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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ОКРЪЖЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ.
1. Брой на работещите съдии и съдебни служители в
Окръжен съд - Кюстендил.
1.а. Брой на съдиите в Окръжен съд - Кюстендил.
През 2017г., както и през предходните отчетни периоди, щатът
на Окръжен съд - Кюстендил включваше 15 щатни броя – съответно
13 от тях за съдии и 2 за младши съдии. През отчетната година те
не бяха заети изцяло, като вакантна бе една от длъжностите за
младши съдя. На 01.09. съдия Веселина Джонева встъпи в
длъжност на свободното място в гражданско отделение, на което бе
командирована от 11.01.2016г. Към 31.12.2017г. в съда работят 13
съдии и 1 младши съдия.
През отчетния период съдиите и младши съдиите отново бяха
разпределени в пет състава, от които три разглеждаха граждански
дела и два - наказателни такива. Съдиите от гражданско отделение
разглеждаха също така търговски спорове по чл.365 ГПК,
производства по несъстоятелност и определени групи частни
наказателни производства по дежурство. Съдиите от наказателно
отделение разглеждаха и частни граждански производства по
чл.390 ГПК и по чл.37 ЗОПДНПИ.
Отделните състави на съда в края на годината бяха
сформирани по следния начин:
Първи състав: председателстван от съдия Галина Мухтийска
и членове: Ваня Богоева и Евгения Стамова. Този състав през
отчетната година разглеждаше граждански и търговски дела.
Втори състав: председателстван от съдия Йоланда Цекова и
членове: Надя Георгиева и Калин Баталски. Този състав през
отчетната година разглеждаше наказателни дела.
Трети състав: председателстван от съдия Росица Савова,
Заместник председател на съда и ръководител на гражданско
отделение, и членове: Татяна Костадинова и младши съдия Мария
Антова. Съставът разглеждаше граждански и търговски дела.
Четвърти състав: председателстван от съдия Красимир
Бамбов и членове: Милена Богданова и Веселина Джонева. Този
състав разглеждаше граждански и търговски дела, както и дела за
несъстоятелност на търговци.
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Пети състав : председателстван от съдия Мирослав Начев,
Административен ръководител на съда, и членове: Пенка
Братанова, Заместник председател на съда и ръководител на
наказателно отделение. Този състав разглеждаше наказателни
дела.
Доколкото V-ти състав през годината бе в непълен състав, той
се попълваше с част от съдиите и с младши съдия.
Съдиите от Окръжен съд - Кюстендил в края на отчетната
2017г. притежаваха следния съдийски стаж по ЗСВ:
1. Красимир Бамбов – 36 години и 10 месеца;
2. Галина Мухтийска – 34 години и 8 месеца;
3. Росица Савова
– 25 години и 6 месеца;
4. Ваня Богоева
– 24 години и 11 месеца;
5. Йоланда Цекова – 24 години 11 месеца;
6. Пенка Братанова – 23 години и 7 месеца;
7. Мирослав Начев – 21 години и 11 месеца;
8. Татяна Костадинова – 21 години и 11 месеца;
9. Надя Георгиева – 18 години и 10 месеца;
10. Евгения Стамова – 18 години и 1 месец;
11. Калин Баталски - 18 години и 3 месеца;
12. Веселина Джонева – 16 години и 2 месеца;
13. Милена Богданова – 9 години и 4 месеца;
14. младши съдия Мария Антова – 1 година и 5 месеца.
1.в. Брой на служителите в Окръжен съд - Кюстендил.
През отчетната 2017г. щатът на Окръжен съд - Кюстендил
включваше 32 служители и бе зает изцяло.
В края на годината съдът разполагаше по щат със съдебен
администратор, човешки ресурси, главен счетоводител, съдебен
помощник, управител сгради - домакин, касиер, системен
администратор, завеждащ служба „Съдебно деловодство”, съдебен
деловодител - регистратура, 7 деловодители, 7 съдебни секретари,
съдебен статистик, съдебен архивар, 2 призовкари, 4 хигиенисти и
шофьор. Към 31.12.2017г. всички бройки за съдебни служители са
заети.
1.с. Становище относно промени в щата на Окръжен съд Кюстендил.
В края на 2017г. щатът на Окръжен съд - Кюстендил възлиза
на 15 щатни броя за съдии/ 2 от които за младши съдии/ и 32 щатни
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броя за съдебни служители. Към настоящия момент това е
оптимален щат, позволяващ както сформирането на пет постоянни
въззивни състави, така и своевременно разпределение на
постъпващите дела и преписки при равномерно натоварване на
всеки от съдиите и съдебните служители. Налице е реална
възможност за адекватна реакция при евентуалното увеличаване на
постъпленията, вследствие изменение в законодателството.
Съотношението между съдии и съдебни служители – действително
и по щат към 31.12.2016г. е 1 към 2.28 и 1 към 2.13.
От друга страна, нереалистично е да се обосновава
увеличаване на щата на съдиите и служебните служители.
1.d. Административно ръководство на Окръжен съд Кюстендил.
През отчетната 2017г. Окръжен съд - Кюстендил се
ръководеше от административен ръководител – председател, в
лицето на Мирослав Начев. Дейността
на административния
ръководител се подпомагаше активно от двама заместник
председатели в лицето на Пенка Братанова и Росица Савова.
През отчетния период председателят на съда осъществяваше
общото ръководство на съда, администрирайки неговата дейност.
Организираше и ръководеше работата на съдиите и съдебните
служители с оглед оптимизиране на правораздавателния процес на
съда като цяло, на всеки от съдебните състави и на съдиите
поотделно. Осъществяваше контактите на съда с представителите
на медиите, с органите на местната и държавна власт, с останалите
звена на съдебната система. Председателят на съда образуваше
постъпилите дела в съда и ги разпределяше по съдии - докладчици
при равномерно натоварване, съобразявайки се с тяхната
специализация. И през 2017г. разпределението на делата се
извършваше от административния ръководител, а в него отсъствие
– от заместник председател, на принципа на случайния избор чрез
специализиран софтуер в съответствие с чл.9 ЗСВ - Централизиран
модул за разпределение на дела, изготвен от фирма „Смарт
системс 2010” ЕООД. По изключение, някои особени производства
по НПК и ГПК се разпределяха на или между дежурни съдии въз
основа на предварително изготвен график. Чрез локално
инсталирана версия на програмния продукт "Law Choice" се
определяха
по
жребий
съдебните
заседатели
по
първоинстанционни наказателни дела.
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По изключение, през периода на съдебната ваканция
постъпващите дела се разпределяха от дежурен съдия в
съответствие с нарочна заповед.
През годината председателят изготвяше месечни графици за
насрочване на делата от страна на отделните съдии и състави,
изготвяше и графици за дежурствата от отделните съдии и състави
с оглед своевременно разглеждане на особени производства по
НПК. Чрез него се осъществяваше и кореспонденцията на съда с
другите звена на съдебната власт. В отсъствието на
административния ръководител, с изрична заповед той бе
заместван от определен Заместник - председател, включително и с
оглед постановяване на актове по ЗСРС.
ІІ.

ПОСТЪПЛЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ
ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ.

НА

През отчетната 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане общо 1444 дела, които е следвало да
бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в
края на 2016г. 284 дела. От общо разглеждани през годината 1728
дела, съдът е успял да свърши 1411, или 82%. От свършените общо
1411 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок
по отношение на 1028 дела, или 73%. В края на 2017г. броят на
несвършените дела възлиза общо на 317.
През предходната 2016г. в Окръжния съд са постъпили за
разглеждане общо 1341 дела, които е следвало да бъдат
разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в края на
2015г. 260 дела. От общо разглеждани през годината 1601 дела,
съдът е успял да свърши 1317, или 82%. От свършените общо 1317
дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по
отношение на 1009 дела, или 77%. В края на 2016г. броят на
несвършените дела възлиза общо на 284.
През 2015г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане
общо 1349 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни
заедно с останалите несвършени в края на 2014г. 346 дела. От
общо разглеждани през годината 1695 дела съдът е успял да
свърши 1435, или 85%. От свършените общо 1435 дела, Окръжният
съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1124
дела, или 78%. В края на 2015г. броят на несвършените дела
възлиза общо на 260.
През 2014г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане
общо 1427 дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни
заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 358 дела. От
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общо разглеждани през годината 1785 дела съдът е успял да
свърши 1439, или 81%. От свършените общо 1439 дела, Окръжният
съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 1138
дела, или 79%. В края на 2014г. броят на несвършените дела
възлиза общо на 346.
Анализът на постъпленията от дела през последните няколко
отчетни периоди разкрива тенденция към постоянно намаление в
постъпленията през периода 2014г. – 2016г., последвана от
значително увеличение с общо 103 дела през 2017г..
Броят на несвършените в края на всеки годишен период дела
варира, като през 2014г. е намален на 346, а през 2015г. – на 260. В
края на 2016г. той е увеличен до 284, като ръстът в постъпленията
през отчетната година логично е довел до увеличение и на броя на
несвършените в края на годината дела.
1. Наказателни дела.
През отчетната 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане общо 682 наказателни дела, които е
следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в
края на 2016г. 57 дела. От общо разглеждани през годината 739
наказателни дела съдът е успял да свърши 654, или 88%. От
свършените общо 654 наказателни дела, Окръжният съд е успял да
стори това в 3 – месечен срок по отношение на 568 дела, или 87%.
В края на 20172г. броят на несвършените наказателни дела възлиза
на 85, или е налице увеличение в този брой с 28 дела.
През предходната 2016г. в Окръжния съд са постъпили за
разглеждане общо 563 наказателни дела, които е следвало да
бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2015г.
59 дела. От общо разглеждани през годината 622 наказателни дела
съдът е успял да свърши 565, или 91%. От свършените общо 565
наказателни дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 –
месечен срок по отношение на 479 дела, или 85%. В края на 2016г.
броят на несвършените наказателни дела възлиза на 57, или е
налице намаление в този брой с 2.
През 2015г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане
общо 540 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани
заедно с останалите несвършени в края на 2014г. 65 дела. От общо
разглеждани през годината 605 наказателни дела съдът е успял да
свърши 546, или 90%. От свършените общо 546 наказателни дела,
Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по
отношение на 437 дела, или 80%. В края на 2015г. броят на
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несвършените наказателни дела възлиза на 59, или е налице
намаление в този брой с 6.
През 2014г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане
общо 520 наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани
заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 57 дела. От общо
разглеждани през годината 577 наказателни дела съдът е успял да
свърши 512, или 89%. От свършените общо 512 наказателни дела,
Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по
отношение на 411 дела, или 80%. В края на 2014г. броят на
несвършените наказателни дела възлиза на 65, или е налице
увеличение в този брой с 8.
Може да се обобщи, че през последните отчетни периоди се
забелязва тенденция към постепенно увеличение на постъпленията
от този вид дела, като през 2017г. е констатирано значително
увеличение, обусловено и от промени в законодателството / Раздел
І от Глава ХХХV НПК - Предсрочно освобождаване/.
1а. Наказателни дела, разглеждани от Окръжен съд Кюстендил като първа инстанция.
1а.а.Първоинстанционни
характер.

наказателни

дела

от

общ

През отчетната 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил
са
постъпили за разглеждане 26 броя първоинстанционни наказателни
дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези
дела, заедно с останалите несвършени в края на 2016г. 11
наказателни дела от този вид.
През предходната 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 37 броя първоинстанционни наказателни
дела от общ характер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези
дела, заедно с останалите несвършени в края на 2015г. 7
наказателни дела от този вид.
През 2015г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 34
броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът
е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите
несвършени в края на 2014г. 15 наказателни дела от този вид.
През 2014г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 56
броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът
е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с останалите
несвършени в края на 2013г. 16 наказателни дела от този вид.
Анализът на постъпленията от този вид дела в Окръжен съд
- Кюстендил показва, че след 2014г. постъпленията от
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първоинстанционни наказателни дела намаляват постепенно. През
2016г. е налице увеличение с 3 дела, последвано от значително
намаление през 2017г. Броят на този вид дела варира значително
през последните години и зависи пряко от : активността на
криминалния контингент в Кюстендилска област, работата на
службите на МВР и на органите на досъдебно производство,
състоянието на икономиката в съдебния район и др. фактори,
включително и промените в законодателството.
И през отчетната 2017г. в съда не са постъпвали за
разглеждане наказателни дела от общ характер по Глава І-ва от
Особената част на НК – Престъпления против Републиката.
Такива постъпления липсват и през изминалите години.
През 2017г. в Окръжен съд – Кюстендил, за първи път от много
години, не са постъпвали за разглеждане наказателни дела от общ
характер за извършване на престъпления по Глава ІІ-ра от НК Престъпления против личността.
През предходната 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 3 наказателни дела от общ характер за
извършване на престъпления по Глава ІІ-ра от НК - Престъпления
против личността, две от които по чл.115 – довършено убийство и
опит за убийство, както и едно по чл.149 ал.5 НК.
През 2015г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 5
наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления
по Глава ІІ-ра от НК - Престъпления против личността, всички по
чл.115 – 118НК, като 3 дела за довършени убийства и 2 дела –
опити за убийства.
През 2014г. са постъпили за разглеждане 3 наказателни дела
от общ характер за извършване на престъпления по Глава ІІ-ра от
НК - Престъпления против личността, от които 2 по чл.115 –
118НК / довършени убийства/ и едно по чл.142 НК - отвличане.
За периода 2014 – 2016г. тенденцията е постъпленията от този
вид дела да се запазват в в рамките на 3 – 5 дела.
През последните 4 години не са постъпвали дела за
извършване на престъпления по чл.152 ал.4 НК.
Както бе посочено по – горе, през 2017г. не са постъпвали за
разглеждане дела за извършване на престъпления по Глава ІІ-ра от
НК, включително и такива по Раздел І-ви - Убийство.
През 2016г. в съда са постъпили за разглеждане 2 дела по
чл.115 – 118 от Раздел І-ви - Убийство.
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През 2015г. тези постъпления възлизат на 5 дела, през 2014г. на 3 и през 2013г. – на 2.
Анализирайки постъпленията в Окръжния съд от този вид
дела / за извършване на убийство/ за периода 2011 – 2016г., се
забелязва тенденция към тяхното намаление и запазване в
минимални размери, макар през 2015г. да е констатирано известно
увеличение. През 2017г. такива дела не са постъпили за
разглеждане.
В Окръжен съд - Кюстендил през 2017г. са постъпили за
разглеждане 3 наказателни дела от общ характер за извършени
престъпления по Глава V от НК – Престъпления против
собствеността, а именно за извършване на грабежи по чл.199 НК.
През предходната 2016г. в съда е постъпило за разглеждане
едно наказателно дело от общ характер за извършени
престъпления по Глава V от НК – Престъпления против
собствеността, а именно за грабеж по чл.199 НК.
През 2015г. са постъпили 5 наказателни дела от общ характер
за извършени престъпления по Глава V от НК – Престъпления
против собствеността, от които 4 по чл.199 НК – грабеж и 1 по
чл.203 и 206 ал.4 НК – длъжностно присвояване и обсебване в
големи размери.
През 2014г. са постъпили за разглеждане 12 наказателни
дела от общ характер от този вид, от които 3 за извършване на
престъпления по чл.196а НК - кражба, 7 по чл.199 НК – грабеж и 2
по чл.203 и 206 ал.4 НК – длъжностно присвояване и обсебване в
големи размери.
През 2014г. е констатирано двойно увеличение в
постъпленията на дела за извършване на престъпления по тази
глава, очевидна последица от сътресенията в икономиката на
страната и областта. През следващите години е констатирано
постепенно плавно намаление на постъпленията от този вид дела,
последвано от леко увеличение през отчетната година.
Както бе посочено, през 2017г. са образувани три наказателни
дела от общ характер за извършване на престъпления по чл.199 НК
– грабеж.
През предходната 2016г. в Окръжния съд е образувано едно
наказателно дело от общ характер за извършване на престъпления
по чл.199 НК – грабеж.
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През 2015г. са образувани 4 наказателни дела от общ
характер за извършване на престъпления по чл.199 НК.
През 2014г. са образувани 7 наказателни дела по чл.199 НК.
По отношение на този вид дела се забелязва неравномерност в
постъпленията през последните отчетни периоди. Очевидно е
влиянието на влошената обществено - икономическата обстановка в
страната и областта по отношение на този вид постъпления.
През 2016г. и 2017г. в съда не са налице постъпления за
извършване на престъпления по чл.203 и 206 ал.4 НК, през 2015г. е
постъпило за разглеждане 1 дело, през 2014г. те са били 2.
През 2017г. в Окръжния съд не са образувани наказателни
дела за извършване на престъпления по чл. 212, ал. 5 от НК –
документна измама, както и за извършване на престъпления по чл.
214 ал.2 НК – изнудване. Такива постъпления не са констатирани и
през предходните години.
През отчетната 2017г. постъпленията на наказателни дела от
общ характер за извършени престъпления по Глава VІ-та от НК –
Престъпления против стопанството, възлизат на 9 броя.
През предходната 2016г. постъпленията на наказателни дела
от общ характер за извършени престъпления по тази глава
възлизат на 11 броя.
През 2015г. тези постъпления възлизат отново на 11 броя.
През 2014г. постъпленията възлизат на 19 броя.
За периода 2015 – 2017г. се наблюдава относителна
равномерност в постъпления от този вид дела, както и значително
намаление спрямо периода – 2012 – 2013г.
През 2017г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 2
наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления
по Глава VІІ-ма от НК – Престъпления против финансовата,
данъчната и осигурителната системи.
През предходната 2016г. в съда не са постъпвали наказателни
дела от общ характер за извършване на престъпления по тази
глава.
През 2015г. в съда е образувано едно дело за извършване на
престъпления по тази глава, а през 2014г. - 3 наказателни дела.
По отношение на постъпленията от този вид дела може да
бъде направен извод за постепенно намаляване на постъпленията
и запазването им в минимален размер.
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През 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил не са постъпили за
разглеждане наказателни дела от общ характер за извършване на
престъпления по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против
дейността на държавни органи, обществени организации и
лица, изпълняващи публични функции.
През предходната 2016г. в Окръжния съд са образувани 4
наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления
по Глава VІІІ-ма от НК – Престъпления против дейността на
държавни
органи,
обществени
организации
и
лица,
изпълняващи публични функции, а именно : две по 282 ал.1 НК,
едно по чл.304 НК и едно по чл.304а НК.
През 2015г. в Окръжния съд е образувано 1 наказателно дело
от общ характер за извършване на престъпления по Глава VІІІ-ма
от НК – Престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица, изпълняващи публични
функции, а именно активен подкуп по чл.304 НК.
През 2014г. в Окръжния съд са образувани 2 наказателни дела
от общ характер от този вид.
Както бе посочено по – горе, през отчетната 2017г. в съда не
са постъпвали за разглеждане дела за извършване на
престъпления по тази Глава, включително и такива по Раздел ІV –
ти – Подкуп.
През предходната 2016г. тези постъпления възлизат на 2
дела.
През 2015г. и през 2014г. тези постъпления са в рамките на по
1 дело.
Постъпилото за разглеждане през 2014г. дело е по внесен
обвинителен акт срещу митнически служители от ГКПП Гюешево.
Образуваното през 2015г. дело е по внесен обвинителен акт
срещу чужд гражданин, обвинен за извършване на активен подкуп
по отношение на служители на РГС Кюстендил.
От образуваните през 2016г. две дела, едното е за предложен
подкуп от чужд гражданин на служители на ОД МВР Кюстендил при
проверка по реда на ЗДвП, а другото – за предложен подкуп на
служител от служба „КОС” по повод проверка регистрацията на
огнестрелни оръжия.
През 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил не са образувани
наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления
по Глава ІХ - та от НК – Документни престъпления.
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През предходната 2016г. в Окръжния съд са образувани 2
наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления
по Глава ІХ - та от НК – Документни престъпления.
През 2015г. в съда е образувано 1 наказателно дело от общ
характер за извършване на престъпления по тази глава.
През 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил не са постъпвали за
разглеждане наказателни дела от общ характер за извършване на
престъпления по Глава ІХа от НК – Компютърни престъпления.
През 2016г. в Окръжния съд е постъпило за разглеждане 1
наказателно дело от общ характер за извършване на престъпления
по тази Глава.
Такива постъпления за периода 2014 – 2015г. не са
регистрирани.
През периода 2014 - 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил не са
образувани дела от общ характер за извършване на престъпления и
по Глава Х-та
от НК – Престъпления против реда и
общественото спокойствие.
През 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 12 наказателни дела от общ характер за извършване
на престъпления по Глава ХІ-та
от НК – Общоопасни
престъпления.
През предходната 2016г. в Окръжния съд са образувани 15
наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления
по Глава ХІ-та от НК – Общоопасни престъпления.
През 2015г. в Окръжния съд са образувани 9 наказателни дела
от общ характер за извършване на престъпления по тази глава.
През 2014г. в Окръжния съд са образувани 13 наказателни
дела от общ характер за извършване на престъпления по тази
глава.
Може да бъде направен извод за относителна равномерност
от постъпленията от този вид дела през последните 4 години, макар
и в рамките на 9 – 15 дела.
При наказателните дела, образувани в Окръжния съд по реда
на тази глава от НК, през отчетната 2017г. най – голям дял заемат
делата за извършване на престъпления по чл.342 – 343 НК, общо 6
дела.
През предходната 2016г. най – голям дял заемат делата за
извършване на престъпления по чл.354а – 354в НК, общо 8 дела,
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през 2015 и 2014г. техния брой отново е най – голям дял : съответно
6 и 10 дела.
Що се отнася до престъпленията по Раздел ІІ-ри –
Престъпления против транспорта и съобщенията, а именно
причиняване на смърт в транспорта, през 2014г. е констатирано
намаление до 3 бр. дела, като този размер е запазен и през 2015г.
През 2016г. е налице увеличение до 7 бр.дела и запазване на
постъпленията през 2017г.
Може да бъде направен извод че предприетите през
последните години законодателни промени в ЗДвП, насочени към
намаляване броя на пътните произшествия и пострадалите, са
оказали реален положителен ефект. Постепенното изграждане на
отделни лотове от магистрала „Струма” и въвеждането им в
експлоатация на територията на Област Кюстендил също са се
отразили пряко и положително върху намаляването от
постъпленията по този раздел, доколкото голям брой от
настъпилите ПТП в Област Кюстендил са настъпили именно на
международния път София - Кулата.
Въпреки това, през последните две години делата за
причинена смърт в транспорта са се увеличи двойно спрямо
периода 2014 – 2015г. Дали това е случайно или е налице
тенденция, може да бъде обобщено след поне няколко години.
През 2014г. в Окръжен съд - Кюстендил са образувани 3
наказателни дела от общ характер за извършване на престъпления
по чл.354а – 354в НК / разпространение, държане и др. на
наркотични вещества/. През 2015г. е констатирано двойно
увеличение до 6 бр. дела, последвано от ново увеличение до 8 дела
през 2016г. През отчетния период постъпленията от този вид
възлизат на 5 дела.
През периода 2014 - 2017г. в съда не са образувани дела за
извършване на престъпления от общ характер по чл.330 ал.2 НК.
В заключение, през отчетната 2017г., както и през
предходната 2016г. най – многобройната категория постъпления от
първоинстанционни наказателни дела от общ характер в Окръжен
съд Кюстендил е тази по Глава ХІ-та от НК – Общоопасни
престъпления, докато за 2014г. и 2015г. това е тази по Глава VІ-та
от НК – Престъпления против стопанството.
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През отчетната 2017г. преобладаващият брой образувани
наказателни дела от общ характер са за извършени престъпления
по Глави VІ – та и ХІ – та от НК, съответно „Престъпления
против стопанството” и „Общоопасни престъпления” - 21 дела
от общо образувани 26.
Идентична закономерност е била налице и през периода 2014
- 2016г.
1а.в.Частни наказателни дела.
През 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са образувани общо
353 частни наказателни дела І инстанция, които е следвало да
бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2016г.
3 дела. Образувани са и 17 частни наказателни дела по постъпили
искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. От
стоящите за разглеждане през годината 356 бр. частни дела са
свършени 237, 331 от които в срок до 3 месеца - 98%. В края на
2017г. са останали несвършени 19 частни наказателни дела І
инстанция.
През предходната 2016г. в Окръжния съд са образувани общо
223 частни наказателни дела І инстанция, които е следвало да
бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2015г.
8 дела. Образувани са и 16 частни наказателни дела по постъпили
искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. От
стоящите за разглеждане през годината 231 бр. частни дела са
свършени 228, 222 от които в срок до 3 месеца, което представлява
97%. В края на 2016г. са останали несвършени 3 частни
наказателни дела І инстанция.
През 2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са образувани общо
196 частни наказателни дела І инстанция, които е следвало да
бъдат разгледани, като в края на 2014г. са останали несвършени 2
дела. Образувани са и 30 частни наказателни дела по постъпили
искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия. От
стоящите за разглеждане през годината 198 бр. частни дела са
свършени 190, 186 от които в срок до 3 месеца, което представлява
98%. В края на 2015г. са останали несвършени 8 частни
наказателни дела.
През 2014г. в Окръжния съд са образувани общо 174 частни
наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани. В
началото на годината останали несвършени дела не са били
налице. От тези 174 новообразувани дела 41 са по постъпили
искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия.
Останалите общо 133 частни наказателни дела са разгледани, като
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са свършени 131. От тях 126 са решени в срок до 3 месеца, което
представлява 96%. В края на 2014г. са останали несвършени 2
частни наказателни дела.
Движение и разглеждане
наказателни дела от общ характер.

на

първоинстанционните

През отчетната 2017г. съдиите от наказателно отделение на
ОС Кюстендил са свършили по – малко първоинстанционни
наказателни дела от общ характер от новообразуваните такива за
годината, като те са 23 свършени при 26 новообразувани.
Както бе посочено по – горе, през 2017г. в Окръжен съд Кюстендил са образувани 26 първоинстанционни наказателни дела
от общ характер. Съдът е следвало за ги разгледа заедно с
останалите несвършени в края на 2016г. 11 броя дела, като от общо
за разглеждане 37 е успял да свърши 23, или 62%. По отношение на
15 от тях, или 65%, това е сторено в 3 – месечен срок. В края на
отчетния период броят на останалите несвършени дела е увеличен
от 11 на 14.
През предходната 2016г. съдиите от наказателно отделение
на Окръжния съд отново не са успели да свършат повече
първоинстанционни наказателни дела от общ характер от
новообразуваните такива за годината, като те са 33 свършени при
37 новообразувани.
През годината в Окръжен съд - Кюстендил са образувани 37
първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е
следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на
2015г. 7 броя дела, като от общо 44 е успял да свърши 33, или 75%.
По отношение на 27 от тях, или 82%, това е сторено в 3 – месечен
срок. В края на годината броя на останалите несвършени дела е
увеличен от 7 на 11.
През 2015г. съдиите от наказателно отделение на КОС са
успели да свършат повече първоинстанционни наказателни дела от
общ характер от новообразуваните такива за годината, а именно 42
свършени при 34 новообразувани. Съдът е следвало да разгледа
новообразуваните с останалите несвършени в края на 2014г. 15
броя дела, като от общо 49 е успял да свърши 42, или 86%. По
отношение на 24 от тях, или 57%, това е сторено в 3 – месечен срок.
В края на отчетния период броят на останалите несвършени дела е
намален с 8 до 7.
През 2014г. в Окръжния съд са образувани 56
първоинстанционни наказателни дела от общ характер. Съдът е
следвало за ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на
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2013г. 16 броя дела, като от общо 72 е успял да свърши 57, или
79%. По отношение на 36 от тях, или 63%, това е сторено в 3 –
месечен срок. В края на отчетния период броят на останалите
несвършени дела е намален с 1 до 15.
Така изложените данни относно постъпилите и решените
наказателни дела от общ характер навеждат на извода, че при
разглеждането им съдиите от наказателното отделение полагат
непрестанни усилия за разглеждане и приключване на делата в
разумни срокове. Значителното увеличение в постъпленията през
2014г., независимо от констатираното намаление през следващите
периоди, логично е довел до увеличаване броя на несвършените в
края на всяка година дела.
Проведени съдебни заседания.
През 2017г. състави на Окръжен съд - Кюстендил са
извършили за разглеждане в открито съдебно заседание 122
насрочвания на първоинстанционни наказателни дела от общ
характер. Постановени са 99 отлагания на дела – 81.
През 2016г. състави на Окръжен съд - Кюстендил са
извършили за разглеждане в открито съдебно заседание 242
насрочвания на първоинстанционни наказателни дела, 98 от които
на дела от общ характер. Постановени са 111 отлагания на дела –
45 %, от които 66 на дела от общ характер.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е насрочил за
разглеждане в открито съдебно заседание 262 наказателни дела, от
които 122 – дела от общ характер. Отложени през годината са 121
дела – 46 %, от които 82 са дела от общ характер.
През 2014г. Окръжен съд - Кюстендил е насрочил за
разглеждане в открито съдебно заседание 309 наказателни дела, от
които 150 – дела от общ характер. Отложени през годината са 132
дела – 43 %, от които 100 са дела от общ характер.
Срокове за разглеждане на делата.
Както бе посочено по – горе, през 2017г. Окръжен съд Кюстендил е свършил в инструктивния 3 - месечен срок 15 броя
първоинстанционни наказателни дела от общ характер от общо
свършените 23, което съставлява 65%.
През предходната 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е свършил
в инструктивния 3 - месечен срок 27 броя първоинстанционни
наказателни дела от общ характер от общо свършените 33, което
съставлява 82%.
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През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е свършил в
инструктивния 3 - месечен срок 24 броя първоинстанционни
наказателни дела от общ характер от общо свършените 42, което
съставлява 57 %.
През 2014г. Окръжният съд е свършил в инструктивния 3 месечен срок 36 броя първоинстанционни наказателни дела от общ
характер от общо свършените 57, което съставлява 63 %.
Може да се направи извода, че за периода 2014г. - 2017г. е
налице трайна тенденция към приключване в 3 - месечен срок на
около 60% от свършените през годината първоинстанционни
наказателни дела от общ характер, със значително увеличаване на
този показател през 2016г.
Що се отнася до броя на висящите първоинстанционни
наказателни дела от общ характер с период на разглеждане над
една година, то през последните години се констатира леко
увеличение.
В края на 2014г. в съда е висящо 1 дело с период на
разглеждане над 1 година, идентичен е този брой и през 2015г. През
2016г. се наблюдава увеличение в този брой до 3 дела, последвано
от ново такова през 2017г. до 6 дела. В тази връзка, през 2018г.
съдиите от наказателно отделение на Окръжния съд следва да
положат усилия за срочно приключване на тези 6 нохд, независимо
от правната им и фактическа сложност.
Връщане на първоинстанционни наказателни дела за
доразследване.
През отчетната 2017г., за първи път от много години, съдиите
– докладчици от Окръжен съд - Кюстендил не са върнали на
Окръжна прокуратура Кюстендил за доразследване нито едно от
образуваните първоинстанционни наказателни дела от общ
характер, внесени с обвинителен акт. Макар и постъпленията от
този вид дела да са намалели спрямо 2016г., това обстоятелство
следва да се разглежда като положителен атестат за работата на
прокурорите при ОП Кюстендил.
През предходната 2016г. от общо образувани 37
първоинстанционни наказателни дела от общ характер, съдии –
докладчици от Окръжен съд - Кюстендил са върнали на Окръжна
прокуратура за доразследване 3 от тях, като това е сторено от
съдия – докладчик в разпоредително заседание. В статистическо
приложение №1 като върнати за доразследване са отбелязани
общо 5 дела, но 2 от тях касаят случаи на прекратени производства
след отказ за одобряване на внесено споразумение. В два от тези
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три случаи делата са върнати за ново привличане и изготвяне на
нови обвинителни актове, а в един – за ново предявяване на
разследването и изготвяне на нов обвинителен акт.
През 2015г. от общо образувани 34 първоинстанционни
наказателни дела от общ характер, състави на Окръжен съд Кюстендил са върнали на Прокуратурата за доразследване 3 от тях,
като това е сторено от съдия – докладчик в разпоредително
заседание. В един от случаите делото е върнато за ново
привличане и изготвяне на нов обвинителен акт, а в 2 – за изготвяне
на нов обвинителен акт.
С изменението на НПК /ДВ бр.32 от 27.04.2010г./
законодателят въведе възможността за протестиране и обжалване
на разпорежданията по чл.249 ал.2 НПК.
През 2016г. срещу тези 3 броя разпореждания по чл.249 ал.2
НПК са постъпили частни протести, като 2 от разпорежданията на
съдиите – докладчици са потвърдени от състави на Апелативния
съд, а по третото производството е висящо.
През 2015г. срещу тези 3 броя разпореждания по чл.249 ал.2
НПК са постъпили 2 броя частни протести, като разпорежданията на
съдиите – докладчици са отменени от състави на Апелативния съд.
През 2014г. срещу тези 11 броя разпореждания по чл.249 ал.2
НПК са постъпили 8 броя частни протести, като 6 разпореждания са
потвърдени от състави на Апелативния съд, а 2 - отменени.
От посочените цифри може да се направи извод относно
запазваща се тенденцията за задълбочено и стриктно запознаване
с досъдебното производство и обвинителния акт от страна на
съдия – докладчик преди насрочване на делото в открито съдебно
заседание, като за периода 2014 – 2016г. всички актове са
постановени в разпоредително заседание. Причините за връщане
на делата за доразследване, както през 2016г., така и през минали
отчетни периоди, се коренят най – вече в допускането от страна на
органите на досъдебно производство на отстраними съществени
нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване
правата на обвиняемите, както и при изготвяне на обвинителните
актове в разрез с изискванията на чл.246 ал.2 и 3 НПК.
Следва да бъде отбелязано, че с изключение на 2015г., през
останалите отчетни периоди значителна част от постановените
разпореждания по чл.249 ал.2 НПК са потвърдени от САС след
подадени частни протести.
Производства по гл.ХХVІІ НПК – Съкратено съдебно
следствие в производството пред първата инстанция.
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От образуваните през 2017г. 26 първоинстанционни
наказателни дела, 17 са по внесен обвинителен акт и 9 – по внесено
в съда споразумение между прокурора и защитника. По 1 от
внесените за разглеждане 17 дела с обвинителен акт
производството е приключено по реда на Глава ХХVІІ – ма НПК –
Съкратено съдебно следствие в производството пред първата
инстанция, като е налице хипотезата на чл.371 т.2 НПК /
признаване на фактите, изложени в обстоятелствената част на
обвинителния акт /.
От образуваните през 2016г. 37 първоинстанционни
наказателни дела, 18 са по внесен обвинителен акт и 19 – по
внесено в съда споразумение между прокурора и защитника. По 4
от внесените за разглеждане 18 дела с обвинителен акт
производството е приключено по реда на Глава ХХVІІ – ма НПК –
Съкратено съдебно следствие в производството пред първата
инстанция, като по едно от делата е налице хипотезата на чл.371
т.1 НПК, а по 3 – тази по чл.371 т.2 НПК / признаване на фактите,
изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт /.
От образуваните през 2015г. 34 първоинстанционни
наказателни дела, 16 са по внесен обвинителен акт и 18 – по
внесено в съда споразумение между прокурора и защитника. По 4
от внесените за разглеждане 16 дела с обвинителен акт
производството е протекло по реда на Глава ХХVІІ – ма НПК –
Съкратено съдебно следствие в производството пред първата
инстанция, а именно с признаване на фактите, изложени в
обстоятелствената част на обвинителния акт /чл.371 т.2 НПК/. В
края на отчетния период всички са приключени с постановяване на
присъда.
От образуваните през 2014г. 56 първоинстанционни
наказателни дела, 36 са по внесен обвинителен акт и 20 – по
внесено в съда споразумение между прокурора и защитника. По 4
от внесените за разглеждане 36 дела с обвинителен акт, съдия –
докладчикът е намерил в разпоредително заседание, че са налице
основанията за разглеждане на делото по реда на тази глава. В
края на отчетния период всички са приключени с постановяване на
присъда.
Производства по гл.ХХІХ НПК – Решаване на делото със
споразумение.
Както бе посочено по – горе, от образуваните през 2017г. 26
броя първоинстанционни наказателни дела от общ характер, 9 са
внесени с постигнато споразумение между прокурора и защитника
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по реда на чл.381 и следващи НПК. Освен това, 7 от останалите 17
дела по внесени обвинителни актове са приключени с одобрено от
съда споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.384
НПК. Най – голям брой дела по внесени постигнати споразумения са
за извършване на престъпления против стопанството и за
общоопасни престъпления, най – вече такива по чл.354а НК.
От образуваните през 2016г. 37 броя първоинстанционни
наказателни дела от общ характер, 19 са внесени с постигнато
споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и
следващи НПК. Освен това, едно от останалите дела по внесени
обвинителни актове е приключено с одобрено от съда споразумение
между прокурора и защитника по реда на чл.384 НПК. Най – голям
брой дела по внесени постигнати споразумения са за извършване
на престъпления против стопанството и за общоопасни
престъпления, най – вече такива по чл.354а НК.
От образуваните през 2015г. 34 броя първоинстанционни
наказателни дела от общ характер, 18 са внесени с постигнато
споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и
следващи НПК. Освен това, едно от останалите дела по внесени
обвинителни актове е приключено с одобрено от съда споразумение
между прокурора и защитника по реда на чл.384 НПК. Най – голям
брой дела по внесени постигнати споразумения са за извършване
на престъпления против стопанството – 5 бр., както и на
престъпления по чл.354а НК - 4 бр.
От образуваните през 2014г. 56 броя първоинстанционни
наказателни дела от общ характер, 20 са внесени с постигнато
споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.381 и
следващи НПК. Освен това, 5 от останалите дела по внесени
обвинителни актове са приключени с одобрено от съда
споразумение между прокурора и защитника по реда на чл.384 НПК.
Най – голям брой дела по внесени постигнати споразумения са за
извършване на престъпления против стопанството – 11 бр, както и
на престъпления по чл.354а НК - 7 бр.
През периода 2014 – 2017г. съотношението между внесените
дела с постигнато споразумение и на такива с изготвен обвинителен
акт непрекъснато расте, като през 2015 и 2016г. броят на внесените
споразумения надвишава този на внесените обвинителни актове.
Бе посочено по – горе, че по 7 от делата, внесени през 2017г.
за разглеждане с обвинителен акт, е постигнато споразумение,
което е одобрено от съда по време на съдебното следствие по реда
на чл.384 НПК.
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По едно от делата, внесени през 2016г. за разглеждане с
обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от
съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.
През 2015г. отново по едно дело, внесено за разглеждане с
обвинителен акт, е постигнато споразумение, одобрено от съда по
време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.
За 2014г. по 5 от делата, внесени за разглеждане с
обвинителен акт, е постигнато споразумение, което е одобрено от
съда по време на съдебното следствие по реда на чл.384 НПК.
Осъдени лица и наложени наказания.
Структура на осъдената престъпност.
През отчетната 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постановени съдебни актове по 23 първоинстанционни наказателни
дела от общ характер. Постановени са 8 присъди и 15 определения
за прекратяване на наказателното производство след одобряване
на постигнато споразумение по реда на чл.382 - чл.384 НПК. През
годината са съдени 30 лица, като 26 са осъдени и 4 – оправдани.
Всички оправдани са били подсъдими по едно и също дело,
образувано по внесен през 2016г. обвинителен акт за извършване
на престъпления от общ характер по чл. 248а ал.2 и чл.316
вр.чл.308 НК. Присъдата е протестирана, но до този момент не е
налице произнасяне от въззивен съд.
През предходната 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постановени съдебни актове по 33 първоинстанционни наказателни
дела от общ характер. Постановени са 11 присъди, 21 определения
за прекратяване на наказателното производство след одобряване
на постигнато споразумение по реда на чл.382 - чл.384 НПК и 1
определение за прекратяване поради други причини. През годината
са съдени 29 лица, като 26 са осъдени, 1 – осъден с неналагане на
наказание и 1 – оправдан. В статистическото приложение №1 броят
на оправданите лица е вписан като 2, поради невъзможност за
отбелязване в деловодната програма на хипотезата с осъдено
лице, на което не е наложено наказание.
През годината е
постановена 1 оправдателна присъда – по внесен обвинителен акт
за извършване на престъпление от общ характер по чл. чл. 219,
ал.4 НК.
През 2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са постановени
съдебни актове по 42 първоинстанционни наказателни дела от общ
характер с общо 48 подсъдими. Постановени са 19 присъди и 23
определения за прекратяване на наказателното производство след
одобряване на постигнато споразумение по реда на чл.382 - чл.384
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НПК. По тези 42 дела с постановени съдебни актове по същество са
наложени наказания общо на 45 подсъдими, а 2 – ма са оправдани
и един – признат за виновен и освободен от наказателна
отговорност на основание Закон за амнистията / ДВ бр.26 от 2009г./.
През годината са постановени 2 оправдателни присъди.
През 2014г. в Окръжния съд са постановени съдебни актове по
57 първоинстанционни наказателни дела от общ характер с 56
подсъдими. Постановени са 20 присъди, 10 разпореждания за
прекратяване на съдебното производство и 27 определения за
прекратяване на наказателното производство след одобряване на
постигнато споразумение по реда на чл.382 - чл.384 НПК. По тези 47
дела с постановени съдебни актове по същество са наложени
наказания общо на 52 подсъдими, а 4 – има са оправдани.
Оправдателните присъди са постановени за извършване на
престъпления от общ характер по чл.149 ал.5, 219 ал.3, 343 и 354а
НК.
През 2017г. Окръжен съд - Кюстендил е наложил наказания на
26 лица, сред които и двама непълнолетни. На 21 от осъдените е
наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по
отношение на 16 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК
/Условно осъждане/, което съставлява 64% от всички осъдени на
„лишаване от свобода”.
През 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е наложил наказания на
26 лица, сред които няма непълнолетни. На 18 от осъдените е
наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по
отношение на 12 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК
/Условно осъждане/, което съставлява 46% от всички осъдени на
„лишаване от свобода”.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е наложил наказания на
45 лица, сред които няма непълнолетни. На 35 от осъдените е
наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по
отношение на 22 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК
/Условно осъждане/, което съставлява 50% от всички осъдени на
„лишаване от свобода”.
През 2014г. Окръжен съд - Кюстендил е осъдил на „лишаване
от свобода” 52 лица, сред които няма непълнолетни. На 44 от
осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3
години, като по отношение на 37 от тях е приложена разпоредбата
на чл.66 ал.1 НК /Условно осъждане/, което съставлява 71% от
всички осъдени на „лишаване от свобода”.
От изложената статистика не може да се направи безспорен
извод относно наказателната политика на съда по приложение на
чл.66 ал.1 НК, доколкото броят на лицата по отношение на които е
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приложен този институт, за периода 2014 - 2017г. варира в рамките
46 - 71 %. Очевидно е, че той зависи най – вече от вида на
постъпленията, размера на предвидените наказания и съдебното
минало на подсъдимите.
През 2017г. Окръжен съд - Кюстендил е определил наказание
„лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение
на 3 лица – за извършване на престъпления против стопанството и
на общоопасни престъпления.
През 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е определил наказание
„лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение
на 7 лица – за извършване на престъпления против стопанството,
за държане и контрабанда на наркотични вещества и др.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е определил наказание
„лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение
на 7 лица – за извършване на престъпления против собствеността,
за държане на наркотични вещества и др.
През 2014г. Окръжен съд - Кюстендил е определил наказание
„лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години по отношение
на 6 лица – за извършване на престъпления против собствеността,
за причиняване на смърт в транспорта и др.
През 2017г. Окръжен съд - Кюстендил е определил наказание
„лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение
на едно лице – за извършване на квалифицирана контрабанда на
наркотични вещества.
През предходната 2016г. Окръжен съд - Кюстендил не е
определял наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и
30 години.
През 2015г. съдът е определил наказание „лишаване от
свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение на 1 лице –
за извършване на довършено убийство по чл.115 - 118 НК.
През 2014г. Окръжен съд - Кюстендил е определил наказание
„лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години по отношение
на 2 лица – за извършване на довършени престъпления по чл.115 118 НК.
И през отчетната 2017г. съдът не е налагал наказания
„доживотен затвор” и „доживотен затвор без право на замяна”, като
такива не са налагани и за периода 2014 - 2016г.
През 2017г., както и през предходните две отчетни години, на 1
подсъдим е наложено друго наказание – „пробация”.
През 2017г. други по вид наказания в Окръжен съд Кюстендил
не са налагани.
През отчетната 2017г. най – много лица – 13, са осъдени за
извършване на престъпления по Глава ХІ-та от Особената част на
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НК – Общоопасни престъпления, както и 7 по Глава VІ-та от НК –
Престъпления против стопанството.
През предходната 2016г. най – много лица – по 12, са осъдени
за извършване на престъпления по Глава ХІ-та от Особената част
на НК – Общоопасни престъпления, както и по Глава VІ-та от НК –
Престъпления против стопанството.
През 2015г. най – много лица – по 12, са осъдени за
извършване на престъпления по Глава V-та от Особената част на
НК – Престъпления против собствеността, както и по Глава VІ-та
от НК – Престъпления против стопанството.
Останалите по многобройност групи са осъдените за
извършване на престъпления по Глави ІІ-ра и ХІ-та от НК –
Престъпления против личността и Общоопасни престъпленния,
съответно 5 и 10 лица.
През 2014г. най – много лица – 17, са осъдени за извършване
на престъпления по Глава VІ-та от Особената част на НК –
Престъпления против стопанството. От тези 17 подсъдими, 16 са
осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/ с условно
осъждане по отношение на 15 от тях/, на 1 е наложено наказание
„лишаване от свобода” за срок между 3 и 10 години.
Втората най – многобройна група са осъдените за извършване
на престъпления по Глава ХІ-та от НК – Общоопасни
престъпления, а именно 16 лица. От тези 16 подсъдими, 13 са
осъдени на „лишаване от свобода” за срок до 3 години/ 11 от тях
условно/, на 3 лица са наложени наказания„лишаване от свобода”
за срок между 3 и 10 години.
Останалите по многобройност групи са осъдените за
извършване на престъпления по Глави ІІ-ра и V-та от НК –
Престъпления против личността и против собствеността,
съответно 2 и 11 лица. От тези общо 13 подсъдими, 10 са осъдени
на „лишаване от свобода” за срок до 3 години / 6 от тях условно/, 1 –
за срок между 3 и 10 години и 2 – за срок между 10 и 30 години.
Както бе посочено по – горе, през 2017г. Окръжен съд Кюстендил е постановил 1 оправдателна присъда, като четиримата
подсъдими са оправдани изцяло. Делото, по което е постановена, е
образувано след внесен обвинителен акт за извършване на
престъпления по чл. 248а ал.2 и чл.316 вр.чл.308 НК. Процентът на
оправдателните присъди за отчетния период е 4.3, а този на
оправданите лица – 13. Към момента на изготвяне на отчетния
доклад оправдателната присъда е обект на въззивен контрол и не е
влязла в сила.
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През предходната 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е
постановил 1 оправдателна присъда, като
подсъдимият е
оправдан изцяло. Делото, по което е постановена, е образувано
след внесен обвинителен акт за извършване на престъпление по
чл.219 ал.4 НК. Процентът на оправдателните присъди за отчетния
период е 3, а този на оправданите лица – 3.8. Към момента на
изготвяне на отчетния доклад оправдателната присъда е обект на
въззивен контрол и не е влязла в сила.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е постановил 2
оправдателни присъди, като двамата подсъдими са оправдани
изцяло. Тези оправдателни присъди са постановени след внесени
обвинителни актове за извършване на престъпления по чл.282 ал.2
вр.ал.1 НК и по чл.343 ал.1 б.в НК. Процентът на оправдателните
присъди за отчетния период е 4.8, а този на оправданите лица – 4.1.
Към момента на изготвяне на отчетния доклад двете оправдателни
присъди са обект на въззивен контрол и не са влезли в сила.
През 2014г. Окръжен съд - Кюстендил е постановил 4
оправдателни присъди, като четиримата подсъдими са оправдани
изцяло. Както бе посочено по – горе, тези оправдателни присъди са
постановени след внесени обвинителни актове за извършване на
престъпления по чл.149 ал.5, 219 ал.3, 343 и 354а НК. Процентът на
оправдателните присъди за отчетния период е 7, а този на
оправданите лица – отново 7. Към момента на изготвяне на
отчетния доклад, всички 4 оправдателни присъди са обект на
въззивен контрол и не са влезли в сила.
Причини за отлагане на първоинстанционни наказателни
дела, водещо до забавяне на наказателния процес.
И през отчетния период, основните причини за отлагане на
първоинстанционните наказателни дела в Окръжен съд - Кюстендил
могат бъдат обобщени в следните групи:
1. Отлагане на делото поради неявяване на подсъдим или защитник;
2. Отлагане на делото поради неявяване на свидетел/и;
3. Отлагане на делото поради необходимост от събиране на нови
доказателства;
4. Отлагане на делото поради неявяване на вещи лица;
5. Други - неявяване на съдебен заседател, с когото е започнало
разглеждането, неявяване на повереник и други причини.
Независимо от това, през 2017г., както и през предишни
отчетни периоди, съдиите от наказателно отделение на съда
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продължиха усилията си разглеждане и приключване на
първоинстанционните наказателни дела в максимално кратки
срокове. Към края на отчетния период в съда не стоят за
разглеждане първоинстанционни наказателни дела, образувани
преди 01.01.2014г.
Наказателни дела от общ характер с особен обществен
интерес, разглеждани в Окръжен съд - Кюстендил.
В Окръжен съд - Кюстендил през 2017г., както и през
предходната 2016г., бе разглеждано едно наказателно дело от общ
характер с особен и значим обществен интерес, а именно нохд
71/2016г. Същото е образувано по внесен обвинителен акт срещу
Иван, Николай и Владимир Карастоянови за извършване на
престъпления от общ характер по чл.115 вр.чл.20.ал.2 НК. Същото
приключи с постановена на 20.02.2018г. присъда.
В Окръжния съд през периода 2014 – 2015г. не бяха
разглеждани наказателни дела от общ характер с особен и значим
обществен интерес, за разлика от предходни периоди. През този
период към разглеждането на няколко наказателни дела от общ
характер бе проявяван известен медиен и обществен интерес, като
те са образувани по внесени обвинителни актове за извършване на
престъпления по чл.115 – 118 НК.
1.в Наказателни дела, разглеждани от Окръжен съд Кюстендил като въззивна инстанция.
1.в.а. Въззивни наказателни общ характер дела.
Постъпления.
През отчетната 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 148 въззивни наказателни дела, които е
следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите
несвършени в края на 2016г. 34 дела.
През предходната 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 125 въззивни наказателни дела, които е
следвало да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите
несвършени в края на 2015г. 35 дела.
През 2015г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 120
въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани
от съда ни заедно с останалите несвършени в края на 2014г. 41
дела.
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През 2014г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 153 въззивни наказателни дела, които е следвало да
бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в
края на 2013г. 38 дела.
През периода 2014г. – 2017г. постъпленията на наказателни
дела от този вид в съда са относително равномерни в рамките на
120 – 153 дела, като през последната година е налице леко
увеличение спрямо 2016г.
Както бе посочено по – горе, през 2017г. в Окръжен съд Кюстендил са постъпили за разглеждане 148 въззивни наказателни
дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби
са образувани 106 дела и по протести - 42. Съответно 88 дела са
образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на РС
Дупница/ 63 жалби и 25 протести/, 58 дела по подадени жалби и
протести срещу присъди на РС Кюстендил/ 41 жалби и 17 протести/,
две дела са образувани по постъпили жалби срещу присъди на РС
Костинброд и РС Благоевград.
През 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 125 въззивни наказателни дела, образувани по
постъпили протести и жалби. От тях по жалби са образувани 85
дела и по протести - 40. Съответно 69 дела са образувани по
подадени жалби и протести срещу присъди на ДРС / 43 жалби и 26
протести/, както и 56 дела по подадени жалби и протести срещу
присъди на КРС / 42 жалби и 14 протести/.
През 2015г. в съда са постъпили за разглеждане 120 въззивни
наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От
тях по жалби са образувани 100 дела и по протести - 20. Съответно
83 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу
присъди на ДРС / 68 жалби и 15 протести/, както и 37 дела по
подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 32 жалби и 5
протести/.
През 2014г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 153
въззивни наказателни дела, образувани по постъпили протести и
жалби. От тях по жалби са образувани 108 дела и по протести - 45.
Съответно 100 дела са образувани по подадени жалби и протести
срещу присъди на ДРС / 67 жалби и 33 протести/, както и 53 дела по
подадени жалби и протести срещу присъди на КРС / 41 жалби и 12
протести/.
Следва да се отбележи, че макар съотношението между
подадени жалби и протести да варира значително, през всеки
отчетен период жалбите значително превишават протестите и като
процент от атакуваните съдебни актове, и като абсолютни числа.
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Запазва се в известна степен тенденцията, наблюдавана в
предишни отчетни периоди : броят на протестираните присъди на
Районен съд Дупница да е значително по - голям от тези на Районен
съд Кюстендил.
През 2017г. от постъпилите за разглеждане 42 броя протести,
25 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при
РП Дупница и 17 – от прокурори при РП Кюстендил.
През 2016г. от постъпилите за разглеждане 40 броя протести,
26 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при
ДРП и 14 – от прокурори при КРП.
През 2015г. от постъпилите за разглеждане 20 броя протести,
15 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при
ДРП и 5 – от прокурори при КРП.
През 2014г. от постъпилите за разглеждане 45 броя протести,
33 броя дела са образувани по подадени такива от прокурори при
ДРП и 12 – от прокурори при КРП.
Движение и разглеждане на делата.
Както бе посочено, през отчетната 2017г. в Окръжен съд Кюстендил са постъпили за разглеждане 148 въззивни наказателни
дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с
останалите несвършени в края на 2016г. 34 дела. От общо
разглеждани през годината 182 дела съдът е успял да свърши 139,
или 76%. От свършените общо 139 дела, Окръжният съд е успял да
стори това в 3 – месечен срок по отношение на 76 дела, или 55%. В
края на 2017г. броят на несвършените дела е увеличен с 9 до 43
броя.
През предходната 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 125 въззивни наказателни дела, които е
следвало да бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите
несвършени в края на 2015г. 35 дела. От общо разглеждани през
годината 160 дела съдът е успял да свърши 126, или 79%. От
свършените общо 126 дела, Окръжният съд е успял да стори това в
3 – месечен срок по отношение на 63 дела, или 50%. В края на
2016г. броят на несвършените дела е намален с 1 до 34 броя.
През 2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 120 въззивни наказателни дела, които е следвало да
бъдат разгледани от съда ни ведно с останалите несвършени в края
на 2014г. 41 дела. От общо разглеждани през годината 161дела
съдът е успял да свърши 126, или 78%. От свършените общо 126
дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по
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отношение на 54 дела, или 43%. В края на 2015г. броят на
несвършените дела е намален с 6 до 35 броя.
През 2014г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 153
въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани
от съда ни ведно с останалите несвършени в края на 2013г. 38 дела.
От общо разглеждани през годината 191дела съдът е успял да
свърши 150, или 78%. От свършените общо 150 дела, Окръжният
съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 79
дела, или 53%. В края на 2014г. броят на несвършените дела е
увеличен с 3 до 41 броя.
Следва да се отбележи, че за периода 2013г. – 2014г. се
наблюдава постепенно увеличаване в броя на несвършените в края
на всяка година дела. Едва през 2015г. тази тенденция е
преодоляна и е налице известно намаление в броя на
несвършените дела. През 2016г. този брой е запазен в същите
размери, с леко увеличение през отчетната 2017г. За последните 4
години са приключвани около 80% от подлежащите на разглеждане
въззивни наказателни дела.
Срокове за разглеждане на делата.
През отчетната 2017г. Окръжен съд - Кюстендил е свършил в
инструктивния 3 - месечен срок 76 от общо приключените 139
въззивни дела, което съставлява 55%.
През предходната 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е свършил
в инструктивния 3 - месечен срок 63 от общо приключените 126
въззивни дела, което съставлява 50%.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е свършил в
инструктивния 3 - месечен срок 54 от общо приключените 126
въззивни дела, което съставлява 43%.
През 2014г. са свършени в инструктивния 3 - месечен срок 79
от общо приключените 191 въззивни дела, което съставлява 53%.
През периода 2014г. – 2017г. относителният брой на
въззивните наказателни дела, приключвани в 3 – месечен срок, се
запазва в рамките на около 50%.
Проведени съдебни заседания.
През отчетната 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил въззивните
наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно
заседание 334 пъти. От тях са отложени въззивните производства в
132 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза
на 40.3
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През 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил въззивните
наказателни дела са насрочени за разглеждане в открито съдебно
заседание 328 пъти. От тях са отложени въззивните производства в
143 съдебни заседания, или процентът на отложени дела възлиза
на 43.
През 2015г. в Окръжния съд въззивните наказателни дела са
насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 320 пъти.
От тях са отложени въззивните производства в 143 съдебни
заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 45.
През 2014г. в Окръжния съд въззивните наказателни дела са
насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание 403 пъти.
От тях са отложени въззивните производства в 198 съдебни
заседания, или процентът на отложени дела възлиза на 49.
Въззивен съдебен контрол.
Потвърдени съдебни актове.
През отчетната 2017г. Окръжен съд Кюстендил от общо
приключени 139 въззивни наказателни дела е потвърдил
първоинстанционните съдебни актове по отношение на 61 дела,
което съставлява 43.8%.
През предходната 2016г. Окръжен съд Кюстендил от общо
приключени 126 въззивни наказателни дела е потвърдил
първоинстанционните съдебни актове по отношение на 75 дела,
което съставлява 59.5%.
През 2015г. Окръжен съд Кюстендил от общо приключени 126
въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните
съдебни актове по отношение на 62 дела, което съставлява 49.2%.
През 2014г. Окръжния съд от общо приключени 150 въззивни
наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни
актове по отношение на 47 дела, което съставлява 31.3%.
През периода 2014 - 2017г. процентът на потвърдените
първоинстанционни актове варира, като през 2014г. е регистрирано
значително влошаване по отношение на този показател –
намаление на процента на потвърдените присъди на 31. През
2017г. този показател е намалял с повече от 15 пункта спрямо
резултатите от 2016г.
През 2017г. са потвърдени 43.9% от атакуваните актове на
Районен съд Дупница, както и 42.8% от атакуваните актове на
Районен съд Кюстендил.
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През 2016г. са потвърдени 61.1% от атакуваните актове на
Дупнишкия районен съд, както и 57.4% от атакуваните актове на
Кюстендилския районен съд.
През 2015г. са потвърдени 53.4% от атакуваните актове на
Дупнишкия районен съд, както и 39.4% от атакуваните актове на
Кюстендилския районен съд.
През 2014г. са потвърдени 29.1% от атакуваните актове на
Дупнишкия районен съд, както и 35.1% от атакуваните актове на
Кюстендилския районен съд.
През периода 2014 - 2017г. не се наблюдава определена
тенденция относно показателите на съдиите от двете районни
съдилища по отношение на потвърдени първоинстанционни актове.
Все пак, с изключение на 2014г., процентът на потвърдени присъди
на съдиите от наказателно отделение на РС Дупница е по – голям
от този на колегите им от РС Кюстендил.
Изменени съдебни актове.
През отчетната 2017г. въззивният съд е изменил съдебните
актове по 33 броя въззивни наказателни дела – 23.7%. По 2 дела е
приложено условно осъждане, по 7 дела наложеното от районния
съд наказание е намалено, по 4 – увеличено, по 17 дела са
допуснати промени в наказателната част и по 3 – в гражданската.
Съответно, по отношение на Районен съд Дупница са изменени
общо 17 първоинстанционни актове – 20.7%, докато по отношение
на Районен съд Кюстендил този брой е 16 – 28.6%.
През предходната 2016г. въззивният съд
е изменил
съдебните актове по 18 броя въззивни наказателни дела – 14.2%.
По 2 дела е приложено условно осъждане, по 4 дела наложеното от
районния съд наказание е намалено, по 10 дела са допуснати
промени в наказателната част и по 2 – в гражданската. Съответно,
по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 11
първоинстанционни актове – 15.2%, докато по отношение на
Кюстендилския районен съд този брой е 7 – 12.9%.
През 2015г. въззивният съд е изменил съдебните актове по 31
броя въззивни наказателни дела – 24.6%. По 3 дела е приложено
условно осъждане, по 1 дело то е отменено, по 11 дела наложеното
от районния съд наказание е намалено, по 2 е увеличено, по 10
дела са допуснати промени в наказателната част и по 4 – в
гражданската. Съответно, по отношение на Дупнишкия районен съд
са изменени общо 22 първоинстанционни актове – 25%, докато по
отношение на Кюстендилския районен съд този брой е 9 – 23.6%.
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През 2014г. въззивният съд е изменил съдебните актове по 42
броя въззивни наказателни дела – 21.9%. По 3 дела е отменено
условно осъждане, по 12 дела наложеното от районния съд
наказание е намалено, по 1 е увеличено, по 22 дела са допуснати
промени в наказателната част и по 4 – в гражданската. Съответно,
по отношение на Дупнишкия районен съд са изменени общо 26
първоинстанционни актове – 27%, докато по отношение на
Кюстендилския районен съд този брой е 16 – 29.6%.
Отменени съдебни актове.
През отчетната 2017г. Окръжен съд - Кюстендил е отменил
изцяло съдебните актове по 36 от общо свършените 139 въззивни
наказателни дела – 25.8%, като по 18 броя дела съдебния акт е
отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на
първоинстанционния съд и по отново 18 дела след отмяната му
въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 4 дела
съдебния акт е отменен отчасти с връщане за ново разглеждане от
друг състав.
През предходната 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е отменил
изцяло съдебните актове по 25 от общо свършените 126 въззивни
наказателни дела – 19.8%, като по 10 броя дела съдебния акт е
отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на
първоинстанционния съд, а по 15 дела след отмяната му
въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 2 дела
съдебния акт е отменен отчасти с връщане за ново разглеждане от
друг състав.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е отменил изцяло
съдебните актове по 25 от общо свършените 126 въззивни
наказателни дела – 19.8%, като по 13 броя дела съдебния акт е
отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на
първоинстанционния съд, а по 12 дела след отмяната му
въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 1 дело
съдебния акт е отменен отчасти с връщане за ново разглеждане от
друг състав.
През 2014г. Окръжен съд - Кюстендил е отменил изцяло
съдебните актове по 36 от общо свършените 150 въззивни
наказателни дела – 24%, като по 26 броя дела съдебния акт е
отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав на
първоинстанционния съд, а по 10 дела след отмяната му
въззивният съд се е произнесъл с нов такъв. Освен това, по 5 дела
съдебния акт е отменен отчасти с връщане за ново разглеждане от
друг състав.
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От отменените изцяло през 2017г. първоинстанционни
съдебни актове, 23 са постановени по отношение актове на
Дупнишкия районен съд и 13 – по отношение актове на
Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо
приключените въззивни наказателни дела, този процент за РС
Дупница възлиза на 28 и за РС Кюстендил – 23.2. Върнатите за ново
разглеждане от друг състав дела на РС Дупница са 10 – 12% и на
РС Кюстендил – 8 или 14.2%, съответно тези с постановен нов
съдебен акт по отношение на РС Дупница са 13 – 15.8% и по
отношение на РС Кюстендил – 5 или 9%.
От отменените изцяло през 2016г. първоинстанционни
съдебни актове, 15 са постановени по отношение актове на
Дупнишкия районен съд и 10 – по отношение актове на
Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо
приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС
възлиза на 20.8 и за КРС – 18.5. Върнатите за ново разглеждане от
друг състав дела на ДРС са 6 – 8.3% и на КРС – 4 или 7.4%,
съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС
са 9 – 12.5% и по отношение на КРС – 6 или 11.1%.
От отменените изцяло през 2015г. първоинстанционни
съдебни актове, 14 са постановени по отношение актове на
Дупнишкия районен съд и 11 – по отношение актове на
Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо
приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС
възлиза на 15.9 и за КРС – 28.9. Върнатите за ново разглеждане от
друг състав дела на ДРС са 7 – 7.9% и на КРС – 6 или 15.7%,
съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС
са отново 7 – 7.9% и по отношение на КРС – 5 или 13.2%.
От отменените изцяло през 2014г. първоинстанционни
съдебни актове, 27 са постановени по отношение актове на
Дупнишкия районен съд и 9 – по отношение актове на
Кюстендилския районен съд. Съпоставени с броя на общо
приключените въззивни наказателни дела, този процент за ДРС
възлиза на 28.1 и за КРС – 16.6. Върнатите за ново разглеждане от
друг състав дела на ДРС са 20 – 20.8% и на КРС – 6 или 11%,
съответно тези с постановен нов съдебен акт по отношение на ДРС
са 7 – 7.2% и по отношение на КРС – 3 или 5.5%.
През последните две отчетни години по отношение на
критерия
„отменени
първоинстанционни
съдебни
актове”,
показателите на съдиите от наказателно отделение на РС
Кюстендил са малко по – добри в сравнение с тези на колегите им
от РС Дупница.
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Прекратени производства.
През отчетната 2017г. въззивният съд е прекратил
производството по 5 въззивни дела, през 2016г. – 6 дела, през
2015г. – по 7 дела, през 2014г. този брой възлиза на 20 дела.
Горепосочените показатели относно разглежданите в Окръжен
съд - Кюстендил през 2017г. въззивни наказателни дела дават
основание да се приеме, че качеството на правораздаване по
наказателни дела в двете районни съдилища е сравнително
изравнено.
1.в.в. Въззивни частни наказателни дела.
През 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили общо
134 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да
разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2016г. 9 дела.
През годината съдът е успял да приключи 135 дела от общо за
разглеждане 143, или 94%. От свършените 135 дела, по отношение
на 126 или 93% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на
годината са останали несвършени 8 дела.
През 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили общо
160 броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да
разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2015г. 9 дела.
През годината съдът е успял да приключи 160 дела от общо за
разглеждане 169, или 95%. От свършените 160 дела, по отношение
на 149 или 93% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на
годината са останали несвършени 9 дела.
През 2015г. в Окръжния съд са постъпили отново 160 броя
частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа
заедно с останалите несвършени в края на 2014г. 7 дела. През
годината съдът е успял да приключи 158 дела от общо за
разглеждане 167, или 95%. От свършените 158 дела, по отношение
на 143 или 91% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на
годината са останали несвършени 9 дела.
През 2014г в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили общо 137
броя частни жалби и протести, които съдът е следвало да разгледа
заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 3 дела. През
годината съдът е успял да приключи 133 дела от общо за
разглеждане 140, или 95%. От свършените 133 дела, по отношение
на 129 или 97% това е сторено в 3 – месечен срок. В края на
годината са останали несвършени 7 дела.
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За периода 2014г. - 2017г. постъпленията от този вид са
относително равномерни.
От постъпилите за разглеждане през 2017г. въззивни частни
наказателни дела основен дял заемат тези по чл.243 ал.6 НПК, по
чл.64 ал.7 и чл.65 ал.8 НПК, както и тези по чл.249 ал.3 НПК. Такава
е структурата на постъпленията и през изминалите отчетни
периоди.
Горепосочените данни навеждат на извода, че и през
отчетната 2016г. наказателните дела, разглеждани от Окръжен
съд - Кюстендил като въззивна инстанция са приключвани от
съдиите в наказателно отделение в относително кратки срокове,
включително и тези, които се разглеждат в открито съдебно
заседание.
Причините за отмяна на първоинстанционни актове на двете
районни съдилища са идентични с посочваните в предишни отчети,
а именно :
- допуснати отстраними съществени нарушения на
процесуални правила при привличането в качеството на обвиняем и
при изготвяне на обвинителния акт;
- допуснати отстраними съществени нарушения на
процесуални правила при изготвяне на обвинителния акт.
На второ място, отменени изцяло присъди с връщане на
делото за ново разглеждане от друг състав на съда заради :
- допуснати отстраними съществени нарушения на
процесуални правила при провеждане на съдебното следствие;
допуснати отстраними съществени нарушения на
процесуални правила при постановяване на присъдата;
липса на мотиви по смисъла на чл.348 ал.3 т.2 пр.1
вр.чл.335 ал.2 НПК.
В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите
в Окръжен съд - Кюстендил се полагат непрестанни усилия за
срочно и качествено приключване на разглежданите наказателни
дела – първоинстанционни и въззивни.
2. Граждански, търговски и фирмени дела.
През отчетната 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане общо 762 граждански, търговски и
фирмени дела от различни видове, които е следвало да бъдат
разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2016г. 227
дела. От общо разглеждани през годината 989 дела съдът е успял
да свърши 757, или 77%. От свършените Окръжният съд е успял да
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стори това в 3 – месечен срок по отношение на 460 дела, или 61%.
В края на 2017г. броя на несвършените граждански дела е увеличен
от 227 на 232.
През предходната 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане общо 778 граждански, търговски и
фирмени дела от различни видове, които е следвало да бъдат
разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2015г. 201
дела. От общо разглеждани през годината 979 дела съдът е успял
да свърши 752, или 77%. От свършените Окръжният съд е успял да
стори това в 3 – месечен срок по отношение на 530 дела, или 70%.
В края на 2016г. броя на несвършените граждански дела е увеличен
от 201 на 227.
През 2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане общо 806 дела от тези видове, които е следвало да
бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в
края на 2014г. 281 дела. От общо разглеждани през годината 1090
дела съдът е успял да свърши 889, или 82%. От свършените общо
889 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок
по отношение на 687 дела, или 77%. В края на 2015г. броя на
несвършените дела е намален от 281 на 201.
През 2014г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане
общо 907 граждански, търговски и фирмени дела, които е следвало
да бъдат разгледани от съда ни заедно с останалите несвършени в
края на 2013г. 301 дела. От общо разглеждани през годината 1208
дела съдът е успял да свърши 927, или 77%. От свършените общо
927 граждански дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 –
месечен срок по отношение на 727 дела, или 78%. В края на 2014г.
броя на несвършените дела от тези видове е намален от 301 на
281.
През периода 2014г. – 2017г. постъпленията от граждански,
търговски и фирмени дела в Окръжен съд Кюстендил плавно
намаляват. Съответно намалява и броя на несвършените в края на
всяка година дела, въпреки че през последните два отчетни
периоди той е леко увеличен.
2.а Граждански, търговски и фирмени дела, разглеждани
от Окръжен съд - Кюстендил като първа инстанция.
Постъпления.
През отчетната 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 75 първоинстанционни граждански дела,
които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година
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заедно с останали несвършени в края на 2016г. 43 дела. Постъпили
са за разглеждане също така 135 търговски дела, сред които такива
по чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са 31
производства по несъстоятелност, както и 24 фирмени дела за
регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.
През предходната 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 68 първоинстанционни граждански дела,
които е следвало да бъдат разгледани през отчетната година
заедно с останали несвършени в края на 2015г. 41 дела. Постъпили
са за разглеждане също така 135 търговски дела, сред които такива
по чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и
27 фирмени дела за регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за
читалищата.
През 2015г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 59
първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат
разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в
края на 2014г. 53 дела. Постъпили са за разглеждане също така 63
търговски дела, сред които такива по чл.365 и следващи ГПК,
искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 37 фирмени дела за
регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.
През 2014г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 89
първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат
разгледани през отчетната година заедно с останали несвършени в
края на 2013г. 63 дела. Постъпили са за разглеждане също така 79
търговски дела, сред които такива по чл.365 и следващи ГПК,
искове по ТЗ и по ЗТР. Постъпили са и 42 фирмени дела за
регистрация по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата.
За
периода
2014г.
2017г.
постъпленията
от
първоинстанционни граждански, търговски и фирмени дела варират,
като през 2015г. са регистрирани най – ниските показатели за
периода. През отчетната година е налице запазване на нивото от
предходната 2016г.
Движение и разглеждане на делата.
Граждански дела.
Както бе посочено по – горе, през отчетната 2017г. в Окръжен
съд
Кюстендил
са
постъпили
за
разглеждане
75
първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат
разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края
на 2016г. 43 дела, или общо 118 броя дела. Съдиите от
гражданското отделение на окръжния съд са свършили 68 от тези
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118 дела – 58%. От 68 граждански дела, 30 са приключени в 3 –
месечен срок, което съставлява 44%. В края на годината са
останали несвършени 50 дела, или техният брой е увеличен със 7.
През 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 68 първоинстанционни граждански дела, които е
следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите
несвършени в края на 2015г. 41 дела, или общо 109 броя дела.
Съдиите от гражданското отделение на окръжния съд са свършили
66 от тези 109 дела – 61%. От 66 граждански дела, 26 са
приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 39%. В края на
годината са останали несвършени 43 дела, или техният брой е
увеличен с 2 дела.
През 2015г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 59
първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат
разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края
на 2014г. 53 дела, или общо 112 броя дела. Съдиите от
гражданското отделение на окръжния съд са свършили 71 от тези
112 дела – 63%. От приключените 71 граждански дела, 41 са
приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 58%. В края на
годината са останали несвършени 41 дела, или техният брой е
намален с 12 дела.
През 2014г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 89
първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат
разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края
на 2013г. 63 дела, или общо 152 броя дела. Съдиите от
гражданското отделение на окръжния съд са свършили 99 от тези
152 дела – 65%. От приключените 99 граждански дела, 60 са
приключени в инструктивния 3 – месечен срок, което съставлява
61%. В края на годината са останали несвършени 53 дела.
През периода 2014г. – 2015г. се наблюдава тенденция към
намаляване броя на делата, останали несвършени в края на всеки
отчетен период, обусловена и от намалението на постъпленията.
През 2016г. техният брой е почти идентичен този от предходната
година, а през 2017г. е налице леко увеличение.
Търговски дела – искове по чл.365 и следващи ГПК, искове
по ТЗ и по ЗТР.
Бе посочено, че през 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 135 търговски дела, които е следвало да
бъдат разгледани през годината заедно с останалите несвършени в
края на 2016г. 103 дела, или общо 238 броя дела. Съдиите от
гражданско отделение на Окръжния съд са успели да свършат 138
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от тези 238 дела – 58%. От приключените 138 търговски дела, по
отношение на 65 това е сторено в 3 – месечен срок, което
съставлява 47%. В края на годината са останали несвършени 100
дела, като броят им е намален с 3.
През 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 135 търговски дела, които е следвало да бъдат
разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края
на 2015г. 75 дела, или общо 210 броя дела. Съдиите от гражданско
отделение на Окръжния съд са успели да свършат 107 от тези 210
дела – 51%. От приключените 107 търговски дела, по отношение на
53 това е сторено в 3 – месечен срок, което съставлява 50%. В края
на годината са останали несвършени 103 дела, като броят им е
увеличен с 28.
През 2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 63 търговски дела, които е следвало да бъдат
разгледани през годината заедно с останалите несвършени в края
на 2014г. 101 дела, или общо 164 броя дела. Съдиите от гражданско
отделение на Окръжния съд са успели да свършат 89 от тези 164
дела – 54%. От приключените 89 търговски дела, 35 са приключени
в 3 – месечен срок, което съставлява 39%. В края на годината са
останали несвършени 75 дела, като броят им е намален с 26.
През 2014г. в съда са постъпили за разглеждане 79 търговски
дела, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с
останалите несвършени в края на 2013г. 110 дела, или общо 189
броя дела. Съдиите от гражданско отделение на Окръжния съд са
успели да свършат 88 от тези 189 дела – 46.5%. От приключените
88 търговски дела, 41 са приключени в 3 – месечен срок, което
съставлява 47%. В края на годината са останали несвършени 101
дела.
По отношение на търговските спорове се наблюдава
тенденция към намаляване на постъпленията през периода 2014 –
2015г., което е довело и до постепенно намаляване и на
несвършените в края на годината дела. През 2016г. е налице
значително увеличение в тези постъпления, което автоматично е
довело и до увеличаване броя на несвършените дела.
Постъпленията през отчетната 2017г. са идентични с тези от
предходната, като броят на несвършените в края на годината дела
е леко намален.
Проведени съдебни заседания.
През отчетната 2017г. състави на Окръжен съд - Кюстендил са
извършили за разглеждане в открито съдебно заседание 345
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насрочвания на първоинстанционни граждански и търговски дела.
Постановени са 189 отлагания на дела, което съставлява 55%.
През 2016г. състави на Окръжен съд - Кюстендил са
извършили за разглеждане в открито съдебно заседание 315
насрочвания на първоинстанционни граждански и търговски дела.
Постановени са 202 отлагания на дела, което съставлява 64%.
През 2015г. Окръжният съд е насрочил за разглеждане в
открито съдебно заседание 336 първоинстанционни граждански
дела. От тях са отложени 217 дела, което съставлява 65%.
През
2014г.
са
насрочени
за
разглеждане
375
първоинстанционни граждански дела. От тях са отложени 247 дела,
което съставлява 66%.
Резултати от съдебните актове.
През 2017г. от общо приключени 245 първоинстанционни
граждански, търговски и фирмени дела, Окръжен съд - Кюстендил е
уважил изцяло предявените искове по 97 броя дела – 40%, отчасти
– по 22 дела – 9%, искът е отхвърлен по 74 броя дела – 30%. По
спогодба през годината са прекратени 4 дела и 48 – по други
причини.
През 2016г. от общо приключени 218 първоинстанционни
граждански, търговски и фирмени дела, Окръжен съд - Кюстендил е
уважил изцяло предявените искове по 104 броя дела – 48%, отчасти
– по 20 дела – 9%, искът е отхвърлен по 38 броя дела – 27%. По
спогодба през годината са прекратени 4 дела и 52 – по други
причини.
През 2015г. от общо приключени 186 първоинстанционни
граждански, търговски и фирмени дела, Окръжен съд - Кюстендил е
уважил изцяло предявените искове по 83 броя дела – 45%, отчасти
– по 29 дела – 16%, искът е отхвърлен по 44 броя дела – 24%. По
спогодба през годината са прекратени 5 дела и 25 – по други
причини.
През 2014г. от общо приключени 202 първоинстанционни дела
от тези видове, Окръжен съд - Кюстендил е уважил изцяло
предявените искове по 90 броя дела – 44%, отчасти – по 11 дела –
5%, искът е отхвърлен по 37 броя дела – 18%. По спогодба през
годината са прекратени 5 дела и 59 – по други причини.
През 2017г. са обжалвани 111 от постановените от Окръжния
съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела, което
съставлява 45% от общо свършените през годината дела.
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През 2016г. са обжалвани 90 от постановените от Окръжния
съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела, което
съставлява 41% от общо свършените през годината дела.
През 2015г. са обжалвани 123 от постановените от Окръжния
съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела, което
съставлява 66% от общо свършените през годината дела.
През 2014г. са обжалвани 88 от постановените от Окръжния
съд съдебни актове по първоинстанционни граждански дела, което
съставлява 43% от общо свършените през годината дела.
Постъпления по видове първоинстанционни граждански,
търговски и фирмени дела.
Постъпленията от първоинстанционни граждански и търговски
дела по видове през 2017г. са следните:
Искове по СК и ЗЛС - 38; облигационни искове – 55, 11 от
които получени от други съдилища по подсъдност; искове по ТЗ –
135, 31 производства по несъстоятелност.
Постъпленията от първоинстанционни граждански и търговски
дела по видове през 2016г. са следните:
Искове по СК и ЗЛС - 30; облигационни искове – 56, 16 от
които получени от други съдилища по подсъдност; искове по ТЗ –
135, сред които и 18 искове за откриване на производство по
несъстоятелност.
Постъпленията от първоинстанционни граждански и търговски
дела по видове през 2015г. са следните:
Искове по СК - 18; облигационни искове – 49, от които 16
получени от други съдилища по подсъдност; искове по ТЗ – 16, 2 от
които получени по подсъдност; искове за откриване на
производство по несъстоятелност – 23, 2 от които получени по
подсъдност; други видове дела - 44.
Постъпленията от първоинстанционни граждански и търговски
дела по видове през 2014г. са следните:
Искове по СК - 31; облигационни искове – 59, от които 16
получени от други съдилища по подсъдност; искове по ТЗ – 16, от
които 4 получени по подсъдност; искове за откриване на
производство по несъстоятелност - 18; други видове дела - 32.
Структурата на постъпленията от първоинстанционни
граждански дела в Окръжен съд Кюстендил се запазва в
определени рамки през периода 2014 – 2017г., макар при отделни
видове да се наблюдават значителни промени в постъпленията.
Срокове за разглеждане на делата.
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В края на отчетната 2017г. броят на делата, останали
несвършени за срок между 1 и 3 години възлиза на 34 броя, между 3
и 5 години – 11 броя и повече от 5 години – 9 броя.
В края на 2016г. броят на делата, останали несвършени за
срок между 1 и 3 години възлиза на 27 броя, между 3 и 5 години – 14
броя и повече от 5 години – 6 броя.
В края 2015г. броят на делата, останали несвършени за срок
между 1 и 3 години възлиза на 38 броя, между 3 и 5 години – 11
броя и повече от 5 години – 4 броя.
В края на 2014г. броят на делата, останали несвършени за
срок между 1 и 3 години възлиза на 54 броя, между 3 и 5 години – 10
броя и повече от 5 години – 0 броя.
За периода 2014 – 2017г. се забелязва тенденция към
постепенно увеличаване на броя на първоинстанционните
граждански дела, останали несвършени за срок, по – дълъг от една
година. Причината за това се корени основно в нарастващата
сложност на гражданските и особено търговските дела.
2.в Граждански дела, разглеждани от Окръжен съд Кюстендил като въззивна инстанция.
Постъпления.
През отчетната 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 321 въззивни граждански дела, от които
171 дела по жалби срещу решения на РС Дупница, 109 срещу
решения на РС Кюстендил,4 дела срещу решения на районни
съдилища от други съдебни райони, 37 жалби срещу действия на
ЧСИ. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с
останалите несвършени в края на 2016г. 64 броя дела.
През предходната 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 353 въззивни граждански дела, от които
155 дела по жалби срещу решения на ДРС, 152 срещу решения на
КРС, две дела срещу решения на районни съдилища от други
съдебни райони, 44 жалби срещу действия на ЧСИ. Окръжният съд
е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края
на 2015г. 65 броя дела.
През 2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 416 въззивни граждански дела, съответно 193 дела по
жалби срещу решения на ДРС и 223 срещу решения на КРС.
Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите
несвършени в края на 2014г. 109 броя дела.
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През 2014г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 494
въззивни граждански дела, съответно 282 дела по жалби срещу
решения на ДРС и 212 срещу решения на КРС. Окръжният съд е
следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в края на
2013г. 101 броя дела.
За периода 2014 – 2017г. постъпленията от въззивни
граждански дела постепенно намаляват от 494 до 321.
Движение и разглеждане на делата.
Както бе посочено по – горе, през отчетната 2017г. в Окръжен
съд - Кюстендил са постъпили за разглеждане 321 въззивни
граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда
ведно с останалите несвършени в края на 2016г. 64 дела. От общо
разглеждани през годината 385 дела съдът е успял да свърши 318,
или 90%. От свършените общо 318 дела, Окръжният съд е успял да
стори това в 3 – месечен срок по отношение на 184 дела, или 58%.
В края на 2017г. броят на несвършените въззивни граждански дела
възлиза на 67, или е налице увеличение с 3 броя.
През предходната 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 353 въззивни граждански дела, които е
следвало да бъдат разгледани от съда ведно с останалите
несвършени в края на 2015г. 65 дела. От общо разглеждани през
годината 418 дела съдът е успял да свърши 354, или 85%. От
свършените общо 354 дела, Окръжният съд е успял да стори това в
3 – месечен срок по отношение на 236 дела, или 67%. В края на
2016г. броят на несвършените въззивни граждански дела възлиза
на 64, или е налице намаление с 1 брой.
През 2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 416 въззивни граждански дела, които е следвало да
бъдат разгледани от съда ведно с останалите несвършени в края на
2014г. 109 дела. От общо разглеждани през годината 525 дела
съдът е успял да свърши 460, или 88%. От свършените общо 460
дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по
отношение на 348 дела, или 76%. В края на 2015г. броят на
несвършените въззивни граждански дела възлиза на 65, или е
налице намаление с 44 броя.
През 2014г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 494
въззивни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани
от съда ведно с останалите несвършени в края на 2013г. 101 дела.
От общо разглеждани през годината 595 дела съдът е успял да
свърши 486, или 82%. От свършените общо 486 дела, Окръжният
съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 382
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дела, или 79%. В края на 2014г. броят на несвършените въззивни
граждански дела възлиза на 109, или е налице увеличение с 8 броя.
Следва да се отбележи, че за периода 2014г. – 2017г. броят на
несвършените в края на годината въззивни граждански дела е
намален значително.
Проведени съдебни заседания.
През отчетната 2017г. Окръжен съд - Кюстендил е насрочил за
разглеждане в открито съдебно заседание 397 въззивни граждански
дела, от които са отложени 128 дела – 32%.
През 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е насрочил за
разглеждане в открито съдебно заседание 375 въззивни граждански
дела, от които са отложени 105 дела – 28%.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е насрочил за
разглеждане в открито съдебно заседание 456 въззивни граждански
дела, от които са отложени 137 дела – 30%.
През 2014г. Окръжният съд е насрочил 482 въззивни
граждански дела, от които са отложени 102 дела – 21%.
Въззивен съдебен контрол.
Оставени в сила съдебни актове.
От общо свършените от Окръжен съд - Кюстендил през
отчетната 2017г. 318 въззивни граждански дела, 164 са образувани
по жалби, подадени срещу решения на РС Дупница, 106 – срещу
решения на РС Кюстендил, 3 срещу районни съдилища от други
съдебни райони, 45 срещу действия на ЧСИ. Оставени в сила са
първоинстанционните решения по 196 от тези общо 318 въззивни
дела – 62%. Съответно са оставени в сила 92 - 56%, от актовете на
РС Дупница и 74 – 70%, от тези на РС Кюстендил.
От общо свършените от Окръжен съд - Кюстендил през 2016г.
354 въззивни граждански дела, 168 са образувани по жалби,
подадени срещу решения на ДРС, и 138 – срещу решения на КРС.
Оставени в сила са първоинстанционните решения по 213 от тези
общо 354 въззивни дела – 60%. Съответно са оставени в сила 103 61.3%, от актовете на ДРС и 100 – 72.4%, от тези на КРС.
От общо свършените от Окръжен съд - Кюстендил през 2015г.
460 въззивни граждански дела, оставени в сила са
първоинстанционните решения по 263 от тях – 57%. Съответно са
оставени в сила 103 - 47.6%, от актовете на ДРС и 160 - 65.5% - от
тези на КРС.
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От общо свършените от Окръжния съд през 2014г. 486
въззивни
граждански
дела,
оставени
в
сила
са
първоинстанционните решения по 293 от тях – 60%. Съответно са
оставени в сила 55.3% от актовете на ДРС и 66.9% - от тези на КРС.
През периода 2014 – 2017г. е налице тенденция към запазване
на относителния дял на оставени в сила първоинстанционни
съдебни актове в рамките на не по – малко от 50%, като през 2016г.
са достигнати най – високите показатели.
Изменени съдебни актове.
През отчетната 2017г. Окръжен съд - Кюстендил е изменил 43
съдебни актове на двете районни съдилища, както и обжалвани
действия на ЧСИ, което съставлява 13%. Съответно са изменени
14% от актовете на РС Дупница и 17% - от тези на РС Кюстендил.
През 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е изменил 41 съдебни
актове на двете районни съдилища, както и обжалвани действия на
ЧСИ, което съставлява 12%. Съответно са изменени 14% от
актовете на ДРС и 8% - от тези на КРС.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е изменил 69 съдебни
актове на двете районни съдилища, което съставлява 15%.
Съответно са изменени 22% от актовете на ДРС и 9% - от тези на
КРС.
През 2014г. Окръжен съд - Кюстендил е изменил 71 съдебни
актове на двете районни съдилища, което съставлява 15%.
Съответно са изменени 16% от актовете на ДРС и 12% - от тези на
КРС.
Отменени съдебни актове.
През 2017г. Окръжен съд - Кюстендил е отменил изцяло
съдебния акт на първоинстанционния съд, съответно действието на
ЧСИ, и е постановил нов такъв по 21 въззивни граждански дела –
7%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново
решение 15 от актовете на РС Дупница – 9%, както и 4 на РС
Кюстендил – 4%.
През 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е отменил изцяло
съдебния акт на първоинстанционния съд, съответно действието на
ЧСИ, и е постановил нов такъв по 24 въззивни граждански дела –
7%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново
решение са 13 от актовете на ДРС – 7%, както и 8 на КРС – 6%.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е отменил изцяло
съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв
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по 33 въззивни граждански дела – 7%. Съответно са отменени
изцяло с постановяване на ново решение 9% от актовете на ДРС и
5% - от тези на КРС.
През 2014г. Окръжен съд - Кюстендил е отменил изцяло
съдебния акт на първоинстанционния съд и е постановил нов такъв
по 43 въззивни граждански дела – 9%. Съответно са отменени
изцяло с постановяване на ново решение 13% от актовете на ДРС и
3% - от тези на КРС.
За периода 2014 – 2017г. се наблюдава относителна
равномерност в процента на отменените първоинстанционни актове
и запазването му в рамките на 9 - 11%, а през последния отчетен
0период – 7%.
Обезсилени съдебни актове.
През отчетната 2017г. Окръжен съд - Кюстендил е обезсилил
първоинстанционните съдебни актове по 6 въззивни дела от общо
270, образувани по жалби срещу актове на РС Дупница и РС
Кюстендил, което съставлява 2.2%. Съответно са обезсилени 3 1.8%, от актовете на РС Дупница и отново 3 - 2.8%, от тези на РС
Кюстендил.
През 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е обезсилил
първоинстанционните съдебни актове по 7 въззивни дела от общо
306, образувани по жалби срещу актове на ДРС и КРС, което
съставлява 2.2%. Съответно са обезсилени 2.3% от актовете на
ДРС и 2.1% - от тези на КРС.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е обезсилил
първоинстанционните съдебни актове по 16 въззивни дела, което
съставлява 3.5%. Съответно са обезсилени 6.5% от актовете на
ДРС и 0.8% - от тези на КРС.
През 2014г. Окръжен съд - Кюстендил е обезсилил
първоинстанционните съдебни актове по 15 въззивни дела, което
съставлява 3%. Съответно са обезсилени 3.9% от актовете на ДРС
и 1.9% - от тези на КРС.
През периода 2014 – 2017г. процентът на обезсилените
първоинстанционни съдебни актове е в рамките на 2 – 6%, с
тенденция към намаление през последните два отчетни периоди.
Очевидно е, че съдиите от гражданските отделения на двете
районни съдилища полагат усилия за подобряване качеството на
своята работа, което е довело и до намаляване на броя на
обезсилените решения по граждански дела.
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Причините за обезсилване на решения по граждански дела
на двете районни съдилища за последните няколко отчетни периоди
могат да бъдат обобщени в няколко основни групи, а именно :
- поради произнасяне не по предявения иск;
- поради произнасяне по недопустим иск;
- в редки случаи : обезсилване поради постигане на спогодба
между страните или смърт на страна в срока на произнасяне, без
това да е било известно на първоинстанционния съд, както и поради
произнасяне по иск, подлежащ на разглеждане от административен
съд.
Прекратени производства.
През 2017г. Окръжен съд - Кюстендил е прекратил
производството по 52 въззивни граждански дела, което съставлява
16%.
През 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е прекратил
производството по 69 въззивни граждански дела, което съставлява
17%.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е прекратил
производството по 79 въззивни граждански дела, което съставлява
отново 17%.
През 2014г. Окръжен съд - Кюстендил е прекратил
производството по 64 въззивни граждански дела, което съставлява
13%.
В заключение, предвид гореизложените данни относно
въззивните граждански дела, разглеждани от съдиите при Окръжен
съд Кюстендил, може да бъде направен извод за запазване
показателите в работата на гражданските отделения на двете
районни съдилища по отношение на потвърдените, изменени,
отменени и обезсилени първоинстанционни актове. През периода
2014 - 2017г. като цяло показателите на съдиите от гражданско
отделение на РС Кюстендил са малко по – добри от тези на
колегите им от РС Дупница.
Постъпили частни жалби и жалби за бавност.
През 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 192 частни жалби срещу актове на РС Дупница и РС
Кюстендил, както и на районни съдилища от други съдебни райони,
които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите
несвършени в края на 2016г. 17 броя. През годината Окръжният съд
е успял да свърши 194 от общо разглеждани 209 дела, като
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несвършени в края на годината са останали 15 броя. От общо
свършените 194 дела, по отношение на 142 това е сторено в 3 –
месечен срок, което съставлява 73%.
През 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 182 частни жалби срещу актове на ДРС и КРС, както и
на районни съдилища от други съдебни райони, които е следвало
да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на
2015г. 15 броя. През годината КОС е успял да свърши 180 от общо
разглеждани 197 дела, като несвършени в края на годината са
останали 17 броя. От общо свършените 180 дела, по отношение на
170 това е сторено в 3 – месечен срок, което съставлява 94%.
През 2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 182 частни жалби срещу актове на районните
съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с
останалите несвършени в края на 2014г. 18 броя. През годината
КОС е успял да свърши 206 от общо разглеждани 221 дела, като
несвършени в края на годината са останали 15 броя. От общо
свършените 206 дела, по отношение на 200 това е сторено в 3 –
месечен срок, което съставлява 97%.
През 2014г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 188 частни жалби срещу актове на районните
съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с
останалите несвършени в края на 2013г. 27 броя. През годината
КОС е успял да свърши 197 от общо разглеждани 215 дела, като
несвършените в края на годината дела са 18 броя. От общо
свършените 197 дела, по отношение на 188 това е сторено в 3 –
месечен срок, което съставлява 95%.
През периода 2014г. – 2017г. броят на частните жалби,
постъпващи за разглеждане в Окръжен съд – Кюстендил, е в близки
граници.
В Окръжния съд през 2017г., както и през предходната 2016г.,
не са постъпвали за разглеждане жалби за бавност по отношение
дела на двете районни съдилища.
В Окръжен съд - Кюстендил през 2015г. са постъпили за
разглеждане две жалби за бавност по отношение дела на РС
Кюстендил, като производството по тях е прекратено.
В Окръжния съд през 2014г. не са постъпвали за разглеждане
жалби за бавност по отношение дела на двете районни съдилища.
3. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен
съд.

48

През отчетната 2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 24 дела, образувани по постъпили
заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ, Закона
за читалищата и Закона за вероизповеданията /отразени в
приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда.
Всички постъпили за разглеждане 24 фирмени дела са приключени
през годината, при това в 3 – месечен срок.
През 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане 27 дела, образувани по постъпили заявления за
регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за
читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в
съответния регистър при съда. Те са разгледани ведно с останалите
несвършени в края на 2015г. 2 дела. Всички общо 29 фирмени дела
са приключени през годината, при това в 3 – месечен срок.
През предходната 2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили за разглеждане 37 дела, образувани по постъпили
заявления за регистрация на юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона
за читалищата /отразени в приложенията като „фирмени”/ в
съответния регистър при съда. От тях през годината са приключени
35, всички в 3 – месечен срок.
През 2014г. в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 42
дела, образувани по постъпили заявления за регистрация на
юридически лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата /отразени в
приложенията като „фирмени”/ в съответния регистър при съда.
Всички производства са приключени в инструктивния 3 – месечен
срок.
След влизане в сила на Закона за Търговския регистър, от
началото на 2008г. фирмени дела за регистрация на ЕТ и търговски
дружества не постъпват в Окръжния съд. В съда продължават да се
регистрират единствено лица по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата,
както и да се вписват промени по отношение на вече регистрирани
лица. От началото на 2018г. лицата по ЗЮЛНЦ и по Закона за
читалищата следва да се регистрират и пререгистрират в Регистър,
воден от Агенцията по вписванията.
В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите
в Окръжен съд - Кюстендил се полагат непрестанни усилия за
срочно и качествено приключване на разглежданите граждански
дела – първоинстанционни и въззивни. От страна на ръководството
на съда са предприети мерки за непрекъснат мониторинг относно
разглеждането на все по – голяма част от тези дела в инструктивния
3 – месечен срок, както и за изготвяне на съдебните решения в
законоустановения срок.
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ІІІ. ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА ОТ ВСИЧКИ
КАТЕГОРИИ.
НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ
ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ.
1. Общи постъпления и разглеждане на делата.
Както бе посочено в началото на отчетния доклад, през 2017г.
в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за разглеждане общо 1444
броя дела, като в сравнение с предходната 2016г. е налице
увеличение в постъпленията със 103 дела. Постъпилите за
разглеждане 1444 дела съдът е следвало да разгледа заедно с
останалите несвършени в края на 2016г. 284 броя дела. От
стоящите за разглеждане общо 1728 дела през годината са
приключени 1411 – 82%, като в 3 - месечен срок са свършени 1028
от тях, което съставлява 73%. От общо свършените 1411 дела
съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1204
броя дела – 85%, а в останалите случаи производството е
прекратено, като в 6 случая с оглед на одобрено споразумение
между прокурора и защитника по НПК, по 9 граждански дела –
поради постигната спогодба между страните и в останалите случаи
– поради други причини.
В края на 2017г. са останали несвършени 317 броя дела, като
техният брой се е увеличил с 33 спрямо предходния отчетен
период.
Обжалвани и/или протестирани през 2017г. са 298 актове на
Окръжен съд - Кюстендил, като техният брой е увеличен почти
двойно в сравнение с предходната година.
През 2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане общо 1341 броя дела, като в сравнение с предходната
2014г. е налице намаление в постъпленията с 8 дела. Постъпилите
за разглеждане 1341 дела съдът е следвало да разгледа заедно с
останалите несвършени в края на 2015г. 260 броя дела. От
стоящите за разглеждане общо 1601 дела през годината са
приключени 1317 – 82%, като в 3 - месечен срок са свършени 1009
от тях, което съставлява 77%. От общо свършените 1317 дела
съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1096
броя дела – 83%, а в останалите случаи производството е
прекратено, като в 16 случая с оглед на одобрено споразумение
между прокурора и защитника по НПК, по 3 дела поради връщане на
прокурора за доразследване, по 4 граждански дела – поради
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постигната спогодба между страните и в останалите случаи –
поради други причини.
В края на 2016г. са останали несвършени 284 броя дела, като
техният брой се е увеличил с 24 спрямо предходния отчетен
период.
Обжалвани и/или протестирани през 2016г. са 174 акта на
Окръжен съд - Кюстендил, като техният брой е намален почти
наполовина в сравнение с предходната година.
През 2016г. са проведени общо 1337 открити съдебни
заседания, или средно по 0.8 съдебни заседания на всяко дело за
разглеждане.
През 2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане общо 1349 броя дела, като в сравнение с предходната
2014г. е налице намаление в постъпленията със 78 дела.
Постъпилите за разглеждане 1349 дела съдът е следвало да
разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2014г. 346 броя
дела. От стоящите за разглеждане общо 1695 дела през годината са
приключени 1435 – 85%, като в 3 - месечен срок са свършени 1124
от тях, което съставлява 78%. От общо свършените 1435 дела
съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1241
броя дела – 86%, а в останалите случаи производството е
прекратено, като в 20 случая с оглед на одобрено споразумение
между прокурора и защитника по НПК, по 3 дела поради връщане на
прокурора за доразследване, в останалите случаи – поради други
причини.
В края на 2015г. са останали несвършени 260 броя дела, като
съдът е успял да намали общия брой на висящите дела с 86 броя
спрямо предходния отчетен период.
Обжалвани и/или протестирани през 2015г. са 339 акта на
Окръжен съд - Кюстендил, като е налице увеличение в сравнение с
предходната година с 6 броя.
През 2015г. са проведени общо 4608 открити и закрити
съдебни заседания, или средно по 2.72 съдебни заседания на всяко
дело за разглеждане.
През 2014г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за
разглеждане общо 1427 броя дела, като в сравнение с предходната
2013г. е налице намаление в постъпленията със 143 дела.
Постъпилите за разглеждане 1427 дела съдът е следвало да
разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 358
броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1785 дела през
годината са приключени 1439 – 81%, като в 3 - месечен срок са
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свършени 1138 от тях, което съставлява 79%. От общо свършените
1439 дела съдът ни се е произнесъл със съдебен акт по същество
по 1194 броя дела – 83%, а в останалите случаи производството е
прекратено, като в 27 случая с оглед на одобрено споразумение
между прокурора и защитника по НПК, по 5 дела е одобрено
постигнато между страните споразумение по ГПК, по 9 дела поради
връщане на прокурора за доразследване, и в останалите случаи –
поради други причини.
В края на 2014г. са останали несвършени 346 броя дела, или
съдът е успял да намали общия брой на висящите дела с 12 броя.
Обжалвани и/или протестирани през 2014г. са 333 акта на
Окръжен съд - Кюстендил, като е налице увеличение в сравнение с
предходната година с 33 броя.
През 2014г. са проведени общо 4596 открити и закрити
съдебни заседания, или средно по 2.57 съдебни заседания на всяко
дело за разглеждане.
През периода 2014г. – 2017г. общите постъпления от дела в
Окръжен съд Кюстендил, макар и да варират, са в рамките на 1349
– 1444. През 2014г. и 2015г. броят на несвършените в края на
годината дела е намален до 260, с известно увеличение на този
показател през последните 2 години.
Със свое решение ВСС задължи горестоящите административни
ръководители да извършват проверки относно приключването на делата и
преписките в разумни срокове. В изпълнение на това решение,
Председателят на Окръжен съд Кюстендил на всеки 6 месеца извършва
проверки и изисква справки в деловодствата на Окръжния съд и двете
Районни съдилища. Резултатите се обобщават своевременно в доклад,
който периодично се изпраща до Председателя на САС.
Към 31.12.2017г. броят на несвършилите дела, образувани в
Окръжен съд Кюстендил преди 01.01.2014г., , е както следва:
1. Наказателни дела – всички, образувани преди 01.01.2014г., са
свършени.
2. Граждански дела – 4 бр., 3 от които спрени по различни
причини, най – вече приключване на преюдициално
производство. Периодично се изпращат справки досежно
обстоятелствата, наложили спирането.
Гр.д. 528/2012г., производството по което не е спряно, е от
фактическа и правна сложност, като последните отлагания са
обусловени от изготвяне на обемни експертни заключения.
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Броят на този вид дела е намален с 2, сравнено с
предходната година.
3. Търговски дела – 11 бр., всички производства по
несъстоятелност. Броят на търговските дела, образувани
преди 01.01.2014г., е намален с 5, сравнено с предходната
година.
2.Натовареност на съдиите от Окръжен съд - Кюстендил.
И през отчетната 2017г. Окръжен съд - Кюстендил е
разполагал с 15 съдии / двама от които младши съдии/ по щат,
макар че през цялата година е работил в намален състав, като
причините за това бяха подробно изложени в началото на доклада.
През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза средно
на 9.60 дела за разглеждане месечно, като са свършвали месечно
по 7.84 броя дела.
През годината съдиите от гражданско отделение / 10 по щат/
са разглеждали средно месечно по 8.24 дела, а са свършвали
средно месечно по 6.31 броя дела.
Съдиите от наказателно отделение на съда / 5 по щат/ през
2017г. са разглеждали средно месечно по 12.32 дела, а са
свършвали по 10.90 дела средно месечно.
Действителната натовареност на съдиите в Окръжен съд Кюстендил през 2017г. е била както следва - разглеждани средно
месечно по 10.29 дела, свършвани средно месечно по 8.40 броя
дела.
Следва да бъде отчетено, че съдиите от гражданско
отделение са участвали през годината в разглеждане на част от
частните наказателни дела, разглеждани от дежурен съдия.
Съответно съдиите от наказателно отделение са участвали в
разглеждане на част от частните граждански дела / обезпечения/ ,
разглеждани от дежурен съдия.
През предходната 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е
разполагал с 15 съдии / двама от които младши съдии/ по щат,
макар че през цялата година е работил в намален състав, като
причините за това бяха подробно изложени в началото на доклада.
През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза средно
на 8.89 дела за разглеждане месечно, като са свършвали месечно
по 7.32 броя дела.
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През годината съдиите от гражданско отделение / 10 по щат/
са разглеждали средно месечно по 8.16 дела, а са свършвали
средно месечно по 6.27 броя дела.
Съдиите от наказателно отделение на съда / 5 по щат/ през
2016г. са разглеждали средно месечно по 10.37 дела, а са
свършвали по 9.42 дела средно месечно.
Действителната натовареност на съдиите в Окръжен съд Кюстендил през 2016г. е била както следва - разглеждани средно
месечно по 9.7 дела, свършвани средно месечно по 7.98 броя дела.
През 2015г. Окръжен съд - Кюстендил е разполагал с 15 съдии
по щат, макар че през цялата година отново е работил в намален
състав. През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза
средно на 9.42 дела за разглеждане месечно, като са свършвали
месечно по 7.97 броя дела.
През годината съдиите от гражданско отделение / 10 по щат/
са разглеждали средно месечно по 9.08 дела, а са свършвали
средно месечно по 7.41 броя дела.
Съдиите от наказателно отделение на съда / 5 по щат/ през
2015г. са разглеждали средно месечно по 10.08 дела, а са
свършвали по 9.10 дела средно месечно.
Действителната натовареност на съдиите в Окръжен съд Кюстендил през 2015г. е била както следва - разглеждани средно
месечно по 10.87 дела, свършвани средно месечно по 9.20 броя
дела.
През 2014г. Окръжен съд - Кюстендил е разполагал с 15 съдии
по щат, като през година отново е работил в намален състав. През
годината тяхната обща натовареност по щат възлиза средно на
9.92 дела за разглеждане месечно, като са свършвали месечно по
7.99 броя дела.
През годината съдиите от гражданско отделение са били 10
по щат. Те са разглеждали средно месечно по 10.07 дела, а са
свършвали средно месечно по 7.73 броя дела.
В наказателно отделение на съда през 2014г. са работили 5
съдии. Те са разглеждали средно месечно по 9.62 дела, а са
свършвали по 8.53 дела средно месечно.
Действителната натовареност на съдиите в Окръжен съд Кюстендил през 2014г. е била както следва - разглеждани средно
месечно по 10.75 дела, свършвани средно месечно по 8.67 броя
дела.
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Тези показатели разкриват, че през периода 2014 – 2017г.
натовареността на съдиите от Окръжен съд Кюстендил е
относително равномерна. Намирам, че така постигнатата
натовареност на съдиите от Окръжен съд - Кюстендил през
последните няколко години е оптимална. Тя им дава възможност за
все по - стриктно изпълнение на служебните им задължения, по задълбочено проучване на делата, произнасяне и изготвяне на по качествени съдебни актове. Още повече, според публикуваните
таблици за натовареност на магистратите в съдилищата в раздел
„Съдебна статистика, регистри” в интернет страницата на ВСС, по
показателите „натовареност по щат” и „действителна натовареност”
за Окръжните съдилища, СГС и СпНС, за последните няколко
години Окръжен съд - Кюстендил неизменно се нарежда в първата
десетка на горепосочените съдилища в страната.
ІV. Разрешения по ЗСРС.
За периода 01.01. – 31.12.2017г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили общо 145 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15
ал.1 ЗСРС по отношение на 122 лица, като 23 от исканията представляват
такива за продължаване на срока по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. От тях са
уважени 140 с даване на писмено разрешение за използване, а по 5 са
постановени откази.
Към м.февруари 2018г. изготвени и предадени за съхранение по
реда на чл.29 ал.1 ЗСРЗ в Окръжен съд Кюстендил са 5 веществени
доказателствени средства.
Исканията са подавани за разкриване и предотвратяване най –
вече на престъпления по чл.195 ал.1 и 354а ал.1 НК, както и по чл.234
ал.1, 242 ал.1, 330 ал.1 и др. НК.
За периода 01.01. – 31.12.2016г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили общо 100 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15
ал.1 ЗСРС по отношение на 72 лица, като 30 от исканията представляват
такива за продължаване на срока по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. От тях са
уважени 98 с даване на писмено разрешение за използване, а по 2 са
постановени частични откази.
Към 24.02.2017г. изготвени и предадени за съхранение по реда на
чл.29 ал.1 ЗСРЗ в Окръжен съд Кюстендил са
9 веществени
доказателствени средства.
Исканията са подавани за разкриване и предотвратяване най – вече
на престъпления по чл.195 ал.1 и 354а ал.1 НК, както и по чл.234 ал.1, 242
ал.1, 330 ал.1 и др. НК.
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За периода 01.01. – 31.12.2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са
постъпили общо 79 броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15
ал.1 ЗСРС по отношение на 68 лица, като 14 от исканията представляват
такива за продължаване на срока по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. От тях са
уважени 76 с даване на писмено разрешение за използване, а по 3 са
постановени откази.
Към 26.02.2016г. изготвено и предадено за съхранение по реда на
чл.29 ал.1 ЗСРЗ в Окръжен съд Кюстендил е едно веществено
доказателствено средство.
Исканията са подавани за разкриване и предотвратяване най –
вече на престъпления по чл.195 ал.1 и 354а ал.1 НК, както и по чл.234
ал.1, 242 ал.1, 330 ал.1 и др. НК.
През 2015г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили общо 79
броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по
отношение на 68 лица, като 14 от исканията представляват такива за
продължаване на срока по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. От тях са уважени 76
с даване на писмено разрешение за използване, а по 3 са постановени
откази. Към 26.02.2016г. изготвено и предадено за съхранение по реда на
чл.29 ал.1 ЗСРЗ в Окръжен съд Кюстендил е едно веществено
доказателствено средство.
През 2014г. в Окръжен съд - Кюстендил са постъпили общо 88 броя
искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на
63 лица, като всички са уважени с даване на писмено разрешение за
използване.
22 броя от постъпилите искания представляват такива за
продължаване на срока по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. Към 23.02.2015г.
изготвени и предадени за съхранение по реда на чл.29 ал.1 ЗСРЗ в
Окръжен съд Кюстендил са общо 5 веществени доказателствени
средства.
V. Проведени обучения и общи събрания.
През отчетната 2017г. В Окръжен съд Кюстендил бяха проведени две
регионални обучения, финансирани от НИП гр.София по програма „Добро
управление”. През м.април бе проведено обучение на тема „Защита на
потребителите. Неравноправни клаузи в договорите” с лектор съдия от
ВКС, на което взеха участие съдии от трите съдилища. През м.септември
по същата програма се проведе обучение на тема „Автотранспортни
престъпления” с лектор отново съдия от ВКС, с участие на съдии от трите
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съдилища, прокурори в Окръжна и Районните прокуратури и разследващи
полицаи.
През годината съдиите от Окръжния съд взеха активно участие в
обученията и семинарите, организирани от НИП, както и в регионалното
обучение по НПК и ГПК за Апелативния район, проведено през
м.септември в гр.Видин.
През 2017г. съдия Пенка Братанова бе определена от НИП за
модератор и автор на материалите на провеждано от Института
Дистанционно обучение „Престъпления против отделните стопански
отрасли”.
През 2017г. бяха проведени 5 Общи събрания на съдиите от Окръжен
съд, на които бяха взети решения във връзка с различни правомощия по
чл.85 ал.3 ЗСВ – обсъждане на годишния отчетен доклад, приемане на
вътрешни правила и др., промени в програмата за разпределение на
делата, постановяваните през годината отводи и др.
VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Сграден фонд на Окръжен съд - Кюстендил.
Окръжен съд - Кюстендил се помещава в собствена съдебна
сграда, находяща се в близост до центъра на град Кюстендил.
Сградата е проектирана и строена като съдебна, като се състои от
две ниски и едно високо тяло. В едното ниско тяло са разположени
четири съдебни зали, две от които се ползват от районен съд, а
другите две са на разположение на Окръжен съд - Кюстендил. По
споразумение между двете съдилища, една от залите на Окръжен
съд - Кюстендил през един ден от седмицата/ четвъртък/ се ползва
от Районния съд. Между това ниско тяло и основното високо тяло на
сградата съществува конструктивна връзка на два етажа.
Във второто ниско тяло се помещава съдебно изпълнителната
служба на Кюстендилския районен съд. Част от помещенията в тази
част на сградата се трансформирани в съдебна зала и кабинет за
секретар протоколисти на Кюстендилския районен съд. Две от
помещенията на това тяло се ползват от счетоводството на
Окръжен съд - Кюстендил. Между това ниско тяло и високото
основно тяло на сградата е изграден проход, който улеснява
дейността на двете съдилища, включително и използването на
петата съдебна зала.
Във високото тяло на сградата са разположени Окръжен и
Районен съд Кюстендил, като през годината Окръжна прокуратура
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Кюстендил окончателно се премести в друга сграда. Едно от
помещенията в приземния етаж, както и друго в партерния се
използват за нуждите на ОЗ „Охрана на съдебната власт” към
Министерство на правосъдието.
В края на годината бяха извършени ремонт на покрива на
цялата сграда, както и ремонт на коридора и всички помещения на
VІ – ти етаж, предоставен на Районния съд. Ремонтирани бяха и
няколко помещения на V – ти етаж, предназначени за съдии и
младши съдия от Окръжния съд.
2. Техническа обезпеченост на Кюстендилския
окръжен съд.
През отчетната 2017г. бе завършен цялостен етап от
подмяната
и
модернизацията
на
техническата
база
в
Кюстендилския окръжен съд. Към момента в съда почти цялото
техническо и мрежово оборудване отговаря на съвременните
технически изисквания. От страна на търговско дружество Виваком, след преподписване на договор за доставка на услуги, бе
получен един брой лаптоп, който заедно с останалите преносими
компютри осигурява провеждането на съдебни заседания при
евентуална липса на електричество. С подменените от предходната
година основни компоненти на мрежовата инфраструктура
многократно се повиши производителността на компютърната
мрежа. През 2017г. се наложи същата да бъде разширена с
обособяването на нови кабинети на 5 етаж от съдебната палата,
след освобождаване на същите от Окръжна прокуратура Кюстендил. Преместен бе кабинет на съдебни секретари от 3 на 5
етаж, така че всички съдебни секретари да се намират в съседни
кабинети и да ползват новата копирна машина, която им осигурява
мрежов печат и бързо мрежово сканиране. Нова компютърна
система с персонален лазерен принтер с двустранен печат, бе
предоставена на новия съдия, който бе назначен в ОС Кюстендил.
В
регистратура
успешно
работят,
предоставени
от
обслужващата банка, 2бр. POS-терминални устройства за
безкасово плащане на такси, които улесняват гражданите и
адвокатите при плащането на съдебни такси, такси за
удостоверения и др.
За нуждите на регистратурата се закупи нова копирна машина
с по-добри технически възможности, позволяваща бърз мрежов
печат и мрежово сканиране, която да замени съществувата такава
от по-нисък клас и вече доста амортизирана. Наличната стара
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машина, след профилактика и ремонт, може да бъде предоставена
на деловодството.
В Окръжен съд Кюстендил е изградена смесена мрежова
среда на базата на Microsoft Windows Server 2008 и Microsoft
Windows Server 2003 R2.
Изграден е домейн, в който са включени всички работни
станции.
Тази
организация
позволява
централизирана
администрация на системата.
През 2017г. Окръжният съд разполага с 47 работни станции в
експлоатация. 13 от тях са на разположение на съдиите от
Кюстендилския окръжен съд, 2 броя на младшите съдии, 3 станции
са разположени в залите на съда, а останалите са на разположение
на съдебните служители.
Към края на годината съдът разполага с 6 мрежови и 25
персонални принтера, 5бр. мултифункционални устройства, от които
2бр. мрежови. За нуждите на работещия модул "Електронна папка"
работят и персонални скенери.
Съдът разполага с четири сървъра. Единият от тях е доставен
по програма ФАР за Кюстендилския окръжен съд. В края на 2016 г.
бе предоставено разрешение за ползването му, което до този
момент бе ограничено за нуждите на проекта, по който беше
доставен. От трите сървъра, които се използват, един е основен, а
вторият - собственост на „Алианц Банк България” АД, е
конфигуриран като резервен и вече прехвърлен като собственост на
съда. Третият сървър, доставен за система за делата по
несъстоятелност и впоследствие свалена от употреба и заменена с
централизирана такава, е преконфигуриран като домейн контролер.
В трите зали на Окръжен съд Кюстендил успешно
функционират звукозаписни системи.
През отчетната 2017г. в Окръжния съд се използва следния
специализиран софтуер:
- Правно-информационна система - „Апис”;
- АИС
„Съдебно
деловодство”
на
„Информационно
обслужване” АД с допълнителен модул „Призовкар и
призовки” - деловодна система за цялостната работа на
съда;
- „Делфи-Търговски
регистър”
на
„Информационно
обслужване” АД - информационна система за фирмените
дела;
- Антивирусна система „ESET Endpoint Antivirus” с клиенти за
всички работни станции;
- Единна автоматизирана счетоводна програма - „Бизнес
процесор”;
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- „Омекс Заплати” и модул „Хонорари”- за изплащане
възнаграждения на вещи лица на „Омега софт” ООД –
счетоводството;
- Единна система за делата по несъстоятелност;
- Единна система за публикация на съдебните актове в
интернет;
- Софтуерен продукт на „Информационно обслужване“ АД за
автоматизиран обмен на данни между АИС „Съдебно
деловодство“ и ядрото на ЕИСПП;
- Централизирана Система за случайно разпределение на
делата. Централизираният модул за разпределение на
делата е разработен от фирма Смарт системс 2010 ЕООД с
цел покриване на изискванията към сигурността на
използваните системи за случайно разпределение на дела,
специфицирани от работна група към ВСС, създадена с
протокол в изпълнение на решение на ВСС по протокол
№58/8.12.2014 г.
- От 01.04.2016г. бе въведена в експлоатация единна
централизирана Система за изчисляване натовареността на
съдиите.
И през 2017г. в Кюстендилския окръжен съд отново поради
липса на финансови средства, не бе подновена периметровата
защита Panda Gate Defender, осигуряваща защитата на вътрешната
мрежа от вируси, спам, спайуеър, хакерски атаки, както и
филтриране и контрол на ползваните от служителите уеб ресурси и
услуги. Това наложи доста рестрикции при използване на интернет
от потребителите. Особено след опасностите от заразяването с
крипто вирус на мрежите, каквито случаи имаше в няколко
съдилища, за известен период от време бе спрян достъпа на
съдиите и съдебните служители до интернет. Такъв беше
подсигурен само за местата, където бе изключително необходим.
Окръжен съд Кюстендил има своя интернет страница http://www.kos-bg.eu/, на която се публикува необходима актуална
информация относно насрочените за разглеждане дела, важни
съобщения, свободни работни места, съобщения за стажантите,
обявите за публична продан на държавните съдебни изпълнители
от Кюстендилски съдебен район, както и обявите на частните
съдебни изпълнители, според изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК и
други.
В нея се публикуват и влезлите в законна сила и подлежащите
на публикуване съдебни актове, по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.
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VІ. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ
СЪДИЛИЩА ОТ КЮСТЕНДИЛСКИЯ СЪДЕБЕН ОКРЪГ.
1. Районен съд Дупница.
Кадрова обезпеченост и административно
ръководство.
В началото на 2017г. щатът на Районен съд Дупница
включваше 11 щатни броя за съдии. През отчетната година те
отново не бяха заети изцяло по различни причини – назначаване на
двама нови съдии и пенсиониране на друг. В съда са обособени
наказателно и гражданско отделение, във всяко от което към края
на годината работят по 5 съдии. Щатът на районния съд включва
също така 36 бр. съдебни служители, като всички щатни бройки са
заети. В съда през отчетната година осъществяват дейност двама
държавни съдебни изпълнители и един съдия по вписванията.
Съотношението между съдии, държавни съдебни изпълнители,
съдия по вписванията и съдебни служители е 1 към 2.57.
През отчетната 2017г. Районен съд Дупница се ръководеше
от административен ръководител – председател, в лицето на съдия
Ели Скоклева и заместник председател
- съдия Людмила
Панайотова.
Сграден фонд.
Районен съд Дупница се помещава в собствена съдебна
сграда, находяща се в близост до центъра на град Дупница.
Сградата е проектирана и строена като съдебна, като се състои от
четири етажа. В сградата са настанени също така Районна
прокуратура Дупница, служители на Агенцията по вписванията и на
ОЗ „Охрана” към Министерство на правосъдието.
1.а Наказателни дела, разглеждани от Районен
съд - Дупница.
1.а.а Наказателни дела от общ характер.
През отчетната 2017г. в Районен съд Дупница са постъпили
за разглеждане 340 новообразувани наказателни дела от общ
характер, от които 30 са бързи производства по реда на член 356
НПК. Почти всички бързи производства – 28, са образувани за
извършване на общоопасни престъпления. Новообразуваните 340
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дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с
останалите несвършени в края на 2016г. 169 дела или общо за
разглеждане 509 дела.
През предходната 2016г. в Районен съд Дупница са
постъпили за разглеждане 351 новообразувани наказателни дела от
общ характер, от които 12 са бързи производства по реда на член
356 НПК. Почти всички бързи производства са образувани за
извършване на общоопасни престъпления. Новообразуваните 351
дела е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с
останалите несвършени в края на 2015г. 187 дела или общо за
разглеждане 538 дела.
През 2015г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 438 новообразувани наказателни дела от общ
характер, от които 10 са бързи производства по реда на член 356
НПК. Повечето от бързите производства са образувани за
извършване на престъпления в транспорта – 6 броя.
Новообразуваните дела е следвало да бъдат разгледани през
годината заедно с останалите несвършени в края на 2014г. 167 дела
или общо за разглеждане 608 дела.
През 2014г. в Районния съд са постъпили за разглеждане 377
новообразувани наказателни дела от общ характер, от които 15 са
бързите производства по реда на член 356 НПК. Повечето от
бързите производства са образувани за извършване на
престъпления в транспорта – 10 броя. Новообразуваните дела е
следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите
несвършени в края на 2013г. 199 дела или общо за разглеждане 576
дела.
През периода 2014 - 2017г. е налице тенденция към
постепенно намаляване броя на постъпилите за разглеждане
наказателни дела от общ характер от 377 до 340 дела. Все пак, с
оглед на конкретните цифри, може да се приеме че постъпленията
са сравнително равномерни.
Анализът на постъпленията от наказателни общ характер
дела в Районен съд – Дупница през 2017г. показва, че те са в
следните основни групи:
За извършване на общоопасни престъпления – 184 или
54%;
За извършване на престъпления против собствеността –
71 дела или 21%;
За извършване на престъпления против личността – 15
дела или 4%;
За извършване на престъпления против стопанството – 15
дела или 4%;
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За извършване на документни престъпления – 7 дела или
2%;
За извършване на престъпления против реда и
общественото спокойствие – 14 дела или 4%;
За извършване на престъпления против брака,
семейството и младежта – 14 дела или 4%;
За извършване на престъпления против дейността на
ДООО – 3 дела или 1%.
През периода 2014 – 2017г. структурата на постъпленията в
Районен съд – Дупница от наказателни общ характер дела се
запазва като цяло. През горепосочения 4 – годишен период
основната част от постъпленията в ДРС се формират от делата за
извършване на общоопасни престъпления, престъпления против
собствеността, престъпления против личността и престъпления
против стопанството.
През последните 4 години в ДРС неизменно най –
многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни
престъпления и на второ място - за извършване престъпления
против собствеността.
Промените в структурата на постъпленията се влияят не
само от икономическата обстановка в страната и областта,
обуславящи нивото на извършените кражби, присвоявания и
грабежи, но и от работата на органите на сектор „Пътна полиция”
при ОД Полиция Кюстендил, доколкото огромна част от
постъпленията за извършване на общоопасни престъпления
визират случаи на такива по транспорта и най – вече по чл.343б
ал.1 НК.
Движение и разглеждане на делата.
Както бе посочено по – горе, през отчетната 2017г. РС
Дупница е следвало да разгледа общо 509 наказателни дела от общ
характер, от които 340 новообразувани дела и 169 броя дела,
останали несвършени в края на 2016г. През отчетния период съдът
е успял да свърши 354 наказателни общ характер дела – 70%, като
в края на отчетния период са останали несвършени 155 броя дела
или е налице намаление с 14 броя. От общо свършените 354 броя
дела, приключени в 3 - месечен срок са 222 броя дела – 63%.
От общо свършените през 2017г. 354 наказателни дела от
общ характер в Районен съд Дупница, 89 броя дела са свършени по
същество със съдебен акт – 25%; прекратени и с одобрено
споразумение 265 броя дела – 75%, като от тях 248 са свършени
със споразумение по реда на член 381 - 384 от НПК – 70%.
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През 2016г. РС Дупница е следвало да разгледа общо 538
наказателни дела от общ характер, от които 351 новообразувани
дела и 187 броя дела, останали несвършени в края на 2015г. През
отчетния период съдът е успял да свърши 369 наказателни общ
характер дела – 69%, като в края на отчетния период са останали
несвършени 169 броя дела или е налице намаление с 18 броя. От
общо свършените 369 броя дела, приключени в 3 - месечен срок са
229 броя дела – 62%.
От общо свършените през 2016г. 369 наказателни дела от
общ характер в Районен съд - Дупница, 101 броя дела са свършени
по същество със съдебен акт – 27%; прекратени и с одобрено
споразумение 268 броя дела – 73%, като от тях 255 са свършени
със споразумение по реда на член 381 - 384 от НПК – 69%.
През предходната 2015г. РС Дупница е следвало да разгледа
общо 608 наказателни дела от общ характер, от които 441
новообразувани дела и 167 броя дела, останали несвършени в края
на 2014г. През годината съдът е успял да свърши 421 наказателни
общ характер дела – 69%, като в края на отчетния период са
останали несвършени 187 броя дела или е налице увеличение с 20
броя. От общо свършените 421 броя дела, приключени в 3 месечен срок са 270 броя дела – 64%.
От общо свършените през 2015г. 421 наказателни дела от
общ характер в Районен съд Дупница,122 броя дела са свършени по
същество с присъда – 29%; прекратени и с одобрено споразумение
299 броя дела – 71%, като от тях 242 са свършени със
споразумение по реда на член 381 - 384 от НПК – 65%. От
разгледаните през годината по реда на член 356 от НПК / бързо
производство/ дела са свършени 13, като 3 са решени и 10 са
прекратени по споразумение.
През 2014г. РС Дупница е следвало да разгледа общо 576
наказателни дела от общ характер, от които 377 новообразувани
дела и 199 броя дела, останали несвършени в края на 2013г. През
отчетния период съдът е успял да свърши 409 наказателни общ
характер дела – 71%, като в края на отчетния период са останали
несвършени 167 броя дела. От общо свършените 409 броя дела,
съдът е приключил в инструктивния 3 - месечен срок 238 броя дела
– 58%.
От общо свършените през 2014г. 409 наказателни дела от
общ характер в Районен съд Дупница, 134 броя дела са свършени
по същество с присъда – 32%; прекратени и с одобрено
споразумение 275 броя дела – 67%, като от тях 251 са свършени
със споразумение по реда на член 381 - 384 от НПК – 61%. От
постъпилите по реда на член 356 от НПК / бързо производство/ 15
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броя дела, през годината са свършени 11, като 1 е решено и 10 са
прекратени по споразумение.
Като положителни тенденции в работата на съдиите от
наказателно отделение на РС Дупница през периода 2014 – 2017г.
могат да се посочат поддържането на сравнително висок процент на
свършените в 3 – месечен срок дела и на прекратените дела по
споразумение – около 70%, както и тенденцията за намаляване на
броя на несвършените дела в края на всеки период. Действително,
през 2015г. с увеличението в постъпленията е допуснато известно
увеличение и в броя на несвършените дела. През отчетната година
е налице намаление с 14 броя дела.
Връщане на дела за доразследване.
През отчетната 2017г. от общо постъпили за разглеждане в
РС Дупница 340 наказателни дела от общ характер 12 броя – 4%, са
върнати за доразследване на органите на досъдебното
производство. Още 4 от постъпилите за разглеждане анд по чл.78а
НК са върнати за доразследване. 13 от тези общо 16 дела са
върнати от съдия - докладчик в разпоредително заседание, 3 – от
открито съдебно заседание.
През предходната 2016г. от общо постъпили за разглеждане
в РС 351 наказателни дела от общ характер 5 броя – 1%, са
върнати за доразследване на органите на досъдебното
производство. Още едно от постъпилите за разглеждане анд по
чл.78а НК е върнато за доразследване. Всички общо 6 дела са
върнати от съдия - докладчик в разпоредително заседание.
През 2015г. от общо постъпили за разглеждане в РС 441
наказателни дела от общ характер 18 броя – 4%, са върнати за
доразследване на органите на досъдебното производство. Още 2
дела от постъпилите за разглеждане анд по чл.78а НК са върнати за
доразследване. От общо 20 дела, 14 или 70% са върнати от съдия
– докладчик в разпоредително заседание и 6 броя дела – 30%, от
открито съдебно заседание.
През 2014г. от общо постъпили за разглеждане в РС Дупница
377 наказателни дела от общ характер 19 броя – 5%, са върнати за
доразследване на органите на досъдебното производство. От тях 16
дела или 84%, от съдия - докладчик и 3 броя дела – 16%, от открито
съдебно заседание.
Структура на наказаната престъпност.
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През 2017г. броят на осъдените в Районен съд Дупница лица
възлиза на 339, сред които и 6 непълнолетни. Наказание „лишаване
от свобода” до 3 години е наложено на 251 лица, като по отношение
на 179 от тях е приложен института на чл.66 ал.1 НК. Наказание
„лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 2 лица, на
27 е наложено наказание „глоба”, на 44 – „пробация” и на 15 лица –
други наказания.
През 2016г. броят на общо съдените в Районен съд Дупница
лица възлиза на 421. Осъдителни съдебни актове са постановени
срещу 374 лица, сред които и 15 непълнолетни, а са оправдани 27
лица – 6.7% от всички 401, по отношение на които е постановен
съдебен акт. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е
наложено на 267 лица, като по отношение на 194 от тях е приложен
института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3
до 15 години е наложено на 6 лица, на 17 е наложено наказание
„глоба”, на 74 – „пробация” и на 10 лица – други наказания. От
осъдените 374 лица, на 291 са определени наказания с одобрени
споразумения по чл.381 – 384 НПК.
През 2015г. в Районен съд Дупница броят на общо съдените
лица възлиза на 453. Осъдителни съдебни актове са постановени
срещу 407 лица, сред които и 20 непълнолетни, а са оправдани 29
лица – 6.6% от всички 438, по отношение на които е постановен
съдебен акт. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е
наложено на 207 лица, като по отношение на 148 от тях е приложен
института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3
до 15 години е наложено на 3 лица, на 19 е наложено наказание
„глоба”, на 159 – „пробация” и на 19 лица – други наказания. От
осъдените 407 лица, на 298 са определени наказания с одобрени
споразумения по чл.381 – 384 НПК.
През 2014г. в Районен съд Дупница броят на общо съдените
лица възлиза на 483. Осъдителни съдебни актове са постановени
срещу 426 лица, сред които и 10 непълнолетни, а са оправдани 33
лица – 7.1% от всички 459, по отношение на които е постановен
съдебен акт. Наказание „лишаване от свобода” до 3 години е
наложено на 238 лица, като по отношение на 177 от тях е приложен
института на чл.66 ал.1 НК. Наказание „лишаване от свобода” от 3
до 15 години е наложено на 3 лица, на 21 е наложено наказание
„глоба”, на 149 – „пробация” и на 16 лица – други наказания. От
осъдените 426 лица, на 284 са определени наказания с одобрени
споразумения по чл.381 – 384 НПК.
1.а.в. Наказателни дела от частен характер.
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През 2017г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 30 наказателни дела от частен характер, които е
следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в
края на 2016г. 52 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане
общо 82 дела съдът е свършил 39, или 47%, от които 19 по
същество със съдебен акт, а по 20 наказателното производство е
прекратено по други причини. В края на 2017г. в съда са останали
несвършени 43 броя дела или техният брой е намален с 9 дела.
През 2016г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 41 наказателни дела от частен характер, които е
следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в
края на 2015г. 43 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане
общо 84 дела съдът е свършил 32, или 38%, от които 20 по
същество със съдебен акт – 63%, а по 12 наказателното
производство е прекратено по други причини. В края на 2016г. в
съда са останали несвършени 52 броя дела или техният брой е
увеличен с 9 дела.
През 2015г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 39 наказателни дела от частен характер, които е
следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в
края на 2014г. 47 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане
общо 86 дела съдът е свършил 43, или 50%, от които 22 по
същество с присъда – 51%, а по 21 наказателното производство е
прекратено по други причини. В края на 2015г. в съда са останали
несвършени 43 броя дела.
През 2014г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 48 наказателни дела от частен характер, които е
следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в
края на 2013г. 42 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане
общо 90 дела съдът е свършил 43, или 47%, от които 22 по
същество с присъда – 51%, а по 21 наказателното производство е
прекратено по други причини. В края на 2014г. в съда са останали
несвършени 47 броя дела.
През периода 2014г. – 2017г. постъпленията от този вид дела
са в рамките на 30 – 48 дела. Очевидно е, че по отношение на този
вид дела съществуват причини за продължителното им
разглеждане и неслучайно спрямо тях традиционно се отчита нисък
процент на приключване в 3 – месечен срок, в сравнение с други
категории дела. За 2017г. този показател възлиза на 18%, при 13%
за 2016г. Очевидно е, че тези причини са най – вече обективни, но
съдиите от наказателно отделение следва да обърнат внимание на
този вид дела и да положат допълнителни усилия за срочното им
разглеждане и приключване.
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1.а.с. Административни наказателни дела по чл.78а
НК.
През отчетната 2017г. в Районен съд Дупница са постъпили
за разглеждане 92 броя дела по реда на член 78а от НК, които е
следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите
несвършени в края на 2016г. 38 броя дела. От общо стоящите за
разглеждане 130 дела, съдът е успял да свърши 111 – 85%, от които
104 дела с решение по същество. От свършените 111 дела, 71 са
приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 64%. В края на
годината са останали несвършени 19 броя дела.
През предходната 2016г. в Районен съд Дупница са
постъпили за разглеждане 54 броя дела по реда на член 78а от НК,
които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с
останалите несвършени в края на 2015г. 30 броя дела. От общо
стоящите за разглеждане 84 дела, съдът е успял да свърши 46 –
55%, от които 44 дела с решение по същество. От свършените 46
дела, 28 са приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 61%.
В края на отчетната година са останали несвършени 38 броя дела.
През 2015г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 75 броя дела по реда на член 78а от НК, които е
следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите
несвършени в края на 20134. 20 броя дела. От общо стоящите за
разглеждане 95 дела, съдът е успял да свърши 65 – 68%, от които
59 дела с решение по същество. От свършените 65 дела, 42 са
приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 65%. В края на
отчетната година са останали несвършени 30 броя дела.
През 2014г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 45 броя дела по реда на член 78а от НК, които е
следвало да бъдат разгледани през годината заедно с останалите
несвършени в края на 2013г. 24 броя дела. От общо стоящите за
разглеждане 69 дела, съдът е успял да свърши 49 – 71%, от които
48 дела с решение по същество. От свършените 49 дела, 25 са
приключени в 3 – месечен срок, което съставлява 51%. В края на
отчетната година са останали несвършени 20 броя дела.
През отчетната 2017г. е констатирано значително, почти
двойно увеличение в постъпленията от този вид дела. Въпреки
това, съдиите от наказателно отделение на РС Дупница са успели
да свършат голяма част от стоящите за разглеждане анд, като в
края на годината броят на несвършените е намален наполовина.
1.а.d. Частни наказателни дела.
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През 2017г. в Районен съд Дупница са образувани общо 999
частни наказателни дела от всички видове, които е следвало да
бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2016г. 15 дела.
От разглежданите общо 1014 дела съдът е свършил 1000, 994 от
които в 3 – месечен срок. В края на годината несвършени са
останали 14 броя дела.
През 2016г. в Районен съд Дупница са образувани общо 988
частни наказателни дела от всички видове, 235 от които са чнд от
досъдебното производство. Тези дела е следвало да бъдат
разгледани заедно с несвършените в края на 2015г. 20 дела. От
разглежданите общо 1008 дела съдът е свършил 993, 981 от които в
3 – месечен срок. В края на годината несвършени са останали 15
броя дела.
През 2015г. в Районен съд Дупница са образувани общо 554
частни наказателни дела от всички видове, 237 от които са чнд от
досъдебното производство. Тези дела е следвало да бъдат
разгледани заедно с несвършените в края на 2014г. 4 дела. От
разглежданите общо 558 дела съдът е свършил 538, 534 от които в
3 – месечен срок. В края на годината несвършени са останали 20
броя дела.
През 2014г. в Районен съд Дупница са образувани 266 частни
наказателни дела от досъдебното производство, които е следвало
да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2013г. 9
дела. От разглежданите общо 275 дела съдът е свършил 271,
всички от които в 3 – месечен срок.
Срокове за разглеждане на делата.
Видно от статистическия отчет на Районен съд Дупница, през
2017г. по отношение на 73 от несвършените през периода
наказателни дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото
образуване на делото, на 29 – от 3 до 6 месеца, на 36 – от 6 месеца
до 1г. и на 101 – над 1г. По 68 броя дела мотивите са изготвени
след изтичане на 30 – дневен срок.
През 2016г. по отношение на 244 от несвършените през
периода наказателни дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото
образуване на делото, на 99 – от 3 до 6 месеца, на 73 – от 6 месеца
до 1г. и на 92 – над 1г. По 69 броя дела мотивите са изготвени след
изтичане на законоустановения срок.
През 2015г. по отношение на 209 от несвършените през
периода наказателни дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото
образуване на делото, на 82 – от 3 до 6 месеца, на 51 – от 6 месеца
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до 1г. и на 89 – над 1г. По 63 броя дела мотивите са изготвени след
изтичане на установения срок.
През 2014г. по отношение на 173 от несвършените през
периода дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на
делото, по 64 – от 3 до 6 месеца, по 78 – от 6 месеца до 1г. и по 72 –
над 1г. По 87 броя дела мотивите са изготвени след изтичане на
установения срок.
1.в Граждански дела, разглеждани от Районен съд
Дупница по общия ред.
През 2017г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 568 граждански дела по общия ред, които е следвало
да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в
края на 2016г. 206 броя граждански дела.През годината Районен
съд Дупница е следвало да разгледа общо 774 броя граждански
дела по общия ред.
През 2016г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 632 граждански дела по общия ред, които е следвало
да бъдат разгледани от съда заедно с останалите несвършени в
края на 2015г. 213 броя граждански дела. От постъпилите общо 632
дела, 629 дела са новообразувани и 3 са разгледани под същия
номер. Така през годината Районен съд Дупница е следвало да
разгледа общо 845 броя граждански дела по общия ред.
През 2015г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 832 граждански дела, които е следвало да бъдат
разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на
2014г. 277 броя граждански дела. От постъпилите общо 832 дела,
800 дела са новообразувани, 19 са получени по подсъдност, 7 са
върнати за ново разглеждане под нов номер и 6 са разгледани под
същия номер. Така през годината Районния съд е следвало да
разгледа общо 1109 броя граждански дела.
През 2014г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 868 граждански дела, които е следвало да бъдат
разгледани от съда заедно с останалите несвършени в края на
2013г. 409 броя граждански дела. От постъпилите общо 868 дела,
833 дела са новообразувани, 24 са получени по подсъдност и 11 върнати за ново разглеждане от въззивния съд. Така през годината
Районен съд Дупница е следвало да разгледа общо 1277 броя
граждански дела.
Сравнителният анализ на постъпленията от граждански дела
в Районен съд – Дупница за периода 2014 – 2017г. сочи, че е налице
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тенденция към постепенно им намаление от 868 до 568 през
последния отчетен период.
Движение и разглеждане на делата.
През отчетната 2017г. в Районен съд Дупница от
разглеждани общо 774 граждански дела по общия ред са свършени
588 – 76%. От така свършените дела, 461 броя – 78%, са свършени
в 3 – месечен срок. Несвършени в края на годината са останали 186
дела, като техният брой е намален с 20.
През предходната 2016г. в Районен съд Дупница от
разглеждани общо 845 са свършени 637 граждански дела – 75%. От
така свършените дела, 501 броя – 79%, са свършени в 3 – месечен
срок. Несвършени в края на годината са останали 208 дела, като
техният брой е намален с 209.
През 2015г. в Районен съд Дупница от разглеждани общо
1109 са свършени 881 граждански дела – 79%. От така свършените
дела, 684 броя – 78%, са свършени в 3 – месечен срок. По 625 броя
дела – 71% искът е уважен изцяло, по 73 дела – 8%, уважен
отчасти, по 79 дела – 9%, искът е отхвърлен, прекратени по
спогодба са 33 дела – 4%, а 71 дела – 8%, са прекратени по други
причини. Несвършени в края на годината са останали 228 дела, като
техният брой е намален с 49.
През 2014г. в Районния съд от разглеждани общо 1277 са
свършени 1000 граждански дела – 78%. От така свършените дела,
717 броя – 72%, са свършени в 3 – месечен срок. По 633 броя дела
– 63% искът е уважен изцяло, по 122 дела – 12%, - уважен отчасти,
по 123 дела – 12%, искът е отхвърлен, прекратени по спогодба са 37
дела – 4%, а 85 дела – 8%, са прекратени по други причини.
Наблюдава
се
трайна
тенденция
към
запазване
относителния дял на приключваните дела в рамките на около 70 75% през периода 2014 – 2017г. Съответно, постоянно се увеличава
и относителния дял на свършените в 3 - месечен срок дела.
Постъпления по видове дела.
За периода 2014 – 2017г. в постъпленията по видове
граждански дела в Районен съд – Дупница не се забелязва
сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по
основни групи за 2017г. са както следва:
1/ Искове по Семейния кодекс, ЗЗДН, ЗЛС и др. – 301
дела или 53%;
2/ Установителни искове – 174 дела или 31%;
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3/ Облигационни искове – 108 дела или 19%;
4/ Вещни искове – 48 дела или 8%;
5/ Делби и искове по ЗН – 62 дела или 11%;
5/ Искове по КТ – 56 дела или 10%.
Срокове за разглеждане на делата.
Видно от статистическия отчет на Районен съд Дупница, през
2017г. по отношение на 22 от несвършените през периода
граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото
образуване на делото, по 6 дела – от 3 до 5 години, по 7 – над 5
години.
През предходната 2016г. по отношение на 12 от
несвършените през периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до
3 години от първото образуване на делото, по 8 дела – от 3 до 5
години, по 4 – над 5 години.
През 2015г. по отношение на 29 от несвършените през
периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от
първото образуване на делото, по 7 дела – от 3 до 5 години, по 6 –
над 5 години.
Освен това, броят на несвършените в края на 2015г. общо
228 граждански дела съставлява 20.5% от броя на всички стоящи
през годината за разглеждане 1109 дела.
През 2014г. по отношение на 31 от несвършените през
периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от
първото образуване на делото, по 7 дела – от 3 до 5 години, по 6 –
над 5 години.
Освен това, броят на несвършените в края на 2014г. общо
277 граждански дела съставлява 21.6% от броя на всички стоящи
през годината за разглеждане 1277 дела.
1.в.а Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно
производство.
През отчетната 2017г. в Районен съд Дупница са образувани
1777 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, като през
годината съдът ги е разглеждал с останало несвършено 1 дело от
този вид в края на 2016г. От тези общо стоящи за разглеждане през
годината 1778 дела, съдът е успял да свърши 1773, 1772 от които в
3 – месечен срок.
През предходната 2016г. в Районен съд Дупница са
образувани 1204 броя дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от
които получени по подсъдност са 109 дела. През годината съдът ги
73

е разглеждал, като не са останали несвършени дела от този вид в
края на 2014г. От тези общо стоящи за разглеждане през годината
1204 дела, съдът е успял да свърши 1203, всички от които в 3 –
месечен срок.
През 2015г. в Районен съд Дупница са образувани 1262 броя
дела по реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по
подсъдност са 57 дела. През годината съдът ги е разглеждал
заедно с останало несвършено в края на 2014г. 1 дело. От общо
стоящи за разглеждане през годината 1263 дела, съдът е успял да
свърши всичките, 1261 от които – почти 100%, в 3 – месечен срок.
През 2014г. в Районния съд са образувани 1184 броя дела по
реда на член 410 и 417 от ГПК, от които получени по подсъдност са
29 дела. През годината съдът ги е разглеждал заедно с останалите
несвършени в края на 2013г. 7 броя дела. От общо стоящи за
разглеждане 1191 дела, съдът е успял да свърши 1190 броя дела –
почти 100%, всички от които в инструктивния 3 – месечен срок. В
края на отчетния период е останало несвършено 1 дело от този вид.
За периода 2014 – 2016г. е налице относителна
равномерност в постъпленията от заповедни производства,
последвана от значително увеличение през отчетната година. По
правило огромният брой от делата се приключват през годината,
при това почти изцяло в 3 – месечен срок. Очевидно е че тези
производства по начало не представляват особена трудност, но
значителният им брой затруднява работата както на съдиите, така и
на съответните съдебни служители.
Този вид производства продължава да бъде най –
многобройната група дела в Районен съд Дупница – 38.2% от всички
постъпления.
1.в.в Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо
производство.
През отчетната 2017г. в Районен съд Дупница са образувани
19 дела по чл. 310 ГПК, които е следвало да бъдат разгледани
заедно с останалите несвършени в края на 2016г. 9 дела. От общо
стоящи за разглеждане 28 дела са свършени 19 – 68%. Броят на
свършените в 3 - месечен срок дела е 15 - 79%, като несвършени в
края на периода са останали 9 дела.
През 2016г. в Районен съд Дупница са образувани 39 дела по
чл. 310 ГПК, които е следвало да бъдат разгледани заедно с
останалите несвършени в края на 2015г. 5 дела. От общо стоящи за
разглеждане 44 дела са свършени 36 – 82%. Броят на свършените в
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3 - месечен срок дела е 34 - 94%, като несвършени в края на
периода са останали 8 дела.
През 2015г. в Районен съд Дупница са образувани 35 дела по
чл. 310 ГПК, които е следвало да бъдат разгледани заедн4о с
останалите несвършени в края на 2014г. 5 дела. От общо стоящи за
разглеждане 40 дела са свършени 35 – 87%. Броят на свършените в
3 - месечен срок дела е 31 - 89%, като несвършени в края на
периода са останали 5 дела.
През 2014г. в Районния съд са образувани 34 дела по чл. 310
ГПК, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите
несвършени в края на 2013г. 25 дела. От общо стоящи за
разглеждане 59 дела са свършени 54 – 91%. Броят на свършените в
3 - месечен срок дела е 46 - 85%, като несвършени в края на
периода са останали отново 5 дела.
1.с. Наказателни административен характер дела по
ЗАНН, разглеждани от Районен съд Дупница.
Постъпления, движение и разглеждане на делата.
През отчетната 2017г. в Районен съд Дупница са постъпили
за разглеждане общо 499 наказателни административен характер
дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите
несвършени през 2016г. 234 броя дела. От подлежащите на
разглеждане общо 733 нах дела през годината районния съд е
свършил 590 броя дела – 80%, 248 от които – 42%, в 3 – месечен
срок. В края на 2017г. са останали несвършени 143 дела или техния
брой е намален с 91.
През предходната 2016г. в Районен съд Дупница са
постъпили за разглеждане 486 наказателни административен
характер дела, които са стояли за разглеждане от съда заедно с
останалите несвършени през 2015г. 151 броя дела. От
подлежащите на разглеждане общо 637 нах дела през годината
районния съд е свършил 403 броя дела – 63%. В края на 2016г. са
останали несвършени 234 дела или техния брой е увеличен с 83.
От свършените 403 дела, 143 броя са свършени в 3 –
месечен срок – 35%. 390 нах дела са свършени от съда със съдебен
акт по същество, а по 13 броя дела производството е прекратено.
От общо свършените 403 дела, потвърдени са атакуваните
административни актове по 123 броя дела – 31%, по 83 дела – 21%,
те са изменени, отменени са актовете по 184 броя дела – 46%,
прекратени са производствата по 13 броя дела – 3.2%.
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През 2015г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 387 наказателни административен характер дела,
които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите
несвършени през 2014г. 149 броя дела. От подлежащите на
разглеждане общо 536 нах дела през годината районния съд е
свършил 385 броя дела – 72%. В края на 2015г. са останали
несвършени 151 дела или техния брой е увеличен с 2.
От свършените 385 дела, 164 броя са свършени в 3 –
месечен срок – 43%. 371 нах дела са свършени от съда със съдебен
акт по същество, а по 14 броя дела производството е прекратено.
От общо свършените 371 дела, потвърдени са атакуваните
административни актове по 133 броя дела – 35%, по 39 дела – 11%,
те са изменени, отменени са актовете по 199 броя дела – 53%,
прекратени са производствата по 14 броя дела – 3.7%.
През 2014г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане 558 наказателни административен характер дела,
които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите
несвършени през 2013г. 297 броя дела. От подлежащите на
разглеждане общо 855 нах дела през годината районния съд е
свършил 706 броя дела – 83%. В края на 2014г. са останали
несвършени 149 дела.
От свършените 706 дела 264 броя са свършени в
инструктивния 3 – месечен срок – 38%. 686 нах дела – 97% са
свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 20 броя дела
производството е прекратено. От общо свършените 706 дела,
потвърдени са атакуваните административни актове по 182 броя
дела – 26%, по 75 дела – 11%, те са изменени, отменени са
актовете по 429 броя дела – 61%, прекратени са производствата по
20 броя дела – 2.8%.
За периода 2014г. – 2015г. се наблюдава на тенденция към
намаляване на постъпленията от този вид дела, като съдиите от
наказателно отделение са успели да свършат голям брой дела и да
намалят броя на несвършените в края на всеки периода дела. През
2016г. и 2017г. е налице увеличение в постъпленията, но особено
през последната година съдиите са успели да свършат голяма част
от стоящите за разглеждане дела.
Постъпили за разглеждане дела от всички категории.
Натовареност на съдиите от Дупнишкия районен съд.
Общи постъпления и разглеждане на делата.
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Както вече бе посочено, през 2017г. щатът на Районен съд
Дупница е включвал 11 щатни бройки за съдии, като през годината
не е бил зает напълно. Съдиите са разпределени в 5 наказателни и
5 граждански състава.
През 2017г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане общо 4650 броя дела, в това число 53 дела върнати за
ново разглеждане под нов номер, 19 повторно внесени и образувани
под нов номер, както и 21 дела, продължаващи под същия номер.
Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите
несвършени в края на 2016г. 736 броя дела. От стоящите пред него
за разглеждане през годината общо 5386 дела, съдът е свършил
4796 броя дела – 89%.
В 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 4102 броя дела –
86%. С актове по същество съдът е свършил 4327 броя дела – 90%,
а производството по 469 броя дела – 10%, е прекратено. От тези
469 броя дела, производството по 280 от тях е прекратено с оглед
постигнати споразумение или спогодба,16 дела са върнати за
доразследване на органите на ДП и 173 дела са прекратени по
други причини. В края на отчетния период броят на останалите
несвършени дела в съда е 590, т.е. в сравнение с 2016г. този брой е
намален със 146 дела.
През предходната 2016г. щатът на Районен съд Дупница е
включвал 11 щатни бройки за съдии, като през годината не е бил
зает напълно. Съдиите са разпределени в 6 наказателни и 5
граждански състава.
През 2016г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане общо 4042 броя дела, в това число 26 дела върнати за
ново разглеждане под нов номер, 7 повторно внесени и образувани
под нов номер, както и 15 дела, продължаващи под същия номер.
Тях Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите
несвършени в края на 2015г. 659 броя дела. От стоящите пред него
за разглеждане през годината общо 4701 дела, съдът е свършил
3965 броя дела – 84%.
В 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 3356 броя дела –
85%. С актове по същество съдът е свършил 3512 броя дела – 89%,
а производството по 453 броя дела – 11%, е прекратено. От тези
453 броя дела, производството по 296 от тях е прекратено с оглед
постигнати споразумение или спогодба, 6 дела са върнати за
доразследване на органите на ДП и 151 дела са прекратени по
други причини. В края на отчетния период броят на останалите
несвършени дела в съда е 736, т.е. в сравнение с 2015г. този брой е
увеличен със 77 дела.
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През 2015г. щатът на Районен съд Дупница е включвал 12
щатни бройки за съдии, като през годината не е бил зает напълно.
Съдиите са били разпределени в 6 наказателни и 6 граждански
състава.
През 2015г. в Районен съд – Дупница са постъпили за
разглеждане общо 3594 броя дела, в това число 25 дела върнати за
ново разглеждане под нов номер, 11 повторно внесени и образувани
под нов номер, както и 9 дела, продължаващи под същия номер. Тях
Районният съд е следвало да разгледа заедно с останалите
несвършени в края на 2014г. 668 броя дела. От стоящите пред него
за разглеждане през годината общо 4262 дела съдът е свършил
3603 броя дела – 85%.
В 3 - месечен срок съдът е успял да свърши 2971 броя дела –
82%. С актове по същество съдът е свършил 3116 броя дела – 86%,
а производството по 487 броя дела – 14%, е прекратено. От тези
487 броя дела, производството по 272 от тях е прекратено с оглед
постигнати споразумение или спогодба, 20 дела са върнати за
доразследване на органите на ДП, 6 дела са изпратени на
прокуратурата, 167 дела са прекратени по други причини. В края на
отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е
659, т.е. в сравнение с 2014г. този брой е намален с 9 дела.
През 2014г. щатът на Районен съд Дупница е включвал 12
щатни бройки за съдии, като през годината не е бил зает напълно.
Съдиите са били разпределени в 6 наказателни и 6 граждански
състава.
През 2014г. в Районен съд Дупница са постъпили за
разглеждане общо 3409 броя дела, в това число и 11 дела, върнати
от въззивния съд. Тях Районният съд е следвало да разгледа
заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 996 броя дела. От
стоящите пред него за разглеждане през годината общо 4405 дела
съдът е свършил 3737 броя дела – 85%.
В инструктивния 3 - месечен срок съдът е успял да свърши
2778 броя дела – 74%. С актове по същество съдът е свършил 3263
броя дела – 87%, а производството по 474 броя дела – 12.6%, е
прекратено. От тези 474 броя дела, производството по 288 от тях е
прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 19 дела
са върнати за доразследване и 167 дела – прекратени по други
причини. В края на отчетния период броят на останалите
несвършени дела в съда е 668, т.е. в сравнение с 2013г. този брой е
намален с 328 дела.
За периода 2014г. – 2017г. се наблюдава постепенно
увеличение в общите постъпления от дела в Районен съд Дупница,
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като това е особено видимо през последната година, когато то
възлиза на 608 дела.
Както бе посочено по – горе в отчетния доклад, със свое решение
от 23.05.2013г. ВСС задължи горестоящите такива да извършват на всеки
6 месеца проверки относно приключването на делата и преписките в
разумни срокове, както и непрекъснат мониторинг върху образуваните
преди 01.01.2014г.
Към 31.12.2017г. броят на несвършилите дела, образувани в
Районен съд – Дупница преди 01.01.2014г., , е както следва:
1. Наказателни дела – 8 бр., 2 от които образувани преди 01.01.2012г.
Броят на наказателните дела, образувани преди 01.01.2014г., е
намален с 13, сравнено с предходната година.
2. Граждански дела - 6 бр., 3 от които образувани преди 01.01.2012г.
Половината от несвършените дела са за делба. Броят на
гражданските дела, образувани преди 01.01.2014г., е намален с 13,
сравнено с предходната година.
Натовареност на съдиите от Районен съд Дупница.
Общата натовареност по щат на съдиите в Районен съд
Дупница през 2017г. е била 40.80 разгледани дела месечно, като
броят на свършените дела е 36.33 дела месечно.
Натовареността на гражданските съдии по щат е била 48.63
разгледани дела при свършени средно месечно 45.03 дела, а на
наказателните – съответно 34.28 дела и 29.08 дела.
Действителната натовареност общо възлиза на 44.83
разгледани дела месечно при свършени средно месечно 39.92 дела.
Общата натовареност по щат на съдиите в Районен съд
Дупница през 2016г. е била 35.61 разгледани дела месечно, като
броят на свършените дела е 30.04 дела месечно.
Натовареността на гражданските съдии по щат е била 38.63
разгледани дела при свършени средно месечно 34.83 дела, а на
наказателните – съответно 33.10 дела и 26.04 дела.
Действителната натовареност общо възлиза на 39.92
разгледани дела месечно при свършени средно месечно 33.67 дела.
Общата натовареност по щат на съдиите в Районен съд
Дупница през 2015г. е била 29.60 разгледани дела месечно, като
броят на свършените дела е 25.02 дела месечно.
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Натовареността на гражданските съдии по щат е била 33.04
разгледани дела при свършени средно месечно 29.88 дела, а на
наказателните – съответно 26.15 дела и 20.17 дела.
Действителната натовареност общо възлиза на 36.48
разгледани дела месечно при свършени средно месечно 30.84 дела.
Общата натовареност по щат на съдиите в Районен съд –
Дупница през 2014г. е била 30.59 разгледани дела месечно, като
броят на свършените дела е 25.95 дела месечно.
Натовареността на гражданските съдии по щат е била 34.50
разгледани дела при свършени средно месечно 30.60 дела, а на
наказателните – съответно 26.68 дела и 21.31 дела.
Действителната натовареност общо възлиза на 39.90
разгледани дела месечно при свършени средно месечно 33.85 дела.
През периода 2014 - 2015г. общата натовареност на съдиите
от РС Дупница намалява, през следващите две години – расте, като
тези тенденции в голяма степен зависят от постъпленията от
заповедни производства.
1.d.Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия
по вписванията.
През 2017г. в бюрото за съдимост при РС Дупница са
издадени 6867 броя свидетелства за съдимост и 1485 броя справки
за съдимост, като са съставени и 425 броя бюлетини за съдимост.
През 2016г. в бюрото за съдимост при ДРС са издадени
70123 броя свидетелства за съдимост и 1236 броя справки за
съдимост, като са съставени и 451 броя бюлетини за съдимост.
През 2015г. в бюрото за съдимост при ДРС са издадени 6825
броя свидетелства за съдимост и 1554 броя справки за съдимост,
като са съставени и 487 броя бюлетини за съдимост.
През 2014г. в бюрото за съдимост при ДРС са издадени 6554
броя свидетелства за съдимост и 1272 броя справки за съдимост,
като са съставени и 490 броя бюлетини за съдимост.
В Съдебно изпълнителната служба при Районен съд –
Дупница през 2017г. са постъпили 287 броя дела, като несвършени
към началото на годината са били 4059 броя дела. През годината са
събрани 565 350.26 лв, а несъбраните дължими суми по
изпълнителни дела възлизат общо на 7 677 654.47 лв.
В Съдебно изпълнителната служба при Районен съд
Дупница през 2016г. са постъпили 282 броя дела, като несвършени
към началото на годината са били 4119 броя дела. През годината са
събрани 587 217.98 лв, а несъбраните дължими суми по
изпълнителни дела възлизат общо на 11 653979 лв.
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В Съдебно изпълнителната служба при Районен съд
Дупница през 2015г. са постъпили 267 броя дела, като несвършени
към началото на годината са били 3968 броя дела. През годината са
събрани 747 516.90 лв, а несъбраните дължими суми по
изпълнителни дела възлизат общо на 11 494 714 лв.
В Съдебно изпълнителната служба при Районен съд Дупница
през предходната 2014г. са постъпили 429 броя дела, като
несвършени към началото на годината са били 3695 броя дела.
През годината са събрани 730 923.40 лв, а несъбраните дължими
суми по изпълнителни дела възлизат общо на 11 869 124.85лв.
През 2017г. съдията по вписванията при РС Дупница е
извършил общо 5228 броя вписвания, като не са постановявани
откази за вписване.
През 2016г. съдията по вписванията при ДРС е извършил
общо 6087 броя вписвания, като са постановени и осем отказа за
вписване. По два от тях е налице произнасяне след обжалване,
като един е отменен и един - потвърден.
През 2015г. съдията по вписванията при ДРС е извършил
общо 6042 броя вписвания, като са постановени и два отказа за
вписване, които не са обжалвани. През 2014г. съдията по
вписванията при ДРС е извършил общо 6355 броя вписвания, при
4444 броя вписвания за 2013г.
Дупнишкият районен има своя интернет страница - http://rsdupnitsa.com/new/, на която се публикува необходима информация
относно разглежданите дела, важни съобщения, свободни работни
места и други. В нея се публикуват и постановените съдебни актове,
по реда на чл.64 ал.1 ЗСВ.
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2. Районен съд Кюстендил.
Кадрова обезпеченост и административно
ръководство.
През 2017г., както и през последните отчетни периоди, щатът
на Районен съд Кюстендил включваше 10 щатни броя за съдии, като
през отчетната година те не бяха заети изцяло по различни
причини. В съда са обособени наказателно и гражданско отделение,
във всяко от което работят по 5 съдии. Щатът на районния съд
включва също така 33 бр. съдебни служители, като през годината
всички щатни бройки са били заети. В съда през отчетната година
осъществяват дейност двама държавни съдебни изпълнители и
двама съдии по вписванията. Съотношението между съдии,
държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни
служители е 1 към 2.36.
През 2017г. Районен съд Кюстендил се ръководеше от
административен ръководител – председател, в лицето на Мая
Миленкова. Заместник председател на съда бе Николай Николов.
Сграден фонд.
Както бе посочено в началото на отчетния доклад, Районен
съд Кюстендил се помещава в Съдебна палата гр.Кюстендил
заедно с Окръжен съд Кюстендил.
2.а. Наказателни дела, разглеждани от Районен съд
Кюстендил.
2.а.а. Наказателни дела от общ характер.
През отчетната 2017г. в Районен съд Кюстендил са
постъпили за разглеждане 335 наказателни дела от общ характер,
от които 81 са бързи производства по реда на чл.356 НПК. Почти
всички бързи производства са образувани за извършване на
общоопасни престъпления, най – вече такива в транспорта.
През 2016г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 415 наказателни дела от общ характер, като 27 от тях
са повторно внесени под нов номер, 5 са повторно внесени под
същия номер и 81 са бързи производства по реда на чл.356 НПК.
Почти всички бързи производства са образувани за извършване на
общоопасни престъпления, най – вече такива в транспорта.
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През 2015г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 267 наказателни дела от общ характер, като 11 от тях
са повторно внесени под нов номер, едно е повторно внесено под
същия номер и 34 са бързи производства по реда на чл.356 НПК. По
– голяма част от бързите производства са образувани за
извършване на престъпления в транспорта.
През 2014г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане отново 267 наказателни дела от общ характер, като 5
от тях са върнати от горна инстанция за ново разглеждане, а 32 са
бързи производства по реда на чл.356 НПК. По – голяма част от
бързите производства са образувани за извършване на
престъпления в транспорта, а останалите – за извършване на
престъпления против стопанството.
През периода 2014 – 2017г. постъпленията от наказателни
дела в този съд са относително неравномерни с еднакви показатели
за 2014 и 2015г., последвано от значително увеличение през 2016г.
със 148 дела и ново намаление през отчетната година.
Анализът на постъпленията от наказателни общ характер
дела в Районен съд Кюстендил през 2017г. показва, че те могат да
бъдат обособени в следните големи групи:
За извършване на общоопасни престъпления – 159 броя
или 47%;
За извършване на престъпления против собствеността –
71 броя или 21%;
За извършване на престъпления против личността – 8
броя или 2%;
За извършване на престъпления против стопанството – 30
броя или 9%;
За извършване на престъпления против брака,
семейството и младежта – 19 броя или 6%;
За извършване на престъпления против дейността на
държавни
органи,
обществени
организации
и
лица,
изпълняващи публични функции – 19 броя или 6%;
За извършване на документни престъпления – 16 броя или
5%;
За извършване на престъпления против реда и
общественото спокойствие – 4 броя или 1%;
Следва да се отбележи, че през периода 2014 – 2017г.
структурата на постъпленията в Районен съд Кюстендил от
наказателни общ характер дела се запазва като цяло. Тя е почти
аналогична и с тази на постъпленията в Районен съд - Дупница,
като в двете съдилища през този 4-годишен период неизменно най
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– многобройни са постъпленията за извършване на общоопасни
престъпления.
Движение и разглеждане на делата.
През отчетната 2017г. Районен съд Кюстендил е следвало да
разгледа постъпилите 335 наказателни общ характер дела заедно с
останалите несвършени в края на 2016г. 112 наказателни общ
характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 447 броя
дела съдът е свършил 345 – 77%, от които 218 – 63%, в срок до 3
месеца.
От общо свършените през 2017г. 345 наказателни дела от
общ характер в Районен съд Кюстендил, 78 броя дела са решени
по същество със съдебен акт – 23%; прекратени и с одобрено
споразумение са 267 броя дела, като от тях 236 са свършени с
одобряване на споразумение по реда на член 381-384 от НПК –
68%. 15 дела са върнати на прокурора за доразследване, а 16 са
прекратени по други причини. В края на отчетния период броя на
несвършените дела е намален с 10 до 102.
През предходната 2016г. Районен съд Кюстендил е следвало
да разгледа постъпилите 415 наказателни общ характер дела
заедно с останалите несвършени в края на 2015г. 92 наказателни
общ характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 507
броя дела съдът е свършил 395 – 78%, от които 274 – 69%, в срок
до 3 месеца.
От общо свършените през 2016г. 395 наказателни дела от
общ характер в Районен съд Кюстендил, 71 броя дела са решени
по същество със съдебен акт – 18%; прекратени и с одобрено
споразумение са 324 броя дела, като от тях 287 са свършени с
одобряване на споразумение по реда на член 381-384 от НПК –
72.6%. 26 дела са върнати на прокурора за доразследване, а 11 са
прекратени по други причини. В края на отчетния период броя на
несвършените дела е увеличен с 20 до 112.
През 2015г. Районен съд Кюстендил е следвало да разгледа
постъпилите 267 наказателни общ характер дела заедно с
останалите несвършени в края на 2014г. 63 наказателни общ
характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 330 броя
дела съдът е свършил 238 – 72%, от които 155 – 65%, в срок до 3
месеца.
От общо свършените през 2015г. 238 наказателни дела от
общ характер в Районен съд Кюстендил, 51 броя дела са решени
по същество с присъда – 21%; прекратени и с одобрено
споразумение са 187 броя дела, като от тях 171 са свършени с
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одобряване на споразумение по реда на член 381-384 от НПК –
71.8%. 13 дела са върнати на прокурора за доразследване, а 3 са
прекратени по други причини. От свършените по реда на член 356
от НПК / бързо производство/ 34 броя дела, едно е решено по
същество с присъда, а производството по останалите е прекратено
с одобрено споразумение.
В края на годината броя на несвършените дела е увеличен с
29 до 92.
През 2014г. Районният съд е следвало да разгледа
постъпилите 267 наказателни общ характер дела заедно с
останалите несвършени в края на 2013г. 97 наказателни общ
характер дела. От така стоящите за разглеждане общо 364 броя
дела съдът е свършил 301 – 82.6%, от които 216 – 72%, в срок до 3
месеца.
От общо свършените през 2014г. 301 наказателни дела от
общ характер в Районен съд - Кюстендил, 57 броя дела са решени
по същество с присъда – 21%; прекратени и с одобрено
споразумение са 244 броя дела, като от тях 210 са свършени с
одобряване на споразумение по реда на член 381-384 от НПК –
78.5%. 34 дела са върнати на прокурора за доразследване, а 5 са
прекратени по други причини. От свършените по реда на член 356
от НПК / бързо производство/ 34 броя дела, производството по
всички е прекратено с одобрено споразумение.
В края на отчетния период несвършените дела са намалени с
34 до 63.
Връщане на дела за доразследване.
През 2017г. от общо постъпили 335 наказателни дела от общ
характер, 15 – 4.4%, са върнати на прокурора за доразследване.
Освен това са върнати и 2 от внесените анд по чл.78а НК, както и 2
чнд. От тези общо 18 дела, 10 са върнати от съдия – докладчик в
разпоредително заседание - 55% и 8 от открито съдебно заседание
– 45%.
През 2016г. от общо постъпили 415 наказателни дела от общ
характер, 26 – 6.2%, са върнати на прокурора за доразследване.
Освен това са върнати и 2 от внесените анд по чл.78а НК. От тези
общо 28 дела, 23 са върнати от съдия – докладчик в
разпоредително заседание - 82% и 5 от открито съдебно заседание
– 18%.
През 2015г. от общо постъпили 267 наказателни дела от общ
характер, 13 – 4.8%, са върнати на прокурора за доразследване.
Освен това са върнати и 3 от внесените анд по чл.78а НК. От тези
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общо 16 дела, 12 са върнати от съдия – докладчик в
разпоредително заседание - 75% и 4 от открито съдебно заседание
– 25%.
През 2014г. от общо постъпили 267 наказателни дела от общ
характер 34 – 12.7%, са върнати на прокурора за доразследване. От
тях 28 броя дела са върнати от съдия – докладчик в
разпоредително заседание - 82% и 6 от открито съдебно заседание
– 18%.
Основна причина за връщането на наказателни дела на
прокуратурата се дължи на допуснати отстраними съществени
нарушения на процесуалните правила.
Структура на наказаната престъпност.
През 2017г. в Районен съд Кюстендил съдебни актове са
постановени срещу 350 лица, от които осъдени са общо 339 лица,
сред които и 7 непълнолетни, а са оправдани 11 – 3.1%. Наказание
„лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 271 лица, като по
отношение на 185 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК.
Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години през годината
не е налагано, на 24 е наложено наказание „глоба”, на 35 –
„пробация”. Други по вид наказания са налагани на 9 лица.
През 2016г. в Районен съд Кюстендил съдебни актове са
постановени срещу 401 лица, от които осъдени са общо 392 лица,
сред които и 8 непълнолетни, а са оправдани 9 – 2.2%. Наказание
„лишаване от свобода” до 3 години е наложено на 318 лица, като по
отношение на 222 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК.
Наказание „лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 3
лица, на 25 е наложено наказание „глоба”, на 37 – „пробация”. Други
по вид наказания са налагани на 9 лица.
През 2015г. в Районен съд Кюстендил броят на общо
съдените лица възлиза на 279. Съдебни актове са постановени
срещу 279 лица, от които осъдени са общо 266 лица, сред които и
10 непълнолетни, а са оправдани 13 – 4.6%. Наказание „лишаване
от свобода” до 3 години е наложено на 185 лица, като по отношение
на 128 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание
„лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 3 лица, на 9
е наложено наказание „глоба”, на 64 – „пробация”. Други по вид
наказания са налагани на 5 лица.
През 2014г. в Районен съд Кюстендил броят на общо
съдените лица възлиза на 303. Съдебни актове са постановени
срещу 303 лица, от които осъдени са общо 296 лица, сред които и 2
непълнолетни, а са оправдани 7 – 2.3%. Наказание „лишаване от
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свобода” до 3 години е наложено на 195 лица, като по отношение на
119 от тях е приложен института по чл.66 ал.1 НК. Наказание
„лишаване от свобода” от 3 до 15 години е наложено на 4 лица, на
15 е наложено наказание „глоба”, на 82 – „пробация”. Други по вид
наказания не са налагани.
2.а.в. Наказателни дела от частен характер.
През отчетната 2017г. в Районен съд Кюстендил са
постъпили за разглеждане 19 наказателни дела от частен характер,
които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите
несвършени в края на 2016г. 13 наказателни частен характер дела.
През отчетната година съдът е свършил 17 от общо стоящите пред
него за разглеждане 32 дела – 53%, като 4 от тях – 24%, в 3 –
месечен срок. От общо свършените 17 наказателни частен характер
дела, 11 са свършени с присъда и 6 – прекратени по други причини.
В края на отчетния период броя на останалите несвършени дела е
15, т.е. техният брой е увеличен с 2.
През предходната 2016г. в Районен съд Кюстендил са
постъпили за разглеждане 20 наказателни дела от частен характер,
които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите
несвършени в края на 2015г. 11 наказателни частен характер дела.
През отчетната година съдът е свършил 18 от общо стоящите пред
него за разглеждане 31 дела – 58%, като 8 от тях – 44%, в 3 –
месечен срок. От общо свършените 18 наказателни частен характер
дела, 8 са свършени с присъда и 10 – прекратени по други причини.
В края на отчетния период броя на останалите несвършени дела е
13, т.е. техният брой е увеличен с 2.
През 2015г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 15 наказателни дела от частен характер, които е
следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в
края на 2014г. 32 наказателни частен характер дела. През отчетната
година съдът е свършил 36 от общо стоящите пред него за
разглеждане 47 дела – 77%, като 5 от тях – 14%, в 3 – месечен срок.
От общо свършените 36 наказателни частен характер дела, 15 са
свършени с присъда и 21 – прекратени по други причини. В края на
отчетния период броя на останалите несвършени дела е 11, т.е.
техният брой е намален с 21.
През 2014г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 33 наказателни дела от частен характер, които е
следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в
края на 2013г. 25 наказателни частен характер дела. През отчетната
година съдът е свършил 26 от общо стоящите пред него за
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разглеждане 58 дела – 45%, като 8 от тях – 31%, в 3 – месечен срок.
От общо свършените 26 наказателни частен характер дела, 9 са
свършени с присъда и 17 – прекратени по други причини. В края на
отчетния период броя на останалите несвършени дела е 32, т.е.
техният брой се е увеличил със 7.
През периода 2015 – 2017г. като цяло се наблюдава
равномерност в постъпленията от този вид дела. По отношение на
тях съществуват причини за продължителното им разглеждане и
неслучайно спрямо тях традиционно се отчита нисък процент на
приключване в 3 – месечен срок, в сравнение с други категории
дела. За 2017г. този показател в РС Кюстендил възлиза на 24%, при
18% за РС Дупница. Очевидно е, че тези причини са най – вече
обективни.
2.а.с. Административни наказателни дела по чл.78а
НК.
В Районен съд Кюстендил през отчетната 2017г. са
постъпили за разглеждане 109 наказателни дела по реда на член
78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите
несвършени в края на 2016г. 23 броя дела. През годината от общо
132 дела съдът е свършил 113 – 86%. От тях съдът е свършил в 3 месечен срок 82 броя дела – 73%. 2 дела са върнати на прокурора
за доразследване, а производството по 3 дела е прекратено по
други причини. В края на годината са останали несвършени 19, като
броят им е намален с 4.
В Районен съд Кюстендил през предходната 2016г. са
постъпили за разглеждане 113 наказателни дела по реда на член
78а от НК, които съдът е следвало да свърши заедно с останалите
несвършени в края на 2015г. 58 броя дела. През годината от общо
171 дела съдът е свършил 148 – 87%. От тях съдът е свършил в 3 месечен срок 119 броя дела – 80%. 2 дела са върнати на прокурора
за доразследване, а производството по 3 дела е прекратено по
други причини. В края на годината са останали несвършени 23, като
независимо от лекото увеличение в постъпленията, той е намален с
35 броя дела.
В Районен съд Кюстендил през 2015г. са постъпили за
разглеждане 102 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които
съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в
края на 2014г. 4 броя дела. През годината от общо 106 дела съдът е
свършил 48 – 43%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 42
броя дела – 88%. 3 дела са върнати на прокурора за
доразследване, а производството по 2 дела е прекратено по други
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причини. В края на годината са останали несвършени 58 броя дела,
като той нараснал значително вследствие на повече от 200% - то
увеличение в постъпленията.
В Районен съд Кюстендил през 2014г. са постъпили за
разглеждане 33 наказателни дела по реда на член 78а от НК, които
съдът е следвало да свърши заедно с останалите несвършени в
края на 2013г. 8 броя дела. През годината от общо 41 дела този съд
е свършил 37 – 90%. От тях съдът е свършил в 3 - месечен срок 28
броя дела – 76%. По 4 дела от този вид производството е
прекратено по различни причини, а в края на годината са останали
несвършени 4 броя дела, като той е намален наполовина.
Анализът на постъпленията от този вид дела в Районен съд –
Кюстендил навежда на извода, че през периода след 2015г. е
налице значително увеличение в постъпленията и задържането им
на ниво от над 100 дела.
2.а.d. Частни наказателни дела.
През 2017г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 1362 частни наказателни дела от различни видове,
които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите
несвършени в края на 2016г. 27 дела. През годината от общо за
разглеждане 1389 дела, съдът е успял да свърши 1364, от които
1359 – почти 100%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са
постъпили и 67 частни наказателни дела по искания за разпит на
обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени изцяло в 3
- месечен срок.
През 2016г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 1224 частни наказателни дела от различни видове,
които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите
несвършени в края на 2015г. 7 дела. През годината от общо за
разглеждане 1231 дела, съдът е успял да свърши 1204, от които
1195 – 99%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и
88 частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и
свидетели пред съдия, които са приключени изцяло в 3 - месечен
срок.
През 2015г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 765 частни наказателни дела от различни видове,
които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите
несвършени в края на 2014г. 5 дела. През годината от общо за
разглеждане 770 дела, съдът е успял да свърши 763, от които 758 –
99%, в 3 – месечен срок. Освен това в съда са постъпили и 54
частни наказателни дела по искания за разпит на обвиняеми и
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свидетели пред съдия, които са приключени изцяло в 3 - месечен
срок.
През 2014г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 312 частни наказателни дела, които е следвало да
бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г.
10 дела. През годината от общо за разглеждане 322 дела, съдът е
успял да свърши 317, от които 311 – 98%, в 3 – месечен срок. Освен
това в съда са постъпили и 78 частни наказателни дела по искания
за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са
приключени изцяло в 3 - месечен срок. Или общият брой на
постъпилите през годината частни наказателни дела е 390.
Срокове за разглеждане на делата.
Видно от статистическия отчет на Районен съд Кюстендил,
през 2017г. по отношение на 92 от несвършените през периода дела
е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 22
– от 3 до 6 месеца, по 24 – от 6 месеца до 1г. и по 26 – над 1г. По
отношение на 32 дела мотивите са изготвени след изтичане на 30 дневен срок.
Видно от статистическия отчет на Районен съд Кюстендил,
през 2016г. по отношение на 252 от несвършените през периода
дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото,
по 55 – от 3 до 6 месеца, по 28 – от 6 месеца до 1г. и по 10 – над 1г.
По отношение на 31 дела мотивите са изготвени след изтичане на
15 - дневен срок.
Видно от статистическия отчет на Районен съд Кюстендил,
през 2015г. по отношение на 178 от несвършените през периода
дела е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото,
по 32 – от 3 до 6 месеца, по 24 – от 6 месеца до 1г. и по 20 – над 1г.
По отношение на 13 дела мотивите са изготвени след изтичане на
15 - дневен срок.
Видно от статистическия отчет на Районен съд Кюстендил,
през 2014г. по отношение на 93 от несвършените през периода дела
е изтекъл срок до 3 месеца от първото образуване на делото, по 53
– от 3 до 6 месеца, по 26 – от 6 месеца до 1г. и по 19 – над 1г. По
отношение на 22 дела мотивите са изготвени след изтичане на 15 дневен срок.
2.в. Граждански дела, разглеждани от Районен
съд – Кюстендил по общия ред.
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През отчетната 2017г. в Районен съд Кюстендил са
постъпили за разглеждане общо 560 граждански дела по общия ред,
от които 558 новообразувани и 2 дела, продължаващи за
разглеждане под същия номер. Тези дела е следвало да бъдат
разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2016г. 252
броя дела.
През предходната 2016г. в Районен съд Кюстендил са
постъпили за разглеждане общо 536 граждански дела по общия ред,
от които 533 новообразувани и 3 дела, продължаващи за
разглеждане под същия номер. Тези дела е следвало да бъдат
разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2015г. 285
броя дела.
През 2015г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане общо 823 граждански дела, от които 796 новообразувани, 24 - получени по подсъдност и 3 дела,
продължаващи за разглеждане под същия номер. Тези дела е
следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в
края на 2014г. 348 броя дела.
През 2014г. в Районен съд – Кюстендил са постъпили за
разглеждане отново общо 823 граждански дела, от които 789 новообразувани, 27 - получени по подсъдност и 7 дела, върнати за
ново разглеждане от въззивния съд. Тези дела е следвало да бъдат
разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 346
броя дела.
През периода 2013г. – 2015г. постъпленията от този вид дела
в КРС са сравнително равномерни, като през 2016г. е констатирано
значително намаление, със запазване на броя и през 2017г.
Движение и разглеждане на делата.
През отчетната 2017г. Районен съд Кюстендил е следвало да
разгледа постъпилите 560 граждански дела заедно с останалите
несвършени в края на 2016г. 252 броя дела. Така пред него са
стояли за разглеждане общо 812 броя граждански дела по общия
ред, като през годината съдът е свършил 582 дела – 72%. В 3 месечен срок от тях са свършени 410 броя или 70%. В края на
отчетния период са останали несвършени 230 броя граждански
дела, или несвършените дела са намалени с 22 броя.
През 2016г. Районен съд Кюстендил е следвало да разгледа
постъпилите 536 граждански дела заедно с останалите несвършени
в края на 2015г. 285 броя дела. Така пред него са стояли за
разглеждане общо 821 броя граждански дела по общия ред, като
през годината съдът е свършил 569 дела – 69%. В 3 - месечен срок
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от тях са свършени 321 броя или 56%. В края на отчетния период са
останали несвършени 252 броя граждански дела, или несвършените
дела са намалени с 33 броя.
През 2015г. Районен съд Кюстендил е следвало да разгледа
новопостъпилите 823 граждански дела,
заедно с останалите
несвършени в края на 2014г. 348 броя дела. Така пред него са
стояли за разглеждане общо 1171 броя граждански дела, като през
годината съдът е свършил 843 дела – 72%. В 3 - месечен срок от
тях са свършени 587 броя или 70%. В края на отчетния период са
останали несвършени 328 броя граждански дела, или несвършените
дела са намалени с 20 броя.
През 2014г. Районен съд Кюстендил е следвало да разгледа
новопостъпилите 823 граждански дела, заедно с останалите
несвършени в края на 2013г. 346 броя дела. Така пред него са
стояли за разглеждане общо 1169 броя граждански дела, като през
годината съдът е свършил 821 дела – 70%. В 3 - месечен срок от
тях са свършени 566 броя или 69%. В края на отчетния период са
останали несвършени 348 броя граждански дела, или несвършените
дела са увеличени с 2 броя.
През периода 2014г. – 2017г. съдиите от гражданско
отделение на Районен съд Кюстендил са успели постепенно да
намалят броя на несвършените в края на годината дела от 348 на
230.
Постъпления по видове дела.
За периода 2014 – 2017г. в постъпленията по видове
граждански дела в Районен съд – Кюстендил не се забелязва
сериозна промяна, с отделни изключения. Постъпленията по видове
за отчетния период са както следва:
1/ Искове по Семейния кодекс, ЗЗДН, ЗСЛ и др. – 289
дела или 52%;
2/ Облигационни искове – 60 дела или 11%;
3/ Вещни искове – 28 дела или 5%;
4/ Делби и искове по ЗН – 25 дела или 4%;
5/ Установителни искове - 117 дела или 21%;
6/ Искове по КТ – 81 дела или 14;
И през тази година постъпленията на граждански дела
запазват в общи линии своята структура, като показателите са почти
идентични с тези от предходния отчетен период.
Срокове за разглеждане.
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Видно от статистическия отчет на Районен съд Кюстендил,
през 2017г. по отношение на 29 от несвършените през периода
граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото
образуване на делото, по 3 дела – от 3 до 5 години, по 21 – над 5
години. Болшинството от тези 21 дела са такива за делби, които са
внесени в архив най – вече заради неизпълнение на задължения за
заплащане на дължими разноски за в.л.
През 2016г. по отношение на 26 от несвършените през
периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от
първото образуване на делото, по 5 дела – от 3 до 5 години, по 22 –
над 5 години.
През 2015г. по отношение на 32 от несвършените през
периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от
първото образуване на делото, по 3 дела – от 3 до 5 години, по 21 –
над 5 години.
През 2014г. по отношение на 34 от несвършените през
периода граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от
първото образуване на делото, по 4 дела – от 3 до 5 години, по 21 –
над 5 години.
На всеки три месеца до Председателя на ОС Кюстендил се
изпраща информация за несвършилите граждански дела,
образувани преди 01.01.2014г. Както бе посочено, по – голямата
част от тях са внесени в архив по различни причини, най – вече
поради неизпълнение указания на съда от съответните страни.
2.в.а. Производства
Заповедно производство.

по

Глава

ХХХVІІ

ГПК

–

През 2017г. в Районен съд Кюстендил са образувани 1624
граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК, които са стояли за
разглеждане пред съда с несвършените в края на 2016г. 3 дела.
През годината съдът е успял да свърши 1624 от общо 1627 дела,
всички от които в 3 – месечен срок. В края на отчетния са останали
несвършени 3 дела.
През 2016г. в Районен съд Кюстендил са образувани 1440
граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК, които са стояли за
разглеждане пред съда с несвършените в края на 2015г. 3 дела.
През годината съдът е успял да свърши 1440 от общо 1403 дела,
всички от които в 3 – месечен срок. В края на отчетния са останали
несвършени 3 дела.
През 2015г. в Районен съд Кюстендил са образувани 1428
граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК, които са стояли за
разглеждане пред съда без несвършени в края на 2014г. дела. През
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годината съдът е успял да свърши 1425 дела, от които в 3 –
месечен срок 1384 – 97%. В края на отчетния са останали
несвършени 3 дела.
През 2014г. в Районен съд Кюстендил са образувани 1381
граждански дела по реда на чл.410 и 417 ГПК. Тези дела са стояли
за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края
на 2013г. 6 дела. През годината съдът е успял да свърши всички
1387 дела, при това 3 – месечен срок. В края на отчетния период
липсват несвършени дела.
В РС Кюстендил през периода 2014г. – 2016г. се наблюдава
относителна равномерност в постъпленията на този вид дела, като
през отчетната 2017г. се констатира увеличение. Абсолютно
идентичен процес се наблюдава и в данните на РС Дупница.Макар и
в двете районни съдилища да е налице значителен спад в
постъпленията в сравнение с периода 2010 – 2011г. / над 3000 дела
годишно/, този вид производства продължават да бъдат най –
многобройната група постъпления от дела за разглеждане в двете
районни съдилища, съответно 38.2 % в РС Дупница и 31.7% в РС
Кюстендил.
2.в.в. Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо
производство.
През 2017г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 40 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в
началото на периода дела са били 12, или всичко за разглеждане 52
броя дела. От тях са свършени 38 дела, от които 35 - в срок до 3
месеца, или 92%.
През 2016г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 59 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в
началото на периода дела са били 20, или всичко за разглеждане 79
броя дела. От тях са свършени 67 дела, от които 61 - в срок до 3
месеца, или 91%.
През 2015г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 63 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в
началото на периода дела са били 18, или всичко за разглеждане 81
броя дела. От тях са свършени 61 дела, от които 55 - в срок до 3
месеца, или 90%.
През 2014г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 55 броя дела по реда на член 310 ГПК. Висящи в
началото на периода дела са били 19, или всичко за разглеждане 74
броя дела. От тях са свършени 56 дела, от които 51 - в срок до 3
месеца, или 91%.
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По отношение на този вид дела през последните 4 години се
наблюдават сравнително равномерни постъпления, като са близки и
показателите относно свършени дела..
2.с. Административно наказатателни дела по ЗАНН,
разглеждани от Районен съд Кюстендил.
През отчетната 2017г. в Районен съд Кюстендил са
образувани 472 броя административно наказателни дела. Те са
стояли за разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени
в края на 2016г. 170 броя дела.
През 2016г. в Районен съд Кюстендил са образувани 415
броя наказателни административен характер дела. Те са стояли за
разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на
2015г. 86 броя дела.
През 2015г. Районен съд Кюстендил е образувал 335 броя
наказателни административен характер дела. Те са стояли за
разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на
2014г. 87 броя дела.
През 2014г. Районен съд Кюстендил е образувал 357 броя
наказателни административен характер дела. Те са стояли за
разглеждане пред съда заедно с останалите несвършени в края на
2013г. 124 броя дела.
През периода 2014г. – 2017г. се наблюдава постепенно
увеличение в постъпленията от този вид дела в Районен съд
Кюстендил.
В постъпленията през 2017г. на административно
наказателни дела могат да бъдат обобщени две основни групи образувани по жалби срещу НП, издавани от различни служби на
МВР – 239, 83 от които от КАТ, както и 35 срещу издавани от
Агенция „Митници”.
Движение и разглеждане на делата.
Както бе посочено по – горе, през отчетната 2017г. в Районен
съд Кюстендил са постъпили за разглеждане 472 наказателни
административен характер дела, които са стояли за разглеждане от
съда заедно с останалите несвършени през 2016г. 170 броя дела.
От подлежащите на разглеждане общо 642 нах дела през годината
в районния съд са свършени 507 броя дела – 79%. В края на 2017г.
са останали несвършени 135 дела, или броят им е намален с 35 бр.
От свършените 507 дела, 273 броя са свършени в
инструктивния 3 – месечен срок – 54%.
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През 2016г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 415 наказателни административен характер дела,
които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите
несвършени през 2015г. 86 броя дела. От подлежащите на
разглеждане общо 501 нах дела през годината в районния съд са
свършени 331 броя дела – 66%. В края на 2016г. са останали
несвършени 170 дела, или броят им е увеличен двойно.
От свършените 331 дела, 170 броя са свършени в
инструктивния 3 – месечен срок – 51%. 291 нах дела – 88% са
свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 40 броя дела
производството е прекратено. От общо свършените 331 дела,
потвърдени са атакуваните административни актове по 101 броя
дела – 31%, по 27 дела – 8%, те са изменени, отменени са актовете
по 163 броя дела – 49%, прекратени са производствата по 40 броя
дела – 12%.
През 2015г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 335 наказателни административен характер дела,
които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите
несвършени през 2014г. 87 броя дела. От подлежащите на
разглеждане общо 422 нах дела през годината в районния съд са
свършени 336 броя дела – 80%. В края на 2015г. са останали
несвършени 86 дела, или броят им е намален с 1.
От свършените 336 дела, 166 броя са свършени в
инструктивния 3 – месечен срок – 49%. 299 нах дела – 89% са
свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 37 броя дела
производството е прекратено. От общо свършените 336 дела,
потвърдени са атакуваните административни актове по 161 броя
дела – 48%, по 20 дела – 6%, те са изменени, отменени са актовете
по 118 броя дела – 35%, прекратени са производствата по 37 броя
дела – 11%.
През 2014г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане 357 наказателни административен характер дела,
които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите
несвършени през 2013г. 124 броя дела. От подлежащите на
разглеждане общо 481 нах дела през годината в районния съд са
свършени 394 броя дела – 82%. В края на 2014г. са останали
несвършени 87 дела, или броят им е намален с 37.
От свършените 394 дела, 216 броя са свършени в
инструктивния 3 – месечен срок – 55%. 316 нах дела – 80% са
свършени от съда със съдебен акт по същество, а по 78 броя дела
производството е прекратено. От общо свършените 394 дела,
потвърдени са атакуваните административни актове по 155 броя
дела – 39%, по 20 дела – 5%, те са изменени, отменени са актовете
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по 141 броя дела – 36, прекратени са производствата по 78 броя
дела – 20%.
През 2016г. и отчетната 2017г. постъпленията от този вид
дела постепенно се увеличават. Независимо от това, съдиите от
наказателно отделение на РС Кюстендил са успели да намалят
броя на несвършените в края на годината дела.
Постъпили за разглеждане дела от всички
категории. Натовареност на съдиите от Районен съд
Кюстендил.
Общи постъпления и разглеждане на делата.
По щатно разписание в Районен съд Кюстендил има 10
щатни бройки за съдии, като през почти целия отчетен период
съдът е работил в намален съдийски състав, по различни причини.
Съдиите са разпределени поравно в двете отделения – наказателно
и гражданско.
През отчетната 2017г. в Районен съд Кюстендил са
постъпили за разглеждане общо 5110 дела, които през годината е
следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в
края на 2016г. 633 дела. От стоящите пред съда за разглеждане
през годината общо 5743 броя дела, съдът е успял да свърши 5178
дела – 90%, като от тях 4578 дела са свършени в 3 - месечен срок,
което съставлява 88%. Със съдебен акт по същество са свършени
4418 дела – 85%, като в края на отчетния период са останали
несвършени 565 дела или броят на висящите дела е намален с 68.
През 2016г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане общо 4663 дела, които през годината е следвало да
бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2015г.
592 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината
общо 5255 броя дела, съдът е успял да свърши 4622 дела – 89%,
като от тях 4026 дела са свършени в 3 - месечен срок, което
съставлява 87%. Със съдебен акт по същество са свършени 3872
дела – 84%, като в края на отчетния период са останали
несвършени 633 дела или броят на несвършените дела е увеличен
с 41.
През 2015г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане общо 3801 дела, които през годината е следвало да
бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2014г.
545 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината
общо 4346 броя дела, съдът е успял да свърши 3754 дела – 86%,
като от тях 3155 дела са свършени в 3 - месечен срок, което
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съставлява 84%. Със съдебен акт по същество са свършени 3203
дела – 85%, като в края на отчетния период са останали
несвършени 592 дела или броят на несвършените дела е увеличен
с 47.
През 2014г. в Районен съд Кюстендил са постъпили за
разглеждане общо 3294 дела, които през годината е следвало да
бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г.
631 дела. От стоящите пред съда за разглеждане през годината
общо 3925 броя дела, съдът е свършил 3380 дела – 86%, като от
тях 2813 дела са свършени в инструктивния 3 - месечен срок – 83%.
Със съдебен акт по същество са свършени 2810 дела – 83%, като в
края на отчетния период са останали несвършени 545 дела или
броят на несвършените дела е намален с 86.
Може да бъде направен изводът, че за периода след 2014г. в
Районен съд Кюстендил се наблюдава значително увеличение в
общите постъпления от 3294 дела през 2014г. до 5110 през
отчетната 2017г. През 2015г. скокът в постъпленията е от 507 дела,
през 2016г. – с 862, през 2017г. – с нови 447 дела. Съдиите са
успели в голяма степен да ги компенсират, доколкото броя на
несвършените в края на отчетната година дела е увеличен едва с
20, сравнено с 2014г.
Както бе посочено по – горе в отчетния доклад, със свое решение
ВСС препоръча на административните ръководители на органите на
съдебната власт да извършат проверка на делата, образувани преди
01.01.2014г. и задължи горестоящите такива да извършват проверки
относно приключването на делата и преписките в разумни срокове.
Към 31.12.2017г. броят на несвършилите дела, образувани в
Районен съд Кюстендил преди 01.01.2014г., , е както следва:
1. Наказателни дела – 2 бр. Броят на наказателните дела,
образувани преди 01.01.2014г., е намален с 2, сравнено с
предходната година.
2. Граждански и административни дела – 8 бр., 4 от които са
образувани преди 01.01.2012г. 5 от тези 8 дела са за делба.
Броят на гражданските дела, образувани преди 01.01.2014г., е
намален с 20, сравнено с предходната година.
Натовареност на съдиите от Районен съд Кюстендил.
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Общата натовареност по щат на съдиите в Районен съд
Кюстендил през 2017г. е била 47.86 разгледани дела месечно, като
броят на свършените дела е 43.15 дела месечно.
Натовареността на гражданските съдии по щат е била 50.57
разгледани дела при свършени средно месечно 46.08 дела, а на
наказателните – съответно 45.15 дела и 40.22 дела.
Действителната натовареност общо възлиза на 56.30
разгледани дела месечно при свършени средно месечно 50.76 дела.
Общата натовареност по щат на съдиите в Районен съд
Кюстендил през 2016г. е била 43.79 разгледани дела месечно, като
броят на свършените дела е 38.52 дела месечно.
Натовареността на гражданските съдии по щат е била 45.43
разгледани дела при свършени средно месечно 40.63 дела, а на
наказателните – съответно 42.15 дела и 36.40 дела.
Действителната натовареност общо възлиза на 54.74
разгледани дела месечно при свършени средно месечно 48.15 дела.
Общата натовареност по щат на съдиите в Районния съд
през 2015г. е била 36.22 разгледани дела месечно, като броят на
свършените дела е 31.28 дела месечно.
Натовареността на гражданските съдии по щат е била 43.62
разгледани дела при свършени средно месечно 37.98 дела, а на
наказателните – съответно 28.82 дела и 24.58 дела.
Действителната натовареност общо възлиза на 44.35
разгледани дела месечно при свършени средно месечно 38.31 дела.
Общата натовареност по щат на съдиите в Кюстендилския
районен съд през 2014г. е била 32.71 разгледани дела месечно,
като броят на свършените дела е 28.17 дела месечно.
Натовареността на гражданските съдии по щат е била 43.02
разгледани дела при свършени средно месечно 37.12 дела, а на
наказателните – съответно 22.40 дела и 19.22 дела.
Действителната натовареност общо възлиза на 45.11
разгледани дела месечно при свършени средно месечно 38.85 дела.
Може да бъде направен извод за сравнително близки нива на
натоварване на съдиите от РС Кюстендил през периода 2014 –
2015г., като през първата година е била малко по – висока. През
отчетната 2017г. и предходната 2016г. увеличението в
постъпленията е довело до увеличаване степента на натоварване с
около 10 пункта по всеки от показателите.
2.d.Бюро за съдимост, съдебно изпълнение. Съдия
по вписванията.
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През 2017г. в бюрото за съдимост при РС Кюстендил са
издадени 6711 броя свидетелства за съдимост, както и 1519 броя
справки за съдимост.
През 2016г. в бюрото за съдимост при КРС са издадени 7260
броя свидетелства за съдимост, както и 1664 броя справки за
съдимост.
През 2015г. в бюрото за съдимост при КРС са издадени 6567
броя свидетелства за съдимост, както и 1478 броя справки за
съдимост.
През 2014г. в бюрото за съдимост при КРС са издадени 5996
броя свидетелства за съдимост.
В Съдебно изпълнителната служба при Районен съд
Кюстендил през 2017г. са постъпили 233 броя дела, като
несвършени към началото на годината са били 1788 дела.
В Съдебно изпълнителната служба при Районен съд
Кюстендил през 2016г. са постъпили 410 броя дела, като
несвършени към началото на годината са били 2010 дела.
В Съдебно изпълнителната служба през 2015г. са постъпили
261 броя дела, като несвършени към началото на годината са били
1 778 дела.
В Службата през 2014г. са постъпили 374 броя дела, като
несвършени към началото на годината са били 1 700 дела.
През 2017г. от съдия по вписванията при РС Кюстендил са
извършени общо 2300 вписвания, в това число – 215 броя ипотеки и
99 броя възбрани.
През 2016г. от съдия по вписванията при КРС са извършени
общо 5046 вписвания, в това число – 218 броя ипотеки и 286 броя
възбрани.
През 2015г. от съдия по вписванията при КРС са извършени
общо 5328 вписвания, в това число – 254 броя ипотеки и 200 броя
възбрани.
През 2014г. от съдия по вписванията при КРС са извършени
общо 4422 вписвания, в това число – 204 броя ипотеки и 249 броя
възбрани.
Кюстендилският районен има своя интернет страница http://krs-bg.eu/, на която се публикува необходима информация
относно разглежданите дела, съобщения, свободни работни места и
други, както и постановените съдебни актове, по реда на чл.64 ЗСВ.
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VІІ. Съпоставка между Районен съд Дупница и Районен
съд Кюстендил относно общи постъпления, натовареност,
разглеждане на делата и резултати от въззивен контрол.
Както вече бе посочено, през 2017г. в Районен съд Дупница
са постъпили за разглеждане общо 4650 броя дела, които е
следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в
края на 2016г. 736 броя дела. През годината в Районен съд
Кюстендил са постъпили за разглеждане общо 5110 броя дела,
които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите
несвършени в края на 2016г. 633 броя дела. И в двете районни
съдилища най – многобройни са постъпленията от дела по чл.410 и
чл.417 ГПК / заповедни производства/, съответно 38.2 % в РС
Дупница и 31.7% в РС Кюстендил.
През 2017г. съдиите от Районен съд Дупница са успели да
свършат 4796 от общо за разглеждане 5386 – 89%, от които в 3 месечен срок 4102 броя дела – 86%. Броят на останалите в края на
годината несвършени дела е 590, т.е. в сравнение с 2016г. те са
увеличен намалени със 146 дела.
През 2017г. съдиите от Районен съд Кюстендил са успели
да свършат 5178 от общо за разглеждане 5743 броя дела - 90%, от
които в 3 – месечен срок 4578 – 88%. В края на отчетния период са
останали несвършени 565 дела или техният брой е намален с 68.
От обжалваните и протестирани съдебни актове на РС
Дупница по наказателни дела, през 2017г. Окръжен съд Кюстендил
е потвърдил присъдите и решенията по 43.9% от делата, съответно
те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на
съда по 12% от делата. От обжалваните съдебни актове на РС
Дупница по граждански дела, Окръжен съд е оставил в сила
решенията по 56% от делата, съответно те са обезсилени по 1.8%
от делата. Или, през отчетната година Окръжният съд е потвърдил
средно 49.9% от актовете на РС Дупница по наказателни и
граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново
разглеждане средно 6.9% от тях.
От обжалваните и протестирани съдебни актове на РС
Кюстендил по наказателни дела, през 2017г. Окръжен съд
Кюстендил е потвърдил присъдите и решенията по 42.8% от делата,
съответно те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг
състав на съда по 14.2% от делата. От обжалваните съдебни актове
на РС Кюстендил по граждански дела, Окръжният съд е оставил в
сила решенията по 70% от делата, съответно те са обезсилени по
2.8% от делата. Или, през отчетната година Окръжният съд е
потвърдил средно 56.4% от актовете на РС Кюстендил по
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наказателни и граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане
за ново разглеждане средно 8.5% от тях.
От тези данни може да бъде направен извода, че през 2017г.
резултатите на съдите от двете районни съдилища са почти равни.
Съдиите от РС Кюстендил са разгледали по – голяма част от
стоящите пред тях дела / 90%/ , както и по – голяма част от тях в 3 –
месечен срок /88%/, в сравнение с колегите им от РС Дупница –
съответно 89% и 86% . Същевременно, и в двете съдилища е
налице намаление в броя на несвършените в края на годината
дела, като това в РС Кюстендил е в рамките на 68 дела, а в РС
Дупница – 146 дела.
Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на
осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд, то
работата на съдиите от РС Кюстендил превъзхожда с малко тази на
колегите им от РС Дупница – по отношение потвърдените и
оставени в сила съдебни актове. П отношение на отменените с
връщане за ново разглеждане и обезсилени такива, то резултати на
съдиите от РС Дупница през годината са малко по – добри.
През предходната 2016г. в Районен съд Дупница са
постъпили за разглеждане общо 4042 броя дела, които е следвало
да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на
2015г. 659 броя дела. През годината в Районен съд Кюстендил са
постъпили за разглеждане общо 4663 броя дела, които е следвало
да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на
2015г. 592 броя дела. И в двете районни съдилища най –
многобройни са постъпленията от дела по чл.410 и чл.417 ГПК /
заповедни производства/, съответно 29.7% за ДРС и 30.8% в КРС.
Доколкото същите се разглеждат почти изцяло в рамките на
годината и то в 3 – месечен срок, за да бъдат съпоставени в цялост
показателите на ДРС и КРС, то е желателно заповедните
производства да бъдат изключени от общите постъпления.
Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на
всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат
заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1204
постъпили, 1204 общо разглеждани, 1203 свършени, всички от които
в 3 – месечен срок/, то през 2016г. съдиите от Районен съд –
Дупница са успели да свършат 2762 от общо за разглеждане 3497 –
79%, от които в 3 - месечен срок 2153 броя дела – 78%. Броят на
останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни
производства/ в съда е 736, т.е. в сравнение с 2015г. този брой е
увеличен със 77 дела.
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Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на
всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат
заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1440
постъпили, 1443 общо разглеждани, 1440 свършени, всички от
които в 3 – месечен срок/, то през 2016г. съдиите от Районен съд –
Кюстендил са успели да свършат 3182 от общо за разглеждане
3815 броя дела - 83%, от които в 3 – месечен срок 2586 – 81%. В
края на отчетния период са останали несвършени 589 дела или
броят на несвършените дела е увеличен с 41.
От обжалваните и протестирани съдебни актове на ДРС по
наказателни дела, през 2016г. Окръжен съд - Кюстендил е
потвърдил присъдите и решенията по 61.1% от делата, съответно
те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на
съда по 8.3% от делата. От обжалваните съдебни актове на ДРС по
граждански дела, Окръжен съд е оставил в сила решенията по
61.3% от делата, съответно те са обезсилени по 2.3% от делата.
Или, през отчетната година Окръжният съд е потвърдил средно
61.2% от актовете на ДРС по наказателни и граждански дела, а е
отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 5.3%
от тях.
От обжалваните и протестирани съдебни актове на КРС по
наказателни дела, през 2016г. Окръжен съд – Кюстендил е
потвърдил присъдите и решенията по 57.4% от делата, съответно
те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на
съда по 7.4% от делата. От обжалваните съдебни актове на КРС по
граждански дела, Окръжният съд е оставил в сила решенията по
72.4% от делата, съответно те са обезсилени по 2.1% от делата.
Или, през отчетната година Окръжният съд е потвърдил средно
64.9% от актовете на КРС по наказателни и граждански дела, а е
отменил / обезсилил/ с връщане за ново разглеждане средно 4.7%
от тях.
От тези данни може да бъде направен извода, че през 2016г.
съдиите от КРС са разгледали по – голяма част от стоящите пред
тях дела / 89%/ , както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок
/87%/, в сравнение с колегите им от ДРС – съответно 84% и 85% .
Същевременно, и в двете съдилища е налице увеличение на броя
на несвършените в края на годината дела, като това в КРС е в
рамките на 41 дела, а в ДРС – 77 дела. Ако от общия брой на
постъпилите дела се изключат заповедните производства, то
показателите на съдиите от КРС отново са малко по – добри :
свършени са 83% от стоящите за разглеждане дела, като 81% от тях
в 3 – месечен срок. Показателите на съдиите от ДРС са съответно
79% и 78%.
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Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на
осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд, то
работата на съдиите от КРС превъзхожда с малко тази на колегите
им от ДРС – и по отношение потвърдените и оставени в сила
съдебни актове, и относно отменените с връщане за ново
разглеждане и обезсилени такива. Следва да се има предвид, че
резултатите от въззивния контрол през 2016г. визират работата на
съдиите от районните съдилища и през предходните години, когато
са разглеждани първоинстанционните дела.
За сравнение, през 2015г. в Районен съд Дупница са
постъпили за разглеждане общо 3594 броя дела, които е следвало
да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на
2014г. 668 броя дела. През годината в Районен съд Кюстендил са
постъпили за разглеждане общо 3801 броя дела, които е следвало
да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на
2014г. 545 броя дела. И в двете районни съдилища най –
многобройни са постъпленията от дела по чл.410 и чл.417 ГПК /
заповедни производства/, съответно 35.6% за ДРС и 37.5% в КРС.
Доколкото същите се разглеждат почти изцяло в рамките на
годината и то в 3 – месечен срок, за да бъдат съпоставени
обективно показателите на ДРС и КРС, то е желателно заповедните
производства да бъдат изключени от общите постъпления.
Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на
всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат
заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1262
постъпили, 1263 общо разгледани, 1263 свършени, 1261 от които в 3
– месечен срок/, то през 2015г. съдиите от Районен съд – Дупница
са успели да свършат 2340 от общо за разглеждане 2999 – 78%, от
които в 3 - месечен срок 1710 броя дела – 73%. Броят на останалите
в края на годината несвършени дела/ без заповедни производства/
в съда е 659, т.е. в сравнение с 2014г. този брой е намален с 8.
Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на
всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат
заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1428
постъпили, 1428 общо разгледани, 1425 свършени, 1384 от които в 3
– месечен срок/, то през 2015г. съдиите от Районен съд –
Кюстендил са успели да свършат 2329 от общо за разглеждане
2918 броя дела - 80%, от които в 3 – месечен срок 1771 – 76%. В
края на отчетния период са останали несвършени 589 дела или
броят на несвършените дела е увеличен с 44.
От обжалваните и протестирани съдебни актове на ДРС по
наказателни дела, през 2015г. Кюстендилският окръжен съд е
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потвърдил присъдите и решенията по 53.4% от делата, съответно
те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на
съда по 7.9% от делата. От обжалваните съдебни актове на ДРС по
граждански дела, Окръжен съд е оставил в сила решенията по
47.6% от делата, съответно те са обезсилени по 6.4% от делата.
Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е
потвърдил средно 50.5% от актовете на ДРС по наказателни и
граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново
разглеждане средно 7.15% от тях.
От обжалваните и протестирани съдебни актове на КРС по
наказателни дела, през 2015г. Кюстендилският окръжен съд е
потвърдил присъдите и решенията по 39.5% от делата, съответно
те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на
съда по 15.8% от делата. От обжалваните съдебни актове на КРС
по граждански дела, Кюстендилският окръжен съд е оставил в сила
решенията по 65.6% от делата, съответно те са обезсилени по 0.8%
от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд
е потвърдил средно 52.55% от актовете на КРС по наказателни и
граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново
разглеждане средно 8.3% от тях.
От тези данни може да бъде направен извода, че през 2015г.
съдиите от КРС са разгледали по – голяма част от стоящите пред
тях дела / 86%/ , както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок
/84%/, в сравнение с колегите им от ДРС – съответно 85% и 72% .
Същевременно, за поредна година съдиите от ДРС са успели да
намалят броя на несвършените дела / с 9 броя/, докато в КРС е
налице увеличение с 47 дела. Ако от общия брой на постъпилите
дела се изключат заповедните производства, то показателите на
съдиите от КРС отново са малко по – добри : свършени са 86% от
стоящите за разглеждане дела, като 84% от тях в 3 – месечен срок.
Показателите на съдиите от ДРС са съответно 85 и 82%.
Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на
осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд, то
работата на съдиите от КРС превъзхожда с малко тази на колегите
им от ДРС що се отнася до потвърдените и оставени в сила
съдебни актове. Съответно относно отменените с връщане за ново
разглеждане и обезсилени съдебни актове, показателите на
съдиите от ДРС са с малко по – добри от тези на колегите им от
КРС.
През 2014г. в Районен съд – Дупница са постъпили за
разглеждане общо 3409 броя дела, които е следвало да бъдат
разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г. 996
броя дела. От общо 4405 дела съдът е свършил 3737 броя дела –
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85 %, от които в 3 - месечен срок 2778 броя дела – 74%. В края на
отчетния период броят на останалите несвършени дела в съда е
668, т.е. в сравнение с 2013г. този брой е намален с 328 дела.
Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на
всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат
заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1184
постъпили, 1191 общо разгледани, 1190 свършени, всички от които
в 3 – месечен срок/, то през 2014г. съдиите от Районен съд –
Дупница са успели да свършат 2547 от общо за разглеждане 3214 –
79%, от които в 3 - месечен срок 1588 броя дела – 62%. Броят на
останалите в края на годината несвършени дела/ без заповедни
производства/ в съда е 667, т.е. в сравнение с 2013г. този брой е
намален с 322.
През 2014г. година в Районен съд – Кюстендил са
постъпили за разглеждане общо 3294 дела, които е следвало да
бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2013г.
631 дела. От общо 3925 броя дела съдът е свършил 3380 дела –
86%, като от тях 2813 дела са свършени в 3 - месечен срок – 83%. В
края на отчетния период са останали несвършени 545 дела или
броят на несвършените дела е намален с 86.
Ако от общия брой на постъпилите за разглеждане дела, на
всички дела за разглеждане и на свършили такива се изключат
заповедните производства по чл.410 и 417 ГПК / съответно 1381
постъпили, 1387 общо разгледани, всички от които свършени в 3 –
месечен срок/, то през 2014г. съдиите от Районен съд –
Кюстендил са успели да свършат 1993 от общо за разглеждане
2538 – 79%, от които в 3 - месечен срок 1426 броя дела – 72%.
Броят на останалите в края на годината несвършени дела/ без
заповедни производства/ в съда е 545, т.е. в сравнение с 2013г. този
брой е намален с 81 дела.
От обжалваните и протестирани съдебни актове на ДРС по
наказателни дела, през 2014г. Кюстендилският окръжен съд е
потвърдил присъдите и решенията по 29.1% от делата, съответно
те са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на
съда по 20.8% от делата. От обжалваните съдебни актове на ДРС
по граждански дела, Окръжен съд е оставил в сила решенията по
55.3% от делата, съответно те са обезсилени по 3.9% от делата.
Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд е
потвърдил средно 40.55% от актовете на ДРС по наказателни и
граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново
разглеждане средно 12.35% от тях.
От обжалваните и протестирани съдебни актове на КРС по
наказателни дела, през 2014г. Кюстендилският окръжен съд е
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потвърдил присъдите и решенията по 35% от делата, съответно те
са отменени с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда
по 11% от делата. От обжалваните съдебни актове на КРС по
граждански дела, Кюстендилският окръжен съд е оставил в сила
решенията по 67% от делата, съответно те са обезсилени по 1.9%
от делата. Или, през отчетната година Кюстендилският окръжен съд
е потвърдил средно 51% от актовете на КРС по наказателни и
граждански дела, а е отменил / обезсилил/ с връщане за ново
разглеждане средно 6.45% от тях.
От тези данни може да бъде направен извода, че през 2014г.
съдиите от КРС за разгледали по – голяма част от стоящите пред
тях дела / 86%/ , както и по – голяма част от тях в 3 – месечен срок
/83%/, в сравнение с колегите им от ДРС – съответно 85% и 74% .
Същевременно, за поредна година съдиите от ДРС са успели да
намалят с доста по – голям брой несвършените дела - 328, докато
намалението на този брой в КРС е 57 дела. Ако от общия брой на
постъпилите дела се изключат заповедните производства, то
показателите на съдиите от КРС отново са малко по – добри, като е
налице паритет по отношение на свършените дела – по 79%, а по
отношение на свършените в 3 – месечен срок дела съотношението
е 72% срещу 62% за колегите им от ДРС.
Що се отнася до качеството на съдебните актове с оглед на
осъществен въззивен контрол от страна на Окръжния съд, то
работата на съдиите от КРС превъзхожда тази на колегите им от
ДРС що се отнася до потвърдените и оставени в сила съдебни
актове. Съответно относно отменените с връщане за ново
разглеждане и обезсилени съдебни актове, показателите на
съдиите от КРС отново са по – добри от тези на съдиите от ДРС.
VІІІ. Извършени проверки в съдилищата от Кюстендилски
съдебен окръг.
През отчетната 2017г. в РС Дупница бе извършена тематична
планова проверка на Инспектората на ВСС, като бяха проверени
образуването и движението на наказателните дела през периода
2014 – 2016г. година. Същата приключи с изготвяне на акт за
резултати, с който бяха отправени няколко препоръки за
подобряване на организацията по движението на делата.
През отчетната година комисия в състав трима съдии от
Апелативен съд София, разглеждащи съответно наказателни,
граждански и търговски дела, извърши проверка за дейността на
съдиите от Окръжния съд през периода 01.01.2015 – 31.12.2016г.
Проверката приключи с изготвяне на съответен доклад, в който бяха
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посочени констатации във връзка с поставени пред Комисията 9
задачи.
През предходната 2016г. от съдии в Окръжния съд бяха
извършени комплексни проверки на наказателните отделения и
деловодства на двете районни съдилища, които приключиха с
изготвяне на съответни актове за констатации. В тях бяха отправени
конкретни препоръки за отстраняване на установените слабости.
Резултатите бяха изпратени до ръководителите на двете районни
съдилища, както и до Инспектората на ВСС. Освен това, в края на
годината в двете районни съдилища бе извършена тематична
планова проверка на Инспектората на ВСС. Същата бе относно
спазване на родовата подсъдност в производството по чл.390 ал.2
ГПК, като констатациите от нея са че постановяваните съдебни
актове са в съответствие със законовите разпоредби.
През 2015г. в трите съдилища от Кюстендилския съдебен
окръг от инспектори при Инспектората към ВСС бяха извършени
комплексни планови проверки по образуването, движението и
приключването на наказателни и граждански дела. Те приключиха
със съставяне на актове, в които бяха отразени констатациите,
установените слабости и пропуски, както и препоръки за тяхното
отстраняване.
През 2014г. в Окръжен съд Кюстендил бе извършен одитен
ангажимент за даване на увереност ОАУ – 1402. Фактическата
проверка бе извършена през периода 07.07 – 18.07.2014г. от старши
вътрешен одитор при Дирекция „Вътрешен одит” във ВСС. От
изготвения доклад е видно, че в Окръжен съд Кюстендил се спазват
действащите нормативни актове. Констатирани са и слабости, които
не оказват съществено влияние върху ефективността и
ефикасността на финансовите системи. Съответно са отправени и
конкретни препоръки за тяхното отстраняване.
Освен това, от страна на административното ръководство
на Окръжния съд се извършва непрекъснат мониторинг върху
дейността на двете районни съдилища, касаеща разглеждане на
делата в разумни срокове и спазване принципа на случайно
разпределение на делата, като на всеки 6 месеца се изготвят
обобщени доклади, представяни пред Председателя на Апелативен
съд София.
В заключение искам да изразява своята увереност, че
съдиите от Кюстендилския съдебен окръг са отлично подготвени,
добре мотивирани и в състояние да продължат своите усилия за
все по – бързо и качествено правораздаване.
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
/Мирослав Начев/
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