ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД - ПЪРВОМАЙ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

УВОД
Като орган на съдебната власт Районен съд – Първомай осъществява
правораздаването в съдебния район, включващ 17 населени места в община
Първомай (24830 жители) – град Първомай (12860 жители) и селата Караджалово,
Бяла река, Езерово, Воден, Православен, Драгойново, Буково, Искра, Брягово,
Татарево, Градина, Крушево, Дълбок извор, Виница, Поройна и Добри дол (с общо
11970 жители) – по данни от 17.04.2015 година на Националния статистически
институт, т.е. правораздаването за 24830 жители на общината се осъществява от
двама магистрати с администрация от 10 служители по щат. Работата на съда е
насочена към защитата на правата и законните интереси на гражданите,
юридическите лица и държавата, към точното и еднакво прилагане на законите
спрямо всички.
Върху броя и характера на образуваните в съда дела влияние оказват
спецификата на социално-икономическите условия и процеси в съдебния район и
страната.
През отчетната 2016 година се работи в обстановка на продължаване на
реформата в съдебната система с оглед на повишаването на професионализма,
отчетността и ефективността във връзка с хармонизиране на националното право с
правото на Европейския съюз. Приоритетни задачи в работата на Районен съд Първомай като структурно звено от съдебната система в страната продължават да
бъдат:
 качественото и срочното решаване на постъпилите и образуваните в съда
дела;
 цялостното качествено и своевременно съдебно-административно
обслужване на гражданите;
 законосъобразното и ефективното изразходване на финансовите
средства;
 създаването на равни възможности за професионална изява и развитие
на кадрите;
 стриктното съблюдаване на изискванията за защита на личните данни и
класифицираната информация;
 стриктното съблюдаване на установения вътрешен ред.
Настоящият отчетен доклад е изготвен в изпълнение на чл. 80, ал. 1, т. 2, буква
А от Закона за съдебната власт, съгласно Решение на Висшия съдебен съвет от
13.12.2010 година (Протокол № 44 от заседание на Комисията по правните въпроси
на ВСС), Указания с писмо изх. № 91-00-009 / 19.01.2010 година на Председателя на
Комисията по правните въпроси към ВСС, Указания с писмо изх. № 634 / 13.01.2011
година, писмо изх. № 1105 / 18.01.2013 година и Писмо № 1522 / 30.01.2014 година
на Председателя на Окръжен съд – Пловдив.

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА
1.1. СЪДИИ, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
До 10.04.2012 година в Районен съд - Първомай по щатно разписание има
трима съдии, един от които е председател, един държавен съдебен изпълнител и
един съдия по вписванията. Делата се разглеждат от три състава с титуляри: съдия
Елена Калпачка, първи състав, съдия Матей Златанов, втори състав, съдия
Спасимир Здравчев, трети състав.

Поради преместване на съдия Елена Калпачка на работа в Районен съд –
Асеновград от 02.04.2012 година с Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол
№ 15 на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт числеността на
съдиите е намалена с една щатна бройка от датата на вземане на Решението.
На 28.09.2012 година съдия Матей Златанов депозира Заявление за
освобождаване на заеманата длъжност, а на 06.12.2012 година с Решение по
Протокол № 52 на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона
за съдебната власт същият е освободен от заеманата длъжност съдия в Районен
съд – Първомай, считано от датата на вземане на Решението.
След провеждане на конкурс, съгласно т. 2 от Решение по Протокол № 52 от
06.12.2012 година на Висшия съдебен съвет на основание чл. 171 от Закона за
съдебната власт съдия Спасимир Здравчев е назначен на длъжността
административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай и
встъпва във втори мандат.
Със Заповед № 1 / 02.01.2013 година на Председателя на Районен съд –
Първомай за титуляр на първи съдебен състав е определен съдия Спасимир
Здравчев, на втори съдебен състав – магистратът, назначен на свободната щатна
бройка, или съдия, командирован от равен по степен съд в съдебния район на
Окръжен съд – Пловдив, а трети съдебен състав е заличен, поради намаляване на
числеността с една щатна бройка съдия.
С Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 12 / 28.03.2013 година е
обявена свободната длъжност съдия в Районен съд – Първомай, която да се заеме
след конкурс за първоначално назначаване. С Решение на Висшия съдебен съвет
по Протокол № 26 / 04.07.2013 година, обнародвано в брой 63 от 16.07.2013 година
на Държавен вестник, на основание чл. 180, ал. 1 от Закона за съдебната власт е
обявен конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободната длъжност
съдия в Районен съд – Първомай, след приключването на който с Решение на
Висшия съдебен съвет по Протокол № 50 / 12.12.2013 година на основание чл. 160
от Закона за съдебната власт на длъжност съдия в Районен съд – Първомай е
назначена София Сотирова Монева, считано от датата на встъпване в длъжност –
25.04.2014 година, от когато по силата на Заповед № 30 от същата дата на
Председателя на Районен съд – Първомай тя оглавява втори съдебен състав.
Разпределението на делата се извършва съобразно поредността на
постъпването им според принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределяне между титулярите на съдебните състави.
При определяне на процентното отношение на броя дела, които следва да се
разгледат от всеки един съдия докладчик, Председателят на съда се ръководи от
постъпилите през предходния отчетен период, които са: за 2013 година - 236
наказателни, в т.ч. административнонаказателни производства, и 540 граждански, от
които 337 заповедни производства, за 2014 година - 210 наказателни, в т.ч.
административнонаказателни производства, и 488 граждански, от които 303
заповедни производства, а за 2015 година - 289 наказателни, в т.ч.
административнонаказателни производства, и 559 граждански, от които 358
заповедни производства.
Делата, образувани от постъпващите книжа, се разпределят между двама
съдии, като съдия Спасимир Здравчев поема основно разглеждането на
наказателните дела, а вторият съдия (командирован до провеждане на конкурс и
заемане на свободната длъжност съдия, а след 20.04.2014 година съдия София
Монева) – на гражданските.
За равномерност на натоварването на магистратите процентното съотношение,
залегнало в електронното определяне на съдия докладчик до 20.04.2014 година, е:

СЪДИЯ
ВИД ДЕЛО

Граждански

СПАСИМИР
ЗДРАВЧЕВ

КОМАНДИРОВАН
СЪДИЯ

-

100 %

Заповедно производство

100 %

100 %

Наказателни

100 %

-

Граждански и наказателни (при отвод, връщане за
ново разглеждане и др.)

100 %

100 %

По искания на Председателя на Районен съд – Първомай Председателят на
Окръжен съд – Пловдив командирова магистрати да изпълняват длъжността съдия в
Районен съд – Първомай на незает щат:
 със Заповед № ЛС 3 / 04.01.2013 година – съдия Елена Захариева
Калпачка от Районен съд – Асеновград за периода от 07.01.2013 година до
07.04.2013 година;
 със Заповед № ЛС 119 / 02.04.2013 година – съдия Невена Тодорова
Кабадаиева от Районен съд – Асеновград за периода от 08.04.2013 година до
30.06.2013 година;
 със Заповед № ЛС 307 / 28.06.2013 година – съдия Росица Тодорова
Кюртова от Районен съд – Асеновград за периода от 01.07.2013 година до
30.09.2013 година;
 със Заповед № ЛС 530 / 30.09.2013 година – съдия Павел Тодоров Павлов
от Районен съд – Пловдив за периода от 07.10.2013 година до 31.12.2013 година,
като със Заповед № ЛС 724 / 30.12.2013 година е удължен срокът на
командировката, считано от 01.01.2014 година до заемане на свободния щат от
съдия, съгласно резултатите от обявения от ВСС конкурс.
След встъпване в длъжност на съдия София Монева със Заповед № 30 от
25.04.2014 година на Председателя на Районен съд – Първомай от 28 април до края
на 2014 година делата, образувани от постъпващите в съда книжа, се разпределят
между съдиите при спазване на принципа за случаен избор в процентно
съотношение, както следва:
СЪДИЯ
ВИД ДЕЛО

Граждански

СПАСИМИР
ЗДРАВЧЕВ

СОФИЯ
МОНЕВА

-

100 %

80 %

20 %

Наказателни

100 %

-

Граждански и наказателни (при отвод, връщане за
ново разглеждане и др.)

100 %

100 %

Заповедно производство

През 2015 година и през 2016 година (със Заповед № 1 от 05.01.2015 година и
със Заповед № 1 от 04.01.2016 година на Председателя на Районен съд –
Първомай) делата, образувани от постъпващите в съда книжа, се разпределят
между съдиите при спазване на принципа за случаен избор в процентно
съотношение, както следва:

СЪДИЯ
ВИД ДЕЛО

Граждански

СПАСИМИР
ЗДРАВЧЕВ

СОФИЯ
МОНЕВА

-

100 %

Заповедно производство

100 %

100 %

Наказателни

100 %

-

Граждански и наказателни (при отвод, връщане за
ново разглеждане и др.)

100 %

100 %

При посоченото процентно разпределение през 2015 година от общо 848
постъпили дела в Районен съд – Първомай на съдия Спасимир Здравчев са
разпределени 435 дела, а на съдия София Монева - 413 дела, а през 2016 година от
общо 1029 постъпили дела в Районен съд – Първомай на съдия Спасимир Здравчев
са разпределени 551 дела, а на съдия София Монева - 478 дела.
В Районен съд – Първомай от 06.01.2004 година Съдия по вписванията е
Даниела Терзиева, а от 26.11.2001 година Държавен съдебен изпълнител - Росица
Тотева.
През отчетния период липсват промени в ръководния състав, няма и
преназначения, поощрени или наказани съдии по реда на Закона за съдебната
власт, както и такива, спрямо които е приложен чл. 327 от Закона за съдебната
власт.
Съдия Спасимир Здравчев е с ранг съдия в апелативен съд (с Решение по
Протокол № 41 / 11.11.2010 година), за него за периода 20.07.2010 година –
30.09.2014 година е проведено периодично атестиране на основание чл. 196, ал. 2
от Закона за съдебната власт и със свое Решение по т. 32.1. от Протокол № 7 /
12.02.2015 година на основание чл. 206 от Закона за съдебната власт Висшият
съдебен съвет приема комплексна оценка „Много добра”.
1.2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Щатното разписание на Районен съд – Първомай включва 11 щатни бройки за
съдебни служители, заети към края на 2013 година.
Заради налагане на дисциплинарно наказание уволнение със Заповед № 21 /
02.03.2011 година и прекратяване на трудовото правоотношение със съдебен
служител в Съдебноизпълнителната служба, както и поради преместване на съдия
Елена Калпачка на работа в Районен съд – Асеновград и намаляване на
магистратската численост на съда от 10.04.2012 година с една щатна бройка конкурс
за съдебен деловодител в Съдебноизпълнителната служба (след дадено от
Висшият съдебен съвет съгласие за заемането на свободния щат с Решение по
Протокол № 13 от 29.03.2012 година) не е проведен, а със Заповед № 133 /
12.12.2012 година на Председателя на съда е разпоредено от 01.01.2013 година
функциите на съдебен деловодител в Съдебноизпълнителна служба при Районен
съд – Първомай да се изпълняват от Таня Стойчева Петрова, съдебен секретар.
В началото на 2013 година щатното разписание на Районен съд – Първомай
включва 13 щатни бройки за съдебни служители – работят 12 лица, а един щат е
незает – за съдебен деловодител в Съдебноизпълнителна служба.
По предложение на административния ръководител на съда с Решение на
Висшия съдебен съвет по Протокол № 22 / 06.06.2013 година щатната численост на
Районен съд – Първомай е намалена с една длъжност съдебен секретар, считано
от датата на вземане на решението, и е дадено съгласие за трансформиране на
длъжност съдебен секретар в длъжност главен специалист. Със Заповед № 79 /
28.06.2013 година на Председателя на съда от 01.07.2013 година са преназначени
двама съдебни служители: Атанаска Ангелова Гаджева-Иванова от длъжност

съдебен секретар на длъжност главен специалист, а Таня Стойчева Петрова от
длъжност
съдебен
секретар
на
длъжност
съдебен
деловодител
–
съдебноизпълнителна служба.
С Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31 / 25.07.2013 година
щатната численост на Районен съд – Първомай е намалена с една свободна щатна
бройка за съдебен служител за длъжността съдебен деловодител –
съдебноизпълнителна служба, считано от датата на вземане на решението, както и
с една заета щатна бройка за съдебен служител за длъжността съдебен секретар.
Със Заповед № 96 / 26.07.2013 година на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда е прекратено трудовото отношение на съдебния деловодител –
архивар Добринка Костадинова Георгиева по нейна молба, считано от 26.07.2013
година, със Заповед № 97 / 26.07.2013 година е съкратена заетата щатна бройка
съдебен деловодител в съдебноизпълнителна служба, а със Заповед № 98 /
26.07.2013 година Таня Стойчева Петрова е преназначена от длъжност съдебен
деловодител – съдебноизпълнителна служба на длъжност съдебен деловодител архивар.
По искане на административния ръководител на съда с Решение по Протокол №
43 / 07.11.2013 година Висшият съдебен съвет отлага до 02.07.2014 година
изпълнението на т. 4.2.7. от Решение по Протокол № 31 / 25.07.2013 година за
намаляване на щатната численост с една заета щатна бройка за съдебен служител
за длъжността съдебен секретар, предвид обстоятелството, че в Районен съд Първомай работи съдебен служител, който придобива право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст на 01.07.2014 година.
Със Заповед № 5 / 30.01.2014 година на Председателя на съда на основание чл.
153, ал. 2 от Правилника за администрацията в районните, окръжните,
административните, военните и апелативните съдилища (отм. 01.02.2014 година)
във връзка с Класификатор на длъжностите в администрацията на основание чл.
341 от ЗСВ, утвърден с Решение на ВСС по Протокол № 29 / 12.07.2012 година с цел
предстоящо изпълнение на § 1 и § 4 от Преходни и заключителни разпоредби във
връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилник за администрацията в съдилищата (обн. ДВ, бр. 8 /
28.01.2014 година), считано от 01.03.2014 година Атанаска Ангелова ГаджеваИванова от длъжност главен специалист е преназначена на длъжност
административен секретар, а Петя Георгиева Монева - от длъжност
административен секретар на длъжност главен специалист.
В изпълнение на § 4 от Преходни и заключителни разпоредби във връзка с § 1
от Допълнителна разпоредба на Правилника за администрацията в съдилищата
(обн. ДВ, бр. 8 / 28.01.2014 година) във връзка с Класификатор на длъжностите в
администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ, утвърден с Решение на ВСС по
Протокол № 29 / 12.07.2012 година и Национална класификация на професиите и
длъжностите и съгласно т. 8.2. от Решение по Протокол № 4 / 26.01.2012 година на
Висшия съдебен съвет със Заповед № 11 / 26.02.2014 година на Председателя на
съда са трансформирани, считано от 01.03.2014 година, длъжност призовкар-чистач
в длъжност чистач и длъжност работник, поддръжка сгради - огняр в длъжност
чистач - огняр, а със Заповед № 12 / 26.02.2014 година, считано от 01.03.2014
година, Бойка Грозданова Господинова е преназначена от длъжност призовкар на
длъжност чистач, а Тенчо Атанасов Иванов от длъжност работник, поддръжка
сгради - огняр - на длъжност чистач – огняр, за което е уведомена комисия
„Съдебна администрация” при Висшия съдебен съвет.
На 30.06.2014 година на основание чл. 326, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда е
прекратено трудовото отношение на съдебния деловодител Таня Стойчева Петрова
по нейна молба, считано от 01.07.2014 година, със Заповед № 61 / 01.07.2014 година
е съкратена заетата щатна бройка съдебен секретар, считано от 02.07.2014 година,
със Заповед № 62 / 01.07.2014 година Нина Кузмова Колева е преназначена от
длъжност съдебен деловодител на длъжност съдебен деловодител - архивар, а със

Заповед № 63 / 01.07.2014 година Мария Живкова Запрянова е преназначена от
длъжност съдебен секретар на длъжност съдебен деловодител и със Заповед №
64 / 01.07.2014 година й е вменено изпълнението на функциите на деловодител в
Съдебноизпълнителната служба.
На 31.10.2014 година на основание чл. 326, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда е
прекратено трудовото отношение на чистача Бойка Грозданова Господинова по
нейна молба, считано от 01.11.2014 година.
След съкращаването на заетата щатна бройка за съдебен секретар от
02.07.2014 година протоколът в съдебните заседания се води от главен специалист
(с чиято длъжностна характеристика са вменени задължения на съдебен секретар)
и административен секретар (поради липса на съдебен секретар), а в края на
2014 година работещите на щат служители са само девет. След съдебната ваканция
осезателно се усеща липсата на достатъчно служители в администрацията, тъй като
обемът на работа нараства – въведени са в пълен обем изготвяне на електронна
папка по делата със сканиране на входящите документи, правене на съответни
записи в Единната информационна система за противодействие на престъпността,
което до края на 2014 година се извършва от административния секретар (и за
наказателните дела, постъпили от началото на 2014 година). Във връзка с
нормалното функциониране на съдебната администрация в Районен съд –
Първомай с Писмо от 15.12.2014 година е направено искане от административния
ръководител до Висшия съдебен съвет за трансформация на щат за съдебен
служител от длъжност чистач (код по НКПД 91120004) в длъжност съдебен
секретар (код по НКПД 33433004) и даване на съгласие за назначаване на един
съдебен служител на длъжността съдебен секретар след провеждане на конкурс.
За осигуряване на нормалната работа и кадровото обезпечаване с Решение по
Протокол № 2 / 15.01.2015 година Висшият съдебен съвет дава съгласие за
трансформиране на свободната длъжност чистач в длъжност съдебен секретар,
със Заповед № 9 / 30.01.2015 година е трансформирана свободната длъжност и
след провеждане на конкурс на 03.04.2015 година за съдебен секретар е назначена
Венета Желязкова Хубенова.
Предвид подадена на 06.08.2015 година молба от Тенчо Атанасов Иванов за
прекратяване на трудовото му правоотношение, поради придобиване на право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст, на същата дата е изпратено искане до
Висшия съдебен съвет за трансформация на щат за съдебен служител от длъжност
чистач-огняр (код по НКПД 91120004) в длъжност работник, поддръжка сгради,
съвместяващ и функциите на огняр, призовкар и чистач (код по НКПД 71192016).
На 07.09.2015 година трудовото правоотношение с Тенчо Атанасов Иванов е
прекратено, след дадено от Висшия съдебен съвет съгласие по т. 4.1. от Решение
по Протокол № 36 / 27.08.2015 година на Комисия „Съдебна администрация” със
Заповед № 105 / 07.09.2015 година е трансформирана свободната длъжност и след
провеждане на конкурс на 25.11.2015 година е сключено Споразумение № 10 / 2015
година, по силата на което от 01.12.2015 година за работник, поддръжка сгради,
съвместяващ и функциите на огняр, призовкар и чистач, е назначен Христо
Димитров Ников.
От 01.10.2015 година в Районен съд – Първомай е налице свободен щат за
съдебен деловодител - прекратено е трудовото отношение на Василка Петкова
Кирякова, поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
на основание чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда, за което непосредствено след
подаване на молба от нейна страна е уведомен Висшият съдебен съвет. След
провеждане на конкурс на 09.02.2016 година е сключено Споразумение № 1 / 2016
година, по силата на което от 15.02.2016 година за съдебен деловодител, е
назначена Елена Петрова Янева.
След промяната в щата на магистратския състав през 2012 година до
06.06.2013 година съотношението на тринадесетте служители към двамата съдии е

6,5, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията –
3,25. След намаляването на щатната численост с една бройка за съдебен секретар
от 01.07.2013 година до 25.07.2013 година съотношението на дванадесетте
служители към двамата съдии е 6, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и
съдията по вписванията – 3. След намаляването на щатната численост с една
незаета бройка за съдебен деловодител в съдебноизпълнителна служба от
26.07.2013 година до края на 2013 година съотношението на единадесетте
служители към двамата съдии е 5,5, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител
и съдията по вписванията – 2,75, след изпълнение на Решението на Висшия
съдебен съвет по Протокол № 43 / 07.11.2013 година от 01.07.2014 година
съотношението на десетте служители към двамата съдии е 5, а към съдиите,
държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 2,5, а от 1 ноември до
края на 2014 година съотношението на реално работещите деветима служители към
двамата съдии е 4,5, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по
вписванията – 2,25. От началото на 2015 година до 1 декември съотношението на
реално работещите осем служители към двамата съдии е 4, а към съдиите,
държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 2. След заемане на
свободния щат за работник, поддръжка сгради, до 15.02.2016 година съотношението
на реално работещите деветима служители към двамата съдии е 4,5, а към съдиите,
държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 2,25, а след
назначаването на съдебен деловодител (на 15.02.2016 година) реално работещите
десет служители се съотнасят към двамата съдии 5, а към съдиите, държавния
съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 2,5.
В работата си Председателят на съда се подпомага от административен
секретар, който е и служител по сигурността на информацията, домакин, ТРЗ,
съдебен статистик, а заради специфичните умения, които притежава, администрира
деловодната програма, системата за случайно разпределение на делата и интернет
страницата на съда, изпълнява и други функции на системен администратор (поради
липса на щат в съда), осъществява достъп до Национална база данни „Население”,
води протоколи в открити съдебни заседания (при необходимост), изпълнява
разпореждания, постановени в закрити заседания.
До края на 2016 година администрацията на Районен съд – Първомай включва
главен специалист, старши специалист-счетоводител, четирима деловодители,
съдебен секретар, призовкар-чистач и работник, поддръжка сгради.
Между служителите е налице пълната взаимна заменяемост - всеки от тях освен
преките си задължения по Правилника за администрацията в съдилищата
изпълнява и други функции, вменени с длъжностната му характеристика и
допълнително възложени му от административния ръководител.
Главният специалист изпълнява функции на съдебен секретар, касиер,
завеждащ регистратура за класифицирана информация, осъществява достъп до
Национална база данни „Население”, изпълнява и разпореждания, постановени в
закрити заседания. Деловодителят регистратор, завеждащ и „Бюро съдимост”,
деловодителят архивар и съдебният секретар освен преките си задължения поемат
останалата част от работата в общото деловодство, като със Заповед № 45 /
01.04.2016 година на съдебния секретар е вменено изпълнение на задължения на
служител в регистратура за класифицирана информация. В Съдебноизпълнителната
служба работи един деловодител, заместван по време на отпуск от деловодителя в
общото деловодство и от деловодителя архивар – работата в Службата нараства
прогресивно през последните години и заради организацията на осъществяването
на публични продажби от частни съдебни изпълнители, и заради възлагането на
събиране на съдебни вземания.
Призовкарят чистач отговаря и за кореспонденцията на съда. След заемането
на длъжността работник, поддръжка сгради, съвместяващ функции на призовкар,
чистач и огняр (тъй като съдебната палата ползва локално парно отопление),

процесът на призоваване е улеснен, заради взаимната заменяемост между двамата
служители.
Общата администрация до края на 2016 година включва единствено старши
специалист-счетоводител, който при необходимост замества деловодителя
регистратор, завеждащ и бюро „Съдимост”.
Всички служители в администрацията се включват при изготвяне на справки и
статистически форми за дейността на съда и работата на съдиите.
При осъществяването на своята дейност служителите на съда се ръководят от
Правилник за администрацията в съдилищата (обн. ДВ, бр. 8 / 28.01.2014 година) и
въведените вътрешни правила по изискванията на Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор, като изпълняват служебните си
задължения според длъжностните си характеристики. Те се справят се с работата
си, тъй като са с богат опит и отлична координация помежду си.
За добрата организация на работа на съдебната администрация и
правораздавателната дейност на съда свидетелстват резултатите от извършените
проверки:
 на 13.05.2016 година - по Заповед № РД 49 / 29.03.2016 година на
Председателя на Окръжен съд – Пловдив;
 на 13.11.2014 година - по Заповед № РД 131 / 21.10.2014 година на
Председателя на Окръжен съд – Пловдив.
1.3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
Увеличаващото се постъпление на делата през последните няколко години
изисква предприемане на мерки за промяна в щата – увеличаване на съдийския с
още един, а от там - и на съдебните служители, всеки от които за оптимизиране на
работата освен задълженията си по длъжностна характеристика изпълнява и
допълнително възложени му от административния ръководител функции. Но
конкретни предложения могат да се правят в съответствие с чл. 16 от Правила за
оценка на натовареността на съдиите (приети от Висшия съдебен съвет с Решение
по Протокол № 62 / 16.12.2015 година (изм. и доп. по Протокол № 15 / 24.03.2016
година, изм. и доп. с Решение на Съдийската колегия по Протокол № 23 / 08.11.2016
година; изм. и доп. по Протокол № 29 / 20.12.2016 година) едва през второто
полугодие на 2017 година след обобщаване на данните от справката за
натовареност по § 8 и анализ на новобразуваните през първото полугодие на 2017
година дела.

2. АНАЛИЗ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
РАЗГЛЕЖДАНЕТО. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ

НА

Постъплението на делата през отчетната 2016 година бележи значителен ръст
– образувани са 1029 дела при 848 за 2015 година, 698 за 2014 година и 776 за 2013
година, като средно на месец през 2016 година постъпват 85,75 броя (70,67 броя за
2015 година, 58,17 за 2014 година и 64,67 за 2013 година, от които 27,67 наказателни
(24,08 за 2015 година, 17,5 за 2014 година и 19,67 за 2013 година) и 58,08
граждански (46,58 за 2015 година, 40,67 за 2014
Постъпили дела
година и 45 за 2013 година).
При сравняване на четирите отчетни
периода през 2016 година броят на
постъпилите дела се увеличава с 21,34 %
спрямо 2015 година, с 47,42 % спрямо 2014
година и с 32,60 % спрямо 2013 година.
Броят на постъпилите граждански дела е
повече, отколкото през 2015 година (с 24,69 %),
2014 година (с 42,83 %) и 2013 година (с 29,07 %). Значително повишен е и ръстът
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на образуваните наказателните дела - с 14,88 % спрямо 2015 година, с 58,10 %
спрямо 2014 година и с 40,68 % спрямо 2013 година.
2.1. ПОСТЪПИЛИ, РАЗГЛЕДАНИ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА
2.1.1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2016 година постъпват общо 332 (289 за 2015 година, 210 за 2014 година и
236 за 2013 година) наказателни дела, които заедно с несвършените към началото
на отчетния период 37 (42 за 2015 година, 28 за 2014 година и 38 за 2013 година)
образуват броя на делата на производство – 369 (331 за 2015 година, 238 за 2014
година и 274 за 2013 година).
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
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Постъплението на наказателните дела зависи главно от внесените прокурорски
актове.
През отчетната година постъпват общо 209 прокурорски акта при 116 за 2014
година, 136 за 2013 година и 89 за 2012 година, съгласно приложената таблица:
ОБРАЗУВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ
ВИД НА ВНЕСЕНИЯ АКТ

Искане

Прокурорски акт, въз основа на който се образува НОХД (в това
число и споразумение по чл. 381 от НПК)
Мотивирано постановление за приложение на чл. 78а от НК
за принудителни медицински мерки по Закона за здравето и
чл. 89 от НК
за групиране – чл. 25 във връзка с чл. 23 от НК
по чл. 68 от НК
по чл. 159 – чл. 165 от НПК (без отчетените отделно по чл. 159а от НПК)
за разкриване на банкова тайна
за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража
по чл. 159а от НПК (Нов – ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) и по
чл. 250а, ал. 1 от ЗЕС (до влизане в сила на новия законов текст)
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Образувани са 120 наказателни дела от общ характер въз основа на 120 акта
на Районна прокуратура – Първомай:
 87 обвинителни акта;
 33 споразумения за решаване на делото.
В началото на 2016 година съдебното производство по образувано по
обвинителен акт през 2015 наказателно дело от общ характер е прекратено и
същото е върнато на Районна прокуратура – Първомай за отстраняване на
допуснато на досъдебната фаза съществено процесуално нарушение. По депозиран
протест Окръжен съд – Пловдив отменя разпореждането за прекратяване и връща
делото на Районен съд – Първомай за разглеждане от същия състав.

През 2016 година по един обвинителен акт е образувано наказателно дело от
общ характер, съдебното производство по което е прекратено и върнато на Районна
прокуратура – Първомай за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.
След изправяне на нередностите за ангажирането на отговорността на подсъдимия
отново е образувано наказателно дело от общ характер, което към края на отчетния
период все още е на производство.
От постъпилите 120 наказателни дела от общ характер през 2016 година (99 за
2015 година, 73 за 2014 година и 105 за 2013 година) и 6 (8 за 2015 година, 10 за
2014 година и 4 за 2013 година) останали несвършени дела към началото на
отчетния период на производство са 126 (107 за 2015 година, 83 за 2014 година и
109 за 2013 година) дела. Новообразувани са 119 дела (94 за 2015 година, 73 за
2014 година и 105 за 2013 година) - 1 е повторно внесено и образувано под нов
номер след прекратяване на съдебното производство и 1 продължава под същия
номер от 2015 година. От новообразуваните 50 (22 за 2015 година и по 12 за 2014
година и 2013 година) са бързи и незабавни производства. От наказателните дела от
общ характер със споразумение приключват 83, а с присъда 27.
Най-динамично е постъплението на дела за общоопасните престъпления – 76
(64 за 2015 година, 31 за 2014 година и 42 за 2013 година), като най-много от тях са
тези по транспорта - 71 (56 за 2015 година, 26 за 2014 година и 39 за 2013 година).
Следвани са от престъпления против собствеността – постъпили 15 при 16 за 2015
година, 22 за 2014 година и 36 за 2013 година, против дейността на държавни
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 9 (2 за
2015 година, 1 за 2013 година, 0 за 2014 година), против личността – 6 (2 за 2015
година, 3 за 2014 година и 7 за 2013 година и 4 за 2012 година) и против
стопанството – 5 (12 за 2015 година и по 11 за 2014 година и 2013 година).
Не са типични за съдебния район престъпленията против брака, семейството и
младежта - 4 (1 за 2015 година, 4 за 2014 година и 2 за 2013 година), против правата
на гражданите - 3 (3 за 2013 година, 0 за 2014 година и 2015 година), против реда и
общественото спокойствие - 1 (1 за 2015 година, 2 за 2014 година и 3 за 2013
година), документни престъпления 1 (1 за 2015 година при 0 за 2014 година и 2013
година), а през настоящия отчетен период няма образувани дела против спорта.
От наказателните дела от общ характер за разглеждане са свършени 114 (101
за 2015 година, 74 за 2014 година и 99 за
Свършени НОХД
2013 година), като решени по същество с
присъда са 27 (20 за 2015 година, 22 за
2014 година и 29 за 2013 година),
прекратени по постигнато споразумение –
87
85 (74 за 2015 година, 49 за 2014 година и
81
70
69 за 2013 година) и върнати за
52
доразследване 2 (7 за 2015 година, 3 за
29
27
22
20
2014 година и 1 за 2013 година), а
2013
2014
2015
2016
несвършените са 12 (6 за 2015 година, 9 за
решени по същество прекратени
2014 година и 10 за 2013 година).
Относителният дял на свършените по реда
на съкратеното съдебно следствие 11 (10 за
2015 година, 19 за 2014 година и 21 за 2013
година) дела към общия брой свършени дела
114 (101 за 2015 година, 74 за 2014 година и 99
за 2013 година) е 9,65 % (9,90 % за 2015 година,
25,68 % за 2014 година и 21,21 % за 2013
година).
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Относителният дял на прекратените наказателни дела от общ характер със
споразумение 83 (74 за 2015 година, 49 за 2014
Прекратени НОХД
година и 69 за 2013 година) към общия брой
свършени дела 114 (101 за 2015 година, 74 за 2014
4
27
година и 99 за 2013 година) е 72,81 % (74,75 % за
30
25
2015 година, 66,22 % за 2014 година и 69,70 % за
83
74
69
2013 година).
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Две от образуваните наказателни дела от общ
характер са върнати на Районна прокуратура –
със споразумение по друг начин
Първомай за отстраняване на допуснато на
досъдебната фаза съществено процесуално нарушение, а по две производството е
прекратено, поради забраната на императивното правило на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК non bis in idem.
120
100

80
60
40
20

0

2013

2014

2015

2016

Прави впечатление, че значителна част от наказателните дела от общ характер
приключват по реда на чл. 384 от НПК, а внесените от Прокуратурата споразумения
по чл. 381 от НПК са 32 за 2016 година, 45 за 2015 година, 20 за 2014 година и 41 за
2013 година.
За работата на държавното обвинение е показателен фактът, че през 2016
година има само два върнати
Прекратени и върнати на прокуратурата към свършени НОХД
върнати на
обвинителни акта – 2,30 % от броя
прокурора; 2
114
на внесените актове (при 3 за 2015
2016
върнати на
прокурора; 3
година, 1 за 2014 година и 0 за 2013
101
2015
върнати на
година
и при относителен дял на
прокурора; 1
74
2014
върнатите спрямо внесените актове
2,94
% за 2015 година и 1,96 % за
99
2013
2014 година).
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Относителният дял на прекратените и върнати на прокуратурата поради
съществени нарушения на процесуалните правила 2 (3 за 2015 година, 1 за 2014
година и 0 за 2013 година) наказателни дела от общ характер към общия брой
свършени дела е 1,75 % (2,97 % за 2015 година, 1,35 % за 2014 година и 0 % за 2013
година).
В срок до 3 месеца приключват 106 (88 за 2015 година, 66 за 2014 година и 84
за 2013 година) наказателни дела от общ характер, а в срок над 3 месеца – 8 (13 за
2015 година, 8 за 2014 година и 15 за 2013 година).
Обжалвани пред въззивна инстанция са 11 (11 за 2015 година, 1 за 2014 година
и 2 за 2013 година) наказателни дела от общ характер.
Може да се направи извод, че през 2016 година броят на образуваните
наказателни дела от общ характер бележи значителен ръст - с 21,21 % повече в
сравнение с 2015 година, с 64,38 % повече в сравнение с 2014 година и с 14,29 %
повече в сравнение с 2013 година.
Свършените дела за отчетния период са 90,48 % от общия брой на делата на
Относителен дял на свършените НОХД
производство при 94,39 % за 2015 година,
към делата на производство
89,16 % за 2014 година и 90,83 % за 2013
година, а свършените до 3 месеца дела са
2015 г.
2016 г.
94.39%
92,98 % от общия брой на свършените при
90.48%
87,13 % за 2015 година, 79,52 % за 2014
2014 г.
2013 г.
89.16%
90.83%
година и 84,85 % за 2013 година.
През последната година има 32
внесени мотивирани постановления за
приложение на чл. 78а от НК (при 15 за 2015 година, 6 за 2014 година и 4 за 2013
година), едно от които е върнато на Районна прокуратура – Първомай за
отстраняване на допуснатите процесуални нарушения. По депозиран протест

Окръжен съд – Пловдив отменя разпореждането за прекратяване и връща делото на
същия състав на Районен съд – Първомай за продължаване на
съдопроизводствените действия по глава IXX и XX от НПК.
През настоящата година постъплението на мотивирани постановления за
приложение на чл. 78а от НК е с над два пъти повече в сравнение с 2015 година, с
над четири пъти повече в сравнение с 2014 година и с осем пъти повече в сравнение
с 2014 година.
През 2016 година се наблюдава увеличение и в броя на прокурорските искания
за налагане на принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл. 89 от
НК – 15 в сравнение с 9 за 2015 година, 12 за 2014 година и 18 за 2013 година.
За липсата на внесени искания за групиране на наказания на осъдени лица
през 2013 година е от значение фактът, че в сравнително кратки срокове се
реализира наказателната отговорност на криминално проявени лица на територията
на съдебния район, като разпоредбите на чл. 23 – чл. 25 от НК се прилагат от съда с
осъдителния акт по същество, а при прекратяване на делото по реда на Глава
двадесет и девета от НПК – на основание чл. 381, ал. 8 от НПК се прилага
разпоредбата на чл. 23 от НК. Следва да се отбележи, че съгласно Указания на
Висш съдебен съвет за приложението на чл. 89 от Правилник за администрацията в
районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища
(отм. 01.02.2014 година), одобрени с Решение по Протокол № 18 от 19.05.2011
година, от второто полугодие на 2011 година по искания за определяне на общо
наказание по влезли в законна сила присъди не се образуват отделни дела, а
молбите се прилагат и разглеждат по делото, по което е постановена последната
влязла в сила присъда. След влизане в сила на Правилник за администрацията в
съдилищата (обн. ДВ, бр. 8 / 28.01.2014 година) по искания за групиране на
наказания на осъдени лица през 2014 година са образувани 3 частни наказателни
дела, през 2015 година – 8, а през 2016 година – 4.
През 2016 година постъпват 2 прокурорски искания за изтърпяване на отложено
наказание по чл. 68 от НК (при 1 за 2013 година и 0 за 2014 година и 2015 година).
През 2016 година образуваните наказателни дела по чл. 159 – чл. 165 от НПК
(без тези по чл. 159а от НПК) са 8 (при 12 за 2015 година, 3 за 2014 година и 6 за
2013 година) липсват дела по прокурорски искания за разкриване на банкова тайна
(както през 2014 година и 2015 година при 1 за 2013 година).
За сравняваните четири отчетни периода през 2013 година и 2014 година има
образувано по едно дело по искане на прокуратурата за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража, през 2015 година – 3, а през 2016 година – 5.
Съгласно Указанията на Висшия съдебен съвет от 19.05.2011 година за
приложението на чл. 89 от Правилник за администрацията в районните, окръжните,
административните,
военните
и
Постъпили ЧНД
апелативните съдилища (отм. 01.02.2014
година), по исканията за издаване на
127
2016
разрешения по чл. 250 в от Закона за
130
2015
електронните съобщения не се образуват
отделни
производства, а се оформят и
85
2014
съхраняват преписки – 0 за 2013 година.
65
2013
След влизане в сила на Правилник за
администрацията в съдилищата (обн. ДВ,
бр. 8 / 28.01.2014 година) през 2014 година са образувани 19, а през 2015 година - 3
частни наказателни дела по искания за издаване на разрешения по чл. 250в от
Закона за електронните съобщения. След влизане в сила на чл. 159а от НПК (Нов –
ДВ, бр. 24 от 2015 година, в сила от 31.03.2015 година) през 2015 година са
образувани 60 частни наказателни дела по прокурорски искания за предоставяне на
данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и
/ или услуги, а през 2016 година – 69.

През 2016 година постъпват 127 частни наказателни дела (при 130 за 2015
година, 85 за 2014 година и 65 за 2013 година), които с 4 ( 6 за 2015 година и по 1 за
2014 година и 2013 година) от миналия отчетен период образуват броя на делата за
разглеждане - 131 (136 за 2015 година, 86 за 2014 година и 66 за 2013 година).
Общият брой на свършените частни
наказателни дела е 129 (132 за 2015 година, 80
за 2014 година и 65 за 2013 година) - по
същество 114 (120 за 2015 година, 60 за 2014
година и 48 за 2013 година) и прекратени 15 (12
за 2015 година, 20 за 2014 година и 17 за 2013
година). Обжалвани са 8 (6 за 2015 година, 4 за
2014 година и 2 за 2013 година), а останали в
края на отчетния период - 2 (4 за 2015 година, 6
за 2014 година и 1 за 2013 година).
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От частните наказателни дела за разглеждане през 2016 година 103 са от
досъдебното производство (109 за 2015 година, 47 за 2014 година и 40 за 2013
година), като 101 са свършени в срок до три месеца (при 105 за 2015 година, 41 за
2014 година и всички свършени в срок до три месеца за 2013 година) - решени по
същество са 98 (104 за 2015 година и по 35 за 2014 година и 2013 година) и 4 са
прекратени (4 за 2015 година, 6 за 2014 година и 5 за 2013 година). Обжалвани са 8
дела (при 6 за 2015 година, 4 за 2014 година и 2 за 2013 година).
Броят на частните наказателни дела от досъдебното производство, които не се
внасят с прокурорски акт, зависи главно от исканията за разпит на обвиняем и
свидетел пред съдия и обжалваните прокурорски актове за прекратяване и спиране
на наказателно производство, както и
Постъпили ДЧНД
искания на наблюдаващ прокурор в
100%
6
12
2
8
8
досъдебното
производство
за
9
15
4
80%
предоставяне
на
данни
от
предприятия,
чл. 222 НПК
12
6
60%
чл. 223 НПК
предоставящи обществени електронни
чл. 243 и чл. 244 НПК
69
78
40%
други
13
съобщителни
мрежи и / или услуги, които
20
20%
за отчетния период са: по чл. 222 от НПК
7
2
0%
–
6 (12 за 2015 година, 15 за 2014 година
2013
2014
2015
2016
и 8 за 2013 година), по чл. 223 от НПК – 2
(9 за 2015 година, 6 за 2014 година и 12 за 2013 година), по чл. 243 и чл. 244 от НПК
– 8 (4 за 2015 година, 20 за 2014 година и 13 за 2013 година), по чл. 368, ал. 2 от
НПК – 0 (2 за 2014 година, 0 за 2015 година и 2013 година), по чл. 159а от НПК (Нов
– ДВ, бр. 24 от 2015 година, в сила от 31.03.2015 година) – 69 при 3 и 60 по чл. 250а,
ал. 1 от Закона за електронните съобщения (от началото на 2015 година до влизане
в сила на новия законов текст) за 2015 година и 19 за 2014 година по чл. 250а, ал. 1
от Закона за електронните съобщения.
За 2016 година на производство в Районен съд – Първомай са 11 наказателни
дела от частен характер – 8 постъпили
Постъпили НЧХД
през годината (при 2 за 2015 година, 12 за
2015 г. - 2
2014 година и 6 за 2013 година) и 3
2016 г. - 8
несвършени от предходния отчетен
2014 г. - 12
период, 2 от които са решени по същество,
2013 г. - 4
3 прекратени и 6 несвършени (при 8
решени по същество, 3 прекратени и 3
несвършени за 2015 година; 2 решени по
същество, 1 прекратено и 12 несвършени
за 2014 година; 1 решено по същество, 2 прекратени и 3 несвършени за 2013
година).

През 2016 година обжалваните наказателни дела от частен характер са 8 при 2
за 2015 година, 0 за 2014 година и 1 за 2013 година.
Административнонаказателните дела (по ЗАНН и по чл. 78а от НК) са общо 101,
от които 77 постъпват през 2016 година и 24 от преди началото на отчетния период.
За 2015 година са общо 74 – 58 постъпили и 16 останали от минал отчетен период,
за 2014 година са общо 54 – 40 постъпили и 14 останали от минал отчетен период, а
за 2013 година са общо 93 – 62 постъпили и 31 останали от минал отчетен период.
През
2016
година
на
производство
са
36,49
%
повече
административнонаказателни дела в сравнение с 2015 година, 87,04 % повече в
сравнение с 2014 година и 8,60 % повече в сравнение с 2013 година.
Решените по същество дела са 77 и 7 прекратени (при 44 решени по същество
и 6 прекратени за 2015 година, 35 решени по
Свършени АНД
същество и 3 прекратени за 2014 година и 70
7
77
решени по същество и 9 прекратени за 2013
6
година), като приключилите в срок до три
44
месеца
са 41 (19 за 2015 година, 10 за 2014
3
35
година и 21 за 2013 година), а в срок над три
9
месеца – 43 (31 за 2015 година, 22 за 2014
70
година и 58 за 2013 година). Към края на
отчетния период несвършените дела са 17 (24
за 2015 година, 16 за 2014 година и 14 за 2013 година).
Обжалвани са 29 наказателни дела от административен характер (17 за 2015
година, 21 за 2014 година и 36 за 2013 година).
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Внесените жалби срещу наказателни постановления са 41 (при 42 за 2015
година, 31 за 2014 година и 56 за 2013
Постъпили АНД
година), броят на делата по Указ № 904 от
28.12.1963 година за борба с дребното
41
42
31
жалби срещу НП
56
хулиганство е 4 (1 за 2015 година, 3 за
32
15
6
2014 година и 2 за 2013 година), 32 са
4
по чл. 78а НК
образуваните
4
1
3
2
административнонаказателни дела въз
по УБДХ
2016
2015
основа на мотивирано постановление от
2014
2013
прокуратурата за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание (по чл. 78а от
НК) – при 15 за 2015 година, 6 за 2014 година и 4 за 2013 година.
Обжалваните съдебни актове по административнонаказателните дела са 29 за
2016 година, 17 за 2015 година, 21 за 2014 година и 36 за 2013 година.
2.1.2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Образуваните граждански дела през 2016 година са 697 (при 559 за 2015
година, 488 за 2014 година и 540 за 2013 година).
Най-голямо е постъплението на дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 435 (358 за
2015 година, 303 за 2014 година и 337 за 2013 година). След тях са исковете по
Семейния кодекс – 78 (62 за 2015 година, 68 за 2014 година и 66 за 2013 година), по
Закона за защита срещу домашното насилие – 28 (по 9 за 2015 година и 2014 година
и 14 за 2013 година), по Закона за закрила на детето – 22 (18 за 2015 година, 24 за
2014 година и 17 за 2013 година), облигационните искове - 18 (41 за 2015 година, 47
за 2014 година и 53 за 2013 година), вещните и установителните искове - 18 (5 за
2015 година, 2 за 2014 година и 7 за 2013 година), делбите – 9 (10 за 2015 година, 4
за 2014 година и 10 за 2013 година), по Кодекса на труда – 7 (9 за 2015 година, 1 за
2014 година и 8 за 2013 година).
През четирите сравнявани периода се наблюдава трайна тенденция на
увеличаване на броя на образуваните производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК –

през 2016 година те са с 21,51 % повече от 2015 година, с 43,56 % повече от 2014
година и с 29,08 % повече от 2013 година.
Нараства броят на исковете по Семейния кодекс – с 25,81 % в сравнение с 2015
година, с 14,71 % в сравнение с 2014 година и с 18,18 % в сравнение с 2013 година,
броят на производствата по Закона за защита срещу домашното насилие – с над три
пъти в сравнение с 2015 година и 2014 година и с два пъти в сравнение с 2013
година, броят на вещните и установителните искове - с над три пъти в сравнение с
2015 година, с девет пъти в сравнение с 2014 година и с над два пъти в сравнение с
2013 година, както и на тези по Закона за закрила на детето – с 22,22 % в сравнение
с 2015 година и с 29,41 % в сравнение с 2013 година, макар и броят им да е намалял
с 8,33 % в сравнение с 2014 година.
Сравнително се запазва броят на делбените производства и на исковете по
Кодекса на труда.
Значително намаля броят на производствата по облигационните искове.
Общо за разглеждане през 2016
651
година са 778 граждански дела при 629
600
523
531
за 2015 година, 551 за 2014 година и 623
500
466
за 2013 година, образувани от 81
400
несвършени (70 за 2015 година, 63 за
2014 година и 83 за 2013 година), 46
300
получени по подсъдност (28 за 2015
200
83
63
година, 22 за 2014 година и 15 за 2013
81
70
100
15
22
28
46
година), 651 новообразувани (531 за
2
0
0
0
0
2015 година, 466 за 2014 година и 523 за
2013
2014
2015
2016
2013 година) и 0 върнати за ново
разглеждане (0 за 2015 година и 2014 година и 2 за 2013 година).

Граждански дела
на производство

новообразувани
от минал отчетен период
получени по подсъдност
върнати за ново разглеждане

От гражданските дела свършени са 692 (548 за 2015 година, 481 за 2014 година
и 559 за 2013 година), като решени по същество са 598 (488 за 2015 година, 435 за
2014 година и 461 за 2013 година), 9
Свършени граждански дела
прекратени по спогодба (8 за 2015
година, 5 за 2014 година и 10 за 2013
година) и 85 прекратени по други причини
(52 за 2015 година, 41 за 2014 година и 88
598
488
за 2013 година) - нередовност на
435
461
исковата молба, неявяване на ищеца,
оттегляне на иска, предявяване на
94
98
60
недействителен
и
недопустим
иск,
46
2013
2014
2015
2016
неподсъдност
на
делото
на
Районен
съд
решени по същество прекратени
– Първомай и др.
В срок до 3 месеца приключват 600 граждански производства (511 за 2015
година, 436 за 2014 година и 507 за 2013 година), а в срок над 3 месеца – 92 (37 за
2015 година, 45 за 2014 година и 52 за 2013 година). Несвършени към края на
отчетния период остават 86 дела при 81 за 2015 година, 70 за 2014 година и 64 за
2013 година. Обжалвани пред въззивна инстанция са 23 съдебни акта (28 за 2015
година, 30 за 2014 година и 49 за 2013 година).
Относителният дял на свършените дела спрямо общия брой на делата на
производство е 88,95 (87,12 % за 2015 година, 87,30 % за 2014 година и 89,74 % за
2013 година), а относителният дял на приключилите до 3 месеца дела спрямо общия
брой свършени дела е 77,12 (81,24 % за 2015 година, 79,13 % за 2014 година и 84,22
% за 2013 година).

2.2. НАСРОЧЕНИ И ОТЛОЖЕНИ ДЕЛА
От общо 674 насрочени за разглеждане дела през отчетния период (566 за 2015
година, 547 за 2014 година и 675 за 2013 година) 315 са граждански (264 за 2015
година, 272 за 2014 година и 326 за 2013 година) и 359 са наказателни (302 за 2015
година, 275 за 2014 година и 349 за 2013 година). От тях отложени са 268 (222 за
2015 година, 244 за 2014 година и 279 за 2013 година) – 144 граждански (115 за 2015
година, 133 за 2014 година и 152 за 2013 година) и 124 наказателни (107 за 2015
година, 111 за 2014 година и 127 за 2013 година).
Дела
Отчетен период
2013 година

ОТЛОЖЕНИ

НАСРОЧЕНИ
граждански

наказателни

общо

граждански

наказателни

общо

326

349

675

152

127

279

2014 година

272

275

547

133

111

244

2015 година

264

302

566

115

107

222

2016 година

315

359

674

144

124

268

През последните четири години относителният дял на отложените спрямо
насрочените дела е 39,76 % за 2016 година, 39,22 % за 2015 година, 44,61 % за 2014
година и 41,33% за 2013 година. Отложените граждански дела са 45,71 % от
насрочените (43,56 % за 2015 година, 48,90 % за 2014 година и 46,63 % за 2013
година), а отложените наказателни – 34,54 % (35,43 % за 2015 година, 40,36 % за
2014 година и 36,39 % за 2013 година) от насрочените.
2.3. СВЪРШЕНИ ДЕЛА
През 2016 година от разгледаните 1148 дела (960 за 2015 година, 789 за 2014
година и 897 за 2013 година) в Районен съд – Първомай приключват общо 1025 (843
за 2015 година, 676 за 2014 година и 805 за 2013 година), от които:
 решени по същество – 819 (680 за 2015 година, 554 за 2014 година и 609
за 2013 година):
 наказателни дела от общ характер – 27 (20 за 2015 година, 22 за 2014
година и 29 за 2013 година);
 наказателни дела от частен характер – 2 (8 за 2015 година, 2 за 2014
година и 1 за 2013 година);
 частни наказателни дела – 114 (120 за 2015 година, 60 за 2014 година и
48 за 2013 година);
 административнонаказателни дела – 78 (44 за 2015 година, 35 за 2014
година и 70 за 2013 година);
 граждански дела – 535 (456 за 2015 година, 416 за 2014 година и 444 за
2013 година);
 административни дела – 0 (3 за 2015 година, 0 за 2014 година и 2013
година);
 частни граждански дела (без тези по чл. 410 и чл. 417 от ГПК), отчетени
в общия брой на гражданските дела) – 63 (29 за 2015 година, 19 за 2014 година и 17
за 2013 година).
 прекратени – 206 (162 за 2015 година, 122 за 2014 година и 196 за 2013
година):
 наказателни дела от общ характер – 87 (81 за 2015 година, 52 за 2014
година и 70 за 2013 година);
 наказателни дела от частен характер – 3 (3 за 2015 година, 1 за 2014
година и 2 за 2013 година);
 частни наказателни дела – 15 (12 за 2015 година, 20 за 2014 година и 17
за 2013 година);

 административнонаказателни дела – 7 (6 за 2015 година, 3 за 2014
година и 9 за 2013 година);
 граждански дела – 92 (56 за 2015 година, 42 за 2014 година и 92 за 2013
година);
 административни дела – 0 (0 за 2015 година, 1 за 2014 година и 2 за
2013 година);
 частни граждански дела (без тези по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, отчетени в
общия брой на гражданските дела) – 2 (4 за 2015 година, 3 за 2014 година и 4 за
2013 година).
През 2016 година относителният дял на приключилите към общо делата на
производство е 89,29 % при 87,81 % за 2015 година, 85,68 % за 2014 година и 89,74
% за 2013 година, въпреки че, обусловен от постъплението, броят на делата за
разглеждане значително нараства – с 19,58 % от 2015 година, с 45,50 % повече от
2014 година и с 27,98 % повече от 2013 година.
През отчетния период са обжалвани съдебни актове по 79 дела, а са върнати с
произнасяне от по-горна инстанция 71 съдебни акта на работещите през 2016
година в Районен съд - Първомай магистрати (включително и по дела, обжалвани
преди настоящия отчетен период), като потвърдените съдебни актове са 53 (39 за
2015 година, 32 за 2014 година и 40 за 2013 година), изменените – 3 (8 за 2015
година, 11 за 2014 година и 6 за 2013 година), а отменените – 15 (11 за 2015 година,
9 за 2014 година и 16 за 2013 година).
Неприключилите дела към края на отчетния период са 123 (118 за 2015 година,
113 за 2014 година и 92 за 2013 година), от които наказателни дела от общ характер
12 (6 за 2015 година, 9 за 2014 година и 10 за 2013 година), наказателни дела от
частен характер 6 (3 за 2015 година, 12 за 2014 година и 3 за 2013 година),
административнонаказателни дела 17 (24 за 2015 година, 16 за 2014 година и 14 за
2013 година), частни наказателни дела 2 (4 за 2015 година, 6 за 2014 година и 1 за
2013 година), граждански дела 86 (81 за 2015 година, 70 за 2014 година и 64 за 2013
година).
2.4. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ И ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ДЕЛА СРЕДНО НА МЕСЕЦ
През 2016 година в Районен съд – Първомай средно на месец постъпват 85,83
дела (70,67 за 2015 година, 58,17 за 2014 година и 64,67 за 2013 година), от които
27,75 наказателни (24,08 за 2015 година, 17,5 за 2014 година и 19,67 за 2013 година)
и 58,08 граждански (46,58 за 2015 година, 40,67 за 2014 година и 45,00 за 2013
година), като броят на постъпилите дела средно месечно на един съдия, изчислен
при 2 щата, е 42,92 (35,33 за 2015 година, 29,08 за 2014 година и 32,34 за 2013
година), от които 13,88 наказателни (12,04 за 2015 година, 8,75 за 2014 година и 9,84
за 2013 година) и 29,04 граждански (23,29 за 2015 година, 20,33 за 2014 година и
22,50 за 2013 година).
Средно на месец броят на делата за разглеждане през отчетния период е 95,67
при 80 за 2015 година, 65,75 за 2014 година и 74,75 за 2013 година, от които 30,83
наказателни (27,58 за 2015 година, 19,83 за 2014 година и 22,83 за 2013 година) и
64,83 граждански (52,42 за 2015 година, 45,92 за 2014 година и 51,92 за 2013
година), като броят на разгледаните дела средно месечно на един съдия, изчислен
при 2 щата, е 47,83 (40 за 2015 година, 32,88 за 2014 година и 37,38 за 2013 година),
от които 15,42 наказателни (13,79 за 2015 година, 9,92 за 2014 година и 11,42 за
2013 година) и 32,42 граждански (26,21 за 2015 година, 22,96 за 2014 година и 25,96
за 2013 година).
Средно на месец броят на свършените дела през отчетния период е 85,42
(70,16 за 2015 година, 56,33 за 2014 година и 67,08 за 2013 година), от които 27,75
(24,58 за 2015 година, 16,25 за 2015 година и 20,50 за 2013 година) наказателни и
57,67 (45,67 за 2015 година, 40,08 за 2014 година и 46,58 за 2013 година)
граждански, като броят на свършените дела, изчислен при 2 щата на база 12

месеца, средно месечно на един съдия е 42,71 (35,08 за 2015 година, 28,17 за 2014
година и 33,54 за 2013 година), от които 13,88 (12,29 за 2015 година, 8,13 за 2014
година и 10,25 за 2013 година) наказателни и 28,83 (22,83 за 2015 година, 20,04 за
2014 година и 23,29 за 2013 година) граждански.
През 2016 година действителната натовареност на съдиите в Районен съд Първомай при две заети щатни бройки, изчислена на база 24 реално отработени
човекомесеца, е 47,83 към делата за разглеждане и 42,71 към свършените дела.
За четиригодишния отчетен период натовареността е изчислена спрямо двама
съдии по щат за 24 човекомесеца.
БРОЙ ДЕЛА
ГОДИНА

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ,
изчислена спрямо двама съдии по щат за 24 човекомесеца

разгледани свършени
към делата за разглеждане

към свършените дела

2013

897

805

37,38

33,54

2014

789

676

32,88

28,17

2015

960

842

40,00

35,08

2016

1148

1025

47,83

42,71

Действителната натовареност на съдиите в зависимост от реално отработените
човекомесеци е равна на натовареността по щат.
Реалната натовареност на всеки съдия може да се изчисли при съпоставка на
свършените от него дела с действително отработеното време.
През 2016 година съдия СПАСИМИР ЗДРАВЧЕВ разглежда 587 (235 граждански и
352 наказателни) дела. Има свършени средно на месец 46 дела (19,58 граждански и
26,42 наказателни) дела - общо 552 свършени дела (235 граждански и 317
наказателни) дела – 494 (235 граждански и 259 наказателни) в срок до три месеца,
т.е. 89,49 %.
Свършените дела от съдия Спасимир Здравчев са:
 решени по същество – 421:
o граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 211;
o наказателни дела – 210, от които:
 наказателни дела от общ характер – 27;
 наказателни дела от частен характер – 2;
 по 78а от НК - 27;
 частни наказателни дела – 105;
 административнонаказателни дела – 49.
 прекратени – 131:
o граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 24;
o наказателни дела – 107, от които:
 наказателни дела от общ характер – 83;
 наказателни дела от частен характер – 3;
 по 78а от НК - 3;
 частни наказателни дела – 14;
 административнонаказателни дела – 4.
Заради увеличения обем на правораздавателната и административната работа
и заради фактическа и правна сложност на казусите съдия Здравчев има актове по
42 наказателни дела, постановени след изтичане на месечния срок (решения и
изготвени мотиви), а по 10 след изтичане на месечния срок все още липсва
произнасяне.

По 44 от съдебните актове, постановени от съдия Спасимир Здравчев, има
произнасяне от по-горна инстанция през 2016 година.
Потвърдените му съдебни актове са 32, от които 1 решение по гражданско дело
и 31 по наказателни дела (28 решения и 3 определения), изменени са 2 решения по
наказателни дела и 1 определение, отменени са 9 решения по наказателни дела.
Изменени са:
 1
присъда
по
наказателно
дело
от
частен
характер
в
гражданскоосъдителната част, като е намален размерът на присъденото на
тъжителя обезщетение за неимуществени вреди;
 1 решение по административнонаказателно дело, с което е отменено едно
наказателно постановление и изменено друго наказателно постановление (по
отношение на размера на наложеното наказание)
Актове
на съдия Спасимир Здравчев
на Началник-отдел „Рибарство и контрол” към
с произнасяне от по-горна инстанция
Териториално звено на Изпълнителна агенция по
през 2016 година
отменени
рибарство и аквакултури, град Пловдив за
20,45%
нарушения по Закона за рибарството и
аквакултурите – обжалвана е част от решението,
касаеща второто наказателно постановление,
въззивната инстанция отменя в обжалваната част изменени
потвърдени
6,82%
на първоинстанционния акт и връща делото за
72,73%
разглеждане от друг състав на Районен съд –
Първомай;
 1 определение по частно наказателно дело, с което е оставено без
разглеждане искане за съдебна реабилитация по дело на Районен съд – Първомай
и е отхвърлено искане за съдебна реабилитация по 2 дела – на Районен съд –
Първомай и на Районен съд – Асеновград - въззивната инстанция отменя
първоинстанционния акт в частта за отхвърляне на молбата за съдебна
реабилитация и я оставя без разглеждане като недопустима с оглед на настъпила
реабилитация по чл. 88а, ал. 4 във връзка с ал. 3 във връзка с ал. 1 във връзка с чл.
82, ал. 1 от НК, а определението на Районен съд – Първомай е потвърдено в частта
за оставяне без разглеждане.
Отменени са:
 2 решения по административнонаказателни дела, с които са потвърдени
наказателни постановления на Началника на „Митница” – Пловдив за нарушения по
Закона за акцизите и данъчните складове – приложена е разпоредбата на чл. 28 от
ЗАНН;
 5 решения по административнонаказателни дела, с които са отменени
наказателни постановления на Председателя на Държавна комисия за енергийно и
водно регулиране с приложение на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН – счетено е, че
санкционирането на жалбоподателя не разкрива признаците на маловажен случай;
 1 решение по административнонаказателно дело, с които е отменено
наказателно постановление на Директора на Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Пловдив за нарушение по Закона за управление на отпадъците –
въззивната инстанция връща делото за разглеждане от друг състав на Районен съд
– Първомай, заради грешно посочване на номера на наказателното постановление в
диспозитива на решението на първоинстанционния съд;
 през 2015 година въззивният съд изменя осъдителна присъда по
наказателно дело от общ характер – оправдава подсъдимата да е извършила
престъплението, за което е ангажирана наказателната й отговорност, в качеството
на длъжностно лице; през 2016 година Апелативен съд – Пловдив счита, че в
постановения въззивен акт е допуснато съществено процесуално нарушение по
смисъла чл. 348, ал. 1, т. 1-2 от НПК, изискващо възобновяване на
второинстанционното наказателно производство – отменени са въззивното решение

и постановената първоинстанционна присъда в съответните осъдителни части и е
прекратено наказателното производство.
През 2015 година съдия СОФИЯ МОНЕВА разглежда 561 (543 граждански и 18
наказателни) дела. Има свършени средно на месец 39,42 дела (38,08 граждански и
1,33 наказателни) дела - общо 473 свършени дела (457 граждански и 16
наказателни) дела - 380 (365 граждански и 15 наказателни) в срок до три месеца, т.е.
80,34 %.
Свършените дела от съдия София Монева са:
 решени по същество – 398:
o граждански дела – 387, от които:
 по общия ред – 89;
 по чл. 310 от ГПК – 4;
 частни граждански дела – 63;
 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 186;
 други граждански дела – 45.
o наказателни дела – 11, от които:
 по 78а от НК - 1;
 частни наказателни дела – 9;
 административнонаказателни дела – 1.
 прекратени – 75:
o граждански дела – 70, от които:
 по общия ред – 33;
 по чл. 310 от ГПК – 9;
 частни граждански дела – 2;
 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 13;
 други граждански дела – 13.
o наказателни дела – 5, от които:
 наказателни дела от общ характер – 4;
 частни наказателни дела – 1.
Заради увеличения обем на правораздавателната работа и заради фактическа
и правна сложност на казусите съдия Монева има актове по 13 граждански и по 1
наказателно дела, постановени след изтичане на месечния срок, а по 7 след
изтичане на месечния срок все още липсва произнасяне.
По 27 от съдебните актове, постановени от съдия София Монева, има
произнасяне от по-горна инстанция през 2016 година.
Потвърдените й съдебни актове са 21, от
Актове
на съдия София Монева
които 17 по граждански дела (16 решения и 1
с произнасяне от по-горна инстанция
определения) и 4 определения по наказателни
през 2016 година
дела, изменени са 2 решения по граждански
отменени
11,11%
дела, отменени са 2 решения по граждански дела
и 2 определения по наказателно дело.
Изменените съдебни актове са:
 решение по гражданско дело с предмет изменени
11,11%
обективно кумулативно съединени искове, правно
потвърдени
77,78%
квалифицирани по чл. 127, ал. 2 и чл. 143, ал. 2
от Семейния кодекс е отменено единствено в частта за определяне на режим на
лични отношения и е потвърдено в останалата част;
 решение по гражданско дело с предмет чл. 262 от Кодекса на труда е
потвърдено в една част, а отменено в друга, поради представяне на нови
доказателства пред въззивната инстанция;
 решение по гражданско дело с предмет иск за делба, правно
квалифициран по чл. 34 ал. 1 от Закона за собствеността, е отменено единствено в

частта за отхвърляне като неоснователен на иск за допускане на делба на единия от
имотите, предмет на делбата, и е потвърдено в останалата част.
Отменените съдебни актове са:
 решение по гражданско дело с предмет активно субективно съединени
искове с правно основание чл. 79 ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, е
изцяло отменено и е постановен акт по същество;
 2 определения по наказателни дела за връщане на обвинителни актове на
Районна прокуратура – Първомай за отстраняване на допуснати на досъдебното
производство съществени процесуални нарушения – след отмяната делата
приключват с акт по същество.
СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ВЪРНАТИ С ПРОИЗНАСЯНЕ ОТ ВЪЗЗИВНА ИНСТАНЦИЯ
2014

2013

отменени
18,00%

отменени
25,81%

изменени
9,68%

потвърдени
64,52%

изменени
18,00%

2016

2015

отменени
16,90%

отменени
18,97%

потвърдени
64,00%

изменени
13,79%

изменени
8,45%
потвърдени
67,24%

потвърдени
74,65%

2.5. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
Анализът на наказаната престъпност обхваща случаите на образувани
наказателни дела от общ характер, защото престъпните посегателства, свързани с
личността и правата на гражданите и в цялост на установения в страната правов
ред, за които се образуват този вид дела, законодателят въздига до степен на
значимост да се преследват от държавата, за да бъде наложена следващата им се
наказателна санкция.
От 126 наказателни дела от общ характер на производство за 2016 година (120
постъпили и 6 останали от миналия отчетен период) с предадени на съд 121 лица
Съдът се произнася с краен акт по 114 от делата, като по 112 от тях налага
наказания (включително по чл. 78а от НК).
През 2016 година няма оправдани лица по наказателни дела от общ характер.
По две от наказателните дела от общ характер производството е прекратено за
отстраняване на допуснати процесуални нарушения – делата са върнати на Районна
прокуратура – Първомай, като след изправяне на нередностите за ангажирането на
отговорността на подсъдимия за едното от тях отново е образувано наказателно
дело от общ характер, което е на производство към края на отчетния период.

брой наказани лица

Видове престъпления по глави от НК

решени със
споразумение

със съдебен акт
по същество

свършени дела

брой оправдани лица

През отчетния период структурата на наказаната престъпност по глави от НК
може да бъде онагледена в следния вид:

Глава ІІ. Престъпления против личността

3

4

7

0

Глава ІІІ. Престъпления против правата на гражданите

1

0

1

0

Глава ІV. Престъпления против брака, семейството и младежта

2

1

3

0

Глава V. Престъпления против собствеността

5

9

19

0

Глава VІ. Престъпления против стопанството

1

4

5

0

Глава VІІІ. Престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции

1

7

8

0

Глава ІХ. Документни престъпления
Глава Х. Престъпления срещу реда и общественото спокойствие

0
0

1
0

1
0

0
0

14

57

73

0

27

83

117

0

Глава ХІ. Общоопасни престъпления

общо

Относителният дял на наказаните през 2016 година 117 лица (109 за 2015
година, 76 за 2014 година и 109 за 2013 година) спрямо 121 предадени на съд (112
за 2015 година, 78 за 2014 година и 111 за 2013 година) е 96,69 % (97,32 за 2015
година, 97,44 % за 2014 година и 99,18 % за 2013 година).
През 2016 година в Районен съд – Първомай е разгледано едно наказателно
производство с проявен медиен интерес, приключило с осъдителна присъда по
повдигнати обвинения за измама в особено големи размери, представляваща
особено тежък случай и за опит за вещно укривателство в големи размери,
извършен при условията на опасен рецидив.
През последната година в Районен съд – Първомай от Прокуратурата не са
внасяни наказателни производства със значим обществен интерес, свързани с
организирана престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари, с фондове
на Европейския съюз, за деяния, извършени от народни представители, магистрати,
членове на Министерския съвет и други лица, заемащи ръководни обществени и
държавни длъжности, данъчни престъпления, престъпления, свързани с изготвяне,
прокарване в обращение и използване на неистински и преправени парични знаци и
кредитни карти и престъпления с предмет незаконен трафик на хора.

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2013 –
2016 ГОДИНА
2013

постъпили през годината
останали от миналия отчетен период
1. решени по същество с присъда
2. прекратени по споразумение
3. прекратени по други причини
1. в срок до 3 месеца
2. в срок над 3 месеца
несвършени в края на отчетния период
обжалвани

Свършени

НОХД

Движение на делата

2014

Свършени

НЧХД

постъпили през годината
останали от миналия отчетен период
1. решени по същество
2. прекратени
1. в срок до 3 месеца
2. в срок над 3 месеца
несвършени в края на отчетния период
обжалвани

105
4
29
69
1

73
10
22
99 49
3

109

84
15

99

Свършени

ЧНД

постъпили през годината
останали от миналия отчетен период
1. решени по същество
2. прекратени
1. в срок до 3 месеца
2. в срок над 3 месеца
несвършени в края на отчетния период
обжалвани

свършени

АНД

постъпили през годината
останали от миналия отчетен период
1. решени по същество
2. прекратени
1. в срок до 3 месеца
2. в срок над 3 месеца
несвършени в края на отчетния период
обжалвани

74

66
8

74

99
120
107
126
8
6
20
27
74 101 85 114
7
2
88
13

101

9
1
2014

106
8

6
11
2015

114

12
11
2016

брой
брой
брой
брой
общо
общо
общо
общо
дела
дела
дела
дела

4
2
1
2

12
3
2
3
1
6

1
2

3

15
3

1
2

3
1

3

2
12
8
3

14
11

1
10

11

12
0
2014

8
3
2
3

11
5

1
4

5

3
2
2015

6
8
2016

брой
брой
брой
брой
общо
общо
общо
Общо
дела
дела
дела
дела

65
1
48
17

66
65

65
0

65

85
1
60
20

130
127
136
131
6
4
120
114
80
132
129
12
15
86

79
1

80

1
2
2013

Движение на делата

83

10
2

2013
Движение на делата

2016

брой
брой
брой
брой
общо
общо
общо
общо
дела
дела
дела
дела

2013
Движение на делата

2015

129
3

132

6
4
2014

126
3

129

4
6
2015

2
8
2016

брой
брой
брой
брой
общо
общо
общо
общо
дела
дела
дела
дела

62
31
70
9
21
58

40
14
35
79
3
93

79

14
36

16
22

54
38
38

16
21

58
16
44
6
19
31

74
50
50

24
17

77
101
24
77
84
7
41
43

84

17
29

2013
брой
дела

постъпили

новообразувани

общо

523

получени по подсъдност

брой
дела

2015

общо

466

15 540

върнати за ново разглеждане

22 488

2

останали от миналия отчетен период
1. решени по същество
2.прекратени

2.1. по спогодба

брой
дела

общо

651

28 559

46

697

629
0

778
0

83

63

70

81

461

435

488

598

559

5

98

481

559

548

9

60

41
507
52

8

46

88

1. в срок до 3 месеца
2. в срок над 3 месеца

общо

551
0

10

2.2. по други причини

брой
дела

2016

531

623

свършени

Граждански дела

Движение на делата

2014

52
436
45

481

692
94

85
511
37

600
92

548

692

несвършени

64

70

81

86

обжалвани

49

30

28

23

През сравняваните четири периода (2013 година, 2014 година, 2015 година и
2016 година) движението на делата (постъпили, на производство и свършени) може
да бъде представено по следния начин:
ДЕЛА

ПОСТЪПИЛИ

ПЕРИОД

граждански

наказателни

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
общо

граждански

наказателни

общо

СВЪРШЕНИ
граждански

наказателни

общо

2013 година

540

236

776

623

274

897

559

246

805

2014 година

488

210

698

551

238

789

481

195

676

2015 година

559

289

848

629

331

960

548

295

843

2016 година

697

333

1030

778

370

1148

692

333

1025

От приложената информация в табличен вид може да се направи извод, че
през последната година значително нараства
Постъпили дела
постъплението на делата – през 2013 година
общо постъпват общо 776 дела, от които 236
697
наказателни и 540 граждански, през 2014 година 540
559
488
общо 698 дела, от които 210 наказателни и 488
333
289
граждански, през 2015 година - общо 848 дела, от
236
210
които 289 наказателни и 559 граждански, а през
2013
2014
2015
2016
2016 година - общо 1030 дела, от които 333
наказателни граждански
наказателни и 697 граждански.
700
600
500
400
300
200
100

0

Дела на производство
800
700
600
500

623

400
300
200

778

629

551

370
274

100

331
238

0

2013

2014
наказателни

2015
граждански

2016

През 2013 година общо на производство са
897 дела, от които 274 наказателни и 623
граждански, през 2014 го дина – общо 789 дела,
от които 238 наказателни и 551 граждански, през
2015 година – общо 960 дела, от които 331
наказателни и 629 граждански, а през 2016 година
– общо 1148 дела, от които 370 наказателни и 778
граждански.

Свършени са за 2013 година общо 805 дела, от които 246 наказателни и 559
граждански, за 2014 година - общо 676 дела, от
Свършени дела
които 195 наказателни и 481 граждански, за 2015
година – общо 843 дела, от които 295 наказателни
и 548 граждански, а за 2016 година - общо 1025
692
559
548
481
дела, от които 333 наказателни и 692 граждански.
700
600
500
400
300

333

295
246
В инструктивния срок от три месеца за 2013
195
година приключват 678 дела (84,22 % от
2013
2014
2015
2016
свършените дела), от които 171 наказателни и 507
наказателни граждански
граждански, за 2014 година приключват 598 дела
(88,46 % от свършените дела), от които 162 наказателни и 436 граждански, за 2015
година приключват 748 дела (88,73 % от свършените дела), от които 237
наказателни и 511 граждански, а за 2016 година приключват 874 дела (85,27 % от
свършените дела), от които 274 наказателни и 600 граждански,
200
100

0

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА В СРОК НАД И ДО 3 МЕСЕЦА СПРЯМО ОБЩИЯ
БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА
2013

2015

2014
над 3
месеца
15,78%

над 3
месеца
11,27%

над 3
месеца
11,54%

до три
месеца
84,22%

до три
месеца
88,46%

2016

до три
месеца
88,73%

над 3
месеца
14,73%

до три
месеца
85,27%

Средно на месец в Районен съд – Първомай са свършени 67,08 през 2013
година, 56,33 дела през 2014 година, 62,33 дела през 2015 година и 85,42 дела през
2016 година.
Свършени дела средно на месец от съдия
на база 12 месеца при 2 щата

2013
33,54

2016
42,71

2014
28,17

На база 12 месеца при два щата средно
месечно са свършени от съдия през 2013
година – 33,54 дела, през 2014 година – 28,17
дела, през 2015 година – 31,17 дела, а през
2016 година – 42,71 дела

Останали несвършени дела към началото
на следващия отчетен период за 2013 година
са 92, от които 28 наказателни и 64
граждански, за 2014 година са 113, от
Относителен дял на несвършените дела
които 43 наказателни и 70 граждански, за
към делата на производство
2015 година са 117, от които 36
2015 г.
наказателни и 81 граждански, а 2016
2016 г.
94.39%
90.48%
година са 123, от които 37 наказателни и
2014 г.
2013 г.
86 граждански, т.е. през 2016 година
89.16%
90.83%
относителният дял на несвършените дела
към делата на производство е 10,71 % при
12,19 % за 2015 година, 14,32 % за 2014
година и 10,26 % за 2013 година.
2015
31,17

4. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2015 година в съдебноизпълнителната служба работи държавен съдебен
изпълнител Росица Тотева.
Затрудненията в работата се свързват с:
 взискателите не предприемат предварителни действия за обезпечаване
на вземанията си;
 има длъжници, напуснали за неопределено време пределите на
Република България, за да работят в чужбина - те нямат имущество и доходи в
страната;
 присъединените по право публични държавни вземания представляват
значителен дял от всички предявени вземания, което демотивира първоначалните
взискатели да правят разноски за извършване на изпълнителни действия спрямо
длъжници, чието имущество и доходи не са достатъчни да удовлетворят всички
взискатели, включително държавата с привилегия.
Работата на съдебноизпълнителната служба се увеличава от големия брой
постъпили искания от взискатели за цялостно проучване на имущественото
състояние и доходите на длъжници и със задължението по чл. 9 от Наредба за
определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, в сила от
24.06.2011 година, на всеки шест месеца да се извършва проверка на
обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от Семейния кодекс.
4.1. АНАЛИЗ НА ПОСТЪПИЛИТЕ, СВЪРШЕНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ КРАЯ
НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

През отчетния период постъпват 150 изпълнителни дела (105 за 20014 година,
60 за 2013 година и 108 за 2012 година), от които в полза на държавата – 0 (1 за
2014 година, 7 за 2013 година и 2 за 2012 година), в полза на юридически лица и
търговци – 126 (75 за 2014 година, 25 за 2013 година и 73 за 2012 година), в полза на
граждани – 22 (29 за 2014 година, 28 за 2013 година и 30 за 2012 година),
изпълнение на обезпечителни мерки – 2 (0 за 2014 година и 2013 година и 3 за 2012
година), т.е. средно месечно постъпват 12,50 дела (при 8,75 за 2014 година, 5 за
2013 година и 9 за 2012 година).
Останалите към началото на отчетния период изпълнителни дела са 470 (436
за 2014 година, 417 за 2013 година и 485 за 2012 година), от които в полза на
държавата – 21 (23 за 2014 година, 19 за 2013 година и 57 за 2012 година), в полза
на юридически лица и търговци – 129 (89 за 2014 година, 87 за 2013 година и 64 за
2012 година), в полза на граждани – 263 (267 за 2014 година, 254 за 2013 година и
310 за 2012 година), изпълнение на чуждестранни решения – 0 (при 0 за 2014
година, 2013 година и 2012 година), изпълнение на обезпечителни мерки – 57 (при
57 за 2014 година и 2013 година и 54 за 2012 година).
През отчетния период общо на производство са 620 изпълнителни дела (541 за
2014 година, 477 за 2013 година и 593 за 2012 година), от които са приключили 102
(71 за 2014 година, 41 за 2013 година и 176 за 2012 година) - свършени чрез
реализиране на вземането - 74 (46 за 2014 година, 27 за 2013 година и 59 за 2012
година), прекратени по други причини – 24 (23 за 2014 година, 13 за 2013 година и
113 за 2012 година) и изпратени на друг съдебен изпълнител – 4 (2 за 2014 година, 1
за 2013 година и 4 за 2012 година).
Средно на месец през отчетния период приключват 8,5 дела, изчислено на база
12 месеца (5,92 за 2014 година, 3,42 за 2013 година и 14,67 за 2012 година).
Несвършени в края на отчетния период остават 518 (470 за 2014 година, 436 за
2013 година и 417 за 2012 година) изпълнителни производства.
Всичко дължими суми по делата на производство за отчетния период са
7502687 лева, от които 5257228 лева от образуваните дела преди 2015 година и
2245459 лева за постъпилите през 2015 година.

Общата събрана сума през настоящата година е 109045 лева, в това число
7169 лева за държавни такси.
4.2. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕЗ
ПЕРИОДА 2012 – 2015 ГОДИНА
Въпреки реалната конкуренция, създадена от действащите в последните
години частни съдебни изпълнители, през 2015 година постъпват със 42,86 %
повече изпълнителни дела в сравнение с 2014 година, с два пъти и половина повече
в сравнение с 2013 година и с 38,89 % повече в сравнение с 2012 година.
През четирите сравнявани периода няма постъпили изпълнителни дела в
изпълнение на чуждестранни решения.
Броят на изпълнителните дела на производство се определя от постъплението
и останалите от миналия отчетен период, който за 2015 година е с 14,60 % повече от
2014 година, с 29,98 % повече от 2013 година и с 4,55 % повече от 2012 година.
Относителният дял на свършените дела спрямо общия брой изпълнителни
производства за 2015 година е 16,45 % при 13,12 % за 2014 година, 8,60 % за 2013
година и 29,68 % за 2012 година.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА
Движение на делата

останали от миналия
отчетен период

общо

2014

общо

брой
дела

2015

общо

брой
дела

7

1

0

2. в полза на юридически
лица и търговци

73

25

75

126

3. в полза на граждани

30 108

28

0

57

2. в полза на юридически
лица и търговци

64

3. в полза на граждани

4. изпълнение на
чуждестранни решения
5. изпълнение на
обезпечителни мерки
свършени чрез
реализиране на вземането
прекратени по други
причини
изпратени на друг съдебен
изпълнител

593

отхвърлени

0

477

19

310 485

0

0

541

23
89

254 417

2

129

267 436

263 470

0

0

0

54

57

57

57

113

27
176

4

13
1

417
0
0

46
41

0

23

0

74
71

2
436

0

0

620

21

0

59

общо

22 150

0

87

несвършени
уважени

29 105

60

0

3

1. в полза на държавата

прекратени

свършени

2013
брой
дела

2

4. изпълнение на
чуждестранни решения
5. изпълнение на
обезпечителни мерки

брой
жалби

Изпълнителни дела

постъпили

1. в полза на държавата

2012
брой
дела

24
4

470
0
0

102

518
2

0
1

1

5. АНАЛИЗ НА
СЪД - ПЪРВОМАЙ

ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ПРИ

РАЙОНЕН

През последните четири години работата на съдията по вписванията при
Районен съд – Първомай Даниела Терзиева, представена в таблица, е следната:

Обжалвани

заверки на договори,
пълномощни и др.

Нотариална
дейност по
заместване

Издадени

удостоверения за
тежести

Откази

изповядани сделки

Вписвания,
отбелязвания и
заличавания

133

24

62

2014 година

1571 1512 3083

39

2

9

814 1336

147

7

55

2015 година

1455 1250 2705

31

1

4

501 1215

134

3

47

2016 година

1647 1143 2790

73

2

1

367 1465

137

0

2

справки

260 1754

преписи

4

отменени

1

потвърдени

59

необжалвани

1652 1480 3132

общо

2013 година

други вписвания

период

образувани
нотариални дела

Дейност

От нотариална дейност през 2016 година по сметка на Районен съд – Първомай
постъпват общо 10 лева: от такси за нотариални заверки – 10 лева, от такси за
сделки – 0 лева, тъй като през отчетния период в съдебния район работят двама
нотариуси.
По време на ползване на платен годишен отпуск от съдия Даниела Терзиева
функциите й се изпълняват от съдия Спасимир Здравчев и съдия София Монева.

6. АДМИНИСТРАТИВНА И ВЪТРЕШНООРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Във връзка с организацията на работата в Районен съд – Първомай през 2016
година от административния ръководител са издадени:
1. Заповед № 1 / 04.01.2016 година относно разпределение на делата;
2. Заповед № 2 / 04.01.2016 година относно утвърждаване на обобщено щатно
разписание на длъжностите;
3. Заповед № 3 / 04.01.2016 година относно инвентаризация на наличните дела;
4. Заповед № 4 / 04.01.2016 година относно право на платен годишен отпуск на
работещите в Районен съд - Първомай;
5. Заповед № 7 / 05.01.2016 година относно ревизия на дейността на бюро
„Съдимост”;
6. Заповед № 8 / 05.01.2016 година относно проверка и унищожаване на
веществените доказателства;
7. Заповед № 9 / 08.01.2016 година относно утвърждаване на щемпели за
поставяне при образуване на дела и вписване на кодове по предмет на делото;
8. Заповед № 11 / 12.01.2016 година относно унищожаване на щемпели, с която
е отменена Заповед № 125 / 29.10.2014 година;
9. Заповед № 13 / 19.01.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила
за отчетност и съхраняване на веществени доказателства;
10. Заповед № 26 / 19.02.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила
за събиране на съдебни вземания;
11. Заповед № 29 / 23.02.2016 година, с която е утвърдена Стратегия за
управление на риска в Районен съд – Първомай за периода 2016 – 2020 година и са

отменени утвърдената със Заповед № 13 / 11.02.2013 година Стратегия за
управление на риска и Заповед № 160 / 30.12.2014 година;
12. Заповед № 32 / 26.02.2016 година относно изпълнение на влезли в сила
присъди;
13. Заповед № 33 / 29.02.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила
за събиране на съдебни вземания и са отменени утвърдените със Заповед № 26 /
19.02.2016 година;
14. Заповед № 41 / 21.03.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила
за случайно разпределение на делата и са отменени утвърдените със Заповед № 12
/ 05.02.2013 година;
15. Заповед № 42 / 21.03.2016 година, с която са утвърдени Стратегически цели
и приоритети в Работата на Районен съд – Първомай за периода 2016 – 2020 година
и са отменени утвърдените със Заповед № 52 / 12.05.2008 година;
16. Заповед № 49 / 11.04.2016 година, с която е утвърден План на Районен съд
– Първомай за 2016 година за действие в изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 година;
17. Заповед № 50 / 11.04.2016 година относно изготвяне на справки за
вътрешна проверка на делата, с която е отменена Заповед № 161 / 30.12.2014
година;
18. Заповед № 51 / 11.04.2016 година относно организация на работата по
граждански дела, с която е отменена Заповед № 104 / 10.09.2012 година;
19. Заповед № 60 / 10.05.2016 година относно прекодиране на предмет на дело;
20. Заповед № 61 / 10.05.2016 година относно изменение на Заповед № 9 /
08.01.2016 година;
21. Заповед № 69 / 12.05.2016 година относно конфискуване на непотърсени в
срок съдебни гаранции и депозити за вещи лица;
22. Заповед № 70 / 12.05.2016 година относно перемция на изпълнителни дела,
с която е отменена Заповед № 3 / 06.01.2011 година;
23. Заповед № 72 / 19.05.2016 година относно работа по събиране на съдебни
вземания;
24. Заповед № 79 / 06.06.2016 година относно предоставяне на информация по
граждански дела на Националната съдебна мрежа;
25. Заповед № 84 / 13.06.2016 година относно организация на работата по
архивирани дела и документация;
26. Заповед № 89 / 20.06.2016 година относно проверка на статистическите
шифри на делата;
27. Заповед № 92 / 23.06.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила
за отчитане на натовареността на съдиите;
28. Заповед № 93 / 24.06.2016 година, с която е утвърдена нова Счетоводна
политика и нов Единен сметкоплан;
29. Заповед № 117 / 11.08.2016 година относно изплащане на възнаграждение
за участие на съдебни заседатели в открити заседания, с която е отменена Заповед
№ 132 / 30.10.2015 година;
30. Заповед № 133 / 20.09.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила
за събиране на съдебни вземания и са отменени утвърдените със Заповед № 33 /
29.02.2016 година;
31. Заповед № 134 / 20.09.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила
за контрол на процесите по събиране на дължими държавни такси и присъдени
публични държавни вземания и е отменена Заповед № 88 / 19.08.2015 година;
32. Заповед № 135 / 03.10.2016 година относно утвърждаване на промяна в
Приложение № 2 към Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания;
33. Заповед № 146 / 26.10.2016 година относно преглед и обезценка на
нефинансовите дъготрайни активи;

34. Заповед № 150 / 07.11.2016 година относно инвентаризация на дълготрайни
материални и нематериални активи, материални запаси, разчети (вземания и
задължения), финансови и задбалансови активи и пасиви, подлежащи на
конфискация внесени и непотърсени в срок съдебни гаранции за вещи лица;
35. Заповед № 160 / 21.11.2016 година относно утвърждаване на график за
изнасяне на лекции в ОУ „Георги Караславов” – Първомай;
36. Заповед № 177 / 14.12.2016 година относно изплащане на възнаграждение
за участие на съдебни заседатели в открити заседания, с която е отменена Заповед
№ 117 / 11.08.2016 година;
37. Заповед № 183 / 20.12.2016 година относно отлагане на ползване на част от
платения годишен отпуск за 2016 година;
38. Заповед № 184 / 21.12.2016 година, с която е утвърден План на Районен съд
– Първомай за 2017 година за действие в изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 година;
39. Заповед № 186 / 29.12.2016 година относно ликвидация на негодни за
употреба активи.
Във връзка с облекчаване на работата на единствения призовкар в Районен
съд – Първомай, водещ единствено на хартиен носител Книга за върнати призовки
и други съдебни книжа, изходящи от Районен съд – Първомай (чл. 39, ал. 1, т. 7 от
ПАС), Книга за получените и върнати призовки и други съдебни книжа от други
съдилища (чл. 48 от ПАС) и Разносна книга, съдържаща информация за
движението на документи между съда и други институции, и на съдебния
деловодител по отразяване на върнатите призовки в деловодството с Писмо изх. №
1498 / 10.10.2016 година Председателят на съда уведомява Комисия „Бюджет и
финанси” при Висшия съдебен съвет за необходимостта от внедряване на модул
„Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”. Със свое Решение по
т. 13 от Протокол № 42 / 17.11.2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет дава
съгласие за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд – Първомай за 2016
година и модулът е внедрен, което облекчава работата на призовкаря:
 отпада необходимостта за водене на ръка на две книги - „Призовки /
съобщения от други съдилища” и „Призовки / съобщения на текущия съд”;
 от функционалностите на програмата се изготвя и трета книга – „Описна на
призовкаря”, която обема в себе си данни за другите две;
 улеснява се контролът по връчването на съдебните книжа и удобно се
генерират всякакъв справки, свързани с това – ежедневни, месечни, годишни.

7. АНАЛИЗ

НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 - 2020 ГОДИНА

КОМУНИКАЦИОННАТА

СТРАТЕГИЯ НА

Със Заповед № 49 / 11.04.2016 година на административния ръководител е
утвърден План на Районен съд – Първомай за 2016 година за действие в
изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 година.
В края на отчетния период се отчитат следните резултати
1. По поставената цел: Утвърждаване на механизми на взаимодействие на
Районен съд - Първомай с органи на законодателната и изпълнителната власт при
спазване на принципа на независимост на съдебната власт.
1.1. Двамата магистрати през 2016 година периодично провеждат обсъждания
по казуси, свързани с изменение или предстоящо изменение в нормативната уредба,
с цел да се създаде единна съдебната практика в Районен съд – Първомай в
съответствие с практиката на районните съдилища, подчинени на Окръжен съд –
Пловдив.
Изпратени са становища, както следва:
 с писмо изх. № 242 / 24.02.2016 година във връзка с Проект за Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 2 / 29.06.2015 година за вписването,

квалификацията и възнаграждението на вещите лица (на изх. № 2642 / 18.02.2016
година на Председателя на Окръжен съд - Пловдив);
 с писмо изх. № 260 / 26.02.2016 година във връзка с Искане от
Председателя на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение
по повод на противоречивата практика на съдилищата, свързана с приложението на
чл. 343в, ал. 2 от НК в случаите, в които наказателното постановление за
санкциониране на дееца по административен ред е връчено при условията на чл. 58,
ал. 2 от ЗАНН (на изх. № ТД 1 / 2016 / 09.02.2016 година на Заместник-председателя
на Върховния касационен съд);
 с писмо изх. № 256 / 25.02.2016 година във връзка с предложения за
изменение и допълнение на НПК (на изх. № 2356 / 15.02.2016 година на
Председателя на Окръжен съд - Пловдив);
 с писмо изх. № 262 / 26.02.2016 година във връзка с правото на
магистратите да участват в обществени дебати и свободно да изразяват публично
мнение по политиките на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и по
останалите въпроси на обществения живот, както и възможността магистрати,
органи на съдебната власт и съсловни организации на магистрати да получават
извънбюджетно финансиране, свързано с професионалната дейност (на изх. № 2750
/ 19.02.2016 година на Председателя на Окръжен съд - Пловдив);
 с писмо изх. № 1278 / 30.08.2016 година във връзка с промяна в правилата
за провеждане на публичните продани в сградите на районните съдилища (на изх.
№ 32524 / 26.07.2016 година на Председателя на Окръжен съд - Пловдив);
 с писмо изх. № 1449 / 04.10.2016 година във връзка с проучване на
въпроса необходимо ли е при присъждане на възнаграждение на адвокат,
регистриран по ЗДДС, да се доказва факта на регистрацията му по този закон, за да
бъде присъден на доверителя му и дължимия ДДС в размер на 20 % от уговореното
и заплатено възнаграждение и как следва да бъде доказан този факт (на изх. №
14647 / 18.08.2016 година на Председателя на Окръжен съд - Пловдив);
 с писмо изх. № 1565 / 26.10.2016 година във връзка с проект за
Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл.
341 от Закона за съдебната власт (на изх. № 17985 / 25.10.2016 година на
Председателя на Окръжен съд - Пловдив).
1.2. Двамата магистрати от началото на 2016 година до момента периодично
провеждат разяснения на съдебни заседатели и на служители, които връчват
съдебни книжа в малките населени места.
2. По поставената цел: Повишаване на правната култура на различни групи от
обществото с акцент върху младите хора и познанията за ролята и функциите на
отделните органи на съдебната власт чрез активизиране на участието и ролята на
Районен съд – Първомай.
Повишаването на знанията, на правната грамотност и култура на обществото, в
това число на ученици от различни възрастови групи, е част от дългосрочен
двустранен процес на взаимодействие, който води до по-голямо разбиране за
работата на отделните органи съдебната власт като гарант и защитник на
интересите и гражданските права, за повишаване на доверието към българския съд
и запознаване с конкретната работа на магистратите.
2.1. След направена предварителна разгласа чрез интернет страницата
(публикувана покана), чрез залепване на покана на таблото за съобщения в Районен
съд – Първомай, както и чрез публикация в електронна медия (www.parvomai.net) в
обявения от Ден на отворените врати на 11.03.2016 година съдебната палата бе
посетена от организирани от Местната комисия за борба с противообществените
прояви на непълнолетните и малолетните три групи ученици: 10 деца от IV клас на
Начално училище „Христо Ботев” – Първомай, 15 деца от IХ и Х клас на
Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски” – Първомай и 25
деца от VII и VIII клас от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – Първомай.

Съобразявайки
се
с
възрастовите
им
особености,
председателят и
административният секретар на Районен съд – Първомай им разясниха какво
представлява правото, как се води съдебен процес, кои са участниците в него, какви
видове дела се разглеждат в районния съд, кои са непълнолетните и малолетните
лица и какви права имат, кое деяние е престъпление.
Проявата бе отразена в местната електронна медия „Първомай.нет”.
2.2. На 05.12.2016 година в Районен съд - Първомай стартира организираната
съвместно от Министерство на образованието и науката и Висш съдебен съвет
Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
В реализацията на Програмата на местно ниво с партньор Основно училище
„Георги Караславов” – Първомай се включват магистратите и административният
секретар в Районен съд – Първомай, а като външен лектор - г-н Христо Кьосев,
инспектор в Детската педагогическа стая при Районно управление на МВР –
Първомай.
През първия учебен срок в часа на класа учениците от VII и VIII клас на
училището партньор се обучават на основни понятия във правото (що е право, на
какви области се разделя; що е държава, кои са нейните елементи; какво
представляват законовите и подзаконовите нормативни актове) и на разделение на
властите според Конституцията на Република България (що е законодателна,
изпълнителна и съдебна власт, какви са характеристиката, функциите, управлението
и структурата на съдебната власт; каква е структурата на съдилищата в Република
България).
През втория учебен срок децата предстои да разберат правата и
отговорностите си според законите на страната ни, да научат, че наркотиците са
лесен начин да загубиш свободата си, да се запознаят с мерките за защита на
правата на малолетните и непълнолетните като жертва на домашно насилие.
Инициативата е предвидено да приключи през месец март 2017 година в
обявения от Районен съд – Първомай Ден на отворените врати, когато участниците
в Образователната програма ще затвърдят наученото чрез провеждане на
викторина в Съдебната палата.
Точните дати на провеждане на обученията са съгласувани със заместникдиректора на училището партньор, графикът е утвърден със Заповед № 160 /
21.11.2016 година на административния ръководител на Районен съд – Първомай,
която е изпратена за сведение на Регионално управление на образованието –
Пловдив.
3. По поставената цел: Ефективна комуникация на Районен съд - Първомай с
медиите, включително проактивна комуникация чрез електронните и социалните
медии. Изграждане на нова комуникационна компетентност.
Тъй като информационната среда се характеризира с динамика и множество
източници на информация, които доставят новини в реално време, все по-голяма
част от комуникацията се осъществява в интернет пространството, което значителна
част от гражданите използват активно в своето ежедневие.
3.1. През 2016 година Районен съд – Първомай бе на производство едно дело
със значим медиен интерес с предмет измама в особено големи размери,
представляваща особено тежък случай, и вещно укривателството в големи размери,
приключило с краен съдебен акт на 30.09.2016 година (в момента се обжалва).
Интересът на медиите допълнително бе провокиран и от факта, че в последно
време телефонните измами се превърнаха в чувствителна за цялото общество
тема.
Ходът на съдебния процес, включително и производства по изменение на
мярка за неотклонение „задържане под стража”, бе отразен от Българска
телеграфна агенция, Plovdiv24.bg, asenovgrad-online.com, dir.bg, btv.bg, monitor.bg,
dariknews.bg, информационна агенция „Фокус”, haskovo.net, parvomai.net.

3.2. За интегриране и поддръжка на интернет портал и електронни пощи за
целите на Районен съд – Първомай (тъй като съществуващите са от 2008 година),
на 20.09.2016 година бе изпратена оферта от „Би Софт” ЕООД за създаване на
собствен домейн на съда (rs-parvomai.bg), нов интернет сайт с модерен дизайн и
възможности за търсене, както и на защитени от спам и вируси пощенски кутии с
възможност за интеграция със софтуерна система „Удостоверител на документ” за
пренос на информация от съда към адвокати след направени от тяхна страна
електронни заявления, като всеки изпратен имейл е предвидено да се подписва от
самия сървър.
Целта на проекта е получаване на по-добра среда за достъп до информация в
Районен съд – Първомай: модерен дизайн, обхващащ най-новите технологии за
интернет портали и мобилни устройства; административен панел с възможност за
автономно управление на портала от лица без ИТ умения; интеграция в Google
търсачка с възможности за търсене на разпоредба от закон и намиране на резултати
в публикуваните актове; публикуване на съдебни актове с възможност за търсене по
различни критерии; възможност за създаване на анкети и за динамично обновяване
на страница и документи; съвместима структура с всички останали съдилища в
съдебен район Пловдив.
Тъй като ценовото предложение бе формирано на 12 месечни равни вноски от
по 250 лева с ДДС и до края на 2016 година бе необходима сумата 750,00 лева за
три месечни вноски, с Писмо изх. № 1498 / 10.10.2016 година до Комисия „Бюджет и
финанси” при Висшия съдебен съвет бе изпратено искане за промяна на
бюджетната сметка на Районен съд – Първомай.
Съгласно т. 6 на Решение на Комисия „Професионална квалификация и
информационни технологии” към Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол №
35 / 26.10.2016 година относно Решение на Комисия „Бюджет и финанси” по
Протокол № 39 / 19.10.2016 година искането на Председателя на Районен съд –
Първомай за интегриране и поддръжка на интернет портал и електронни пощи е
нецелесъобразно. В мотивите е посочено: „Висшият съдебен съвет изпълни проект,
в рамките на който са разработени шаблони за интернет страниците на съдилищата
и предстои въвеждането им, в момента се работи по наредбата по чл. 360е от ЗСВ,
която предвижда изисквания към интернет страниците на ОСВ и на този етап не е
удачно да се разработват самостоятелни интернет страници”.
През 2016 година информацията на интернет страницата на Районен съд –
Първомай бе променяна своевременно (в края на работния ден, а в редки случаи на
сутринта на следващия), за да задоволи интереса на гражданите, адвокатите,
страните по делата и медиите към актуална и полезна информация.
4. По поставената цел: Установяване на ефективна вътрешна комуникация.
Благодарение на ефективната вътрешна комуникация информираните съдии и
съдебни служители са в състояние компетентно и убедително да общуват с външни
публики и да укрепват репутацията на съда. Ефективната вътрешна комуникация
помага за изпълнението на една от основните цели на Комуникационната стратегия
на съдебната власт - въвеждането на високи професионални стандарти за
предоставяне на информация и комуникация с гражданите, медиите и институциите.
Всеки понеделник преди започване на работа с граждани, адвокати и страни по
делата работещите в Районен съд – Първомай съдии и съдебни служители се
събират и обсъждат организацията на работата, изпълнените и предстоящите
задачи.
5. По поставената цел: Мониторинг на Плана за действие на Районен съд Първомай за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт - 2014
- 2020 година.
Мониторинга на Плана дава възможност на ръководството на съда за
придобиване на реална оценка за работата и степента на обществено доверие. При

анализ на различните индикатори от началото на 2016 година до момента 2016
година не се констатират негативни оценки.
Със Заповед № 184 / 21.12.2016 година е утвърден План на Районен съд –
Първомай за 2017 година за действие в изпълнение на Комуникационната стратегия
на съдебната власт 2014 – 2020 година.

8. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
По Заповед № РД 49 / 29.03.2016 година на Председателя на Окръжен съд –
Пловдив на 13.05.2016 година е осъществена проверка на организацията на
съдиите, на държавния съдебен изпълнител и на съдията по вписванията за
периода 01.01.2015 година – 31.1.2015 година, за която с Писмо изх. № 10820 /
10.06.2016 година е изпратен Доклад на Комисията, съгласно който:
1. През проверявания период липсват промени в ръководния състав, няма и
преназначения, поощрени или наказани съдии по реда на Закона за съдебната
власт, както и такива, спрямо които е приложен чл. 327 от Закона за съдебната
власт.
2. Извършена е проверка за спазване на чл. 9 от Закона за съдебната власт
относно разпределението на делата на принципа на случайния подбор чрез
електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им.
Констатирано е, че със Заповеди на Председателя са определени титулярите на
съдебните състави и образуваните в съда дела се разпределят между съдиите по
входящ номер в деня на постъпването им и при спазване принципа на случаен избор
и стриктно спазване на правила за промяна на параметрите на електронно
разпределение, като до 01.10.2015 година се използва предоставеният от Висшия
съдебен съвет софтуер за случайно разпределение на делата Law Choice,
инсталиран на локален сървър с ограничени със съответната файлова политика за
сигурност на Microsoft Windows Server права за достъп до файловете, а след
01.10.2015 година - Централизирана система за разпределение на делата,
утвърдена от ВСС и разработена от „Смарт Системс 2010” ЕООД, въведена за
реално ползване с Решение по Протокол № 37 / 29.09.2015 година от заседание на
Комисия по професионална квалификация, информационни технологии и статистика
на Висшия съдебен съвет, а достъпът до Система за разпределение на делата се
осъществява с квалифициран електронен подпис и потребителско име и парола,
които се въвеждат всеки път при влизане в програмата.
3. Извършената проверка на гражданските дела установява:
3.1. създадената организация на работата по образуването и насрочването е в
пълно съответствие с Правилника за администрацията на съдилищата (обн., ДВ, бр.
8 от 28.01.2014 година), а сроковете, предвидени в посочените актове, както и в
съответните процесуални закони, се спазват стриктно;
3.2. създадена е отлична организация във връзка с администриране на
гражданските дела - при постъпване се обработват своевременно: поставя се час на
постъпване на всяко дело в канцеларията на съда, извършва се проверка за
реалното постъпление по сметка на съда на дължимите държавни такси, за които
страните представят платежни нареждания; след разпределяне новообразуваните
дела се докладват незабавно на съдията докладчик (при всички проверени случаи
това е денят на постъпване на молбата в съда), а разпоредените от него действия
се изпълняват точно и своевременно; всеки от съдиите се произнася своевременно
по докладваните му дела, насрочването на откритите съдебни заседания е в
максимално кратки срокове при спазване на процесуалните норми за призоваване;
3.3. в производствата по допускане на обезпечение съдът се произнася по
постъпилите искания в същия ден, като следи служебно за дадените срокове за
предявяване на бъдещ иск;
3.4. протоколите се изготвят и проверяват незабавно, след което делата се
връщат на разположение настраните и съда в деловодството;

3.5. няма случаи на необосновано отлагане на дела, на разглеждане извън
разуми срокове, на отмяна хода на делото по същество;
3.6. няма издадена нарочна заповед на председателя на съда в случай на
констатация на просрочени дела, но предвид общия брой новопостъпили и на
производство дела, според Комисията практически заповед не е необходима, тъй
като такива случаи са изолирани и са следствие единствено на повишения обем
правораздавателна дейност на реално зает щат в съда;
3.6. на случаен принцип са проверени граждански дела и не са констатирани
нарушения.
4. Извършената проверка на изпълнителни дела установява, че всички се
образуват и разглеждат в максимално кратки срокове, при спазване на
процесуалните правила, като основният им предмет са парични вземания, издръжки,
местни данъци и такси и реални продажби; няма отменени актове на държавния
съдебен изпълнител - само една отхвърлена жалба по изпълнително дело.
5. Извършената проверка на наказателни дела установява:
5.1. създадена е необходимата организация по образуване, разпределение и
разглеждане; делата се насрочват и преимуществено се отлагат при спазване на
процесуалните срокове, визирани в чл. 252 и чл. 271, ал. 10 от НПК, а отлаганията
са свързани с проверка и събиране на доказателства, относими към предмета на
делото, което сочи на предварително проучване на материалите от съответния
съдия докладчик и планиране на процесуалните действия за съдебното заседание;
5.2. съдиите предприемат всички необходими мерки, съобразно НПК и
Правилника, за обективното, всестранно и пълно изясняване на релевантните
факти, без това да е пречка за приключване на делото в разумен срок, като в
същото време се дава възможност на страните да реализират своите процесуални
права в пълен обем.
5.3. постановените съдебни актове се мотивират изчерпателно - подробно
аргументирани с ясни диспозитиви;
5.4. като причина за забавянето на изписване и предаване на мотивите към
присъдите по отделни дела Комисията посочва пълната натовареност на съдията
докладчик по разглеждането на този вид дела, който едновременно с това е
ангажиран и с административната дейност по ръководенето на съда като негов
председател;
5.4. протоколите изцяло отговарят на изискванията на чл. 311 от НПК;
5.5. по наказателните дела служителите работят в съответствие с изискването
на Правилника за администрация в съдилищата, притежават необходимите
професионални качества, като така подпомагат изцяло работата на съдиите;
5.6. на случаен принцип са проверени наказателни дела и не са констатирани
нарушения.
6. Със Заповед № 3 / 04.01.2016 година е извършена инвентаризация на
наличните в Районен съд - Първомай дела в съдебното деловодство и в
съдебноизпълнителната служба. За резултатите са съставени протоколи, съгласно
които не са установени липсващи или унищожени дела, което да налага тяхното
възстановяване.
7. В хода на проверката са изискани и прегледани статистическите отчети за
2015 година, включващи ежемесечните справки за движението на делата и
справките за Висш съдебен съвет (за шестмесечие и за година) – не се констатира
разминаване по основните показатели за движението и решаването на делата на
статистическите данни и справките за отделни периоди; извършва се периодическа
проверка на спрените и без движения дела от Председателя на съда, прилага се
разпечатка от деловодната програма и основания за действащия статус на делото;
до десето число на всеки месец Председателят на съда изпраща в Окръжен съд Пловдив обобщени данни за работата за изминалия период за осъществяване на

ежемесечен контрол за работата на първоинстанционните съдилища и получаване
на сведение за правораздавателната им работа.
8. Извършената проверка, съгласно Решение на Висшия съдебен съвет по
Протокол № 12 / 29.10.2009 година относно спазване на изискването, посочено в чл.
64 от Закона за съдебната власт за незабавно публикуване на интернет страницата
на съда на постановените съдебни актове, констатира, че е организирано ежедневно
публикуване както на страницата на съда, така и на централния уеб базиран
интерфейс за публикуване на съдебни актове (http://legalacts.justice.bg) - със
Заповед № 110 / 10.09.2010 година са утвърдени Вътрешни правила за публикуване
на съдебни актове на Районен съд - Първомай на централен уеббазиран интерфейс,
които са публикувани и на интернет страницата на съда. Публикуването на
съдебните актове се осъществява при спазване на Закона за защита на личните
данни и Закона за защита на класифицирана информация и става, като след
допълнителен контрол на обезличените документи от съдебния деловодител и
секретар административният секретар извършва ежедневна проверка на
генерирания в деловодната програма списък на съдебните актове, подлежащи на
публикуване, при откриване на актове, неотговарящи на изискванията за
публикуване, ги изтрива от генерирания списък и уведомява присъединилия и
обезличил акта за отстраняване на нередностите. Публикуването в централния
уеббазиран интерфейс се извършва автоматично през нощта чрез използване на
разработен от „Информационно обслужване” АД – Варна модул, а на интернет
страницата на съда - в края на работния ден чрез използване функционалността на
програмата. За проверявания период не е констатирано нередовно и
несвоевременно публикуване на постановени съдебни актове.
8. Препоръчано е архивиране на папка Docket от деловодната програма САС
„Съдебно деловодство” на друг компютър и или върху преносим твърд диск, което
незабавно е сторено.
9. Обезпечен е безхартиеният обмен на документи със съдилищата получаването и изпращането на електронни документи към и от Районен съд Първомай е автоматично, водят се електронни досиета на делата.
10. Комисията констатира правилно и своевременно водене на всички
деловодни книги и регистри – в тях се отразява необходимата информация,
извършват се надлежно удостоверени периодични проверки, разпечатките на
хартиен носител за календарната година са прошнуровани и прономеровани с
отразяване на крайния номер и поредността на страниците, а периодичността за
разпечатване на водените на електронен носител книги е указана със Заповед № 47
от 27.05.2014 година и се спазва.
11. Комисията изтъква, че в проверявания съд е създадена много добра
организация на административната дейност - анализът на статистическите данни и
броя на забавените дела по докладчици за целия проверяван период сочи, че
административният ръководител на съда е предприел и предприема необходимите
мерки във връзка със срочното изписване на съдебните актове и надлежното водене
на деловодните книги.
На 26.04.2016 година на основание чл. 11, ал. 2, чл. 25, т. 2 и чл. 27, ал. 1 и ал.
2 от Закона за националния архивен фонд, чл. 70, ал. 2 от Наредбата за реда за
организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на
документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и
Заповед № РД-11 / 02.02.2016 година на Директора на Дирекция „Регионален
държавен архив” - Пловдив е извършена проверка на организацията на работата с
документите, тяхното съхраняване и използване в Районен съд – Първомай. При
проверката се констатира, че назначената със Заповед № 3 / 09.01.2012 година
постоянно действаща експертна комисия не всяка година извършва проверки за
наличността и състоянието на документите с постоянен срок на съхранение и тези
със знак „ЕК” и за условията на съхранение на документите в организацията, че има

утвърдени вътрешни правила за дейността на архива от 2014 година, но не са
съгласувани с Държавен архив, че има създадени условия за опазване на
документите в учрежденския архив, че приключилите дела се внасят в архива в
началото на календарната година и на шестмесечие, което се отразява в
съответните книги, че използването на документи в учрежденския архив става само
с разпореждане на съдия, независимо от заявителя, за което се води електронен
архив, че през 2011 година е уведомен Държавен архив за унищожени с акт
документи, че предаването и приемането на наличните документи на учрежденския
архив при смяна на завеждащия архива се извършва с обходен лист, приложен в
досието, че липсват документи на други организации, в това число ведомости на
заплати и други, съхранявани в организацията, както и че не се е налагало
предаване и приемане на наличните документи при смяна на ръководителя на
организацията и на служителите в структурните звена.
За привеждане на работата с документите и тяхното опазване в съответствие с
нормативната уредба са дадени следните предписания:
1. Да се актуализира заповедта за постоянно действащата експертна комисия и
да се изпрати в Държавен архив.
2. Да се актуализира номенкатурата на делата.
3. Да се състави протокол за проверка на състоянието на архивохранилището и
се изпрати в Държавен архив.
В указаните срокове препоръките са изпълнени, документацията е
окомплектована и изпратена и след разглеждане на заседание на експертнопроверочна комисия, съгласуване с Началник-отдел „Държавен архив” – Пловдив и
дадена препоръка за въвеждане на номенклатурата в работата на съда, считано от
01.01.2017 година, на 03.01.2017 година Председателят на Районен съд – Първомай
издава Заповед № 3 относно организация на работата по архивиране на книжата в
Районен съд – Първомай, с която разпорежда да се работи в съответствие с
Вътрешни правила за организация на работата по архивиране на делата в Районен
съд – Първомай, утвърдени на 14.06.2016 година и съгласувани с Началник-отдел
„Държавен архив” – Пловдив на 18.10.2016 година, и при спазване на Индивидуална
номенклатура на делата със срокове за съхраняването им, образувани от дейността
на Районен съд – Първомай (одобрена от Председателя на Районен съд –
Първомай на 14.06.2016 година и утвърдена от Началник-отдел „Държавен архив” –
Пловдив на 18.10.2016 година.

9. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
9.1. СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ
Районен съд - Първомай се помещава в сграда, собственост на Министерството
на правосъдието, построена като съдебна палата през 1933 година в дворно място
от 2070 кв.м.
В работни дни от 07:30 часа до 19:00 часа съдът се охранява от двама
служители на щат към Областна дирекция „Охрана” – Пловдив, а в останалата част
от денонощието и през почивните дни - със сигнално-охранителна техника по силата
на сключени с Областна дирекция „Полиция” – Пловдив договори, като през 2009
година във връзка с изпълнение на подпроект по ФАР BG / 2004 / 016.711.08.01. за
повишаване на сигурността на съдебната сграда допълнително е инсталирана
сигнално-охранителна техника, съвместена през 2011 година с дотогава
съществуващата и въведена през 2012 година в експлоатация в пълен обем.
На 10.10.2013 година с Писмо рег. № Я-10462 Директорът на Областна
дирекция на МВР – Пловдив уведомява, че във връзка с реформите в МВР и
преструктуриране на дейността по линия на СОД, следва да се прекрати сключения
договор за охрана на съдебната палата в град Първомай, считано от 01.01.2014
година.

Съгласно Заповед № 165 / 14.12.2013 година на Председателя на Районен съд
– Първомай е открита процедура по избор на лицензирано юридическо лице,
съгласно Закона за частната охранителна дейност, за сключване на договор с
месечно плащане за охрана на сградата на Районен съд – Първомай със сигналноохранителна техника. Изпратени са покани до лицензираните търговци,
осъществяващи частна охранителна дейност на територията на община Първомай,
но нито една от двете охранителни фирми не проявява интерес към предложението.
На 31.03.2014 година до Директора на Областна дирекция на МВР – Пловдив са
отправени искания за закупуване на използваната за охрана на Районен съд –
Първомай сигнално-охранителна техника, съгласно ценоразпис, утвърден от
Министъра на вътрешните работи, тъй като след консултация със служител в
Областна дирекция „Охрана” – Пловдив, отговарящ за техническите средства за
охрана на съдебната палата, се установява, че внедрената от СОД – МВР техника,
интегрирана с поставената от Главна дирекция „Охрана” такава, функционира добре
и е надеждна, а закупуването на нова техника с параметри, отговарящи на Типово
техническо задание на Главна дирекция „Охрана” за дейности, свързани с
допълване на съществуващи алармени системи против проникване, е свързано с
неоправдани разходи за бюджета на съда, включително и за ремонтни дейности.
На 31.05.2014 година техниката е закупена. Благодарение на добрите
отношения между ръководствата на Районен съд – Първомай, Областна дирекция
„Охрана” – Пловдив, Областна дирекция на МВР – Пловдив и Районна прокуратура –
Първомай техниката, собственост на Районен съд – Първомай, е свързана към
мрежата на районната прокуратура.
Сградата се отоплява с локално газово отопление, а през лятото се използват
климатици.
Заседателната зала е една и заседанията се насрочват така, че да не съвпадат
по време за отделните съдебни състави.
Към момента Председателят на съда, вторият съдия и административният
секретар са в самостоятелни кабинети, а държавният съдебен изпълнител и съдията
по вписванията, главният специалист и старши специалист-счетоводителят делят по
един общ.
Призовкар-чистачът, съдебният секретар и съдебният деловодител в
съдебноизпълнителната служба са в отделна стая, която в момента е и
съдебноизпълнителна служба.
Деловодителят в регистратурата на съда, изпълняващ и функциите на
завеждащ бюро „Съдимост”, деловодителят архивар и деловодителят в общо
деловодство са в обща канцелария с три работни места.
През 2008 година голяма част от мебелите в работните помещения на съда са
подменени с нови. През 2009 година са закупени стелаж (шкаф) за подреждане и
съхранение на делата в служба „Деловодство” и шкаф за документи в
съдебноизпълнителна служба. От тогава до настоящия момент не е закупувана нова
мебелировка.
Съдът разполага с 12 работни помещения, четири от които се заемат от
районната прокуратура и едно от Агенцията по вписванията.
В сутерена на съдебната палата са разположени архиви на съда и
прокуратурата, сървър, помещение за класифицирана информация, зала за
публична продан (оборудвана през 2008 година с налични стари мебели), клетка за
конвоирани лица, зала за отдих, котелно, складови и др. помещения.
Но в приземния етаж има изградени стени по начин, непригоден за
функционално използване на помещенията, част от които са в лошо състояние –
пукнатини по зидовете, влага и мухъл, неравности по пода, прозорците са единични
с прогнила дървена дограма, изграденият санитарен възел е без течаща вода и
негоден за използване. Липсва и отопление.

В отговор на писмо № 11 – 05 – 16 / 12.06.2008 година за необходимите за
периода 2009 – 2011 година капиталови разходи по § 51-00, § 52-02 и § 52-06 още
през 2008 година с Писмо изх. № 745 / 17.06.2008 година Министерство на
правосъдието е уведомено за гореописаните проблеми в сутерена на сградата,
както и за необходимостта от подмяна на дограмата и ремонт на покрива на
съдебната палата.
При проверка на 03.12.2008 година Силвия Димитрова, старши инспектор в
Инспектората към Министерство на правосъдието, установява нуждата от спешен
ремонт на покрива и сутерена, както и от подмяна на дограмата на съдебната
палата, за което е съставен Констативен протокол, но до момента развитие по
проблема със сутерена няма.
Не е решен и въпросът за адаптиране на сградата на Районен съд – Първомай
за осигуряване на равен достъп на хора с увреждания - в отговор на писмо № 11-00129 / 10.04.2008 година на Министерство на правосъдието с Писмо изх. № 725 /
11.06.2008 година е изпратена количествено-стойностна сметка, изготвена от
лицензиран експерт, за дейностите по проектиране, доставка и монтаж на два броя
стълбищна платформа, тъй като за достигане до съдебната зала и канцелариите се
преминава през две стълбища от по няколко стъпала, разделени от площадка.
Развитие и по този проблем няма.
Комисията, назначена със Заповед № ЛС-04-346 / 12.03.2010 година на
Министъра на правосъдието, със задача да изготви по предложението на
административните ръководители разпределението на помещенията в Съдебната
палата на град Първомай, при посещението си преценя, че квадратурата, ползвана
от органите на съдебната власт, не отговаря на изискванията за нормални условия
на труд и на Наредба № 4 от 10.01.2008 година за правилата и нормите за
безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция,
модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт и че без
предвидени площи за лица с увреждания и без увеличение на щатните бройки са
необходими още около 150 кв.м, за което с Протокол № 1 / 21.04.2010 година
предлага да бъде направено разширение на съществуващия сграден фонд в
рамките на имота, предоставен за управление на Министерство на правосъдието,
както и да бъдат заложени в бюджета на Министерство на правосъдието капиталови
разходи за разширение на сградния фонд на органите на съдебната власт в град
Първомай, област Пловдив, но до момента развитие по решаването на проблема
няма.
По предложение на административните ръководители на районния съд и
прокуратурата със Заповед № ЛС-04-667 / 05.05.2010 година на Министъра на
правосъдието е разпределено ползването на съдебната палата, както следва:
 за Районен съд – Първомай – 8 помещения на първия етаж и 12
помещения в сутерена (с полезна площ около 188,98 кв.м);
 за Районна прокуратура – Първомай - 4 помещения на първия етаж и 4
помещения в сутерена (с полезна площ около 31,07 кв.м);
 за Агенция по вписванията - едно помещение на първия етаж и едно
помещение в сутерена (с полезна площ около 11,13 кв.м);
 общи части на сградата (около 95,91 кв.м).
Последните по-мащабни ремонтни дейности датират от 2002 година, когато са
отремонтирани покривът, оградата на двора, санитарните възли, фоайето и
работните помещения са боядисани постно, отводнени са водосточните тръби,
изпълнен е и тротоар с тротоарни плочки от северната, източната и южната страни
на сградата.
През 2003 година съдебната палата е боядисана външно, извършена е
вертикална планировка на двора – водопроводна инсталация, бетонова шахта с
хидрофорна помпа, направа на дренажен баластрен слой, полагане на бордюри,
поставяне на плъзгаща метална врата.

Но дейностите по ремонт и реконструкция на сградния фонд са проблем, който
не стои на дневен ред само пред ръководството на съда, а и на прокуратурата.
Въпреки нуждата от ремонт на сутерена, подмяна на дограмата, адаптиране на
съдебната палата към нуждите на хора в неравностойно положение, крайно
необходимо бе отремонтирането на покрива на сградата, тъй като при обилен валеж
години наред подпорните греди се напояваха с вода и при някои от тях се
наблюдаваше изгниване, в следствие на течовете луминесцентните лампи в почти
всички помещения се пълнеха с вода, а в работните помещения при валеж или
снеготопене се подлагаха пластмасови кофи, папките със съдебни книжа,
компютърната техника, принтерите се разместваха, за да не се повредят, което
създаваше затруднения за нормалния работен процес на съдиите и служителите.
За необходимостта от спешни ремонти в Районен съд - Първомай бе уведомен
Ивайло Димитров, държавен инспектор в Инспектората към Министерство на
правосъдието, който на 23.04.2014 година извърши на място оглед на състоянието
на съдебната палата и му бе предоставена цялата документация на сградата.
В отговор на Писмо изх. № 11-05-1 / 12.02.2015 година на Министъра на
правосъдието на Република България и Писмо изх. № 91-00-018 / 13.02.2015 година
на комисия „Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет с Писмо изх. № 185 /
23.02.2015 година Председателят на Районен съд – Първомай отново алармира за
необходимостта от извършването на спешни ремонти и изпраща наличната към
момента документация във връзка с това. С Писмо изх. № 11-05-1 / 27.05.2015
година Министърът на правосъдието изиска количествено-стойностна сметка на
строително-монтажни работи по покрива, както и копие от наличната строителна
документация за сградата, като същевременно уведоми, че за решаване на
останалите проблеми ще бъде планиран и извършен оглед от експерти на
Министерство на правосъдието за изготвяне на техническо задание на
инвестиционен проект за основен ремонт на Съдебната палата в град Първомай.
С Писмо изх. № 589 / 05.06.2015 година бе поискано съдействие от Кмета на
Община Първомай да бъде изготвена количествено-стойностна сметка за
отремонтиране на покрива на сградата, за което с Писмо изх. № 713 / 01.07.2015
година на Министъра на правосъдието бе изпратена цялата налична документация.
В резултат на обявена обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на
покрива на сградата на Районен съд гр. Първомай” Министерство на правосъдието
сключва договор за изпълнение с „Хидрострой-БГ 63” ЕООД – Самоков и през месец
април на 2016 година основният ремонт на стойност 57487,98 лева с ДДС е вече
факт – върху плочата на сградата е поставена топлоизолация (вата), подменена е
изгнилата дървена покривна конструкция, монтирана е нова дъсчена обшивка, върху
нея са положени покривно дифузно фолио и импрегнирани летви (двойна скара),
поставени са бетонови керемиди, включително и вентилиращи, подновени са
челните дъски, монтирани са безшевни медни улуци, водосточни тръби и
гръмоотвод.
Във връзка с извършения ремонт на покрива на сградата с Писмо изх. № 1498 /
10.10.2016 година Председателят на съда уведомява Комисия „Бюджет и финанси”
при Висшия съдебен съвет за необходимостта от изграждането на система за
защита на офис оборудване и захранване на видеонаблюдение от пренапрежения /
вторични въздействия на мълнии или от комутативни предавани по
електрозахранващата и комутационната мрежа, чието изграждане е предназначено
за ограничаване на преходно пренапрежение, причинено от мълния или от работа
(комутация или други преходни процеси), която се извършва чрез
електрозахранващата мрежа. Със свое Решение по т. 63 от Протокол № 42 /
17.11.2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет дава съгласие за увеличение
на бюджетната сметка на Районен съд – Първомай за 2016 година и на 25.11.2016
година са доставени и монтирани три монофазни защитни устройства от
пренапрежения.

В отговор на Писмо изх. № 91-00-047 / 13.09.2016 година на Председателя на
Комисия „Управление на собствеността” към Висшия съдебен съвет Председателят
на Районен съд – Първомай изпраща информация за изготвяне на обосновано
бюджетно предложение за инвестиции през 2017 година, в която отново изтъква
необходимост от подмяна на дограмата и вътрешно пребоядисване на
помещенията, както и проектиране и строително-монтажни работи по адаптиране на
сградата за осигуряване на равен достъп до нея на хора с увреждания.
С Писмо изх. № 836 / 09.06.2016 година Председателят на Районен съд –
Първомай обосновава пред Министъра на правосъдието необходимостта, преди да
изтече срокът по § 83 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
съдебната власт, в който областните управители следва да отразят промените в
актовете за държавна собственост или да съставят актове за държавна собственост
за имотите на съдебната власт, да бъде извършена промяна в ползването на две от
помещенията на първия етаж в Съдебната палата на град Първомай, а именно
Служба по вписванията да ползва помещение № 4 с площ от 12,68 кв. м, а
административният секретар на съда да работи в помещение № 7 с площ от 11,13
кв. м, но с Писмо изх. № 92-32-38 / 12.10.2016 година с мотиви, че със Заповед №
ЛС-04-667 / 05.05.2010 година на Министъра на правосъдието е извършено
разпределение на помещенията на съдебната палата в град Първомай и
Изпълнителният директор на Агенция по вписванията изразява несъгласие с
направеното искане, обосновавайки го с допълнително материално обезпечаване,
необходимо за структурно окабеляване на помещението, Заместник-министърът на
правосъдието намира, че към момента не са налице предпоставки за иницииране на
процедура по реда на чл. 15 от Закона за държавната собственост.
В изпълнение на разпоредбата на § 83 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за съдебната власт след снабдяване с необходимите
документи същите са представени в Областна администрация – Пловдив с Писмо
изх. № 1627 / 07.11.2016 година и на 21.11.2016 година Областният управител
съставя Акт № 9261 за публична държавна собственост на съдебната палата в град
Първомай.
9.2. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И СОФТУЕР
9.2.1. КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА
През 2016 година Районен съд - Първомай разполага с 22 компютъра, от които
5 отпреди 2006 година, 6 от 2007 година, 4 от 2008 година, 2 от 2009 година, 1 от
2012 година, 1 от 2013 година, 4 от 2014 година и 3 от 2016 година, както и лаптоп.
Съдът разполага с три лазерни мултифункционални устройства (принтер,
скенер и копир), закупени през 2007 година, пет лазерни мултифункционални
устройства (принтер, скенер, копир и факс), от които 2 са закупени през 2008 година
и 2 през 2015 година, а едно е предоставено от Висш съдебен съвет през 2009
година, 16 лазерни принтера, 9 от които отпреди 2006, 6 от 2007 година и 1
предоставен от Висш съдебен съвет през 2016 година.
На 01.10.2013 година в следствие на прекъсване на електрозахранването от
00:00 часа до 02:00 часа и от липсата на работоспособен поддържащ UPS
дефектира сървърната система в Районен съд - Първомай. Поради загуба на данни
възстановяването на активната директория на сървъра се оказва невъзможна, тъй
като домейнът не може да бъде стартиран. Известно време действа локална
компютърна мрежа между заседателната зала и работните места, неспособна да
задоволи нуждата от защита на информацията в Районен съд – Първомай, което
след разрешение за извършване на вътрешно компенсирана промяна по
бюджетните сметки на Висшия съдебен съвет и Районен съд – Първомай за 2013
година (Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол от 07.11.2013 година)
налага спешното закупуване на 09.12.2013 година на сървър с подходящ поддържащ
UPS с цел контролиран достъп на всеки потребител до ресурсите на мрежата

според изпълняваните от него дейности и осигуряване на ресурс за архивиране на
базите на работните програми и техните приложения. Сървърната система е
инсталирана и функционира от началото на 2014 година.
През 2013 година спешно е подменена една компютърна конфигурация в
общото деловодство, поради дефект в наличната от 2007 година.
С Писмо изх. № 1097 / 03.12.2014 година на Председателя на Районен съд –
Първомай Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и
статистика” при Висш съдебен съвет е уведомена, че четири от наличните компютри
не отговарят на изискванията на използвания в съда софтуер, често дефектират и
се нуждаят от спешна подмяна, тъй като до момента са подменени компоненти на
някои от тях от налични стари компютри, а по-нататъшни ремонти са финансово
нецелесъобразни, както и че е необходима подмяна на четири монитора, чиито
дефекти създават дискомфорт при продължителна работа, но към момента не могат
да се бракуват заради липса на нови за подмяна. В изпълнение на Правила относно
придобиването на хардуер и софтуер и за необходимостта от назначаване и / или
отпускане на щат за системни администратори в органите на съдебната власт,
приети от Висшия съдебен съвет по Протокол № 23 / 05.06.2014 година е изпратена
подробна справка за параметрите на съществуващата налична техника (компютри) в
Районен съд – Първомай.
С Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 62 от 18.12.2014 година е
дадено съгласие за корекция по бюджета на Районен съд – Първомай и Висш
съдебен съвет за 2014 година с цел осигуряване на средства за закупуване на
четири компютърни конфигурации, като през месец декември 2014 година са
закупени 4 компютърни системи с монитори и аксесоари.
С Писмо изх. № 122 / 05.02.2015 година Висшият съдебен съвет е уведомен, че
на 03.04.2003 година в Районен съд – Първомай е доставен „Xerox DC 425 SLX”,
който почти 12 години се използва като принтер, скенер, копир и факс, както и че
това е единственото устройство, на което през годините се разпечатват срочните и
описните книги, тъй като поддържа формат А3, но поради възникнали технически
проблеми в края на 2014 година на 12.01.2015 година сервизен специалист на
„Булкопи” ООД – Пловдив извършва технически преглед и диагностика и констатира,
че копирната машина не е в работещо състояние и е силно амортизирана, а за
привеждането й в нормални технически параметри е необходима подмяна на
основни модули (фюзерен възел, платка за управление на скенера и др.), които са
скъпо струващи и стойността на ремонта многократно надвишава пазарната
стойност на самата машина; че по повод на констатациите и във връзка с направена
препоръка за закупуване на ново устройство е направено запитване до три
дружества за доставка на мултифункционална машина „Xerox Work Centre 5335” с
технически характеристики, които напълно отговарят на нуждите на Районен съд –
Първомай.
Със свое Решение по т. 62 от Протокол № 9 / 26.02.2015 година Висшият
съдебен съвет дава съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на съда и на
27.03.2015 година мултифункционалната машина е доставена и инсталирана.
На 21.12.2015 година с бюджетни средства са закупени и две
мултифункционални устройства Canon+MF216N (принтер, скенер, копир и факс), за
да бъдат подменени две от закупените през 2007 година морално остарели и
изискващи непрекъснати ремонти мултифункционални устройства HP LaserJet
M1005.
През 2016 година са закупени 6 броя поддържащ UPS за някои от персоналните
компютри.
Съгласно Решение по т. 54 от Протокол № 40 / 03.11.2016 година на Пленума
на Висшия съдебен съвет през 2016 година на Районен съд – Първомай са
предоставени три компютъра с монитор, скенер, лаптоп, принтер.

9.2.2. ПРАВНОИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ
 АПИС 6 (инсталирана за първи път на 29.09.2004 година), внедрен на
компютърните работни места с абонамент за една година и актуализация по
Интернет;
 СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО (внедрена от „Информационно обслужване” – Варна
на 28.12.1998 година). На 17.02.2011 година е сключен Договор № ПО-16-69 /
15.02.2011 година с „Информационно обслужване” АД, клон Пловдив, в сила от
01.01.2011 година, за поддръжка на информационната система за автоматизиране
на движението на делата САС „Съдебно деловодство” - Районен съд; по силата на
Анекс № ПО – 16 – 82 / 03.02.2012 година срокът на договора е продължен за една
година, като е уговорено, че ако един месец преди изтичане на срока на договора
няма писмено предизвестие за неговото прекратяване от някоя от страните,
договорът се счита за автоматично продължен за още една година. През 2015
година е внедрен допълнителен модул „Служебни защити” към програмния продукт с
цел да се избегне хартиеният обмен с Адвокатска колегия – Пловдив, а през 2016
година – допълнителен модул „Призовкар”;
 АИС „БЮРА СЪДИМОСТ” с внедрена през 2009 година версия 10.1.0.5.
(прилагане на Oracle PatchSet p4505133_10105_WINNT) в изпълнение на Договор №
45-06-004 / 23.01.2009 година, сключен между Висшия съдебен съвет и Консорциум
„Лирекс БГ” ООД - „Индекс – България” ООД – София, с разширено системно
обслужване до 31.12.2011 година; ежегодно срокът на договора се подновява с една
година;
 СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ (внедрен през 2000 година от ЕТ „Темида 2000 – Еди
Чакъров” - Варна) с последна актуализация на договора от 12.03.2005 година за
поддръжка на продукта;
 ЛИЧЕН СЪСТАВ, ТРЗ И ДВИЖЕНИЕ ПО НАБИРАТЕЛНАТА И БЮДЖЕТНАТА СМЕТКИ
(внедрен на 01.12.1998 година от ЕТ „Марсти” – Пловдив) с годишен абонамент по
следенето, отчитането, ежемесечната проверка на информационната база и
оказване на методическа помощ на ползвателите на продукта;
 КОНТО, внедрен през 2010 година във връзка с Писмо изх. № 91-00-007 /
14.01.2010 година на Висшия съдебен съвет относно въвеждане на единен
счетоводен продукт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 2016 година в Районен съд – Първомай се работи в съответствие със
Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата,
Кодекса на труда, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор,
Закона за защита на личните данни, Закона за класифицираната информация и
други нормативни актове, касаещи пряко дейността на организационната единица.
Спазват се утвърдените със заповеди Правилник за вътрешния трудов ред и
Етичен кодекс на служителите, в които са регламентирани правата и отговорностите
на работещите в Районен съд - Първомай във връзка със запазване и повишаване
на доверието на обществото в съдебната система като ефективна, безпристрастна и
независима.
Трудовата дисциплина се спазва от всички служители, които удостоверяват
началото на работното време с подписа си в присъствена книга, водена ежедневно и
проверявана от председателя на съда периодично.
Работното време и функциите на отделните служби са съобразени с
изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата, пригодени към
наличния щат и условията за работа.
Във всяка от службите гражданите се обслужват без прекъсване през целия
работен ден, а съдиите не приемат граждани за справки и консултации.

Опитът на съдебните служители, които акуратно и в срок изпълняват
задълженията си, създава сигурност у съдиите и помага за по-ефективната дейност
на съда.
Извършената работа по качество на съдебните актове и бързина на
постановяването им е белег за добрата теоретическа подготовка и постоянния
стремеж на съдиите към усвояване на промените в законодателството и съдебната
практика, за което способстват и организираните от Национален институт на
правосъдието, Окръжен съд – Пловдив семинари, както и провежданите
неформални събирания за обсъждане на по-сложни казуси - основания да се очаква
по-успешно справяне с високоотговорната правораздавателна дейност в община
Първомай за изготвяне на правилни и законосъобразни съдебни актове.
Създадените и поддържани коректни професионални отношения с другите
правозащитни органи на територията на съдебния район са предпоставка за
успешната работа на съда и за борбата срещу престъпността.
Съществува добро взаимодействие между Районен съд - Първомай и Окръжен
съд – Пловдив – всички възникнали проблеми от правен и организационен характер
се решават максимално бързо и с необходимото разбиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(п)

