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Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд – гр. Сливен
през отчетната 2013 г. е съобразен с цялостната конституционна, законова и
подзаконова нормативна уредба, съгласно изискванията на чл. 80, ал.1, т.2,
б. „а” от ЗСВ, чл. 30, ал.1, т.13 , във вр. с чл.114, ал.2 от Закона за съдебната
власт, разпоредбите на Правилника на администрацията в районните,
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, и
указанията на ВСС.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Както през предходните години, така и през отчетната 2013 г., от
началото до края на отчетния период, щатната численост на персонала в
Районен съд – гр. Сливен е 71 бр. и включва следните длъжности:
Административен ръководител - Председател,
Заместник на
административния ръководител, 14 районни съдии, Ръководител СИС и
трима държавни съдебни изпълнители, Ръководител служба по
вписванията и двама съдии по вписванията, както и 48 съдебни служители.
От 01.01.2013 г. до 30.01.2013 г. в РС – Сливен реално са работили 14
магистрати, тъй като две щатни бройки за съдия са били незаети.
От 30.01.2013 год. 20.03.2013 г. реално са работили 13 магистрати, тъй
като р.с. Петя Светиева е била в продължителен отпуск по болест и две
щатни бройки за съдия са били незаети.
След 20.03.2013 г. до 16.10.2013 г. реално в РС – Сливен са работили
отново 14 магистрати, като двете щатни бройки за съдия през този период
са били незаети.
С решение на ВСС по протокол № 36/19.09.2013 г. младшите съдии от
Окръжен съд – Сливен Красимира Делчева Кондова и Силвия Стефанова
Хазърбасанова на основание чл. 160, във вр. с чл. 243 от ЗСВ бяха назначени
за съдии в Районен съд – Сливен, считано от 16.10.2013 г.
На 16.10.2013 г. Красимира Кондова встъпи в длъжност „Съдия” в
Районен съд – Сливен, а Силвия Хазърбасанова и към края на отчетния
период не бе встъпила в длъжност „съдия” в РС – Сливен, тъй като през
този период е в отпуск поради бременност и раждане на дете.
С оглед изнесеното за периода от 16.10.2013 г. до 31.12.2013 г. реално в
РС – Сливен са работили 15 магистрати.
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Въз основа на Решение на ВСС по протокол № 48/05.11.2013 г.
районен съдия Петя Манова е повишена в ранг „Съдия в АС”, считано от
датата на вземане на решението.
На основание чл. 196, т.2 от ЗСВ бе проведено периодично атестиране
на шестима съдии в РС – Сливен, като на всички оценката при
атестирането е „много добра”, а именно на:
Р.с. Живка Кирилова – с решение на ВСС по протокол №
26/04.07.2013 г.;
Р.с. Светлана Димова – с решение на ВСС по протокол №
27/11.07.2013 г.;
Р.с. Петя Светиева – с решение на ВСС по протокол № 39/10.10.2013 г.;
Р.с. Петя Манова – с решение на ВСС по протокол № 43/07.11.2013 г.;
Р.с. Светозар Светиев – с решение на ВСС по протокол №
47/28.11.2013 г.;
Адм. р-л – Предс. Ангел Гагашев – с решение на ВСС по протокол №
48/05.12.2013 г.;
В Районен съд – гр. Сливен са обособени две отделения – гражданско
и наказателно, като магистратите са разпределени в същите по състави,
както следва:
В Гражданско отделение реално за периода от 01.01.2013 г. до
30.01.2013 г. са работили 7 състава. От 30.01.2013 г. до 20.03.2013 г. са
работили 6 състава. След този период до 16.10.2013 г. – 7 състава и от
16.10.2013 г. до края на отчетния период са работили 8 състава.
В Наказателно отделение през целия отчетен период са работили 7
състава.
Както предходната, така и тази година, въз основа на заповед на Адм.
ръководител – председател на РС – Сливен, съдиите в наказателно
отделение са давали ежедневни 24 часови дежурства, включително и през
почивните и празнични дни, а съдиите в гражданско отделение са били
дежурни от 8.00 ч. до 17.00 ч. без почивните и празничните дни.
От 01.01.2013 год. до 31.12.2013 г. в РС – Сливен са работили един
ръководител служба „Съдебно изпълнение” и трима държавни съдебни
изпълнители и са били заети всички щатни бройки за ДСИ.
След изтичане на мандата на Р-л служба „Съдебно изпълнение” Иван
Киряков на 18.12.2013 г., със Заповед № ЛС-И-1326/30.12.2013 г. на
Министъра на правосъдието за Ръководител служба „Съдебно изпълнение”
е назначен Стоян Стоянов, считано от 18.12.2013 г.
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От 01.01.2013 год. до края на отчетния период в РС – Сливен са
работили един ръководител служба по вписванията и двама съдии по
вписванията, като са били заети всички щатни бройки за съдии по
вписванията.


СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съдебната администрация в Районен съд – гр. Сливен е разпределена
в обща и специализирана администрация.
Общата администрация в Районен съд – гр. Сливен включва: съдебен
администратор, административен секретар, главен счетоводител, системен
администратор и
технически длъжности : 1 шофьор – домакин и
технически изпълнител и 2 - ма прислужник-чистачи.
Специализирана администрация в Районен съд – гр. Сливен включва:
1 ръководител служба „Съдебни секретари” и 15 съдебни секретари; 1
ръководител служба „Деловодство” и 9 съдебни деловодители; 1
ръководител служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” и 4-ма
призовкари; 1 младши специалист; 2-ма деловодители „Регистратура”, 2-ма
архивари, 2 – ма деловодители в Бюро “Съдимост”, 2-ма деловодители в
СИС и 1 секретар в СИС.
През целия отчетен период в съдебната администрация реално са
работили 46 служители, тъй като поради придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст е прекратено трудовото правоотношение с
един съдебен служител – „съдебен деловодител СИС” през 2012 г., и след
многократни искания до ВСС, ни бе разрешено да се проведе конкурс за
назначаване на служител на тази длъжност. В последствие всички конкурси
в съдебната система бяха прекратени.
Със заповед № РД-14-1/31.01.2013 г. на основание чл. 325, т.8 от КТ е
прекратено трудовото правоотношение със съдебен деловодител в
наказателно отделение.
С решение на ВСС по протокол № 31/25.07.2013 г. ни е дадено
разрешение за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни
служители – две щатни бройки на длъжност „Съдебен деловодител” в
Районен съд – Сливен, считано от 01.04.1014 г.
Въпреки незаетите щатни бройки за служители в Районен съд Сливен през изминалата година се полагаха усилия за намирането на найподходящите решения за обезпечаване на работния процес и цялостната
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дейност на съда при условията на работа в екип и чрез вътрешно
преназначаване на обучени служители на длъжност „съдебен деловодител”
в СИС и НО.
От началото на отчетния период до края - щатната численост на
съдебните служители е 48 бр., като реално са били заети 46 щатни бройки.
В гражданско деловодство на Районен съд – гр. Сливен работят 5-ма
деловодители. Четирима от тях обработват делата на 8 съдии, а 1
деловодител е издавал изпълнителни листи по приключилите с влязъл в
сила съдебен акт дела и е подготвял делата за архив. Така организирана
работата в гражданско отделение допринесе за по-бързото обработване на
докладите на съдиите, следене на изтичащите процесуални срокове,
вкарване на делата в архив и ненатоварване на останалите деловодители в
отделението при отсъствие на някой от тях.
В наказателно деловодство работят общо 3 съдебни служители, от
които - ръководител служба „Деловодство” и 2-ма деловодители. Двама от
деловодителите обработват делата на 4-ма съдии, а на р-л служба
„Деловодство”, който е и служител по сигурността на информацията в РС –
Сливен, с оглед и неговите задължения е възложено да обработва делата на
един съдия.
С оглед незаета щатна бройка за съдебен деловодител в НО, през
годината се е налагало всеки деловодител да обработват доклада на по 3-ма
съдии, като са били подпомагани и от съдебните секретари в Районен съд –
Сливен.
В края на м. септември на съдебен деловодител в Бюро „Съдимост” му
бе възложено да изпълнява функциите на съдебен деловодител в
наказателно отделение до провеждане на конкурс, като по този начин се
оптимизира натоварването на деловодителите в отделението.
От началото на годината на съдебен секретар е възложено да
изпълнява функциите на съдебен деловодител в СИС до провеждане на
конкурс, с оглед незаетата щатна бройка и голямото постъпление на
изпълнителни дела през годината.
На един съдебен деловодител е възложено да изпълнява и функциите
на статистик, като тези му задължения са вписани и в длъжностната му
характеристика, а също така и при отсъствие на деловодител
„Регистратура” или деловодител в наказателно отделение го замества при
изпълнение на задълженията му.
На всички съдебни деловодители им е възложено по дежурство да
обслужват гражданите.
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В служба „съдебни секретари” от началото на отчетния период до м.
ноември са работили общо 16 секретари всеки, от които с конкретен съдия.
След м. ноември до края на отчетния период са работили 15 съдебни
секретари, поради излизане на един съдебен секретар в отпуск, поради
бременност и раждане на дете. На всички секретари бяха възлагани и
деловодни функции, но въпреки допълнителното натоварване, същите
успяха да се справят със задълженията си и допринесоха за ефективността
на работата в РС - Сливен. През отчетния период се налагаше същите да
заместват и отсъстващи съдебни деловодители.
В бюро „Съдимост” и в „Регистратура” на РС – Сливен работят по
двама деловодители, като в служба „Съдебно изпълнение” работи един
деловодител и един съдебен секретар СИС. В служба „Архив” на РС –
Сливен работят двама архивари, като на същите е възложено с
разпореждане на съдебния администратор да сканират всички
новопостъпили книжа, въз основа на които се образуват граждански и
наказателни дела в РС – Сливен и да ги присъединяват в електронната
папка в използваната деловодна програма САС „Съдебно деловодство”.
Преобладаващата част от работещите в съда съдебни служители от
специализираната и обща администрация са с дългогодишен стаж в
съдебната система, имат необходимите за доброто изпълнение на
възложените им задачи и служебни задължения опит, придобили са
необходимата рутина и изпълняват бързо и съвестно трудовите си
задължения .
През годината някой служители са допускали пропуски при
изпълнение на задълженията си, но са предприети мерки за подобряване
качеството на работата им, с оглед пълноценно и адекватно включване в
работния процес.
В края на месец ноември 2013 г. бе извършено атестиране на
съдебните
служители,
след
съобразяване
с
изпълнението
на
индивидуалния работен план на всеки от тях, както и с реализираните
изисквания при изпълнение на конкретните служебни задължения и
професионални умения. По предложение на назначените комисии,
считано от 01.12.2013 г. Председателят на съда, със заповед, предсрочно е
повишил в ранг един съдебен служител и 9-ма съдебни служители, след
получаване на три последователни оценки не по-ниски от „оценка 2 –
изпълнението е над изискванията”.
Съотношението по щат между съдии, държавни съдебни
изпълнители и съдебни служители е 2,40 %, като съдиите по вписванията не
се включват, тъй като служителите, които са пряко свързани с тяхната
работа са служители към Агенцията по вписванията.
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Ежемесечно, във всяко отделение на съда се извършва преглед на
движението на спрените, оставени без движение и ненасрочени дела през
предходния месец, като обобщената информация се докладва на
административния ръководител за анализиране на информацията и
предприемане на действия.
Въведен е и контрол за срочността на изготвените съдебни актове,
като по този начин е сведено до минимум забавянето при постановяване на
съдебните актове и е повишена тенденцията за решаване на делата в
срокове, регламентирани в съответствие с процесуалните закони.
Със заповед на административния ръководител – председател на съда
са определени служители, които са снабдени с цифрови сертификати на
служебни лица, отговарящи на изискванията за универсален електронен
подпис, персонализирани върху смарт-карти и имащи право да извършват
справки чрез ползване на данни от автоматизираните информационни
фондове на Национална база данни „Население” по разпореждане на
съдия и при спазване реда и начина на ползване на информацията,
съгласно изискванията на Наредба № 14/27.11.2009 г. , определяща реда и
начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до
Национална база данни „Население” и Закона за защита на личните данни,
в случаите, когато е необходимо бързо призоваване на страните без да се
ползват услугите на служба ГРАО към общините.
Осигурен е пълен електронен архив на всички постановени съдебни
актове по делата.
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН
Сравнение на постъпилите и свършените дела / общо граждански и
наказателни / с данните от предходните три години :
ГОДИНИ

ПОСТЪПИЛИ
ДЕЛА

СВЪРШЕНИ
ДЕЛА

2010

9883

9763

2011

10449

10348

2012

8478

8603

2013

7487

7617

Както през 2012 г., така и през 2013 г. продължава да се наблюдава
намаляване на постъплението на делата, като за сметка на това броя на
свършените дела е по-голям от броя на постъпилите, тъй като приключват
7

Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд – Сливен
за 2013 година

значителен брой на стари производства. Намаляването на броя на делата се
дължи най-вече на образуваните през годината по-малък брой дела по
заповедното производство.
За онагледяване на отчетеното по-горе е изготвена и диаграма, която
ясно сочи завишени показатели по отношение на свършените дела.

ПОСТЪПИЛИ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА ПО ГОДИНИ
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ГОДИНА

Брой на постъпилите дела и натовареност
През 2013 год. общият брой на постъпилите дела е 7487 бр, от които
5261 бр. граждански дела и 2226 броя наказателни дела.
Средномесечното постъпление на дела за един съдия в Районен съд –
Сливен, на база 12 месеца, изчислено съобразно реално заетите щатни
бройки /14/ за съдии по време на отчетния период, е 44,57 броя.
Брой на свършените дела и натовареност
За отчетния период, общият брой на свършените дела е 7617 бр., от
които 5415 бр. граждански и 2202 бр. наказателни дела.
Средно месечно свършените дела от един съдия в Районен съд –
Сливен, на база 12 месеца, изчислено съобразно заетите щатните бройки за
съдии /14/ по време на отчетния период е 45,33 броя съдебни акта.
Средната натовареност съобразно заетите щатни бройки за съдии
/14/ по отношение на всички дела за разглеждане в Районен съд – гр.
Сливен на база 12 месеца е 50,51 бр., а по отношение на свършените дела е
45,33 бр.
Предвид ползването на отпуск по болест от р.с. Светиева с
продължителност от два месеца, през различни периоди от време са
работили реално 13 или 14 съдии, поради което действителната
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натовареност за отчетния период по отношение на свършените дела е 45,20
бр. съдебни акта месечно.
Действителната натовареност на съдиите по отношение на всички
дела за разглеждане в Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е 50,37 бр.
Средна продължителност на разглеждане на делата
Средната продължителност на разглеждане на делата – от постъпване
до постановяване на съдебен акт е както следва: от общо свършени 7617 бр.
дела, от които 5415 бр. граждански и 2202 бр. наказателни дела, в срок до 3
месеца са свършени общо 6723 бр. дела, от които 4899 бр. граждански и
1824 бр. наказателни дела.
Както и предходния отчетен период, така и през този като цяло в срок
от три месеца приключват 88 % от всички постъпили дела в СлРС, което е
добър показател относно организацията на работа на всеки съдия и
предоставените условия за работа.
Видно и от справката, магистратите полагат по-големи усилия за
приключване на делата, останали несвършени от предходен отчетен
период, като броя на свършените дела през годината е по-голям от броя на
постъпилите, както и на изисквания за отчетност на ВСС, че делото следва
да се отчита като приключено към дата на постановяване на съдебния акт,
а не към датата, когато е обявено за решаване в с.з.

ІІІ – НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През отчетния период са били образувани общо 2226 бр. наказателни
дела, като несвършените от предходен период са 350 бр., или общо през
отчетния период са разглеждани 2576 бр. наказателни дела. От тях
свършени дела са 2202 бр., като останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 374 бр. наказателни дела. От всичко свършените дела в
тримесечен срок са приключили 1824 бр. или 83% .
Данните в таблицата по-долу сочат увеличение на постъплението на
наказателните дела през 2013 г., но е видна обаче и по – ниската
висящността в края на периода, което говори за добра организация и
срочност в работата на наказателните съдии. Въпреки това през следващата
година следва да се положат повече усилия за увеличаване на броя на
решените дела в тримесечен срок от образуването до приключването им с
акт по същество на първа инстанция, като по-голямо забавяне
се
наблюдава по делата от частен и административен характер.
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Сравнителен анализ на постъпилите общо наказателни дела и
остатъка на тяхната висящност към 31.12. в съпоставка с предходните три
години:
ГОДИНА

ПОСТЪПИЛИ
ДЕЛА

ВИСЯЩИ КЪМ
31.12.

2010

2410

467

2011

2012

371

2012

2084

350

2013

2226

374

През отчетния период са постъпили със 142 бр. дела повече в
сравнение с 2012 г.
Горните данни са изключително добър показател по отношение на
организацията на работа на всеки от съдиите в наказателна колегия
От общия брой ПОСТЪПИЛИ наказателни дела, от тях:
ГОДИНА

НОХД

НЧХД

2010

732

65

2011

768

2012
2013

ЧЛ. 78А НК

ЧНД

НАХД

РАЗПИТИ

89

593

783

148

59

91

410

622

62

659

56

65

507

735

62

708

49

92

546

769

62

От таблицата по-горе се наблюдава увеличение на постъплението на
дела от общ характер, административен характер, по чл.78А от НК и на
частните наказателните дела. Запазил се е броя на делата за провеждане на
разпити в досъдебното производство. През отчетния период е налице
намаляване постъплението на дела от частен характер.
 ВИДОВЕ ДЕЛА ПО ГЛАВИ от НК
През отчетния период са били образувани общо 708 бр. дела от общ
характер, като несвършените от предходен период са 109 бр. или общо през
отчетния период са разглеждани 817 бр. дела от общ характер. От тях
свършени дела са 698 бр., като останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 119 бр. от общ характер. Съдените лица по постъпилите
и несвършени от предходен период дела от общ характер са били 1005 бр.,
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като са оправдани 17 лица, а са осъдени 967 лица. В срок до 3 месеца са
приключили 589 бр. дела / 84%/ от свършените дела от общ характер.
От всички постъпили дела от общ характер по видове постъпления по
глави от НК са:
По Глава ІІ от НК – Престъпления против личността през отчетния
период са постъпили и образувани общо 56 бр. дела, като несвършените от
предходен период са 10 бр. или общо през отчетния период са разглеждани
66 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 45 бр., като
останалите несвършени дела в края на отчетния период са 21 бр. Съдените
лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава ІІ от
НК са били 45 бр., като са оправдани 4 лица, а са осъдени 39 лица.
По Глава ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите
през отчетния период са постъпили и образувани 9 бр. дела, като е
останало 1 несвършено дело от предходен период. От тях свършени дела са
10 бр., като няма несвършени дела в края на отчетния период. Съдените
лица по постъпилите дела са били 8 бр., като няма оправдани лица и
всички са осъдени.
По Глава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и
младежта през отчетния период са постъпили и образувани общо 30 бр.
дела, като несвършените от предходен период са 3 бр. или общо през
отчетния период са разглеждани 33 бр. дела по тази глава от НК. От тях
свършени дела са 31 бр., като останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 2 бр. Съдените лица по постъпилите и несвършени от
предходен период дела от Глава ІV от НК са били 33 бр., като няма
оправдани лица и всички са осъдени.
По Глава V от НК – Престъпления против собствеността през
отчетния период са постъпили и образувани общо 331 бр. дела, като
несвършените от предходен период са 65 бр. или общо през отчетния
период са разглеждани 396 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени
дела са 323 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния
период са 73 бр. Съдените лица по постъпилите и несвършени от
предходен период дела от Глава V от НК са били 612 бр., като са оправдани
5 лица, а са осъдени 594 лица.
По Глава VІ от НК – Престъпления против стопанството през
отчетния период са постъпили и образувани общо 77 бр. дела, като
несвършените от предходен период са 10 бр. или общо през отчетния
период са разглеждани 87 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени
дела са 79 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период
са 8 бр. Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период
дела от Глава VІ от НК са били 90 бр., като 3 лица са оправдани, а 86 бр.
лица са осъдени.
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По Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата,
данъчната и осигурителната система през отчетния период не са
постъпили такива дела, както и не са останали несвършените от предходен
период.
По Глава VІІІ от НК – Престъпления против дейността на
държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи
публични длъжности през отчетния период са постъпили и образувани
общо 4 бр. дела, като несвършените от предходен период са 2 бр. или общо
през отчетния период са разглеждани 6 бр. дела по тази глава от НК. От
тях свършени дела са 4 бр., като 2 бр. дела са останали несвършени в края
на отчетния период. Съдените лица по постъпилите и несвършени от
предходен период дела от Глава VІІІ от НК са били 4 бр., като 4 лица са
осъдени и няма оправдани.
По Глава ІХ от НК – Документни престъпления през отчетния
период са постъпили и образувани общо 22 бр. дела, като несвършените от
предходен период са 7 бр. или общо през отчетния период са разглеждани
29 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 27 бр., като
останалите несвършени дела в края на отчетния период са 2 бр. Съдените
лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава ІХ
от НК са били 30 бр., като две лица са оправдани, а по отношение на 27 бр.
лица са постановени осъдителни присъди.
По Глава Х от НК – Престъпления против реда и общественото
спокойствие през отчетния период са постъпили и образувани общо 9 бр.
дела, като несвършените от предходен период са 1 бр. или общо през
отчетния период са разглеждани 10 бр. дела по тази глава от НК. От тях
свършени дела са 10 бр., като няма останали несвършени дела в края на
отчетния период. Съдените лица по постъпилите и несвършени от
предходен период дела от Глава Х от НК са били 9 бр., 1 лице е оправдано, а
всички останали 8 бр. са осъдени.
По Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления през отчетния
период са постъпили и образувани общо 170 бр. дела, като несвършените от
предходен период са 10 бр. или общо през отчетния период са разглеждани
180 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 169 бр., като
останалите несвършени дела в края на отчетния период са 11бр. Съдените
лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава ХІ
от НК са били 174 бр., като са оправдани 2 лица, а са осъдени 169 лица.
По Глава ХІІ от НК – Престъпления против отбранителната
способност на Републиката, против информацията, представляваща
държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация за
отчетния период няма образувани наказателни дела от общ характер по
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тази глава от НК, както и няма такива, които да са останали несвършени от
предходен период.
По Глава ХІІІ от НК – Престъпления против мира и човечеството за
отчетния период също няма образувани наказателни дела от общ характер
по тази глава от НК, както и няма такива, които да са останали несвършени
от предходен период.

Видове постъпления по глави от НК

Глав а ХІ общоопасни
престъпления; 170
Глав а Х - прест. п/в
реда и общ.
Спокойств ие; 9

Глав а ІІ - Прест. п/в
личността; 56

Глав а ІІІ - прест. п/в
прав ата на
гражданите; 9

Глав а ІV - прест. п/в
брака, семейств ото
и младежта; 30

Глав а ІХ доку ментни
престъпления; 22
Глав а VІІІ - прест.
п/в държав ата
надържав ни органи и
обществ ени
организации; 4

Глав а V - прест. п/в
собств еността; 331

Глав а VІ - прест. п/в
стопанств ото; 77

От диаграмата е видно, че както през тази година, така и през
предходната година, най-голям брой постъпили дела са делата с обвинения
за престъпления против собствеността - Глава V от НК, последвани от дела с
обвинения в общоопасни престъпления - Глава ХІ от НК. Следващи по
брой са делата с обвинения за престъпления против стопанството - Глава VІ
от НК, последвани от дела с обвинения за престъпления против личността Глава ІІ от НК. По–ниско е постъплението на дела с обвинения за
престъпления против реда и общественото спокойствие - Глава Х на НК,
дела с обвинения за престъпления против дейността на държавни органи и
обществени организации - Глава VІІІ на НК, дела с обвинения за
престъпления против брака, семейството и младежта - Глава ІV на НК и
дела с обвинения за престъпления против правата на гражданите - Глава ІІІ
на НК.
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През 2013 г. са постъпили и образувани 49 наказателни дела от частен
характер, като несвършените от предходен период са били 23 бр. Общо за
разглеждане наказателни дела от частен характер през отчетния период са
били 72 бр. От тях са свършени 46 бр. дела, като в края на периода са
останали несвършени 26 бр. дела. Съдените лица по постъпилите и
несвършени от предходен период наказателни дела от частен характер са
били 53 бр, като са оправдани 11 лица, а са осъдени 10 лица. По-голямата
част от тези дела са прекратени поради оттегляне на тъжбата или поради
постигане на съдебна или извънсъдебна спогодба и поради тази причина
подсъдимите по тези дела не се отчитат като оправдани и осъдени. В срок
до 3 месеца са приключили 17 бр. дела / 37%/ от свършените дела от частен
характер. Анализът показва, че ниският процент на свършените в три
месечен срок дела от частен характер се дължи на няколко причини. От
една страна, същите се отлагат многократно по искане на тъжителя или на
подсъдимия за постигане на извънсъдебно споразумение и оттегляне на
тъжбата. От друга страна, поради липсата на досъдебно разследване в тези
производства, страните трудно организират събирането на доказателства,
което води до отлагане на заседанията за разпити на свидетели или за
назначаване на експертизи.
През отчетния период са постъпили и образувани 92 наказателни
дела по чл. 78 А от НК, като несвършените от предходен период са били 8
бр. Общо за разглеждане наказателни дела по чл. 78 А от НК през 2013 г. са
били 100 бр. От тях са свършени 91 бр. дела, като в края на периода са
останали несвършени 9 бр. дела. Съдените лица по постъпилите и
несвършени от предходен период наказателни дела по чл. 78 А от НК са
били 98 бр., като са оправдани 8 лица, а са осъдени 78 лица. В срок до 3
месеца са приключили 87 бр. дела / 96%/ от свършените дела по чл. 78 А от
НК. Анализът на тези дела показва, че през тази година са приключили в
три месечен срок по-голям брой от този вид дела, но въпреки това следва да
се отбележи, че забавянето на приключването им се дължи на провеждане
на съдебно следствие по някои от делата чрез разпит на свидетели, респ. на
вещи лица, включително и назначаване на допълнителни експертизи.
През 2013 г. са постъпили и образувани 13 наказателни дела по
ЗБППМН, като няма несвършените от предходен период дела. Общо за
разглеждане наказателни дела по ЗБППМН през 2013 г. са били 13 бр.. През
отчетния период всички дела са приключили. Съдените лица по
постъпилите и несвършени от предходен период наказателни дела от този
вид са били 13 бр.,като същите са осъдени.
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Внесени обвинителни актове и постановени присъди.
Внесените обвинителни актове и споразумения през отчетния период
са 708 бр., като въз основа на тях са образувани 708 бр. дела от общ
характер.
Върнатите за доразследване дела през 2013 г. са 20 броя, като за
сравнение през 2012 г. са били върнати 17 броя.
Общо разглежданите през отчетния период дела по внесени
обвинителни актове и споразумения са били 817 бр. , като от тях са
свършени 698 бр. От свършените дела 301 бр. са приключили с присъда,
363 бр. със споразумение и 34 бр. са прекратени. От приключилите с
присъда дела през 2013 г., с осъдителна присъда са приключили 284 бр. дела, а
с оправдателна 17 бр.
От общо разгледаните от Районен съд – гр. Сливен през годината
НОХД, образувани по внесен обвинителен акт и споразумение от РП –
Сливен, по 664 бр. дела са постановени присъди и споразумения или по
81% от тях. По отношение на свършените 698 бр. дела 95 % от тях са
приключили с присъди и споразумения и 5 % са прекратени.
Като се има в предвид, че присъди и споразумения са постановени по
664 бр. дела и след като се приспаднат постановените оправдателни
присъди през отчетния период, то осъдителните присъди по внесените
обвинителни актове и споразумения, свършили през годината
представляват 97 % от общо свършилите дела от общ характер.
Респективно постановените 17 бр. оправдателни
представляват 3 % от общо свършените дела от общ характер.

присъди

По постановените 17 бр. оправдателни присъди постановени по
НОХД - 16 бр. са били протестирани. От протестираните 16 бр. присъди –
11 бр. са потвърдени и 3 бр. все още не са приключили в Окръжен съд –
Сливен, 2 бр. отменени и върнати за ново разглеждане.
По дела с висок обществен интерес – няма влезли в сила присъди през
2013г.
СВЪРШЕНИ наказателни дела за последните три години : През 2010 г. –
2307 бр. наказателни дела, през 2011 г. – 2108 бр. наказателни дела, през
2012 г. – 2105 бр. наказателни дела, а през 2013 г. – 2202 бр. наказателни
дела.
С оглед осъществяване на навременно правораздаване е
изключително важно приключването на делата в разумни срокове. Това е
един съществено важен критерий за оценка на работата на съдиите в
Районен съд – гр. Сливен. Анализът на изложените по – долу данни, сочи
че наказателна колегия поддържа едно много добро ниво на приключване
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на съдебното производство в рамките на приетите от Районен съд – Сливен
времеви стандарти.
- Сравнителен анализ на свършените наказателни дела в 3/три/
месечен срок през последните три години в проценти % :

ГОДИНА

НОХД

ПО ЧЛ.78А
ОТ НК

ЧНД

ЧХ

НАХД

2010

80 %

90 %

96 %

45 %

61 %

2011

79 %

87%

98 %

35 %

57 %

2012

80 %

85 %

98 %

40 %

63 %

2013

84 %

96 %

98 %

37 %

70 %

През 2013 г. се наблюдава завишаване или запазване на процента на
свършените дела в три месечен срок по почти всички видове наказателни
дела. Тези цифри ясно говорят, че по-голямата част от делата приключват
още при разглеждане в първото по делото открито съдебно заседание, като
това се дължи на добрата организация на работа на съдиите разглеждащи
наказателни дела, като самите дела приключват още при разглеждане в
първото по делото открито съдебно заседание.
През 2013 г. са насрочени 2937 заседания за разглеждане на
наказателни дела, като са отложени 975 бр. – 33,19 %, най - често след
представяне на болничен лист от подсъдим или доказателства за служебен
ангажимент по друго дело на защитника и др.
Причините за отлагане на делата по видове вече съм изложил по-горе
в доклада и няма да се спирам подробно на тях.
-

СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Видно от представената по – долу диаграма лицата с най – висок
процент осъдителни присъди са извършителите на престъпления против
собствеността Глава V от НК – 594 лица. На следващо място по осъдена
престъпност са извършителите на общоопасни престъпления Глава ХІ от
НК – 169 лица, извършителите на престъпленията против стопанството VІ
от НК – 86 лица, извършителите на престъпления против личността Глава ІІ
от НК – 39 лица, за престъпления против брака, семейството и младежта
Глава ІV на НК – 33 лица и извършителите на документни престъпления
Глава ІХ от НК – 27 лица. Съществено по – нисък е процента на осъдени
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лица за престъпления против правата на гражданите Глава ІІІ на НК – 8
лица, за престъпления против реда и общественото спокойствие Глава Х на
НК – 7 лица и за престъпления против дейността на държавни органи и
обществени организации Глава VІІІ на НК – 4 лица.

Структура на осъдената престъпност

Глава Х - прест. п/в
реда и общ.
Спокойствие; 7

Г

Глава ХІ –
общ.опасни
престъплени
я ; 169

Глава ІІ - Прест. п/в
личността; 39
Глава ІІІ - прест. п/в
правата на
гражданите; 8

Глава ІХ документни
престъпления; 27

Глава ІV - прест. п/в
брака, семейството
и младежта; 33

Глава VІІІ - прест.
п/в държавата
надържавни органи и
обществени
организации; 4
Глава V - прест. п/в
собствеността; 594
Глава VІ - прест. п/в
стопанството; 86

Осъдените лица от Районен съд – гр. Сливен през 2013 г. са общо 967.
По видове наложени наказания :
-

с лишаване от свобода до 3 години – 710 лица;

-

условно осъдени – 363 лица;

-

с лишаване от свобода от 3 до 15 г. – 8 лица;

-

с глоба – 42 лица;

-

с пробация – 200 лица;

-

други наказания – 7 лица;

Оправданите лица през 2013 г. са общо 17.
От всички осъдени лица през 2013 г. – 101 лица от тях са били
непълнолетни, като извършените от тях престъпления са предимно в
съучастие.
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Видове наказания

800

710

700
С лиш. от св обода до 3 г.

600
500
брой лица 400

Услов но осъдени

363

С лиш.от св обода от 3 до 15 г.
С глоба

200

300
200
100

С пробация
Други наказания

8 42

7

17

Оправ дани

0
вид наказание

От диаграмата по – горе е видно, че преимуществено налаганото
наказание по присъди постановени от Районен съд – Сливен е лишаване от
свобода до 3 години. Условно осъдените лица са повече от тези на които е
наложено наказание пробация, със съответните пробационни мерки.

ОСТАНАЛИ
НЕСВЪРШЕНИ

СВЪРШЕНИ В 3
МЕС.
ТРИ
СРОК – % ОТ
ОБЩО
СВЪРШЕНИТЕ

СВЪРШЕНИ

РАЗГЛЕЖДАН
Е

ОБЩО ЗА

ПОСТЪПИЛИ

НЕСВЪРШЕНИ
НА
В
НАЧ.
ПЕРИОДА

СЪДИЯ

 Справка за дейността на съдиите, разглеждали наказателни дела
през 2013 г.

Ан. Гагашев

33

199

232

207

183 – 88 %

25

Н. Маринов

67

333

400

330

246 – 75 %

70

Ив. Манчев

62

334

396

341

280 – 82 %

55

Димитрова

53

336

389

326

282 – 87 %

63

Св. Димова

38

342

380

328

278 – 85 %

52

Г. Бозуков

61

339

400

333

254 – 76 %

67

Неделчева

36

343

379

337

301 – 89 %

42
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По-голямата разлика в постъплението на делата на някой съдии се
дължи на работата им като дежурен съдия, през съдебната ваканция.
В дните по дежурство на наказателните състави в РС – Сливен са
разпределяни за разглеждане искания за разпит пред съдия, искания за
вземане на мярка за неотклонение и искания за претърсване и изземване
както следва: А.Гагашев – 31 бр.; Иван Манчев – 17 бр.; Анна Димитрова –
19 бр.; Светлана Димова – 25 бр.; Георги Бозуков – 22 бр.; Никола Маринов –
24 бр. и Цанка Неделчева – 22 бр.
ОБЖАЛВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
За да се прецени качеството на работа на всеки от наказателните
съдии следва да се направи анализ на резултата от въззивната проверка по
делата.
Обжалваните наказателни дела от общ характер през годината,
приключили с присъда са 129 бр. След въззивна проверка за същия период
са се върнали 92 бр. дела, от които с потвърдена присъда 54 бр. дела, 25 бр. с
изменена и 13 бр. дела с отменена присъда.
Общият брой на делата от общ характер с влязъл в сила съдебен акт
през отчетния период е 666 бр.
Обжалваните наказателни дела от частен характер през годината,
приключили с присъда са 24 бр. След въззивна проверка за същия период
са се върнали 17 бр. дела, от които с потвърден съдебен акт 10 бр. дела, 5 бр.
с изменен и 2 бр. с отменен съдебен акт.
От общият брой на делата от частен характер няма с влязъл в сила
съдебен акт през отчетния период с ефективна присъда.
Обжалваните наказателни дела от административен характер през
годината, приключили с решение са 321 бр. След въззивна проверка за
същия период са се върнали 289 бр. дела, от които с потвърден съдебен акт
237 бр. Дела, 2 бр. с изменен съдебен акт и 50 бр. дела с отменен съдебен
акт.
В таблицата по – долу са отразени резултатите на съдиите,
разглеждащи наказателни дела, след въззивна проверка на съдебните
актове/присъди, решения и определения/.
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СЪДИЯ

ПОТВЪРДЕН

ОТМЕНЕН

ИЗМЕНЕН

А. Гагашев

21

9

6

Н. Маринов

48

16

11

Ив. Манчев

45

14

5

А. Димитрова

56

12

1

Св. Димова

78

8

6

Г. Бозуков

48

17

3

Ц. Неделчева

52

12

1

При наказателните дела, голямата част на потвърдените присъди,
решения и определения, върнати от въззивна инстанция говори за добрата
работа на съдиите в наказателно отделение. Отмяната на съдебни актове по
наказателни дела се дължи на допуснати нарушения на материалния и
процесуалния закон.
Средната натовареност по щат /8 бр./ на съдиите в наказателно
отделение по отношение на всички наказателни дела за разглеждане в
Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е 26,83 бр., а по отношение на
свършените дела е 22,94 бр.
Действителната натовареност на съдиите /7 бр./ в наказателно
отделение по отношение на всички наказателни дела за разглеждане в
Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е 30,67 бр., а по отношение на
свършените дела е 26,21 бр., като прибавим и разгледаните от тях
граждански дела по реда на заповедното производство, то по отношение на
разгледаните от тях дела на база 12 месеца действителната натовареност е
31,05 бр., а по отношение на свършените дела е 26,60 бр.
Съдиите спазват процесуалните срокове и приключват делата в
разумни срокове, съблюдавайки установените в Районен съд – Сливен
времеви стандарти. Отчитайки показателят натовареност и качеството на
съдебните актове /с оглед въззивната проверка и проверката по
наказателните дела от ИВСС/ то считам, че наказателното правораздаване
в Районен съд – Сливен е на едно много добро ниво. Съдиите следят
внимателно съдебната практика и проявяват активност за уеднаквяване
практиката на съда по определен вид дела. Стремят се да повишат своята
квалификация чрез участие в обучителните форми на НИП.
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ІV – ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Постъпление и висящност на гражданските дела през 2013 г. и
съпоставка с данните от предходните три години :
ГОДИНА

ПОСТЪПИЛИ
ДЕЛА

ВИСЯЩИ ДЕЛА КЪМ
31.12.

2010

7473

557

2011

8437

754

2012

6394

650

2013

5261

496

Както през предходния отчетен период, така и през този и въз основа
на изнесените данни по-горе е видно, че е постъплението на граждански
дела през отчетния период е намаляло значително, но това се дължи найвече на намалялото постъпление на дела по реда на заповедното
производство. Постъплението на дела по общия ред се е запазило и
същевременно с това се отчита ниска висящност в края на отчетния период.
Това е показател за едно по–бързо разглеждане и приключване на делата,
респективно една по–добра организираност и експедитивност в работата
на гражданските съдии.
През отчетния период са образувани общо 5261 бр. граждански
дела, като несвършените от предходен период са 650 бр. или общо през
отчетния период са разглеждани 5911 бр. граждански дела. От тях
свършени дела са 5415 бр., като останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 496 бр. От общо свършените граждански дела, 105 бр.
са прекратени по спогодба, а 414 бр. са прекратени по други причини. Найголям дял имат прекратените дела поради неотстраняване на нередовности
по исковите молби. Малък дял заемат делата прекратени, поради оттегляне
на исковите молби и отказ от иск, както и прекратените поради изпращане
по подсъдност на друг съд. Незначителен е и броят на делата, прекратени
поради липса на състав за разглеждането им след отвод на всички съдии от
съда и изпратени за определяне на друг съд за разглеждането им.
В срок от 3 месеца са приключили 4899 бр. дела
разгледаните през 2013 г.

или 90 % от
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СТРУКТУРА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО
ВИДОВЕ
Видове постъпили граждански дела
Облигационни
исков е; 589
Исков е по СК; 372

Вещни исков е; 29

Делби; 51
Исков е по КТ; 81
Дру ги дела; 615
Дела по чл. 410 и
417 ГПК; 3521
Дела от адм.х-р; 3

Искове по СК, в т.ч. за развод и недействителност на брака, за
развод по взаимно съгласие, издръжка и изменение на издръжка - През
отчетния период са постъпили и образувани общо 372 бр. дела, от които 6
дела са получени по подсъдност, като несвършените от предходен период
са 101 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 473 бр. дела по
искове от СК. От тях свършени дела са 377 бр., като останалите несвършени
дела в края на отчетния период са 96 бр. От общо свършените дела от този
вид 50 бр. са прекратени по спогодба, а 67 бр. са прекратени по други
причини.
Облигационни искове, в това число за непозволено увреждане и дела
от и срещу търговци - През отчетния период са постъпили и образувани
общо 589 бр. дела, от които 21 дела са получени по подсъдност и 3 бр. са
върнати за ново разглеждане, като несвършените от предходен период са
343 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 932 бр. дела по
искове от този вид. От тях свършени дела са 688 бр., като останалите
несвършени дела в края на отчетния период са 244 бр. От общо свършените
дела от този вид 38 бр. са прекратени по спогодба, а 146 бр. са прекратени
по други причини.
Вещни искове, в това число и по ЗСПЗЗ - През отчетния период са
постъпили и образувани общо 29 бр. дела, от които 3 бр. дела са получени
по подсъдност. Несвършените от предходен период са 21 бр. или общо през
отчетния период са разглеждани 50 бр. дела по искове от този вид. От тях
свършени дела са 32 бр., като останалите несвършени дела в края на
отчетния период са 18 бр. От общо свършените дела от този вид 13 бр. са
прекратени.
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Делби - През отчетния период са постъпили и образувани общо 51 бр.
Несвършените от предходен период са 42 бр. или общо през отчетния
период са разглеждани 93 бр. дела по искове от този вид. От тях свършени
дела са 43 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период
са 50 бр. От общо свършените дела от този вид 12 бр. са прекратени по
спогодба, а 14 бр. са прекратени по други причини.
Искове по КТ, в това число обезщетения по чл. 200 от КТ и за
отмяна на уволнение - През отчетния период са постъпили и образувани
общо 81 бр., от които 6 бр. са получени по подсъдност, като несвършените
от предходен период са 82 бр. или общо през отчетния период са
разглеждани 163 бр. дела от този вид. От тях свършени дела са 128 бр., като
останалите несвършени дела в края на отчетния период са 35 бр. От общо
свършените дела от този вид 5 бр. са прекратени по спогодба и 25 бр. са
прекратени по други причини.
През отчетния период нямаме постъпили и свършени дела по
финансови начети.
Други дела, в това число по ЗСДН, ЗЗД, ЗЗДт - През отчетния
период са постъпили и образувани общо 615 бр. дела, от които 11 бр.
получени по подсъдност. Несвършените от предходен период са 48 бр. или
общо през отчетния период са разглеждани 663 бр. дела по искове от този
вид. От тях свършени дела са 613 бр., като останалите несвършени дела в
края на отчетния период са 50 бр. От общо свършените дела от този вид 59
бр. са прекратени по други причини.
Дела от административен характер, в това число по ЗУТ - През
отчетния период са постъпили и образувани общо 3 бр.дела от този вид,
като 1 бр. дело е получено по подсъдност и същите са приключили до края
на отчетния период.
Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закона за кредитните институции През отчетния период са постъпили и образувани общо 3521 бр. дела и още
37 бр. получени по подсъдност, като несвършените от предходен период са
13 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 3534 бр. дела от тези
видове. От тях свършени дела са 3531 бр., като останалите несвършени дела
в края на отчетния период са 3 бр. От общо свършените дела 90 бр. са
прекратени.
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Постъпление на делата по общия ред, бързи производства,
административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ и частни граждански
дела.

ГОДИНА

ПО ОБЩИЯ РЕД В
Т.Ч. ОТ И С/У
ТЪРГОВЦИ

310 ГПК

ЗСПЗЗ И
ЗВСГЗГФ

ЧГД

2010

1206

127

4

833

2011

1506

112

4

616

2012

1491

122

0

491

2013

1249

76

3

412

През годината се наблюдава намаляване на постъплението на делата
по общия ред и значително намаление на постъплението делата по чл. 310
от ГПК.
И предходната и тази година постъплението на заявления по чл.410 и
чл.417 от ГПК е значително по-голямо в сравнение с постъплението на
гражданските дела по общия ред. От таблицата е видно, че в сравнение с
предходната година са постъпили по-малко дела, разглеждани по реда на
заповедното производство с 769 бр.
ГОДИНА

ПОСТЪПИЛИ
ДЕЛА

2010

5303

2011

6199

2012

4290

2013

3521

С оглед разглеждането в кратки процесуални срокове на този вид
дела, значително се натоварва работата на съдиите в гражданско отделение.
През 2012 г. за подобряване организацията на работата и разглеждането на
заповедните производства в процесуалните срокове, със заповед на Адм.
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Ръководител - Председател бе възложено делата от този вид да се
разпределят и на наказателните съдии на 50 % натоварване, като заповедта
бе отменена, считано от 01.02.2013 г.
Сравнителен анализ на движението на гражданските дела за
последните четири години и приключването им в 3 – месечен срок:
ГОДИНА

РАЗГЛЕДАНИ
ДЕЛА

СВЪРШЕНИ
ДЕЛА

СВЪРШЕНИ ДЕЛА В
3 – МЕСЕЧЕН СРОК

2010

8013

7456

95.00 %

2011

8994

8240

95.00 %

2012

7148

6498

92.00 %

2013

5911

5415

90.00 %

Този отчетен период се наблюдава минимално занижаване на броя на
свършените дела в тримесечен срок, което също е показател за добрата
организация на работата на гражданските съдии.
В Районен съд – гр.Сливен през 2013 г. са насрочени 1968 бр.
заседания за разглеждане на граждански дела, като от тях са отложени 671
бр. дела или 34,10%. Повечето от разглежданите граждански дела
приключват в първото по делото съдебно заседание. Както и предходната
година, така и тази отлагането на същите се дължи най-вече на
допълнителни искания по доказателствата, оспорване на експертизи и
доказателства, неявяване на свидетели представяне на болнични листи от
страните по делата.
Обжалваните граждански дела през годината, приключили с
решение и определение са 408 бр.
След въззивна проверка за същия период са се върнали 290 бр. дела
приключили с решение, от които с потвърден съдебен акт 210 бр. дела, 44
бр. с изменен и 36 бр. дела с отменен съдебен акт.
За отчетния период при обжалване на определения след въззивна
проверка са се върнали 86 бр. дела, които с потвърден съдебен акт 42 бр.
дела, 3 бр. с изменен и 41 бр. дела с отменен съдебен акт.
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804

282

464

687

58

Кондова

0

63

146

209

30

144

174

35

Кирилова

113

234

423

770

281

422

624

67

Минев

185

249

509

943

323

511

681

109

Светиева

32

249

509

790

203

509

680

78

Каранашева

73

240

434

747

246

437

636

64

Драганов

63

212

509

784

269

512

716

3

Гагашев

0

1

0

1

1

0

0

0

Маринов

0

1

4

5

1

4

5

0

Манчев

1

0

4

5

0

5

5

0

Димитрова

1

0

4

5

0

5

5

0

Димова

1

0

4

5

0

5

5

0

Неделчева

0

0

9

9

0

9

9

0

Бозуков

0

0

4

4

0

4

4

0

Като цяло постъплението на делата при съдиите разглеждащи
граждански дела е разпределяно равномерно.
В дните по дежурство са разпределяни на гражданските състави
ч.гр.д. с предмет: разрешения за теглене на детски влог; разрешения за
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ОСТАНАЛИ
НЕСВЪРШЕНИ

462

МЕС. СРОК

258

СВЪРШЕНИ В 3

84

ЧГД ПО 410, 417
ГПК

Манова

СВЪРШЕНИ

76

ИСКОВ РЕД

668

ПО ОБЩИЯ

500

СВЪРШЕНИ

248

РАЗГЛЕЖДАНЕ

824

ОБЩО ЗА

500

ПОСТЪПИЛИ
ЧГД ПО 410,417
ГПК

233

ИСКОВ РЕД

91

ПО ОБЩИЯ

НЕСВЪРШЕНИ
В НАЧАЛОТО
НА ПЕРИОДА

СВЕТИЕВ

ПОСТЪПИЛИ

СЪДИЯ

 Справка за дейността на съдиите, разглеждали граждански дела
през 2013 г.
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извършване на разпоредителни действия от непълнолетни/малолетни
лица, молби за разрешение за вписване на приемане/отказ от наследство,
искания за назначаване на особен представител. За 2013 всеки граждански
съдия е разгледал следните бройки дела от посочените видове : Св. Светиев
– 46 бр.; П.Манова – 74 бр.; Ж.Кирилова – 54 бр.; М. Минев – 56 бр.; Кр.
Кондова – 14 бр.; М. Каранашева – 50 бр.; Д. Драганов – 63 бр. и П. Светиева
– 32 бр.
През отчетния период резултатите от върнатите дела с обжалвани
решения и определения от инстанционна проверка на съдиите,
разглеждащи граждански дела са следните:

СЪДИЯ

ПОТВЪРДЕНО

ОТМЕНЕНО

ИЗМЕНЕНО

Св. Светиев

36

12

9

П. Манова

32

5

7

Ж. Кирилова

55

15

10

Кр. Кондова

-

1

-

П. Светиева

24

4

2

М. Минев

42

22

8

М.Каранашева

43

9

5

Д. Драганов

17

2

4

А. Димитрова

-

-

1

Св. Димова

1

-

-

Голямата част на потвърдените решения и определения върнати от
въззивна инстанция ясно говори за добрата работа на съдиите в гражданско
отделение. Една част на отменените съдебни актове се дължи на допуснати
нарушения на материалния и процесуалния закон, както и на представяне
на нови доказателства, пред въззивна инстанция, които са обусловили
отмяната на решението или определението.
Средната натовареност на съдиите в Гражданска колегия по отношение
на всички граждански дела за разглеждане от тях, като изключим делата
разгледани по реда на заповедното производство от съдиите в наказателно
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отделение на Районен съд – гр. Сливен на база 12 месеца е 70,37 бр., а по
отношение на свършените дела е 64,08 бр.
Предвид високата натовареност на гражданските съдии и доброто
качество на работа, считам че работата на всеки от колегите в гражданска
колегия е усърдна и задълбочена. Съдиите показват добра теоретична
подготовка, която прилагат успешно в своята практика при разглеждане и
решаване на различни казуси. Проявяват старание при предварителната
подготовка на делата, бързото им насрочване и решаването им в
максимално кратки срокове. Работата им се характеризира със
задълбоченост и безпристрастност. Независимо от добрите си
професионални показатели гражданските съдии се стремят към
непрекъснато повишаване на качеството на своята работа и квалификация.

ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА
Както и предходната година, така и през тази, причините за отлагане
на делата са същите, като по отношение на
наказателните дела са:
- несвоевременното призоваване е една от основните причини,
водещи до забавяне на делата. Често пъти посочените адреси за
призоваване са неактуални, поради което възниква необходимост от
установяването на действителният адрес на страна или свидетел или от
издирване на лице с неустановено местоживеене. Нередки са случаите и на
неправилно оформени съдебни книжа и призовки и неточно неизпълнение
на разпорежданията на съда за призоваване на страна или свидетели,
предимно в градовете и селата, където призовките и съобщенията се
връчват от кметствата, както и несвоевременно връчване на призовките от
длъжностните лица в гр. София.
- Неявяването на страните по неоснователни причини, когато
присъствието им по време на съдебното следствие е задължително е също
една от причините за отлагане на делата. Най - често използваният от
страните похват, водещ до отлагане на делото е спекулирането със
здравословното състояние на подсъдимия или на неговия защитник. Няма
пречка подсъдимите или защитниците им да се снабдят с болнични
листове и медицински направления, произволно от всички възможни
медицински лица и заведения. Тъй като отразеното в медицинския
документ здравословно състояние на подсъдимия или защитника му най често касае актуалният момент - периода на издаването му, последваща
проверка на истинността им е значително затруднена. Често пъти искането
за назначаване на служебен защитник се прави в самото съдебно заседание,
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което, ако се прецени като основателно също води до отлагане на делото.
Чести са и случаите на неявяване на защитници поради служебната им
ангажираност в други производства и съдебни райони, както и поради
заболяване.
- друга причина за отлагане на делата е искането за събиране на
доказателствата, което е породено от незадълбочено проведеното
досъдебно производство. Това налага събирането на повечето от
доказателствата по делото именно в хода на съдебното следствие, в т.ч. и
събирането на доказателства посочени от защитата по време на
досъдебното производство, чието събиране е отказано от разследващите
органи или при непълнота на досъдебното разследване. В тези случаи съда
събира доказателства за изясняване на факти от предмета на доказване,
независимо че е могло да се осъществи в първата фаза на наказателния
процес, с предоставената от закона възможност за това. Доказателствената
дейност на съда се състои в това, че се налага да се издирят нови свидетели,
да се извършат огледи на местопрестъплението и да се назначават
повторни експертизи. Провеждането на процесуално-следствените
действия са изисквали допълнително време и удължаване на съдебното
производство извън инструктивните срокове. В случая обаче приоритет се
явява качеството на правораздаването, чрез постановяване на обоснован и
законосъобразен съдебен акт.
За делата от частен характер, исканията и представянето на
доказателства от страна подсъдимите и техните защитници става в
продължителен период от време – представят се доказателства или се иска
тяхното събиране в по-късен момент, макар да са били известни на
страните още в началото на процеса. Това налага отлагане на делата за
изискване на справки от различни институции, за изготвяне на заключения
по комплексни експертизи или на такива, за които намирането на
компетентно вещо лице представлява трудност. Като причини за отлагане
на делата следва да се отчете и неявяването на свидетели и/или вещи лица,
когато присъствието им е необходимо за изясняване на фактическата
обстановка.
Неявяване на вещо лице поради служебна ангажираност по други
дела и неявяване на свидетели по обективни причини и липса на съгласие
за четене на показанията им от досъдебното производство също водят до
отлагане на делата.
гражданските дела са:
- Несвоевременно призоваване, както при наказателните, така и
при гражданските дела е една от основните причини, водещи до отлагане
на делата. Причините са същите, както при наказателните дела, които са
описани по-горе в доклада.
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- Искането за събиране на доказателствата, също е една от
причините за отлагане на делата. Страните и/или техните пълномощници
искат събиране на доказателства, които не са им били известни при
започване на процеса. Има случаи, когато делото се отлага, тъй като се
изискат справки от различни институции, изготвяне на заключения по
комплексни експертизи или на такива, за които намирането на
компетентно вещо лице представлява трудност. Друга причина е оспорване
на първоначално допуснатите експертизи и назначаване на допълнителни
такива или нови разширени, с цел изясняване на фактическата обстановка;
за допълнителна експертиза по уточняващи се факти в съдебно заседание;
оспорване на писмени доказателства и откриване на производство по тях.
- неявяване на свидетел или вещо лице, след представяне на
доказателства за невъзможност да се яви в с.з.; разпит на допълнителни
свидетели; непредставяне в срок заключение на вещо лице;
несвоевременно внасяне на определения от съда депозит за вещо лице и от
тук непредставяне в срок на заключението на същото;
- молби за отлагане поради наличие на обективни пречки за
явяване на страната и нейният пълномощник;
- до отлагане на производството води и евентуално развиване на
процедура по предоставяне на правна помощ по реда на чл. 94 и сл. от
ГПК, тъй като до окончателното произнасяне по искането, в т.ч. и от
горната инстанция при обжалване на определението по молбата,
производството не може да продължи своето типично развитие, за да не се
увредят правата на лицето, поискало правна помощ.

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ
НА ОТЛАГАНЕТО НА ДЕЛАТА
Всички магистрати в Районен съд – Сливен полагат усилия за
приключване в срок на делата и минимум отлагане на същите, като както и
в предходния отчетен период, така и през този предприемат следните
мерки:
По наказателните дела:
Всички състави от наказателното отделение на РС – Сливен изготвят
подробни разпореждания по чл.252 от НПК, в които предварително
решават въпроса за осигуряване на служебна защита, уведомяването на
пострадалия за правата му, както и за своевременното събиране и
представяне на нови доказателства. Почти всички състави, чрез това
разпореждане решават предварително и въпроса налице ли са условията за
приложението на чл.370 и сл. от НПК или чл.381 и сл. от НПК. В тези
случаи на подсъдимия и защитникът му се дава определено време за да
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уведоми съда дали ще се възползва от тези облекчени процедури, а в
определени случаи докладчикът сам насрочва дело за предварително
изслушване на страните, като разпорежда да не се призовават свидетелите
и вещите лица. Тези предварителни действия на докладчиците
дисциплинират страните, дават им ясни указания за начина, по който ще се
провежда наказателното производство, спестяват време и средства за
призоваване на свидетели и вещи лица и като цяло допринасят особено
много за приключване на делата в рамките на определените времеви
стандарти.
Всички състави в РС – Сливен, с оглед дисциплинирането на
страните и участниците в процеса, налагат санкцията по чл. 271, ал. 11 от
НПК. При констатиране на процесуалното бездействие на защитниците на
подсъдимите уведомяват съответните Адвокатски колегии и насрочват
заседания през по -кратки срокове.
При спешни случаи на призоваване и след разрешение на Адм.
Ръководител се използва служебния автомобил на съда.
Подобрено бе и сътрудничеството на РС – Сливен с ОЗ „Охрана” –
Сливен при връчване на призовки по наказателни дела, като същите
извършваха връчването незабавно в рамките на деня.
При необходимост се извършва и призоваване по телефон.
Защитниците във всички случаи на отсъствие по делата бяха
задължени да посочват лице от съответната адвокатска колегия, което ще ги
замести, в противен случай съдът разполага с възможност да назначава
служебен защитник на подсъдимия.
По гражданските дела :
Част от мерките, които са посочени при наказателните дела се
отнасят и за гражданските дела, като допълнително е указано стриктно
изпълнение на задълженията от страна на призовкарите и своевременно
прилагане на чл. 47, ал. 1 от ГПК - без да се налага нарочно разпореждане
от съдията-докладчик.
В исковите производства, достъпа на съда до национална база
данни „Население” позволява извършване на незабавно справка за
адресната регистрация на ответника, без да се чака представяне на такава
от страна на ищеца.
Въведени са правила за електронно призоваване и размяна на
съдебни книжа, в резултат на което най-вече по дела по чл.410 и чл.417 от
ГПК се изпращат съобщения и призовки по ел. път.
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V. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ ИВСС и ВСС
През отчетния период са извършени две планови проверки от
Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Обхватът на първата проверка включва дейността на Районен съд
Сливен по образуването и движението на гражданските дела за времето от
01.01.2011 г. до 31.12.2012 г.
Констатациите от проверката са следните:
„ Образуването на гражданските дела, насрочването и разглеждането
им в открити заседания, организацията на дейността на съдебното
деловодство и съдебните секретари е много добре организирано, в
съответствие с административния опит на Председателя на съда.
Натовареността на съдебните състави, разглеждащи граждански дела е
сравнително равномерна.
Деловодните книги се водят по години, съобразно изискванията на
ПАРОАВАС. В електронната деловодна система се отразяват всички
съдопроизводствени действия.
Като положителна практика за автоматизираното управление на делата
е ползването на специалния модул в системата, касаещ призоваване на
страните и изпращане на съобщения до страните. Връчителите отбелязват в
електронната система връчените призовки и съобщения, което минимизира
възможностите за отлагане на дела поради непризоваване на страни или
прекомерно удължаване на сроковете за връчване на съобщение. Чрез
ползването на модула се упражнява и ефективен контрол върху дейността на
връчителите.
Делата чието разглеждане е свързано със съкратени процесуални
срокове се отбелязват с жълт етикет върху корицата на делото, съобразно
разпоредбата на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС.
В съда действат Правила за електронно разпределение на делата.
Електронното разпределение обхваща всички преписки, но е необходимо
практиката да бъде съобразена с разпоредбите на чл.46, ал.1 и 2 от
ПАРОАВАС, съгласно които се разпределят дела, а не преписки и
разпределението се извършва от административния ръководител или
определен от него съдия. Съгласно посочените законови разпоредби, само по
изключение административният ръководител на съда може да възложи на
съдебен служител извършването на техническата дейност по определяне на
съдията докладчик. Необходимо е незабавно съществуващата практика на
разпределение на делата от съдебен служител да бъде променена и
нормативно съобразена.
В Районен съд-Сливен, макар и в редки случаи, се отлагат цели
съдебни заседания, което не би следвало да се допуска. Служебната
ангажираност и отпуските на съдиите-докладчици следва да бъдат
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съобразявани с графика на насрочените заседания. При внезапно отсъствие
поради болест, е необходимо Административният ръководител на съда да
определя заместник на отсъстващия съдия, който да разгледа насрочените
дела.
В съда е установена много добра координация между председател на
съдебен състав, съдебен деловодител и секретар. Разпорежданията на
председателите на състави се изпълняват своевременно, което е предпоставка
за ускоряване на разглеждането на делата. Явно е, че дейността на съдебните
служители се контролира непрекъснато от съдебния администратор. Добра
практика в Районен съд - Сливен, е въвеждането на образци на печати
(„Докладвано на съдията докладчик" и „Върнато в канцеларията от съдията
докладчик"), които се поставят върху всички документи (книжа) постъпили в
деловодството на съда. Това е дисциплинираща мярка за спазване на
процесуалните срокове.
Призоваването на страните и свидетелите също е на добро ниво.
Рядко се допуска отлагане на дела поради непризовани или късно призовани
страни. Тук също е видна координация между деловодство, съдебни
секретари и връчители, които с насочените си действия не позволяват
отлагане на дела. Прилагането на Наредба № 14/19.11.2009г. за реда и начина
на предоставяне достъп на органите на съдебната власт до НБД
„Население",е регулирано със заповед на Председателя на съда, с което се
създават условия за ускоряване на процеса, но е необходимо ползването и от
съдиите -докладчици да бъде разширено предвид засиленото служебно
начало по чл.7 от действащия ГПК.
Делата в Районен съд- Сливен се образуват незабавно след постъпване
на книжата в съда. Коефициентът на ефективност в гражданското
правораздаване е висок, но с оглед натовареността на съдебните състави,
ниската уплътненост на съдебните заседания и вида правните спорове,
съществуват резерви за повишаването му. Следва съдебните състави да
положат усилия за повишаване на този коефициент.
Разпорежданията по чл.131 от ГПК и определенията по чл.140 от ГПК се
постановяват незабавно след постъпване на разпределението на делата или
съответно изтичане на едномесечния срок за отговор. Този принцип се спазва
неотклонно от всички съдии.
Определенията по чл.140 от ГПК, невинаги са подробни, но това не е
пречка за бързото разглеждане на делата, което обикновено приключва в 2 до
З съдебни заседания. Въпреки това съществуват резерви за ускоряване на
разглеждането на делата. В този смисъл е добре съставите да обърнат
внимание на предварителната подготовка на делата в закрито заседание.
Определенията по чл.140 от ГПК е добре да бъдат подробни и да съдържат
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проекти за доклади със съдържание по чл.146 от ГПК. По този начин
позициите на спорещите страни ще бъдат изяснени в голяма степен преди
първото открито съдебно заседание, което в допълнителна степен ще ускори
процеса. С определенията по чл.140 от ГПК е добре да бъдат назначавани
експертизи , особено когато са поискани с исковата молба, което също ще
допринесе за по-бързото движение на делата.
Резерв за ускоряване на производството и намаляване броя на
съдебните заседания има и в по-решителното прилагане на разпоредбите по
чл.7 от ГПК за служебното начало, особено в подготвителната фаза на
процеса, досежно събирането на доказателства, както и непоколебимото
прилагане преклузията на доказателствените искания по чл.159, ал.1 от ГПК.
Необходимо е преценката на условията за отмяна хода по същество и
възобновяване на делата, да бъде изключително внимателна, с оглед
избягване на осуетеното им движение.
По делата, подлежащи на разглеждане по реда на Глава XXV от ГПК
„Бързо производство" се констатира спазване на императивните срокове.
Няма изключения в тази насока.
Съдебните актове следва да се постановяват в срока по чл.235, ал.5 от
ГПК без изключение предвид средната натовареност на съда. Необходимо е
да бъдат взети съответните административни мерки за недопускане
приключване на дела, извън разумния срок по чл.13 от ГПК, какъвто е
обичайния начин на действие на съдия Минев. Следва да се предприемат и
съответните мерки преодоляване на обективните и субективни причини за
констатираните забавяния от съдия Кирилова.
По частните граждански дела с правно основание чл.390 от ГПК, съдът се
произнася в еднодневния срок по чл.395, ал.2 от ГПК, освен в случаите на
оставяне на молбите без движение, посочени в обстоятелствената част на
Акта. Необходимо е да бъде преценено дали в настоящето производство е
приложима разпоредбата на чл.129, ал.2 от ГПК, или направо да бъде
постановяван отказ, предвид императивния срок за произнасяне на съда.
Спазват се правилата на местната и родова подсъдност. Задължително е
определенията за допускане на обезпечение на бъдещ иск да съдържат срок
за предявяване на обезпечения иск, както и да бъде определян началния му
момент, което невинаги се съблюдава. Следва да бъде уеднаквен началния
момент на срока за предявяване на обезпечения иск, като бъде съобразен с
приетото в ТР №1/2008г. от 14.09.2009г. по ТД №1/2008г. на ОСГТК на ВКС, че
по общите правила на ГПК, началният момент на срока за предявяване на
обезпечения иск е денят на постановяване на определението за допускане на
обезпечението.
В Районен съд- Сливен невинаги се спазва разпоредбата на чл.390,
ал.З от ГПК за служебна отмяна на обезпечението при непредставени
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доказателства за предявен обезпечен иск, който начин на действие е
необходимо да бъде прекратен. Следва да бъде обсъден и въпроса с
определянето на държавна такса в размер на 5 лв. за издаването на
обезпечителна заповед.
Определените в ГПК срокове, за произнасяне по делата с правно
основание чл.410 и чл.417 от ГПК, се спазват без отклонение. Издаването на
изпълнителните листи се отбелязва съобразно разпоредбите на чл.416 и
чл.418, ал.2 от ГПК.
Всички останали частни граждански производства, извън посочените по
горе, се разглеждат и приключват в кратки срокове.”
В изпълнение на дадените препоръки в акт с резултати от извършена
планова проверка от Инспектората към ВСС в Районен съд – гр.Сливен по
граждански дела, в указания от ИВСС срок, са предприети организационни
мерки в изпълнение на дадените препоръки, както следва:
По повод Препоръка № 1. „Административният ръководител да
упражни правомощието си по чл.80 ал.1т.1 от ЗСВ за общо организационно
и административно ръководство на съда и да предприеме необходимите
мерки за:” подобряване организацията на работата, съм предприел
следните действия :
На 19.02.2013 г. със Заповед № РД-13-36 е възложено на съдебните
секретари при СлРС да присъединяват към деловодната програма на съда САС „Съдебно деловодство” всички протоколи, изготвени в открити
съдебни заседания, съдебни решения, споразумения, присъди и мотиви
към тях, считано от 19.02.2013 г. По този начин всички потребители,
регистрирани в сайта на съда за отдалечен достъп до делата, могат да
правят не само справки за движението на делата, но и незаверени копия от
изходящите от съда писмени документи по тях, като се съблюдават и
ограниченията, наложени от Закона за защита на личните данни. Що се
отнася до препоръката за сканиране на всички входящи в съда документи,
към него момент, поради огромния брой постъпващи документи в
регистратурата на съда, съдът не е разполагал с техническата възможност за
това с наличните копирни и сканиращи системи. Ето защо и в изпълнение
на тази препоръка, се изпрати до ресорните за това комисии във ВСС
искане с изх.№ РД-09-53/12.06.2013 г. за увеличаване на бюджетната сметка
на съда по §52-00 с оглед закупуване на 3 бр. двустранно сканиращи
скенери, придружено с три броя оферти. Към настоящият момент вече са
закупени исканите скенери и всички документи в РС – Сливен се сканират
и присъединяват в деловодната програма.
На 20.06.2013 г. със Заповед № РД-13- 90 се създаде нова организация
при разпределението на делата на случаен принцип, съобразена с
разпоредбата на чл.46 ал.1 и 2 от ПАРОВАС, а именно – на случаен
принцип да се разпределят дела, а не преписки. Съгласно цитираната
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заповед разпределението вече се извършва от мен лично, а не от съдебен
служител.
На 20.06.2013 г. със Заповед № РД-13-91 се забранява отлагане на цели
съдебни заседания, поради служебна ангажираност или отпуск на съдиите
в РС – Сливен.
По повод прилагането на Наредба № 14 от 18.11.2009 г., касаеща
достъпа до Национална база данни „Население”, още на 11.10.2011 г. е
издадена Заповед № РД-13-109 съгласно, която извършването на справки в
диалогов режим на работа с данните от АИФ на Национална база данни
„Население” да става от точно определени за това съдебни служители с
осигурен за целта достъп и по наказателни дела (НОХД, НАХД и ЧНД),
както и по бързи производства (граждански и наказателни). Съгласно
цитираната тук заповед, в останалите случаи, извършването на справки
следва да става, само в случай на обективна невъзможност на страните да
представят необходимата информация. Считам, че така уредената
процедура за достъп до АИФ на НБД „Население” максимално съответства
на разпоредбите на чл. 2 от Наредба № 14 и чл.7 от ГПК, а и представлява
необходимия
баланс
между
интересите
на
правосъдието
и
дисциплинирането на страните в процеса. Действително чл. 7 от ГПК
въвежда засилено служебно начало, но според мен приложението на
Наредба № 14 следва да се обвърже само с последната хипотеза на чл.7, а
именно „ Той (съдът) съдейства на страните за изясняване на делото от
фактическа и правна страна.”
По отношение на изводите за наличието на обективни причини за
констатираните забавяния от съдия Живка Кирилова и след извършена
допълнителна проверка от моя страна със Заповед № РД-13-95/21.06.2013 г.
съм обърнал внимание на районен съдия Живка Кирилова да подобри
организацията на работата си като проучва задълбочено разпределените й
за разглеждане дела, както и да ускори разглеждането и приключването на
делата в разумен срок.
По повод Препоръка № 2 - Административният ръководител на РС –
Сливен да упражни правомощието си по чл.80 ал.1 т.1 от ЗСВ по повод
констатираните при проверката забавяния на съдия Минев при решаване
на делата е издадена заповед № РД-13-92/20.06.2013 г., с която е образувано
дисциплинарно производство против съдия Минев за допуснато от него
дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.307 ал.4 т.1 от ЗСВ.
По повод Препоръка № 4 - Административният ръководител да
упражни правомощието си по чл.80 ал.1 т.9 от ЗСВ, със заповед № РД-13-64
от 30.04.2013 г. разпоредих Акта за резултатите от извършена планова
проверка на ИВСС относно работата по граждански дела в Районен съд –
Сливен да се сканира и да се качи в сървъра, в папките на всеки съдия в РС
– Сливен, разглеждащ граждански дела, за запознаване. Със заповед № РД36
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13-71 от 16.05.2013 г. свиках провеждането на Общо събрание на съдиите от
Районен съд-Сливен. Общото събрание се проведе на 22.05.2013 г., като на
него се обсъдиха резултатите от извършената проверка.
В изпълнение на Препоръка № 5, в дневния ред на проведеното
общо събрание на съдиите, бяха включени изложените в Акта въпроси за
обсъждане. По време на дискусията съдиите от гражданско отделение при
СлРС се обединиха около становището, че в производствата по чл.390 и сл.
от ГПК, молбите могат и да се оставят без движение, в случаите, когато
молителят трябва да се снабди с допълнителни доказателства,
обосноваващи искането му, или когато се отнасят до вещта, върху която ще
падне обезпечителната мярка, ако за целта е необходимо издаването на
съдебно удостоверение. Съдиите не приеха констатацията, че не се събира
държавна такса за издаване на обезпечителнай заповед. Считат, че не е
необходимо изрично произнасяне за това със съдебния акт, тъй като в
някои случаи тази такса е внесена ведно с молбата за обезпечение, а в
останалите случаи обезпечителна заповед не се дава на молителя, ако
същия не е представил квитанция за платена такса.
Обсъден бе въпросът за възможността определенията по чл.140 от
ГПК да съдържат и проекти за доклади по смисъла на чл.146 от ГПК.
Съдиите излязоха с общо становище, че това не винаги е възможно, а и не
винаги е препоръчително. Според тях, произнасянето с проекто-доклад по
реда на чл.140 от ГПК при разглеждане на делата по общия исков ред, не
ускорява процеса, щом законодателя не обвързва представянето на
доказателства с преклузивни срокове така, както това е уредено за бързите
производства. Освен това не винаги страните правят ясни и конкретни
доказателствени искания с молбата, респ. с отговора си, включително и не
винаги поставят ясни и конкретни въпроси при направено искане за
съдебна експертиза.
По останалите въпроси, посочени в точка V. от Препоръките, бе взето
решение да се поиска провеждане на среща между съдиите от гражданско
отделение на РС – Сливен и съдиите от СлОС за изясняване на
противоречива практика по приложение на посочените текстове от закона.
С оглед препоръката за преценка на възможностите за повишаване
ефективността на правораздаването като съотношение между приключени
и разгледани дела, със Заповед № РД-13-76 от 29.05.2013 г. предприех
организация за изготвяне на ежемесечни справки на неприключили
граждански и наказателни дела, образуване преди 2011 г., както и за
непостановени решения или мотиви извън законоустановените срокове за
всеки съдия от РС - Сливен. Изготвените справки се предоставят на мен и
на съответния съдия от СлРС.
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Обхватът на втората проверка включва дейността на Районен съд
Сливен по образуването и движението на наказателните дела за времето от
01.01.2011 г. до 31.12.2012 г.
Констатациите от проверката са следните:
„Полагани се усилия за установяване на правилна наказателна
практика, съответстваща на динамиката на престъпността и за бързо
решаване на делата, за правилното и точно приложение на законите в
наказателното правораздаване, създадена е добра организация на работа.
Делата се разпределят чрез електронната програма за разпределение на
делата, като не се констатираха нарушения. Системата се експлоатира
коректно. Разпечатка от протокола за избор на докладчик се прилага по всяко
дело, като по този начин, както за страните, така и за съответния докладчик е
възможно извършването на проверка за спазването на случайния принцип на
разпределение. При проверката на делата се установи, че в приложените към
делата протоколи за избор на докладчик е посочено само името на избрания
докладчик и името на съдията, който по обективни причини или отвод не е
включен в извършвания избор. Извън това в протокола липсват данни и не
може да се установи, измежду кои други съдии е бил извършван подбора.
Насрочването на делата преимуществено е ставало съгласно
разпоредбата на чл.252,ал.1 от НПК в двумесечен срок, като има и случай
на насрочване на делата и при условията на чл.252,ал.2 с разрешение на
председателя на съда, като исканията обаче не са мотивирани.
Констатираха се и случай на насрочване на дела извън двумесечния срок без
да е налице отправено искане и съответно дадено разрешение за това.
Всички състави от наказателното отделение на РС - Сливен/ с малки
изключения по някои дела по които разпореждането не отговаря на
изискванията на чл. 248,ал.2 от НПК/ изготвят подробни разпореждания по
чл.252 от НПК, в които предварително решават въпроса за осигуряване на
служебна защита, уведомяването на пострадалия за правата му, както и за
своевременното събиране и представяне на нови доказателства. Почти всички
състави, чрез това разпореждане решават предварително и въпроса налице ли са
условията за приложението на чл.370 и сл. от НПК или чл.381 и сл. от НПК. В
тези случаи на подсъдимия и защитникът му се дава определено време за
да уведоми съда дали ще се възползва от тези облекчени процедури, а в
определени случаи докладчикът сам насрочва дело за предварително
изслушване на страните, като разпорежда да не се призовават свидетелите и
вещите лица. Тези предварителни действия на докладчиците дисциплинират
страните, дават им ясни указания за начина, по който ще се провежда
наказателното производство, спестяват време и средства за призоваване на
свидетели и вещи лица и като цяло допринасят особено много за приключване
на делата в рамките на определените времеви стандарти.
В някой случай, констатирани в обстоятелствената част на акта, не е
провеждана достатъчно задълбочена подготовка на докладчиците по делата в
хода на подготвителните действия за разглеждане на делото в ОСЗ по реда на
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чл.248 и сл. от НПК, което е довело до връщане на делата на прокуратурата за
доразследване.
Отлагането на делата, когато се е налагало такова се е дължало
основно на неявяване на страните по обективни причини и поради
необходимост от събиране на нови доказателства съгласно чл .107, ал.2 и ал.З
от НПК, назначаването и изслушването на нови експертизи. В малко случаи
предпоставка за отлагане е било неявяване на процесуални представители
без уважителна причина, на вещи лица. Отлагането на делата и
насрочването за следващо съдебно заседание е ставало съобразно
процесуалните срокове предвидени в чл.271,ал.10 от НПК. Всички състави в
РС - Сливен, с оглед дисциплинирането на страните и участниците в процеса,
налагат санкцията по чл. 271, ал. 11 от НПК. При констатиране на процесуалното
бездействие на защитниците на подсъдимите уведомяват съответните
Адвокатски колегии и насрочват заседания през по-кратки срокове.
Защитниците във всички случаи на отсъствие по делата са задължавани да
посочват лице от съответната адвокатска колегия, което ще ги замести.
Осигурен е достъп на трима съдебни служители от РС - Сливен до
Националната база данни „Население", които след разпореждане на съдиятадокладчик в рамките на деня извършват необходимата справка.
Разпределението на делата е сравнително равномерно, като не се
констатираха разлики в натовареността на отделните състави.
Съдиите са разглеждали дела образувани по всички от подсъдните на
съда производства.
Делата преимуществено са приключвали в рамките на до 3 м., като се
констатира, че през 2012 год. е намалял броя на делата разглеждани до девет
и повече от девет месеца.
Констатираха се известни закъснения при изготвянето и предаването
на мотивите към постановените съдебни актове и при изпращането на
влезлите в сила присъди за изпълнение, като тези закъснения подробно са
упоменати в обстоятелствената част,както по конкретни дела така и времево.
Прави впечатление, че през 2012 год. е налице подобрение на работата на
съдиите в тази посока, което е довело до намаляване на закъсненията при
изготвяне и предаване на мотивите на присъдите и решенията, както и до
намаляване на сроковете на тези закъснения, които са сведени в рамките на
до няколко дни.
Налице са и случаи при които при постановяване на присъдата съдът
е пропуснал да се произнесе за веществените доказателства, като съда се е
произнесъл в по-късен момент.
Положителна роля за подобряване на работата на съда са изиграли
извършваните от ОС Сливен комплексни проверки на организацията на
работата и дейността на съдиите от НО и дадените препоръки.
Във връзка с организацията на административната дейност и контрол
се констатира,че са извършвани проверки на деловодните книги в съда.
Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС.”

39

Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд – Сливен
за 2013 година

В изпълнение на дадените препоръки в акт с резултати от извършена
планова проверка от Инспектората към ВСС в Районен съд – гр.Сливен по
наказателни дела, в указания срок, са предприети организационни мерки в
изпълнение на дадените препоръки, както следва:
На 29.05.2013 г. със Заповед № РД-13-76 е възложено на съдебен
деловодител да изготвя ежемесечни справки за неприключилите
наказателни и граждански дела, образувани преди 2011 г., както и за
непостановени решения и мотиви извън законоустановения срок, за всеки
съдия от РС – Сливен. Справката следва да съдържа информация за номера
на делото, датата на образуването му, какво е движението по делото към
този момент, а за непостановените актове в срок – и датата на обявяване на
решението, респ. постановяването на присъдата. Справките се докладват на
всяко 5-то число от месеца. Копие от тази справка се връчва на всеки съдия,
който има неприключили дела, образувани преди 2011 г., респ. неизписани
съдебни актове в срок.
Въз основа на моя заповед № РД-13-90 от 20.06.2013 г. книжата, по
които се образуват дела, ми се докладват в деня на постъпването им, в
определени часове, за образуване в дела и определяне на съдии-докладчици
в съответствие с принципа за случайно разпределение, като след
направеното обновяване на програмата „Law choice” в протокола за избор
се посочват и имената на всички съдии, участващи в избора, имената на
тези, които не участват, както и причините за последното.
Във връзка с правилното прилагане на чл.252 ал.2 от НПК, със заповед
№ РД-13-30 от 14.02.2013 г. е наредено всички искания за удължаване на
срока за насрочване на наказателните дела, да бъдат подробно мотивирани
от съдията-докладчик, като се предоставя (в изрично посочена в заповедта
хипотеза) и извлечение от графика за насрочени заседания.
На 27.09.2013 г. със заповед № РД-13-121 е наредено постъпващите в
съда веществени доказателства, при съдебните деловодители в служба
„Регистратура” при РС – Сливен, освен да съставят приемателнопредавателни протоколи при постъпването на веществени доказателства
(което се правеше и до този момент), да прилагат тези протоколи към
наказателните дела, за които се отнасят.
В изпълнение на дадените препоръки, на 25.09.2013 г. бе проведено
общо събрание, в дневния ред на което под т.2, бяха включени изложените в
Акта препоръки и въпроси за обсъждане. По време на дискусията съдиите
от наказателно отделение при СлРС приеха без възражения констатациите
и препоръките на Инспектората при ВСС и се обединиха около

40

Годишен отчетен доклад за дейността на Районен съд – Сливен
за 2013 година

становището, че за в бъдеще ще полагат допълнителни усилия за
подобряване качеството на работа на съда.
Освен извършените две планови проверки от ИВСС, в края на
годината от дирекция „Вътрешен одит” към ВСС бе извършен одитен
ангажимент за даване на увереност в Районен съд - гр. Сливен.
Одитният ангажимен обхваща периода за финансово-счетоводната
информация от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., а за останалите области към
момента на извършване на одитния ангажимент.
Одиторското мнение е, че при изготвяне на бюджетна прогноза и
разпределението на средствата по утвърдената бюджетна сметка на съда са
спазени нормативните изискванията.
Контролните механизми в рамките на финансово - счетоводната
система са адекватни и ефективни, но някои задължения не са отразени,
което оказва влияние на всеобхватността на финансово - счетоводната
информация.
Приходите и разходите от дейността се администрират съгласно
нормативните изисквания.
Процесите на подбор и назначаване, определяне на трудови
възнаграждения, атестиране, организиране, водене и съхранение па
трудовите досиета обхващащи управлението на човешките ресурси са
осъществявани съобразно нормативните изисквания и вътрешните
правила.
Утвърдените системи за финансово управление и контрол (вътрешен
контрол) в одитирараните процеси са съобразени със спецификата и
дейностите н съда. Въведените контролни дейности не са обхванали в
достатъчна степен някои процеси в съда.
В резултат на извършените проверки са установени слабости, като са
изложени по степен на значимост. Същите не оказват съществено влияние
при оценяване на системите по отношение на ефективността и
ефикасността им, като са дадени следните препоръки:
- да създаде организация за отчитането движението на паричните
средства по набирателната сметка, касаещи СИС да се осъществява па
аналитично ниво в счетоводната система БП „Конто";
- да създаде организация за текущо начисляване на възникнали те
задължения.
- да създаде организация за недопускане отлагане ползването на
повече от 10 дни от платения годишен отпуск за следващата календарна
година.
- При извършване на проверки за постъпилите суми по сметките на
съда, същите да се документират по подходящ начин
В изпълнение на дадените препоръки са издадени заповеди на
адм.ръководител – председател на РС – Сливен, които са съгласно указанията
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на одитния екип. С решение на ВСС по протокол № 5/30.01.2014 г. са приети
резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на
одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Сливен и е
одобрено изпълнението на препоръките по време на извършване на одита,
както и изпълнението на препоръките, посочени в плана за действие,
съгласно предоставените заповеди.
VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Общия брой на постъпилите изпълнителни дела за 2013 год. е 1048 бр.
Средно месечното постъпление на един държавен съдебен изпълнител,
изчислено на база 12 месеца, съобразно заетата щатна численост за
държавни съдебни изпълнители при РС – Сливен по време на отчетния
период е 21,83 бр. дела .
Общия брой на свършените изпълнителни дела за 2013 год. е 604 бр.
Средно месечно свършените дела на един държавен съдебен изпълнител,
изчислени на база 12 месеца, съобразно заетата щатна численост за
държавни съдебни изпълнители при РС – Сливен по време на отчетния
период е 12,50 бр. дела.
За сравнение през 2010 г. са постъпили 591 бр. и са свършени 1556 бр.
изпълнителни дела, през 2011 г. са постъпили 625 бр. изп. дела, а са
свършени 1067 бр., през 2012 г. са постъпили 743 бр. дела и са свършени
600 бр. дела.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПИЛИТЕ И
СВЪРШЕНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
1600
1400
1200
1000
Брой дела 800
600
400
200
0

Постъпили
изпълнителни дела
Свършени
изпълнителни дела
2010

2011

2012

2013

Година

Събрани суми по изпълнителни дела за 2013 г. са 1938309 лв., в
съпоставка с предходните три години: през 2010 г. – 1 525 846 лв., през 2011 г.
са 855548 лева, а през 2012 г. са 854037 лв.
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Видно от изнесените данни е налице значително постъпление на
изпълнителни дела през последната година, както и събиране на по-голяма
сума, но за сметка на това приключените дела са по-малко, в сравнение с
предходните години /2010,2011/, като се е запазил броя на приключилите
дела през 2013 г. в сравнение с 2012 г.
Следва през 2014 г., ДСИ при РС – Сливен да положат повече усилия
за приключване на по-голям брой дела.
За качественото и добро изпълнение на работата на ДСИ сочи и
ниския брой уважени жалби срещу техните действия в съпоставка с
отхвърлените жалби. За сравнение - през 2013 г. са постъпили 26 бр. жалби
против действията на ДСИ, като 4 бр. от тях са уважени, 22 бр. са
отхвърлени. През 2010 г. са постъпили 22 бр. жалби против действията на
ДСИ, като 3 бр. от тях са уважени, 19 бр. са отхвърлени, през 2011 г. са
постъпили 7 бр. жалби против действията на ДСИ, като 2 бр. от тях са
уважени, 4 бр. са отхвърлени и 1 бр. е висяща пред ОС. През 2012 г. са
постъпили 17 бр. жалби против действията на ДСИ, като 3 бр. от тях са
уважени, 14 бр. са отхвърлени.

VІІ.СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ
През 2013 г. в Служба по вписвания са работили трима съдии по
вписвания. Извършени са 10225 броя вписвания, издадени са 2806 бр.
преписи, 2996 бр. удостоверения и са обявени 38 бр. завещания.
В Служба по вписванията работят при голяма натовареност, с оглед
на посочените цифри.
VІІІ. БЮРО „СЪДИМОСТ”
В Бюро „Съдимост” в Районен съд – гр. Сливен и през 2013 г. работят
двама деловодители при спазване на Наредба № 1 за организацията на
работата на бюрата за съдимост и непрекъснато работно време. Със заповед
№ РД-13-129/22.11.2011 г. на Адм. ръководител - председател на съда
организацията и контрола върху работата на Бюро „Съдимост” е възложена
на Зам. на адм. ръководител – зам. председател на РС – Сливен – Никола
Маринов. Със заповед , считано от 01.12.2013 г. на р.с. Светлана Димова е
възложено да отбелязва в бюлетините за съдимост датата на реабилитация
или амнистия и да извършва преценка дали тези обстоятелства следва да се
отразят в поисканата справка, предвид целта, за която се иска
свидетелството за съдимост; да подписва издаваните в бюро съдимост при
СлРС свидетелства за съдимост и справки за съдимост, в които има вписани
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осъждания и наложени административни наказания по чл.78а от НК; да
подписва издаваните в бюро съдимост при СлРС свидетелства за съдимост
и справки за съдимост, когато същите се издават за да послужат в чужбина.
През отчетния период са издадени 15243 бр. свидетелства за съдимост
и справки за съдимост. Вписани са 1728 бр. бюлетини.
Сравнителен анализ на броя на издадените свидетелства за съдимост,
справки за съдимост и вписани бюлетини за съдимост през последните
четири години :
ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ
СВИДЕТЕЛСТВА И
СПРАВКИ ЗА
СЪДИМОСТ

ВПИСАНИ
БЮЛЕТИНИ
ЗА СЪДИМОСТ

2010

14860

1841

2011

15412

2099

2012

16921

1828

2013

15243

1728

За същия период от други съдилища са получени искания за 4618
броя справки за съдимост, а изпратените искания за справки до други
съдилища са 3071 бр.
В сравнение с предходната година, през 2013 г. се наблюдава
намаляване на броя на изготвените и издадени свидетелства и справки за
съдимост, както и на вписаните бюлетини, поради което с оглед
организацията на работа в РС – Сливен през м. октомври 2013 г. на единият
съдебен деловодител в Бюро „Съдимост” при РС – Сливен му бе възложено
да изпълнява задълженията на съдебен деловодител в наказателно
отделение.
Средно дневно през работните дни на 2013 г. са издавани на ден по
65 бр. свидетелства и справки за съдимост, вписвани средно по 7 броя
бюлетини за съдимост.


ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В Районен съд – Сливен, видно и от извършените проверки, са
създадени са добри условия за функционирането на съдебната
администрация с ясно формулирани правила. През 2013 год. нямаме
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постъпили сигнали или жалби за неетично поведение или корупция
против служител в администрацията на Районен съд – гр. Сливен.
Провеждани са и събрания на служителите, на които са разисквани
текущи проблеми в организацията на работата, атестирането и
награждаването.
Продължи и традицията от миналата година за организиране и
провеждане на срещи на ръководителите служби в СлРС с ръководството
на съда, на които се обсъждаха проблемите и трудностите в процеса на
работа, с цел откриване и отстраняване причините, които ги пораждат.
Дългите срокове за предварителна размяна на съдебни книжа,
многократното произнасяне на съдиите по делата в закрито заседание по
допустимост и редовност на исковите молби, по доказателствата, изготвяне
на проекто- доклади, изправят съдиите пред трудности. Това усложненото
администриране на делата не дава възможност на съдиите за
осъществяване на чисто правна дейност - за решаване на делата по
същество и постановяване на крайните съдебни актове. Следва да се отчете
обаче и факта, че едно напълно изяснено дело откъм претенции,
доказателства и правна квалификация към първото съдебно заседание,
прави възможно приключването на същото в едно заседание. Това
произнасяне на съдиите в закрити съдебни заседания не се отчита обаче в
статистическите отчети, макар да отнема изключително от времето им.
Съдебните изпълнители следва да положат повече усилия за
приключване на несвършилите производства и повишаване събираемостта
на сумите.

ІХ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Сливенският районен съд, ползва част от сграда, находяща се в гр.
Сливен, пл. “Хаджи Димитър” № 2, като общия брой на ползваните от РС –
Сливен помещения е 29 канцеларии и кабинети, 6 съдебни зали и 2 броя
санитарни възли, стая за класифицирана информация, стая за веществени
доказателства, 3 помещения за архив.
Помещенията за архив са крайно недостатъчни в РС – Сливен, както
и една стая за веществени доказателства. Необходимо е и предоставянето на
допълнително помещение за съхраняване на архивните дела. Както бе
посочено по горе, поради нарасналия брой на постъпилите дела през
годините, особено на гражданските дела, а от друга страна, поради
нарасналия брой на приложените към наказателни дела веществени
доказателства, които се съхраняват в същите помещения архивирането на
приключилите се затруднява значително.
Както бе отразено и в предходния доклад, така и сега е наложителна
подмяната на климатиците, монтирани в стаите ползвани от Сливенски
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районен съд. Същите са монтирани през 2003 г. Същите са технически
остарели, експлоатирането им в това им състояние води от една страна до
необходимостта от по-чести ремонти, а от друга страна и до голям разход
на електроенергия, което от своя страна води до по-голям разход на
средства от бюджета.
Отново считам за необходимо и полезно през следващата календарна
година да бъдат организирани обучения на управленските кадри по
отношение на подготовката на проекто – бюджета и изпълнение на същия,
както и обучения за работа с медиите, водене на преговори и управление
на човешки ресурси. През предходната година нито от НИП, нито от ВСС
бяха организирани подходящи обучения за ръководните кадри.
Всички кабинети и съдебни зали, ползвани от Районен съд – Сливен
са оборудвани с необходимата техника, като през тази година бяха
закупени и три скенера, за нуждите от сканиране на постъпилите
документи и книжа в съда и създаване на електронна папка по всяко дело.
Освен това бяха закупени 13 бр. компютри, с които се подмени част от
старата техника, без необходимите параметри за работа с деловодните
програми.
В деловодствата се работи с програмата „САС – Съдебно деловодство”
на Информационно обслужване – гр. Варна, в която са въведени всички
граждански и наказателни производства.
Програмата за разпределението на случаен принцип на делата е
внедрена още през 2006 г.
В използваната програма за издаване свидетелства за съдимост в
базата данни са въведени всички бюлетини за съдимост. Изпращане на
запитвания и получаване на отговори се осъществява по електронен път,
данните се обменят чрез електронна поща.
Ползваните програми в Районен съд - Сливен притежават
необходимите защити за неоторизиран достъп. Всеки потребител ползва
лично потребителско име и парола за работа със системата.
Наличното техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни
продукти и сървъри в Сливенския районен съд е следното: Общият брой
на работещите компютри е 71 бр., като 16 бр. са предоставени на
магистрати, 4 бр. на държавни съдебни изпълнители, 3 бр. на съдии по
вписванията, 42 бр. на служители и 6 броя компютри са инсталирани в
съдебни зали.
Районен съд – Сливен ползва и сървър, на който е инсталирана
деловодната програма. Освен това разполага и с 4 бр. ксерокси и 11 бр.
мултифункционални машини.
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Налични са 18 бр. скенери.
Закупените и ползвани в РС – Сливен UPS са амортизирани и
бракувани. Нужно е през тази година да бъдат закупени нови UPS, при
наличие на средства по бюджетната сметка на съда.
В Районен съд – Сливен са инсталирани: Програма за управление на
работния поток от документи по ЛОТ 2 и Програма за управление на
съдебните дела по ЛОТ 1. Програмата за издаване на свидетелства за
съдимост по ЛОТ 4.
Правно-информационната система ползвана в Районен съд – Сливен
е “АPIS”, а антивирусната програма през отчетния период е предоставена
от ВСС.
В счетоводството през отчетния период се ползва счетоводната
програма на „Омега тим”, чийто подобрени възможности подобриха и
облекчиха работата на финансова служба. От началото на 2010 г. е
внедрена и единната счетоводна програма „Бизнес процесор”.
В изпълнение на чл. 64 от ЗСВ в интернет страницата на Районен съд
– Сливен се публикуват съдебните актове по свършените дела, както и
влезлите в законна сила съдебни актове при спазване на Закона за защита
на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
Също така ежеседмично се публикува календар с насрочените дела за
седмицата, като информацията се актуализира периодично.
Разработена е програма „Справки по делата”, която е инсталирана в
сайта на Районен съд – Сливен, като по този начин всеки гражданин, след
извършване на съответната регистрация, може да следи движението по
делото чрез Интернет.
На всички подадени писмено и чрез он - лайн връзката молби и
предложения е отговорено от Председателя в 7-мо дневен срок по посочен
от лицето начин.
В страницата „Антикорупция” в сайта на Районен съд – гр. Сливен е
посочен горещ телефон за връзка, където всеки гражданин може да подаде
сигнал за извършени корупционни действия от страна на работещите в
Районен съд – гр. Сливен магистрати, държавни съдебни изпълнители,
съдии по вписванията и съдебни служители, при и по повод изпълнение на
служебните им задължения. Сигнали за наличие на корупционни действия,
срещу работещи в Районен съд – Сливен, могат да се подават и в
обозначената с надпис “Сигнали за корупция до Висш съдебен съвет”
кутия, монтирана във фоайето на І-ви етаж в Районен съд – Сливен. До
настоящия момент не са постъпвали сигнали.
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Х. УЧАСТИЕ НА СЪДА В ПРОЕКТИ
През 2013 г. Районен съд – Сливен продължи работата си в
програмата „Съдилища- модели и съдилища – партньори”, финансиран от
Американската агенция за международно развитие и фонда „Джърман
Маршал”. Самата програма е насочена към подобряване на ефективността
и прозрачността в съдебната система, чрез прилагане на Плана за
подобряване на работата на съда 2.
Освен това Районен съд – Сливен взе участие в Проект “Правосъдие
близо до хората: втора фаза”, осъществяван от сдружение “Център на НПО
в Разград” и Националната мрежа за гражданско наблюдение в съда, с
които изградихме успешно партньорство.
Районен съд – Сливен се включи и в Проект Ученически и студентски
практики, като в срок от 6 месеца по този проект бяха обучени 10 ученика
от Професионална гимназия по Икономика в гр. Сливен, които получиха и
сертификати от обучението си.
През 2013 г., с оглед повишаване прозрачността и отчетността в
работата на съда се проведе ”Ден на отворени врати”. В рамките на този
ден, на гражданите и адвокатите бе предоставен свободен достъп до всички
съдебни служби за запознаване с естеството на дейност в тях и с
Вътрешните правила за работа на съда, бе организирано и публично
разпределение на съдебни дела по случаен принцип.
ХІ. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
През 2013 г. бе разработен помесечен план за обучение на съдии и
съдебни служители. Голяма част от съдиите и служителите са преминали
през обучения за повишаване на професионалната си квалификация,
съобразно преките си служебни задължения.
ХІІ. ПРЕДПРИЕТИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ
През 2013 г. са издадени 177 бр. заповеди във връзка с организацията
на работата на съдиите и на отделните служби в администрацията.
Изпълнени са всички предвидени за 2013 г. цели от стратегическия
план за развитие на Районен съд – Сливен за периода 2010 г. – 2013 година,
като в момента се разработва нов стратегически план на РС – Сливен за
период от 5 г.
На РС – Сливен е предоставен достъп до Национална база данни
„Население”, като са определени служители, които извършват справки за
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постоянен и настоящ адрес на страни по делата, с оглед по-бързото им
призоваване.
ХІІІ. ОБЩА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА НА СЪДА :
Всички ние доказахме една висока мотивираност в работата и
отговорно отношение към задълженията.
Демонстрирахме чрез действията си на работното място, че
правораздаваме компетентно и своевременно, без предубеденост и
пристрастие.
Както съдиите, така и съдебните служители, ежедневно се стремяхме
към повишаване на общественото доверие и изграждане на положителен
облик на Институцията, която представляваме.
И накрая бих искала да благодаря на съдиите, съдебните
изпълнители, съдиите по вписвания и всички съдебни служители за
положените усилия през изминалата година, за добрите резултати и
поддържания добър микроклимат за работа в Районен съд – Сливен.

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ на РС – СЛИВЕН:_______________
/А. Гагашев/
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