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І. Кадрова обезпеченост
1. Брой на съдиите
За отчетната 2013 година щатната численост на Районен съд Гоце
Делчев включва осем щата за районни съдии, един щат за държавен
съдебен изпълнител и един щат за съдия по вписванията.
Със заповед № 112 от 14.04.2011 год. на председателя на ОС
Благоевград съдия Иван Филчев е командирован в РС Петрич за срок от
една година от 12.04.2011г. до 12.04.2012г. Със заповед № 159 от
12.04.2012 год. на председателя на ОС Благоевград същият съдия е
командирован отново в РС Петрич за срок от една година до 12.04.2013г.
Със заповед № 161/05.04.2013 г. на председателя на ОС – Благоевград
Иван Филчев е командирован за срок от една година в РС- Петрич, считано
от 15.04.2013 г. до 15.04.2014 г. Със заповед № 596/04.11.2013г. на
председателя на ОС Благоевград бе прекратено командироването на съдия
Филчев в РС Петрич, считано от 05.11.2013г., но с право да довърши
водените от него дела. От 05.11.2013г. до 31.12.2013г. съдия Филчев не е
разглеждал дела в съда, тъй като в част от този период той е довършвал
разглежданите от него дела в РС Петрич, а в останалата част от времето е
ползвал платен годишен отпуск. Поради тези причини и през 2013 година
реално в съда са работели само седем съдии от възможните осем по щат.
Граждански дела разглеждаха трима съдии, а наказателни дела – четирима
съдии.
През 2013 година постъпващите в съда дела се разпределяха на
принципа на случайния подбор, чрез АСУД, осъществяван от председателя
на съда или заместващия го съдия, съгласно заповед, която се издава за
всеки случай на отсъствие на председателя. Относно разпределението на
делата в съда са изработени и Вътрешни правила, който се спазват без да
се допускат изключения.
Дежурните съдии се определяха със заповед на председателя на съда,
съгласно предварително утвърден и съгласуван с тях график, за срок от
една седмица, на ротационен принцип. Дежурните съдии разглеждаха само
наказателни дела, съгласно заповед № 268/01.10.2008г. на председателя на
съда. Затова в началото на 2013 год. на общо събрание на съдиите се взе
решение дежурствата да се поемат от съдиите, включени в наказателни
състави като през месец дежурствата в почивните дни /събота и неделя/ да
се възлагат и на съдиите, разглеждащи граждански дела.
Със заповед № РД-409/09.12.2013г. на председателя на съда, считано
от 10.12.2013г. за ръководител на гражданското отделение бе определен
съдия Стоян Хаджиев. Затова същият считано от 10.12.2013г. образуваше
гражданските дела, съгласно чл. 89 от ПАРОАВАС, осъществяваше
техническата дейност по определяне на съдията – докладчик по тези дела,
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на принципа на случайния подбор, съгласно заповед № 5/03.01.2011г. на
председателя на съда.
2. Брой на съдебните служители.
По щатно разписание, съдебните служители в РС Гоце Делчев към
31.12.2013 година са двадесет и трима. С протокол № 16 от 11.04.2012 год.
ВСС намали щатната численост на съда, с една щатна бройка за
длъжността “съдебен секретар”, като увеличава щатната численост на
Окръжен съд – Благоевград с една щатна бройка за длъжността “съдебен
помощник”. Съгласно Правилника за администрацията в районните,
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища
/ПАРОАВАС/, обнародван в ДВ бр. 66 от 18.08.2009г., съдебните
служителите са организирани в обща и специализирана администрация. В
съда има един административен секретар.
Няма щат за съдебен
администратор, въпреки нуждата от такъв, предвид високата натовареност
в работата на административния секретар.
Специализираната администрация е организирана в службите:
“Регистратура”, “Съдебно деловодство” - наказателно и гражданско,
“Съдебни секретари”, “Архив” и “Служба по връчване на призовки и
съдебни книжа”. В районния съд има и Бюро съдимост. В тези служби по
щат работят - един завеждащ служба “Деловодство”, шест съдебни
деловодители, седем съдебни секретари, един архивар и двама работник
поддръжка-огняр-призовкари. От шестте съдебни деловодители един
работи в служба “Регистратура”, двама работят в гражданското
деловодство, двама в наказателното деловодство и един деловодител,
съгласно заповед на председателя на съда изпълнява влезлите в сила
съдебни актове. От седемте съдебни секретари, един работи в Бюро
съдимост и един в Съдебно-изпълнителна служба. Там работи и един
деловодител. Петте съдебни секретари участват в седем съдебни състава,
изготвят и изпълняват протоколите от съдебните заседания, издават и
изпълнителните листове. При нужда и въз основа на заповед на
председателя на съда заместват секретаря в Бюро съдимост. Един съдебен
секретар и един съдебен деловодител правеха справки в НБД “Население”.
През 2013 година в съда имаше нужда от още една щатна бройка за
длъжността съдебен секретар, с оглед многото на брой функции и задачи,
които трябва да осъществяват тези съдебни служители. Поради забраната
от ВСС да се правят искания в тази насока, такова не бе направено. Но
нуждата от шеста щатна бройка за длъжността съдебен секретар остава.
Единият от служителите на длъжност работник поддръжка-огнярпризовкар, при необходимост управлява и служебния автомобил, тъй като
в съда няма щат за шофьор.
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Общата администрация се състои от сектор “Финансова дейност и
снабдяване”, където работят един главен счетоводител и един главен
специалист – технически изпълнител, който изпълнява функциите и на
касиер, и от сектор „Информационно обслужване, статистика и
информационни технологии”, където работи един системен администратор
І-ва степен.
Непряко свързана със съдебния процес е работата на двете чистачки,
които поддържат чистотата във всички работни и санитарни помещения,
ползвани от съда на партерен, първи и втори етаж на Съдебната палата.
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1. Брой дела за разглеждане.
През отчетната 2013 година в Районен съд - Гоце Делчев са
разглеждани всичко 2541 броя дела. Постъпилите /новообразувани/ дела
през годината са общо 2035 броя, а останалите несвършени дела от 2012
година, т.е. висящите дела към 01.01.2013 год. са 506 броя. В процент
постъпилите (новообразуваните) дела през 2013 година спрямо
разглежданите през годината са 80,09 %, а останалите от предходна година
(несвършени дела към 01.01.2013 година) са 19,91 %. Относителният дял
на останалите дела (несвършените дела от предходен период) за 2013 год.
може да се определи като сравнително нисък. Това се дължи на не малкия
брой заповедни производства и на наказателните дела, внасяни с
предложение за решаването им със споразумение по реда на чл. 381 и
следващите от НПК.
През 2013г. са разглеждани почти същия брой дела, останали от
предходни години – 509 бр., както и през 2012 г. За сравнение през 2012
год. те са били 491 бр., а през 2011 год. – 567 бр. Видно е, че се наблюдава
тенденция на спад на делата, останали от предходни отчетни периоди,
което е положително и трябва да се запази.
От общия брой на постъпилите дела през 2013 год. – 2035 броя,
наказателните са 786 броя, а гражданските - 1249 броя. Спрямо 2012
година има спад на общия брой постъпили дела - с 314 броя. Постъпилите
/новообразувани/ наказателни дела през 2013 год. са с 205 броя по-малко в
сравнение с 2012 год., а гражданските дела с 109 броя по-малко.
За сравнение, през 2012 година новообразуваните дела общо са 2 349
броя, в т.ч. наказателни – 991 броя и граждански – 1358 броя. През същата
годината са разглеждани 2840 броя дела, от които свършените дела са
общо 2334 броя. Останалите неприключили дела към 31.12.2012 год. са 506
броя, от които наказателни – 255 броя и граждански – 251 броя.
През 2011 година новообразуваните дела общо са 2685 броя, в т. ч.
наказателни – 1018 броя и граждански – 1667 броя. През същата годината
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са разглеждани общо 3252 броя дела, свършените дела са общо 2761 броя.
Неприключилите дела към 31.12.2011 год са били 491 броя, от които
наказателни – 250 броя и граждански – 241 броя.
През 2013 година, от образуваните преди 01.01.2008г. граждански
дела е останало само 1 брой, а от наказателните дела, образувани преди
01.01.2007г. – също само 1 брой. Причината за това е, че тези дела
ежемесечно са на специален отчет на председателя на съда и на
председателя на ОС-Благоевград, с цел по-бързото им приключване.
2. Брой на свършени /решени/ дела през 2013 година
През 2013 година в Районен съд - Гоце Делчев са свършени /решени
и прекратени/ общо 2007 броя дела, от които 880 наказателни дела и 1237
броя граждански дела. Относителният дял на общо свършените дела през
отчетната годината спрямо разглежданите е 83,31 %, а на останалите
несвършени е 16,69 %. От всички свършени дела през 2013 година, в
тримесечен срок са свършени 1769 броя или 83,56 %, и над този срок 348
броя дела – 16,44 %.
Анализът на срочността на приключване на делата показва, че броя
на делата, които са приключили в препоръчителния тримесечен срок е
значително по – висок от броя на делата, приключили в срок над три
месеца. Въпреки това, стремежа следва да е към подобряване срочността
на приключване както на съдебните производства, така и на изписване на
съдебните актове.
Статистиката за 2013 год. сочи, че от общия брой приключили
граждански дела - 1237, приключени в тримесечен срок са 1111 дела, което
е 89,81 % от всички свършени граждански дела през отчетната година. В
голяма степен това се дължи на големия брой частно граждански дела,
образувани по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.
При наказателните дела, от всичко приключени 880 броя дела, 658
бр. са в тримесен срок, което е 74,77 %. Причината е значителния брой на
делата внесени със споразумение по реда на чл. 381 и сл. от НПК.
Въпреки посочените причини, които могат да се определят като
обективни с оглед вида на делата, за 2013г., като и за 2012г. високия
процент дела, приключили в 3-месечен срок от образуването, сочи за
висока ефективност в съдебното производтво по отношение на разгледани
и свършени наказателни дела в кратки срокове.
При постъпването на молбите, жалбите и обвинителните актове в
Районен съд - Гоце Делчев, в съответствие с изискванията на Правилника
за администрацията в районните, окръжните, административните,
военните и апелативните съдилища, те се образуват в дела в деня на
постъпването им или по изключение, в еденични случаи, когато са
постъпили по пощата, най-късно на следващия работен ден. След
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образуването на делата заседанието се насрочва от съдиите в максимално
кратки срокове, с оглед натовареността в работата им и установените
законови изисквания. Вземат се предвид отдалечеността на населените
места, от които се призовават страните и вещите лица, с оглед на
редовното им призоваване, както и други обстоятелства като възможността
за изготвяне на експертизи, извършване на огледи и др.
През 2013 година не се наблюдава значително забавяне на съдебните
производства. През отчетната година много от тях са приключвали в
срокове от един до два месеца.
Еденични са случаите на необосновани продължителни забавяния от
образуване на делата до обявяването им за решаване и от този момент до
обявяване на съдебните актове. Причините за това са анализирани
своевременно и са предприети нужните мерки, поради което през
отчетната година тези забавяния са преодолени.
С оглед осигуряване бързина на процеса и през 2013 година
продължи призоваването на страни, свидетели и вещи лица и по телефон.
Поради все по - нарастващата необходимост от икономии на бюджетни
средства, съдиите трябва много внимателно да преценяват необходимостта
от призоваване по телефона и това да става само и единствено в случаи,
при които няма друга въжможност за призоваване. В предвидените от
закона случаи, за осигуряване явяването на страните, свидетелите или
вещите лица, съдиите налагат глоби и принудително довеждане.
Все така стриктно продължава практиката винаги когато
длъжностните лица не изпълняват задълженията си при връчване на
съдебни книжа да се налагат предвидените в НПК и ГПК санкции. При
системни нередовности при връчването на призовки, се разпорежда това да
става чрез органите на РУП Гоце Делчев.
С оглед големия брои дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, и през 2013
година в съда широко се прилагаше връчването на съдебни книжа по
граждански дела по реда на чл. 47, ал. 1 и следващите от ГПК. Този ред за
призоваване не постигна законовата цел за връчване на съдебните книжа
лично на ответника, в канцеларията на съда или на съответната община. Но
прилагането на нормата на чл. 47, ал. 7 от ГПК относно връчването на
заповедите за изпълнение рефлектира върху бързината на заповедното
производство и през 2013 година.
3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове.
През 2013 година приключилите граждански дела със съдебен акт по
същество са 1061 броя. От тях гражданските дела разгледани по общия
ред са 186 броя, производствата по чл. 310 от ГПК са 61 броя,
административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 8 броя, частните
граждански дела са 16 броя, заповедните производства по чл. 410 и чл. 417
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от ГПК са 687 броя, делата от и срещу търговци са 35 броя и другите
граждански дела са 68 броя.
Приключилите със съдебен акт по същество наказателни дела са
общо 558 броя. От тях наказателни общ характер дела - 69 броя,
наказателни частен характер дела - 8 броя, по чл.78а от НК - 29 броя,
частни наказателни дела - 105 броя и административно-наказателни дела
347 броя.
Прекратените граждански дела са общо 176 броя. От тях граждански
дела по общия ред – 71 броя, по чл. 310 от ГПК – 55 броя,
административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 12 броя, частни граждански дела –
1 брой, по чл.410 и чл.417 от ГПК – 12 броя, дела от и срещу търговци –
13 броя и други граждански дела – 12 броя.
Прекратените наказателни дела са общо 322 броя. От тях
наказателни общ характер – 186 броя, наказателни частен характер – 24
броя, по чл. 78а от НК – 5 броя, частни наказателни дела – 35 броя,
разпити – 55 броя и административно наказателни дела - 17 броя.
Най – честа причина за прекратяване на гражданските дела през 2013
година остава недопустимостта на исковата молба поради неизпълнение на
чл. 127 и чл. 128 от ГПК.
Най – честата причина за прекратяване на наказателните дела от общ
характер през 2013 година е сключване на споразумение по реда на чл. 384
от НПК, а за прекратяване на съдебното производство констатиране на
нарушения по чл. 248, ал. 2, т. 3 от НПК и чл. 288 от НПК. Наказателните
дела от частен харрактер се прекратяват поради постигане на
споразумения и спогодби между страните, както и поради неявяването на
частните тъжители.
4. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и
касационна проверка.
От общо свършените 2117 броя дела през 2013 година, 309 дела са
обжалвани и протестирани пред въззивна и касационна инстанция, от тях
129 граждански и 180 броя наказателни дела. Процента на обжалваните
дела е 14,58 % от общия брой на свършените дела за отчетната 2013
година.
През 2013 година общо потвърдените съдебни актове са 179 броя, от
които граждански актове - 66 броя и наказателни актове – 113; изменени
съдебни актове - 36 броя, от които 20 граждански и 16 наказателни и
отменени съдебни актове - 50 броя, от които – 13 броя граждански и 37
наказателни.
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През 2013 год. от въззивна инстанция са върнати:
1. По граждански дела с резултат:
- потвърдени съдебни актове – 58 броя
- изменени съдебни актове – 16 броя
- отменени съдебни актове – 8 броя
2. По наказателни дела с резултат:
- потвърдени съдебни актове –30 броя
- изменени съдебни актове – 11 броя
- отменени съдебни актове – 16 броя
Върнати от касационна инстанция:
1. По граждански дела с резултат:
- потвърдени съдебни актове - 8 броя
- изменени съдебни актове – 4 броя
- отменени съдебни актове – 2 броя
2. По наказателни дела с резултат:
- потвърдени съдебни актове - 83 броя
- изменени съдебни актове – 5 броя
- отменени съдебни актове – 21 броя
Върнати от касационна инстанция с резултат - не допуска касационно
обжалване и отхвърля жалбата – 10 броя.
Забележка: Статистиката касае актове, обжалвани и през други
отчетни години, но върнати с краен резултат през 2013г.
5.
Средна натовареност за съдебния район по видове дела за
разглеждане – наказателни и граждански, спрямо общия брой дела и
спрямо свършените дела.
Натовареност по щат за разглеждане на дела в Районен съд - Гоце
Делчев през 2013 год. е 26,47, за свършени дела е 22,05. Натовареността
по щат не показва обективно работата на съдиите в съда, тъй като единия
от осемте щата за съдии е преместен в РС Петрич едновременно с
командироването на съдия Иван Филчев в този съд. Затова делата на съда
за поредна година, в случая отчетната 2013г., са разглеждани само от седем
съдии.
За 2012 година натовареността по щат за разглеждани дела е 29,58
броя, а за свършени дела – 24,31 броя.
За 2011 година натовареността по щат за разглеждани дела е 33,88
броя, а за свършени дела – 28,76 броя.
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Щатната бройка на съдиите в съда е 8 броя за трите съпоставими
години, и към 31.12.2013 година щата е запълнен, но съдия Филчев е
командирован в РС – Петрич.
Средният брой на разгледаните дела през анализираните години,
зависи както от постъпилите /новообразувани/ дела през годината, така и
от останалите /висящите дела/ от предходния период.
Наблюдава се тенденция на запазване на броя на висящите
/несвършени/ дела в края на трите съпоставени години, който е между 400
и 500 броя дела. Към 31.12.2013г. несвършените наказателни и граждански
дела са общ 424 броя. За 2012 год. те са 506 броя, а за 2011 год. – 491 броя.
6.
Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове
разпределени и решени дела и качество на съдебните актове.
През 2013 година щатната численост за съдии е с пълна заетост.
Със запавед № РД-07-349 от 05.11.2013г. на председателя на съда на
съдия Иван Филчев е възложен ІV състав в гражданското отделение, тъй
като със заповед № 596/04.11.2013г. на председателя на Окръжен съд
Благоевград, командироването на съдия Филчев в РС Петрич е прекратено.
Но от 05.11.2013г. до 31.12.2013г. на съдията е разпределено само едно
дело, получено след отвод на останавлите съдии в съда, тъй като в част от
този период той е довършвал разглежданите от него дела в РС Петрич, а в
останалата част от времето е ползвал платен годишен отпуск.
Разпределянето на делата по съдии се извършва на принципа на
случайния подбор, чрез АСУД, по състави. Реалната /действителната/
натовареност на съдиите е значително по – висока от натовареността по
щат, поради командироването на съдия Филчев в Районен съд Петрич, със
заповед № 284/13.10.2010 год. на председателя на ОС Благоевград – за 6
месеца, заповед № 112/14.04.2011 год. за срок от една година и заповед №
159 от 12.04.2012 год. за срок от една година. Последната заповед за
командироване на съдия, за срок от една година в РС-Петрич е №
161/05.04.2013 год на председателя на ОС – Благоевград, считано от
15.04.2013 год. до 15.04.2014 год., но командироването е реализирано само
до 04.11.2013г. вкл.
Действително отработените от съдиите човекомесеци за годината са
82,95.
Действителната натовареност на съдиите през отчетната година за
общо разглеждани дела е 30,63 броя и за общо свършени – 25,52 броя, при
натовареност по щат общо за разглеждани – 26,47броя, а за общо свършени
– 22,05 броя.
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По-високата действителна натовареност в работата, следва да се
отчете при преценка на бързината и качеството на постановените съдебни
актове.
За 2012 год. действителната натовареност на съдиите за разглеждане
е 34,21 броя дела, а за свършените дела – 28,11 броя.
За 2011 год. действителната натовареност на съдиите за разглеждане
е 40,97 броя дела, а за свършените дела е 34,78 броя.
За трите съпоставими години се наблюдава спад на показателите за
натовареност по щат общо и на действителна натовареност на съдиите,
което се дължи единствено на намаляване броя на постъпилите дела в съда
през наблюдаваните години. През 2013 година броя на новообразуваните
дела в РС - Гоце Делчев е по-малък в сравнение с 2012 година с 314 броя.
През 2013 година двама от съдиите – съдия Шарланджиев и съдия
Хаджиев бяха командировани в други органи на съдебната власт. Съдия
Шарланджиев бе командирован в РС Благоевград за времето 21.01.2013г. и
04.03.2013г. за разглеждане на наказателни общ характер дела и
административно-наказателни дела. Съдия Хаджиев бе командирован в РС
Благоевград на 14.01.2013г. за разглеждане на административнонаказателни дела. Засега остава нерешен въпроса как разглежданите в друг
съд дела по силата на командироването трябва да се отчитат в
натовареността на съответните съдилища.
През 2013 година продължи наложената по – рано практика в
почивни и празнични дни дежурния съдия да е ангажиран с действия,
свързани с досъдебното производство – провеждане на разпити на
свидетели и обвиняеми пред съдия, произнасяне по искания за вземане на
мерки за неотклонение „задържане под стража”, както и с производства по
УБДХ и ЗООРПСМ.
Считам, че за поредна година, през 2013, ефективността от работата
на съда и поотделно за всеки съдия е висока, а резултатите са добри. За
всеки съдия потвърдените и изменените съдебни актове са повече от
отменените.
През 2013 година някои от съдиите имаха забележки по отношение
на броя на разпределяните им по АСУД дела, във връзка с което от
началото на следващия отчетен период, със заповед № РД-07-3 от
02.01.2014г. на председателя на съда, на системния администратор бе
разпоредено да организира разпределението на новообразуваните дела
така, че процента на натовареност на съдиите да се отнася само за отчетния
период /без изравняване на брой дела от предходни години/.
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7. Видове наказателни дела
Структура на наказаната престъпност.
- Наказателни дела по глава II-ра от особената част на НК /за
престъпления против личността/:
Разгледани дела през 2013 год. - 28 броя, общо свършени – 15, от
тях 10 броя - решени по същество с присъда, 3 броя прекратени със
споразумение.
- По глава III-та от особената част на НК /престъпления против
правата на гражданите/:
Разгледани дела през 2013 год. - 3 броя, общо свършени – 1 с
присъда, прекратени – няма.
- По глава IV-та от особената част на НК /престъпления против
брака, семейството и младежта/:
Разгледаните дела са 40 броя, общо свършени - 28, от тях 28
решени по същество с присъда, прекратени – няма.
- По глава V-та от особената част на НК /за престъпления против
собствеността/:
Разгледаните дела през 2013 година са 78 броя, общо свършени –
52, от тях решени по същество с присъда - 12 броя, прекратени – 40 броя,
от тях прекратени със споразумение – 32 броя.
- По глава VI-та от особената част на НК /престъпления против
стопанството/:
Разгледаните дела през 2013 год. са общо 23 броя, от тях свършени
общо - 17, решени по същество с присъда 4 броя, прекратени 13 броя,
прекратени със споразумение по чл.381- чл. 384 от НПК – 13 броя.
- По глава VII-ма от особената част на НК /престъпления против
финансовата, данъчната и осигурителната системи/:
През 2013 година са разглеждани общо 1 брой дело, което е
прекратено със споразумение.
- По глава VIII-ма от особената част на НК /престъпления против
дейността на държавни органи и обществени организации/:
Разгледаните дела през 2013 година са 31 броя, от които общо
свършени 22 броя, от тях решени по същество с присъда 3 броя и
прекратени - 19 броя. От прекратените дела 17 броя са прекратени със
споразумение по чл.381- чл.384 от НПК.
- По глава IX-та от особената част на НК /документни престъпления/:
През 2013 год. са разглеждани общо 11 броя дела, от тях свършени
общо – 8 броя, от свършените решени по същество с присъда – 2 броя,
прекратени – 6 броя, от тях прекратени със споразумение 5 броя.
- По глава X-та от особената част на НК /престъпления против реда и
общественото спокойствие/:
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Разгледани дела през 2013 год. – 3 броя, общо свършени – 2, от тях
решени по същество с присъда – няма,
прекратени 2 броя със
споразумение.
- По глава XI-та от особената част на НК /общоопасни престъпления/
Разгледаните дела през 2013 год. са 119 броя, общо свършени – 109
броя, от тях решени по същество с присъда - 9 броя, прекратени - 100 броя.
От прекратените - 90 броя дела са прекратени със споразумение по чл.381чл. 384 от НПК.
- По глава XII Престъпления против отбранителната способност на
Република България – няма разглеждани дела.
- По глава XIII Военни престъпления и глава XIV Престъпления
против мира и човечеството от НК, няма образувани и разглеждани дела в
съда през 2013 година.
- Дела от наказателно частeн характер:
През 2013 год. са разгледани общо 44 броя, общо свършени - 32
броя, от тях решени по същество с присъда - 8 броя и прекратени дела - 24
броя.
- Наказателно административен характер дела по чл. 78а от НК:
Общо разглеждани през 2013г. – 39 броя, общо свършените – 34
броя, от тях решените по същество - 29 броя и 85броя прекратени дела.
- Дела от досъдебното производство:
Разгледани общо през 2013 г. – 200 броя дела, от тях решени по
същество – 103 броя и прекратени – 86 броя.
- Дела от наказателно - административен характер:
Разгледани през 2013 год. общо - 421 броя, от които общо свършени
- 364 броя, от тях решени - 347 броя и 17 броя прекратени.
8. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените
прокурорски актове по видове престъпления.
8.1. Престъпления против личността – относителен дял на
осъдителни присъди спрямо общо свършените прокурорски актове 66,66%.
- по чл. 129 от НК – 54,54 %;
- по чл. 149 от НК – 100 %;
8.2 Престъпления против правата на гражданите – 100 %.
8.3. Престъпления против брака, семейството и младежта относителен дял на осъдителни присъди спрямо общо свършените
прокурорски актове – 100 %.
8.4. Престъпления против собствеността - относителен дял на
осъдителни присъди спрямо общо свършени прокурорски актове –
23,08%:
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- по чл.194-197 от НК – 10,81 %;
- по чл. 198 и чл.200 от НК – няма присъди;
- по чл. 201-208 от НК – 71,43 %;
- по чл. 209-211 от НК – 57,14 %;
- по чл. 212, / без чл.212, ал.5/, 212а, 212б от НК – няма
присъди;
8.4. Престъпления против стопанството - относителен дял на
осъдителни присъди спрямо свършените прокурорски актове общо –
23,53%.
8.5. Престъпления против финансова, данъчна и осигурителна
системи – няма постановена присъда.
8.6. Престъпления против държавата, държавните органи и
обществени организации - относителен дял на осъдителни присъди спрямо
свършените прокурорски актове - общо 13,64 %:
- по чл.279 от НК – 11,11 %;
- по чл. 280 от НК – няма постановена присъда.
8.7. Документни престъпления - относителен дял на осъдителни
присъди спрямо свършените прокурорски актове - 25 %.
8.8. Престъпления против реда и общественото спокойствие –
относителен дял на осъдителни присъди спрямо свършените прокурорски
актове – няма постановена присъда.
8.9. Общоопасни престъпления – относителен дял на осъдителни
присъди спрямо свършените прокурорски актове общо – 8,26 %:
- по чл.343а, чл.343б, чл.343в, чл.343г от НК – 8,74 %;
- по чл.343, ал.1, б”б” и ал. 3, б “а” от НК – няма постановена
присъда;
- по чл. 346 от НК – няма осъдителна присъда;
- по чл.354, чл.354а, чл.354в, ал.1 от НК – няма постановени
присъди.
Броя на съдените лица през 2013 год. е 296, осъдените лица с влезли
в сила присъди през 2013 година е 260. Непълнолетните осъдени лица са 7
броя. Оправданите лица в края на периода са 8 броя. Най – честата
причина за постановяване на оправдателни присъди е липсата на
доказателства, обосноваващи извършването на деянието от подсъдимия.
9. Видове граждански дела
- Граждански дела по Семейния кодекс:
Разглеждани дела през 2013 год. - 235 броя, общо свършени
178 броя, от тях 134 броя - решени, прекратени със спогодба и по други
причини – 44 броя.
- Облигационни искове:
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Разглеждани дела през 2013 год. - 160 броя, общо свършени –
91, от тях 70 броя - решени, прекратени със спогодба и по други причини –
21 броя.
- Вещни искове:
Разглеждани дела през 2013 год. - 145 броя, общо свършени –
68 броя, от тях решени - 36 броя, прекратени със спогодба и по други
причини – 32 броя.
- Делби:
Разглеждани дела през 2013 год. - 23 броя, общо свършени – 14,
от тях решение – 9 броя, прекратени по спогодба и други причини – 5 броя.
- Искове по Кодекса на труда:
Разглеждани дела през 2013 год. - 33 броя, общо свършени – 16
броя, от тях 10 броя решени, прекратени по други причини – 6 броя.
- Други дела:
Разглеждани дела през 2013 год. - 175 броя, общо свършени –
151 броя, от тях 107 броя - решени, прекратени със спогодба и по други
причини – 44 броя.
- Дела от административен характер:
Разглеждани дела през 2013 год. - 23 броя, общо свършени – 20
броя, от тях 8 броя решени, прекратени по други причини – 12 броя.
- Дела по чл.410 и чл.117 от ГПК и Закона за кредитните
институции:
Разгледани дела през 2013 год. - 706 броя, общо свършени – 699
броя, от тях 687 броя решени, прекратени по други причини – 12 броя.
10. Сравнителен анализ на постъпилите дела през последните
три години.
Общо постъпилите наказателни и граждански дела през 2013 год. са
2035 дела, през 2012 год. са 2349 дела, през 2011 год. са 2685 дела. С
останалите дела /висящи в началото на периода/ общо разглежданите дела
през 2013 г. са 2540 броя, през 2012 год. - 2840 броя, през 2011 год. – 3252
дела. Този сравнителен анализ за трите последователни години показва
намаление, макар и неголямо, в броя на новообразуваните дела, защото
през 2011г. броя им е бил най – голям, а през 2013г. е бил най – малък.
За отчетната 2013 година от всички разглеждани дела – 2541 дела,
свършени са – 2117 броя дела, което е 83,31%. В сравнение с предходната
2012 г. разглежданите дела общо са 2840 броя дела, от тях всичко
свършени са 2334 броя, т.е. 82,18 % свършени дела. Следователно през
2013 година броя на свършените в съда дела е по – голям в сравнение с
този през 2012 година. През 2011 год. всичко разглежданите дела са 3252
броя, от тях всичко свършените са 2761 или 84,90 %. Този по – висок
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процент се дължи и на по – големия брой на заповедните производства
през 2011 година.
Голямо перо в работата на съда през 2013 година бе унищожаването
на неценните документи с изтекъл срок на съхранение, за материалите от
гражданските и наказателните дела, които подлежат на унищожаване за
периода от 1999 година до 2007 година.
В заключение трябва да се отбележи, че през 2013 година като цяло
магистратите и съдебните служители постигнаха много добри резултати
при изпълнение на служебните си задължения. Една част от тях участваха
в обучения, организирани от НИП – гр. София, а друга в обученията,
организирани от Окръжен съд Благоевград.
ІІІ. Съдебно изпълнение
През 2013 година в Съдебно - изпълнителна служба в РС - Гоце
Делчев са постъпили 243 броя изпълнителни дела. Несвършените
изпълнителни дела в началото на 2013 год. са били 1386 броя. През 2013
година е работено по 1629 броя дела, от тях общо свършените са 65 броя, в
т.ч. свършени чрез реализиране на вземането – 48 броя, прекратени по
други причини – 16 броя, изпратени на друг съдебен изпълнител – 1 брой.
В края на отчетната 2013 година са останали несвършени 1564 броя
изпълнителни дела.
1. Постъпили изпълнителни дела по видове през последните три
години:
- в полза на държавата през 2013 г. – 36 броя, през 2012 год. – 87
броя, през 2011 год. – 6 броя дела;
- в полза на юридически лица и търговци постъпилите дела през 2013
г. са 119 броя, през 2012 г. – 73 дела, през 2011 год. – 87 дела;
- в полза на граждани постъпилите изпълнителни дела през 2013 г. са
84 броя дела, през 2012 год. – 81 броя, през 2011 год. – 82 дела;
- в изпълнение на чуждестранни решения през трите анализирани
години няма постъпили изпълнителни дела;
- за изпълнение на обезпечителни мерки през 2013 г. – 4 броя дела,
през 2012 год. – 5 дела, през 2011 год. постъпили 8 дела.
Свършените и прекратените дела през 2013 г. са 64 броя дела, през
2012 год. – 131 дела, през 2011 год. – 77 броя, от което се вижда, че броя на
свършените дела през трите наблюдавани години е несъразмерно различен.
2. Сумите за събиране от държавния съдебен изпълнител през 2013 г.
са 5 733 560 лв., през 2012 год. – 3 749 470 лв. и през 2011 год. - 4 048 846
лв.
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Държавният съдебен изпълнител през 2013 г. е събрал общо 296 346
лв., през 2012 год. – 351 703 лв., през 2011 год. – 290 561 лв. Остава за
събиране в края на отчетния период (31.12.2013 год.) на сума в размер на
5 512 539 лв.
И през 2013 година сумата за събиране се формира не само от
вземанията от предходни години, но и от все така високия брой на
заповедни производства, които постъпват и приключват в съда, съотвено
големите по размер суми, за които ежедневно се издават изпълнителни
листове и във връзка, с които се образуват изпълнителни дела.
За времето от 10.06.2013г. до 14.06.2013г. в СИС се извърши
тематична проверка на дейността на държавния съдебен изпълнител и на
дейността по образуването, движението и приключването на
изпълнителните дела за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. Проверката
приключи с положителна оценка на работата на държавния съдия
изпълнител на дейността на Съдебно-изпълнителна служба като цяло.
ІV . Служба по вписванията
В Службата по вписванията за 2013 година са извършени общо 5031
броя вписвания, от които продажби - 1127 броя, дарения – 334 броя,
замени – 17 броя, наеми – 188 броя, аренди – 607 броя, законни ипотеки –
13 броя, договорни ипотеки – 97, заличаване на ипотеки – 110 броя,
възбрани за обезпечаване на бъдещ иск – 6 броя, възбрани на ДСИ – 24
броя, възбрани на ЧСИ – 172 броя, възбрани от АДВ/публичен изпънител –
15 броя, общи възбрани – 1 брой, постановления на ДСИ – 1 брой,
постановления на ЧСИ – 5 броя, постановления на АДВ /публичен
изпълнител – 3 броя, искови молби – 32 броя, делби – 45 броя, обявени
завещания – 1 брой, откази от вещни права – 9 броя, констативни
нотариални актове – 170 броя, влезли в сила решения на поземлени
комисии – 254 броя, обстоятелствени проверки – 607 броя, актове за
държавна собственост /АДС/ – 79 броя, актове за общинска собственост
/АОС/ – 766 броя, влезли в сила съдебни присъди, с които се конфискува
недвижим имот – няма, апорт на недвижим имот в ТД или кооперация – 3
броя, договори за прехвърляне на предприятие – няма, право на ползване –
14 броя, суперфиция – 21 броя, сервитут – 49 броя, други вписвания – 261
броя.
Писменните справки/удостоверения са 704 броя, устните справки са
153 броя, справките по молба на държавен орган са 169 броя,
предоставените преписи са 2591 броя, отбелязванията са 2 броя, а
заличаванията – 159 броя.
За времето от 10.06.2013г. до 14.06.2013г. в Службата по
вписванията се извърши тематична проверка на дейността на съдията по
вписванията и на дейността по образуването, движението и приключването
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на делата за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. Проверката приключи с
положителна оценка на работата на съдията по вписванията и на дейността
на Службата по вписванията.
V. Сграден фонд и техническа обезпеченост.
1. Сграден фонд.
Районен съд - Гоце Делчев се помещава в една сграда заедно с
Районна прокуратура Гоце Делчев, Служба по вписванията гр. Гоце
Делчев и служителите на ОЗ “Охрана” – звено Гоце Делчев, в която
условията за работа са добри. Всеки от настанените в Съдебната палата
органи на съдебна власт и всяка служба обезпечават самостоятелно
условията си на работа и самостоятелно заплащат разходите за издръжка –
за ел. енергия, парно, вода. Все още охраната с технически средства в
извънработно време се осъществява от служители на РУП Гоце Делчев.
2. Техническа обезпеченост.
В съда има 35 броя работни станции, за които е изградена
компютърна мрежа, съществува АСУД. 37-те компютъра отговарят на
изискванията да работят в съществуващата мрежа. През 2013 година не е
закупувана компютърна техника, макар че вече се нуждаем от нова такава.
Поетапната подмяната на част от техниката доведе до натрупване на
такава със слаби параметри, която се бракувана в края на отчетната 2013
година, а именно: 20 броя компютърни конфигурации закупени в периода
2000-2005 год. и един принтер.
2.1 Относно общата деловодна програма.
През 2010 година започна функционирането на нов модул в АСУД
/Web acess/, който улесни обработването и публикуването на
постановените съдебни актове по граждански и наказателни дела. Този
модул работи и понастоящем.
През месец ноември на 2011 година стартира и системата
ECASE.BG, чрез която се предоставя отдалечен електронен достъп до
делата в съда на пълномощниците на страните. Достъпа се предоставя с
разрешение от председателя на съда, след представяне на искане. През
2013г. са постъпили 7 искания. Това е и броя на дадените разрешения, а
броя на делата, по които се правят справки чрез този портал е 678.
Очакванията са да се спестят разходите, свързани с предоставяне на
преписи от протоколи и съдебни актове.
През 2013 година в деловодната система на съда започна
внедряването на някои от модулите на Единната информационна система
за противодействие на престъпността, както и обучението на част от
съдебните служители.
2.2. Относно Бюро съдимост.
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През 2013 година за осигуряване на нормалното функциониране на
АИС „Бюра съдимост”, в Бюро съдимост в РС-Гоце Делчев, чрез
консорциум „Лирекс БГ” ООД – „Индекс България” ООД, три пъти са
извършвани дистанционни актуализации по интернет.
Издадените свидетелства за съдимост са 4604 броя, а издадените
справки за съдимост са 1193 броя, общо 5797броя.
И през 2013 година Районен съд Гоце Делчев продължи да
осъществява дейности, които могат да бъдат обединени с наименование
“Правосъдие близо до хората”. По – значимите дейности в тази насока са
следните:
На два пъти – през месец януари и през месец юни, председателят на
съда д-р Мария Карагьозова взе участие в предавания на Радио
Благоевград, в които представи работата на съда, както през 2012г., така и
през първото полугодие на 2013г. Бяха очертани приоритетите в работата
ни за текущата 2013 година.
В началото на 2013 година местните медии, посредством
домакинството на съда, излъчиха поредица от предавания и материали за
работата на съда, като брой и видове разглеждани и приключили дела, за
работата на Службата по вписванията и Съдебно-изпълнителна служба.
На 19.02.2013 година бе сключено споразумение за сътрудничество с
Център на неправителствените организации в Разград – носител на златен
ключ за достъп до обществена информация. Сред основните цели на
споразумението са: реализиране на нови инициативи за осъвршенстване на
достъпа до публична информация, осигуряване на специални условия за
работа с деца и юноши, популяризиране на добрите практики, създадени от
съда и разширяване на сътрудничеството с гражданския сектор.
От месец март 2013 година в съда бе въведено плащането на такси и
други суми чрез две ПОС терминални устройства, поставени в работното
помещение на служителите от сектор “Финансова дейност и снабдяване”
/Счетоводство/ и в бюро Съдимост.
През 2013 година започна приемането на заявления за издаване на
електронно свидетелство за съдимост, която възможност бе разгласена и
чрез местните медии.
За втора поредна година Районен съд Гоце Делчев проведе Ден на
отворени врати, на 15.04.2013г. Поводът бе предстоящия Ден на
конституцията и празник на българските юристи и съдебни служители –
16-ти април. Този път гости в съда бяха ученици от 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми
клас в І ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Гоце Делчев. Те бяха
запознати с работата на съда, научиха повече за Конституцията. Освен
това, участваха в конкурс за есе организиран съвместно с техните учители
по български език и литература. За учениците от 5-ти и 6-ти клас тема бе:
Децата и техните права и задължения, а за учениците от 7-ми и 8-ми клас:
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Децата на 21-ви век и техните права. Оценяването и класирането на есетата
във всяка от двете категории бе извършено от учителите. Съдиите също
отличиха по една работа от двете теми. Отличените ученици получиха
Конвенцията за правата на детето, а всички участници – грамота.
На 20-ти юни 2013 година председателят на съда д-р Мария
Карагьозова бе отличена за работата си с награда “Джовани Фалконе” в
конкурса “Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж”,
организиран за пета поредна година от Съвета по наркотични вещества
към Община Благоевград, в памет на италианския магистрат Джовани
Фалконе.
На 21-ви юни 2013 година РС Гоце Делчев бе съорганизатор заедно с
Българския център за джендър изследвания на кръгла маса на тема:
“Проблеми и предизвикателства при защита от домашно насилие.
Национални и международноправни стандарти за задълженията и
отговорността на държавата при случаи на домашно насилие и насилие,
основано на пола”. В събитието взеха участие представители на
неправителствената организация, съдии, адвокати, служители на РУП Гоце
Делчев, учители от Средно общообразователно училище „Св. Паисий
Хилендарски” - с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград.
Административен ръководител – председател
на Районен съд - Гоце Делчев:
д-р Мария Карагьозова
Административен секретар:
Роза Костова
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