо обжалвани през 2018 г. са 101 определения, постановени от
съдиите от РС - Ямбол. От тях 49 определения по граждански дела и 52
определения по наказателни дела.
През отчетния период са върнати от въззивна и касационна инстанция 74
съдебни акта. От тях 61 или 82,43% са потвърдени, 12 или 16,21% са оставени
в сила в една част и отменени в друга, поради нарушение на материалния или
процесуалния закон и 1 или 1,35% са отменени.
ІII. 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 2018 г. е 41.28 дела месечно
(6935 дела за разглеждане и 14 щатни бройки съдии). Спрямо свършените дела
е 37,77.
Действителната натовареност, спрямо броя на разгледаните дела в съда
през 2018 г. е 53,76 дела месечно за разглеждане на съдия (за сравнение за
2017 г. - 49,43 дела и 2016 г. - 34,85 дела месечно. Действителната
натовареност през 2018 г., спрямо броя на приключените дела в съда е 49,19
дела месечно, разгледани от съдия.
В Гражданско отделение на РС - Ямбол са определени общо 7 състава,
като през целия отчетен период работят 5 и по-малко състави. С оглед
относително изравняване натовареността на всички съдии, в периода
01.01.2018 г. - 30.09.2018 г., заявленията за издаване на заповеди за изпълнение
в производството по чл. 410 от ГПК, се разглеждат от съдиите от Гражданско и
Наказателно отделение, като от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. се разпределят
само между съдиите от Наказателно отделение. При това положение,
действителната месечна натовареност на съдиите от гражданско отделение
през 2018 г., спрямо броя на гражданските дела за разглеждане, без тези по чл.
410 ГПК (разгледани от съдии от наказателно отделение) е 65,59 дела месечно
на съдия, а спрямо броя на всички свършени дела е 57,71 дела месечно на
съдия.
В наказателно отделение на РС - Ямбол, са определени общо 7 състава,
като през целия отчетен период работят 6 и по-малко състави, поради излизане
на съдия Несторова в отпуск по майчинство и изключване на съдия Василев от
разпределението във връзка с разглеждане на НОХД 1446/2017 г. (делото за
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взривовете на „Петолъчката”). Натовареността на съдиите от наказателно
отделение по щат, спрямо общия брой на всички наказателни дела за
разглеждане за 2018 г. е 17,94 дела месечно на съдия, а натовареността по щат
на наказателните съдии, спрямо свършените наказателни дела през 2018 г. е
16.26 дела месечно на съдия. Общата действителна натовареност на съдиите от
наказателно отделение, спрямо общия брой на всички разгледани от тях дела
за 2018 г. (наказателни и ЧГД по чл. 410 ГПК) е 44,38 дела месечно на съдия, а
спрямо свършените дела - 42,43 дела месечно на съдия.
Служба „Държавно съдебно изпълнение” в Районен съд - Ямбол
Постъпилите дела в служба ДСИ при ЯРС през 2018 г. са 1275 дела.
Общият брой на несвършените изпълнителни дела в служба ДСИ при ЯРС към
края на отчетения период е 5343 дела, включително и образувани в предходни
периоди, при 4640 бр. дела за 2017 г.
Общо свършените дела от ДСИ при Районен съд - Ямбол за 2018 г. са
821 бр., от които 573 бр. прекратени, поради реализиране на вземането, 216 бр.
са прекратени по други причини и 32 бр. изпратени на друг съдебен
изпълнител.
При осъществяване на своята дейност ДСИ през изминалата 2018 г. не са
извършвали публични продажби на движими вещи. Извършени са 54 публични
продажби на недвижими имоти по изпълнителни дела.
Срещу действията на ДСИ през отчетения период са подадени 12 жалби,
от които е уважена само една.
Постъпленията през 2018 г. в служба „Държавно съдебно изпълнение“
при ЯРС са 734 090 лв., от които са изплатени на взискатели 680 576 лева. За
сравнение, постъпленията от дейността на службата за 2017 г. са 1 128 521 лв.,
а за 2016 г. - 1 569 641 лв.
Видно от горепосочените цифри се наблюдава лек спад на броя на
заведените изпълнителни дела, спрямо 2017 г., но има увеличение спрямо 2016
г. Увеличение се наблюдава и при броя на прекратените дела, поради
удовлетворяване на взискателите и цялостното реализиране на вземането.
Относително постоянният брой новообразувани дела през последните години
показва запазване на тенденцията за пренасочване на взискатели от ЧСИ към
ДСИ при РС - Ямбол.
Съдии по вписванията в Районен съд - Ямбол
За периода от 02.01.2018 г. до 31.12.2018 г. съдиите по вписванията
извършват 9374 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания, съгласно
изискванията на Правилника за вписванията и Закона за собствеността и са
постановили 8 бр. отказа. Издадени са 3791 бр. удостоверения, 677 бр.
заверени преписа и 2083 бр. незаверени преписа (общо 2760 бр. преписа),
справки - общо 1091 бр., включително и за държавни органи. Общият брой
удостоверения, преписи и справки е 7642 бр.
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В сравнение с предходните две години, през 2018 година се отчита
незначителен спад в броя на вписванията, отбелязванията и заличаванията и на
броя на издадените преписи и удостоверения.
Бюро „Съдимост” в РС - Ямбол
През 2018 г. в Бюро „Съдимост” при Районен съд - Ямбол са издадени
9688 броя свидетелства за съдимост и 2228 броя справки за съдимост.
IV. СЪСТОЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА
В РАЙОНЕН СЪД - ЯМБОЛ ЗА 2018 ГОДИНА
В 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, правно-информационната
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 не могат да покрият напълно, 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 може да бъде оценено като много добро. Обновяването на системния
софтуер е крачка към подобряване на функционалността и сигурността на
системата.
V. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД - ЯМБОЛ
През 2018 г. продължи провеждането на общи събрания на съдиите от
ЯРС 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 са
усъвършенствани разработените и въведени вътрешни нормативни документи.
През 2018 г. ЯРС за поредна година участва в изпълнението на приетата
от Висшия съдебен съвет образователна програма „Съдебна власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
Магистрати от Районен съд - Ямбол изнасят лекции в МГ „Атанас Радев“, гр.
Ямбол на различна правна тематика
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И през настоящата година продължава традицията за провеждане на Дни
на отворени врати в органите на съдебната власт. Програмата е изпълнена с
редица 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
делата. В деня на отворени врати е проведена „ескейп стая“ на правна
тематика, с участие на ученици от ПМГ „Ат. Радев“ и ПГИ „Г. С. Раковски“,
като подобна инициатива се провежда за първи път в страната.

РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии, ДСИ и СВ
В периода 01.01.2018 - 31.12.2018 година, утвърдената щатна численост
на магистратите в Районен съд - Елхово, е 4 районни съдии, в т.ч.
административен ръководител - председател - 1 щ. бр. и 3 щ. бр. районни
съдии, като щатът е запълнен изцяло.
В РС - Елхово, през 2018 година, работи един държавен съдебен
изпълнител и един съдия по вписванията, като щатът е запълнен изцяло.
Съдебна администрация
Утвърдената щатна численост на съдебните служителите в РС - Елхово е
16 щ. бр. Съдебната администрация се ръководи от административен секретар
и е организирана в обща и специализирана администрация.
В РС - Елхово съотношението съдии (в т. ч. и ДСИ и СВ) към съдебни
служители е 1/2,67.
ІІ. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Общият брой на делата за разглеждане през 2018 година в РС - Елхово е
1705, от които 1024 граждански дела и 681 наказателни дела. В сравнение с
предходните две години се отчита увеличаване на броя на делата спрямо 2017
г. - със 76 дела и спрямо 2016 г. - със 177 дела.
Броят на свършените дела през отчетната година е 1476, от тях 935
граждански и 541 наказателни. Спрямо предходните две години е налице
увеличаване на приключените дела – с 40 броя спрямо 2017 г. и със 125 спрямо
2016 г. Движението на този показател е свързано с по-високото постъпление на
дела през отчетния период, спрямо 2017 г. и 2016 г.
От всички свършените дела през 2018 г., 1299 дела или 88% са
приключили в 3-месечен срок.
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1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2018 г. общият брой на наказателните дела за разглеждане е 681
бр., общо приключените дела са 541 бр., от тях приключени в тримесечен срок
са 412 бр. или 76 %.
ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Наказателни общ характер дела
През 2018 г., броят на наказателните общ характер дела за разглеждане е
203 бр. От всичките свършени 135 бр. НОХД, приключили в срок до три
месеца са 90 дела или 67 % от общия брой. Със съдебен акт по същество са
приключили 44 бр. НОХД. Прекратените дела са 91, като от тях 16 са
прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване на делото,
внесено така от Районна прокуратура - Елхово (по чл.382 НПК) и 67 са
прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване на делото,
след внесен Обвинителен акт (по реда на чл. 384 НПК). Общо 7 дела са
прекратени на основание чл. 249, вр. чл. 248, ал. 1, т. 3 от НПК и върнати на
прокуратурата, поради допуснати на досъдебното производство отстраними
съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на
процесуалните права на обвиняеми, на пострадали или на техните наследници,
и 1 дело е прекратено по други причини.
Най-големият брой дела за разглеждане са по Глава ХІ от НК
„Общоопасни престъпления“ - 72 дела, следвани от тези по Глава
„Престъпление против собствеността“ - 55 дела.
Наказателни частен характер дела
През 2018 г., броят на наказателните частен характер дела за
разглеждане в РС - Елхово е 16 бр., от които 11 бр. дела са приключени.
Дела по 78а от НК
През 2018 г. са разгледани 11 дела, от които свършените са 9 бр. дела.

Частни наказателни дела
Разгледани са 246 частни наказателни дела, от тях свършени са 242 дела.
Частни наказателни дела - разпити
Проведени са 30 разпита пред съдия в досъдебното производство.
Административно наказателен характер дела
През 2018 г. са разгледани 175 бр., свършени са общо 114 бр. АНД.
Бързи производства
Общият брой на бързите производства, свършени в Районен съд Елхово през 2018 г. е 46 бр.
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Съкратено съдебно следствие
Свършените НОХД дела, с прилагането на съкратено съдебно следствие
за 2018 г., са 3 бр.
СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
Най-големият брой съдени и осъдени лица за 2018 година са тези, по
Глава V от НК „Престъпление против собствеността“ - съдени са 131 лица,
осъдени са 129 лица, следвани от тези по Глава VІІІ от НК „Престъпления
против дейността на държавни органи, обществени организации и лица,
изпълняващи публични функции“ – съдени са 64 лица, осъдени са 63 лица.
БРОЙ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА
През 2018 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС - Елхово е
270. От тях 4 лица са оправдани, осъдените лица са 266, в това число 18
непълнолетни.
Налице е тенденция за увеличаване броя на съдените, съответно осъдени
лица в РС - Елхово, в сравнение с предходните две години.
ОБЩ БРОЙ ПРИСЪДИ. ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ
През 2018 г., в Районен съд - Елхово са разгледани общо 203 бр. НОХД.
Свършените наказателни дела от общ характер през отчетния период са 135.
Постановени са 135 съдебни акта, (присъди и определения по споразумения за
решаване на делото) от които 131 бр. осъдителни и 4 бр. изцяло оправдателни
акта.
2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2018 г., общо разгледани в Районен съд - Елхово са 1024
граждански дела, като 78 бр. от тях са останали висящи от 2017 г., а
новообразуваните са 946 броя. Свършените дела са общо 935 бр., от които със
съдебен акт по същество – 842 дела. Видно от данните за отчетния период в
сравнение с предходните такива е налице увеличаване на броя на образуваните
и разгледани дела.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ
Най-голям брой дела през 2018 година са тези за разглеждане на искове
по СК - 152 дела и облигационни искове - 83 броя, следвани от установителни
искове - 50 броя, делби - 27 броя, вещни искове - 14 броя и 2 дела по Кодекса
на труда. През отчетния период е разгледано 1 административно дело.
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Частни граждански дела
През отчетния период са разгледани 68 частни граждански дела. Общият
брой на свършените дела е 68, от които 67 дела са приключени с акт по
същество и по 1 дело производството е прекратено по други причини.
Частни граждански дела - заповедни производства
Общо за разглеждане през 2018 г. дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са 621
бр. Приключени са 617, от които с акт по същество са приключили 585 дела.
По 32 дела производството е прекратено по други причини.
Частни производства - регламенти
Общият брой на тези частни граждански дела за разглеждане е 4, които
са свършени.
Други граждански дела
В Районен съд - Елхово, през 2018 г. са разгледани общо 2 други
граждански дела. Общо свършените дела са 2, приключили с акт по същество.
ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2018 г. 93 бр. са прекратени. От тях 16 са приключени със спогодба,
а 77 дела са прекратени по други причини. Основните причини за
прекратяването на делата, извън постигнатите спогодби, са оттегляне на иска,
отказ от 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 края на 2018 г. в РС - Елхово остават несвършени стари 15 бр. дела.
Несвършените в срок от една до три години са 13 броя, а несвършените в срок
от три до пет години са 2 броя. 11 от делата са делбени производства, 2 бр. от
които образувани през 2015 г., 4 бр. образувани през 2016 г. и 5 дела,
образувани през 2017 г. Две от делата, образувани през 2017 г. са с предмет
установителен иск по чл. 422 от ГПК. Едно от делата, образувано през м. юли
2017 г. е гражданско от административен характер и 1 от делата е с предмет
облигационен иск с правно основание чл. 26 от ЗЗД.
3. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Обжалвани присъди и решения
Общо обжалвани през 2018 г. са 95 решения и присъди, постановени от
съдиите от РС - Елхово. От тях 10 или 10,31 % са отменени.
Обжалвани определения
Общо обжалвани през 2018 г. са 32 определения. От тях 1 или 3,70 % са
отменени.
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НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ В РС - ЕЛХОВО
Средната щатна натовареност на съдиите в РС - Елхово, спрямо броя на
всички дела за разглеждане в РС - Елхово през 2018 г. е 35,52 дела месечно,
спрямо свършените дела е 30,75 дела.
Действителната натовареност е 36,28 бр. дела месечно за разглеждане на
съдия, а спрямо броя на свършените дела е 31,40 бр. дела месечно.
В РС - Елхово няма обособени отделения - гражданско и наказателно,
като всички съдии разглеждат граждански и наказателни дела при еднаква
натовареност - 100%.
СЛУЖБА „ДЪРЖАВНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ“
Постъпилите дела в служба ДСИ при ЕРС през 2018 година са 398 дела,
свършените са 314 бр. Събраните суми през 2018 година по изпълнителни дела
са 184 313 лева, в т.ч. суми по изпълнителни листове - 119 802 лева. Налице е
увеличаване броя на заведените изпълнителни дела, спрямо 2017 и 2016
година.
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Извършени са 2781 бр. вписвания, 80 бр. отбелязвания, 461 бр. справки.
Издадени са 263 удостоверения, 384 преписи, няма постановени откази.
През отчетния период се наблюдава намаление на броя на извършените
вписвания, отбелязвания и заличавания, както и на броя на издадените
удостоверения. Издадените преписи и справки на държавни органи запазват
относително постоянна стойност, спрямо предходната година.
БЮРО „СЪДИМОСТ“
През 2018 година са издадени 1706 броя свидетелства за съдимост и 875
броя справки за съдимост.

РАЙОНЕН СЪД - ТОПОЛОВГРАД
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии, ДСИ и СВ.
През 2018 г., утвърдената щатна численост на магистратите в Районен
съд - Тополовград е 2 районни съдии, в т.ч. председател. В Районен съд Тополовград не са обособени колегии за разглеждане на делата, предвид
малкия брой съдии, характера и вида на постъпилите дела и невъзможността
да се обособят такива колегии.
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В РС - Тополовград през 2018 г. работят един държавен съдебен
изпълнител и един съдия по вписванията.
Съдебна администрация.
Утвърдената щатна численост на съдебните служителите в РС Тополовград е 11 щ. бр. Съдебната администрация е организирана в обща и
специализирана администрация.
В РС - Тополовград съотношението съдии /в т.ч. и ДСИ и СВ/ към
съдебни служители е 1/2.7.
II. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛА
Общият брой на делата за разглеждане през 2018 г. в РС - Тополовград е
632, от които 455 граждански дела и 177 наказателни дела. В сравнение с
предходните две години се отчита увеличаване броя на делата - спрямо 2017 г.
- със 70 дела и спрямо 2016 г. - със 146 дела.
Броят на свършените дела през отчетната година е 571, от тях 428
граждански и 143 наказателни. През 2017 г. свършените дела са 534, а през
2016 г. са 457. Спрямо предходните две години е налице значително
увеличаване на приключените дела - с 37 броя спрямо 2017 г. и със 114 бр.
спрямо 2016 година. Увеличаването на този показател е свързано с повисокото постъпление на дела през отчетния период. От всички свършени дела
през 2018 г., 571 дела или 95% са приключени в 3-месечен срок.
1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2018 г. общият брой на наказателните дела за разглеждане е 177
бр., общо приключените са 143 бр., от тях в тримесечен срок 89%.
ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Наказателни общ характер дела
През 2018 г., броят на наказателните общ характер дела за разглеждане е
40 бр., свършени са 37 НОХД, в срок до три месеца 89%.
Със съдебен акт по същество са приключени 11 НОХД и 26 прекратени,
основно поради споразумения и 1 бр. прекратено по други причини.
Най-големият брой дела за разглеждане са по глава V от НК –
„Престъпления против собствеността“ - 11 бр. и по глава ХІ от НК
„Общоопасни престъпления” - 11 дела, следвани от тези по глава VIII от НК
„Престъпление против дейността на държавните органи и обществените
организации” - 9 дела.
Наказателни частен характер дела.
През 2018 г. общият брой на делата за разглеждане е 3, от които общо
приключените дела са 3.
53

Дела по 78а от НК.
През 2018 г. са разгледани 10, от които свършени през годината са 8 бр.
дела.
Частни наказателни дела.
Разгледани са 58 частни наказателни дела. Свършени са 55 дела.
Административно-наказателен характер дела.
През 2018 г. са разгледани общо 66 бр. АНД. Свършени са 40 бр. дела.
Останалите несвършени дела са 26 бр., като повечето от тях са постъпили в
края на 2018 г.
Бързи производства.
Постъпили и разгледани са 19 бр., като тук е налице завишение, спрямо
предходни периоди (16 бр. за 2017 г. и 9 бр. за 2016 г.).
Съкратено съдебно следствие.
Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно следствие
за 2018 г. са 2 броя, (при 1 бр. за 2017 г.)
СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.
Най-големият брой съдени и осъдени лица за 2018 г. са тези по глава
VIII от НК „Престъпление против дейността на държавните органи и
обществените организации” - 14 съдени лица, осъдени 14 лица, следвани от
тези по V от НК „Престъпления против собствеността“ – съдени лица 13 и
осъдени 13 лица, по глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления” са съдени 12
лица и осъдени 10 лица.
БРОЙ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА
През 2018 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС - Тополовград
е 46. От тях оправдани 2 лица, осъдените лица са 44, в това число
непълнолетни 1. Налице е намаляване броя на съдените, съответно осъдени
лица в РС - Тополовград за последните три години.
ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ
През 2018 г. в Районен съд - Тополовград са постановени 37 съдебни
акта (присъди и определения по споразумения за решаване на делото), от
които 36 осъдителни. Има постановена една оправдателна присъда.
2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2018 г., общо разгледани в ТРС са 455 граждански дела, а
свършените дела са общо 428 бр., от които със съдебен акт по същество -375
дела. Налице е увеличаване броя на приключените граждански дела през 2018
г., спрямо 2017 г. с 50 дела и спрямо 2016 г. със 119 дела.
54

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ
Най-голям брой дела през 2018 г. са тези, за разглеждане на искове по
СК - 48 дела и установителни искове - 20 броя, облигационни искове - 15 бр.,
делби и искове по ЗН - 13 бр., искове по КТ - 3 бр. и вещни искове - 2 бр.
Частни граждански дела
През отчетния период са разгледани 40 частни граждански дела,
свършени са 40, от които 29 дела са приключени с акт по същество и 11 дела са
прекратени.
Частни граждански дела – заповедни производства
Общо за разглеждане през 2018 г. дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са 313
бр., приключени са 312, от които с акт по същество, са приключени 285 дела.
Частни производства - регламенти
През отчетния период в ТРС е постъпило 1 бр. от този вид дела, което е
свършено.
Други граждански дела
През отчетния период в Районен съд - Тополовград няма постъпили от
този вид дела.
ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2018 г. 53 бр. са прекратени 2 по спогодба, а 51 дела са прекратени
по други причини - 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 - Тополовград през 2018 г. има неприключени 27 бр. дела,
постъпили в края на 2018 г., с изтекъл срок от първото образуване на делото до
три месеца и 2 бр. дела (делби) образувани и останали несвършени от 2017
година.
3. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Обжалвани присъди и решения
Общо обжалвани през 2018 г. са 7 решения и присъди, постановени от
съдиите от РС - Тополовград. През отчетния период са върнати от въззивна
инстанция 11 съдебни акта. От тях 8 са потвърдени 73%, 3 бр. (27%) са
потвърдени в едната част и в друга част отменени и е постановен акт по
същество.
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Обжалвани определения
Обжалваните определения през 2018 г. са 11 бр. Върнати от въззивна
инстанция са 11. От тях 6 бр. са потвърдени изцяло, 4 бр. са изцяло отменени и
1 бр. изменен в наказателната част.
НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ В РС - ТОПОЛОВГРАД
Средната щатна натовареност, както и действителната натовареност на
съдиите в РС - Тополовград, спрямо броя на всички дела за разглеждане е
26,33 дела, спрямо свършените дела e 23,79.
СЛУЖБА „ДЪРЖАВНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ”
Постъпилите дела в служба ДСИ при РС - Тополовград през 2018 г. са 52
дела, свършените са 39 бр. и са налице постъпления от 70 386 лева.
Налице е намаляване броя на заведените изпълнителни дела спрямо 2017
г. с 13 бр. и увеличаване спрямо 2016 г. с 36 бр.
СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
Извършените вписвания, отбелязвания и заличавания са общо 899 бр.,
издадени удостоверения, преписи и справки на държавни органи - 415 бр.
общо (64 бр.удостоверения, 79 бр. преписи и 272 бр. справки на държавен
орган), постановени откази - 3 бр.
През отчетния период се наблюдава увеличение на броя на извършени
вписвания, отбелязвания и заличавания и минимално намаление на броя на
издадените удостоверения, преписи и справки на държавни органи.
Нотариалните удостоверявания са 2957 бр. при 1770 бр. за 2017 г. От
месец октомври се води общ регистър на нотариални удостоверявания на
подписи и удостоверявания на съдържание на документи.
В съда са изведени и изпратени 40 бр. нотариални покани и са вписани
18 бр. откази от наследство.
БЮРО „СЪДИМОСТ”
През 2018 г. в Бюро „Съдимост” при ТРС са издадени 1376 бр.
свидетелства за съдимост и 1662 бр. справки за съдимост.
През 2018 г. в РС - Тополовград не е допуснато 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 изводът, че в РС - Тополовград през отчетния
период се запазва постигнатото високо качество и срочност в
правораздаването и дейността на съдебната администрация.
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ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА В
СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ
През 2018 г. са постигнати отлични 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 Апелативен съд - Бургас на Окръжен съд - Ямбол и проверките,
извършени от Окръжен съд - Ямбол на Районен съд - Ямбол, Районен съд Елхово и Районен съд - Тополовград, може да се направи извод, че в отчетния
период, всички окръжни и районни съдии, държавни съдебни изпълнители,
съдиите по вписванията и съдебните служители, целенасочено полагат
адекватни усилия за подобряване на организацията, качеството, бързината и
ефективността на административната и правораздавателната дейност в
съдебния окръг, при отстояване на принципите на прозрачност и
независимост. През отчетната 2018 г. в съдебния окръг делата се отлагат в
много редки случаи и винаги основателно, с мотивирано определение на съда,
като новото насрочване става в кратки срокове, при спазване разпоредбите на
ГПК и НПК. От всички разгледани през годината дела в инструктивно
определените срокове, съдиите приключват 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 срокове, 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
окръг.
Всичко постигнато през 2018 година дава основание за увереност, че
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
обществеността информация, както и на прозрачността на съдебните
процедури. Подобряване на публичния образ, запазване на високите резултати
в правораздавателната и административна дейност на съдилища от съдебния
район на Окръжен съд - Ямбол и през новия отчетен период, ще бъдат
приоритети в дейността, с цел - изпълнение на основната мисия на съдебната
власт - утвърждаване върховенството на Закона.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ:______________
(Васил Петков)
гр. Ямбол
22.02.2019 година
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