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И през отчетната 2012 година Врачанския окръжен съд бе
воден от обща воля за съдебна реформа с ясното съзнание за
усъвършенстване на работните процеси в съда, повишаване
ефективността в правораздаването и повишаване общественото
доверие към съдебната система.
Настоящият отчетен доклад е изготвен на основание чл.86,
ал.1, т.3, б."а" от Закона за съдебната власт и нагледно представя
работата на Окръжен съд Враца и районните съдилища в съдебния
район за 2012 година и е съобразен с указанията на ВСС.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.СЪДИИ
Щатната численост на магистратите във Врачанския окръжен съд
е 21 щатни бройки, от които 1 щ.бр. за административен ръководител и
председател на съда, 2 щ.бр. за заместник административен
ръководител и зам.председател на съда, 15 щ.бройки за съдии и 3
щ.бройки за младши съдии,като незаети към 01.01.2012г. са две
бройки – 1 щ.бр. в Наказателно отделение и 1 щ.бр. в Гражданско
отделение.
След приключване на обявените конкурси от ВСС за повишаване в
длъжност и за първоначално назначаване, с Решение на ВСС по
протокол №5/02.02.2012г. е назначена за съдия в наказателното
отделение, считано от 01.03.2012г. Петя Вълчева и с Решение на ВСС
по протокол № 8/08.03.2012г. е назначен Димитър Мирчев и встъпи в
длъжност на
04.07.2012г., като съгласно
направеното вътрешно
разпределение в съда разглежда граждански и търговски дела.
От м.юли 2012г. до настоящия момент, окръжния съд работи в
намален състав с 2 щатни бройки, тъй като с решение на ВСС по
протокол № 22/31.05.2012г. бяха освободени младшите съдии Вероника
Бозова и Елена Донкова съгласно чл.240 от ЗСВ, а одобрените нови
кандитати от ВСС ще встъпят в длъжност след като преминат
започнатото през м.септември 9-месечно задължително първоначално
обучение.
В Окръжен съд Враца са обособени три отделения - наказателно,
гражданско и търговско, в рамките на които работата на съдиите е
разпределена по състави.
И през изминалата година съдиите от наказателното отделение
продължиха да дават дежурства по график през почивните и празнични
дни.
2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Към 01.01.2012 г. във Врачански окръжен съд щатът на съдебните
служители е 44 броя, а реално заетият към тази дата е от 43 съдебни
служители и една незаета щатна бройка за длъжността "съдебен
секретар".
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Със заповед № 368/01.07.2012г. незаетата щатна бройка за
длъжността "съдебен секретар" бе трансформирана в длъжност
"съдебен статистик".
През 2012г. един служител напусна, а един беше пенсиониран.
Проведоха се два конкурса - за съдебен статистик и за съдебен
деловодител "Регистратура". В резултат на проведените конкурси от
01.11.2012г. бяха назначени съдебните служители Мариана Тошева за
съдебен
статистик
и
Йоана
Робова
като
съдебен
деловодител"Регистратура".
От 12.12.2012г. Геновева Чиренска бе освободена от длъжността
"съдебен деловодител" поради пенсиониране. От същата дата, чрез
преминаване от друг орган на съдебната власт, бе назначена Албена
Петрова като съдебен деловодител.
Със заповед № 79/20.02.2012г. на административния ръководителпредседател на съда и в изпълнение на решение на ВСС по протокол
№ 7/16.02.2012г. за приемане на нов Класификатор на длъжностите в
администрацията по чл.341 от ЗСВ се трансформираха наличните по
щата на съда длъжности, съобразно с него.
Служителите при Окръжен съд Враца работят в екипност и на
принципа на взаимозаменяемост. Администрирането на книжата по
делата, подлежащи на изпращане за разглеждане в по-горните
инстанции, се извършва коректно, без връщането им за отстраняване на
недостатъци.
3.СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
Към настоящия момент ръководството на съда счита, че с
попълването на свободните 2 щатни бройки за младши съдии,
кадровата обезпеченост е достатъчна за качествено и срочно
правораздаване
и
за
изпълнение
на
всички
съпътстващи
организационни дейности и не се налага увеличение на щатната
численост както на магистратите, така и на съдебните служители.
4.СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Утвърдената със заповед № № 371/03.07.2012г. нова структура на
администрацията на Окръжен съд Враца е съобразена с разпоредбите
на Правилника за администрацията в районните, окръжните,
административните, военните и апелативните съдилища и с
изискванията на Класификатора за длъжностите в администрацията по
чл.341 от ЗСВ и включва: съдебен администратор, административен
секретар, съдебни помощници, обща администрация, с обособена
дирекция : „Финансова дейност и снабдяване, стопанисване и
управление
на
съдебното
имущество”
и
специализирана
администрация, с обособени служби: "Съдебни секретари", "Съдебно
деловодство", „Регистратура” и „Регистратура за класифицирана
информация”.Така
утвърдената
структура
изцяло
покрива
организацията на работа в съда.
5.РАБОТА НА ОТДЕЛНИТЕ ЗВЕНА ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА
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Администрацията на съда е разделена на обща и специализирана.
Общата администрация в своята цялост подпомага дейността на
административното ръководство на съда. Финансовата и счетоводната
дейност на съда изцяло беше организирана и съобразена с
нормативните изисквания и принципите за законосъобразно и
целесъобразно разходване на бюджетните средства в рамките на
утвърдената за 2012г. бюджетна сметка на съда. Независимо от
големите ограничения в съда през изминалата година бе създадена
много добра финансова дисциплина и не беше
допуснато
незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на средства.
Разходваните през 2012г. суми от бюджетната сметка на ОС Враца
се разпределят както следва:
• 67.5% за работни заплати на съдии и съдебни служители;
• 7.8% по параграф „Други възнаграждения и плащания на
персонала”;
• 17.2% осигуровки;
• 6.2% по параграф „Текуща издръжка”;
• 1.3% по параграф „Придобиване на ДМА”.
Приходите по бюджета на съда за 2012г. възлизат на 251 685 лева,
като 97.8% са приходи от държавни такси.
Приходи от лихви по текущи банкови сметки възлизат на 188 лева.
• Приходите от конфискувани депозити и гаранции са 1 338 лева.
• Приходи от глоби – 1 000 лева.
• Приходи от възстановени от страните разноски по дела – 3 065
лева.
Увеличението на приходите през 2012 година с 4 107 лева спрямо
предходната година е показателно за обема на свършената работа от
съдиите и служителите, както и за приноса им във формирането на
приходите на съдебната система и подобряване на събираемостта им.
Дейността на специализираната администрация, организирана в
отделни служби, е изцяло насочена към подпомагане и осигуряване
осъществяването на основната дейност на съда - правораздаването.
През отчетната 2012г. година няма промяна в броя на съдебните
състави и следователно, не е променян броя на съдебните
деловодители от служба „Съдебно деловодство”. В „Гражданското
деловодство” са три състава, обслужвани от три съдебни деловодители.
В „Търговско деловодство” е един състав, обслужван от двама съдебни
деловодители и един съдебен деловодител към фирмено отделение. В
„Наказателно деловодство” са трима съдебни деловодители и един
началник служба "Деловодство" и работят с 7 наказателни съдии.
Дейността на служба „Съдебни секретари” е организирана
оптимално, съобразно нуждите и спецификата на работа в съда. Всички
секретари, по предварително утвърден за месеца график, влизат в
съдебните заседания с всеки един от съдебните състави и изготвят
своевременно протоколите от съдебните заседания, като голяма част от
протоколите се обработват още в деня на заседанието.
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В обобщение може да се каже, че служителите от
администрацията на съда работиха през цялата 2012 година отговорно
и при максимална натовареност, което беше оценено при годишното им
атестиране от комисията, извършила атестирането. От подлежащите на
атестиране към 30.11.2012г. по посочените в чл.183 от ПАРОАВАС
критерии, 37 получиха оценка 1 –„отличен”- изпълняват изключително
ефективно работата си, значително над изискванията за длъжността, 4ма получиха оценка 2 – „много добър” - редовно изпълняват
задълженията си над изискванията за длъжността. Въпреки, че бяха
постигнати отлични резултати от голям брой съдебни служители,
поради липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт,
само 4 служители бяха повишени в ранг.
6.КВАЛИФИКАЦИЯ НА МАГИСТРАТИ И СЛУЖИТЕЛИ
В Окръжен съд Враца работят високо квалифицирани магистрати
с дългогодишен опит. С ранг "съдия във ВКС и ВАС" са 12 магистрати и
5-ма с ранг "съдия АС". Съдия Агнеса Ставарова в качеството си на
Административен ръководител-председател на окръжния съд е
участвала в провежданите срещи на председателите на съдилищатамодели и съдилищата-партньори, осъществявани по проекта
"Усъвършенстване на работните процеси в съда", финансиран от
Фондация "Америка за България". През отчетната година съдия
Ставарова бе включена в работна група към ВСС за разработване на
проект за изменение на Правилника за администрацията в районните,
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища
/ПАРОАВАС/, която група продължава дейността си и към настоящия
момент. Съдия Ставарова е
участвала в мултидисциплинарно
обучение на полицаи, прокурори и съдии по теми, засягащи трафика на
хора, организирано от Национална комисия за борба с трафика на хора
и в семинар-дискусия на тема "Борба срещу организираната
престъпност", както и в организирания от Министерство на
правосъдието семинар на
тема: "Етика на магистратите". Съдия
Снежана Наумова в качеството си на говорител на съда е участвала в
обучение на тема "Работа с медиите" организирано от екип на
Програмата за развитие на съдебната система.Същата е участвала и в
семинар на
тема "Етика на магистратите" както и в
мултидисциплинарно обучение на полицаи, прокурори и съдии по теми,
засягащи трафика на хора, организирано от Национална комисия за
борба с трафика на хора. Съдия Рената Хальова и съдия Татяна
Александрова са участвали в обучение по проект "Повишаване на
капацитета на българските съдии по прилагане на правилата на
Европейското конкурентно право".Съдия Татяна Александрова и през
изминалата година продължи да участва в организираните от ПРСС
мероприятия като член на Комитета за оценка изпълнението на проекта
"Усъвършенстване на работните процеси в съда", както и участие в
представяне на втория План за подобряване на работата на
съда.Същата е участвала и в семинари на тема"Разследване на
корупцията в съдебната система и антикорупционни мерки, "Етика на
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магистратите".Съдия Александрова е участвала и в Работна група по
Закона за изменение и допълнение на ЗСВ в частта електронно
правосъдие, организирана от Министерството на правосъдието.Съдия
Ренаха Хальова е участвала в семинари на тема "Приложение на
Семейния кодекс при действащото европейско законодателство",
Преюдициално запитване - необходимият диалог между националните
юрисдикции и Съда на ЕС", "Хартата на основните права в ЕС и
присъединяването на ЕС към ЕКПЧОС", "Право на интелектуална
собственост;защита
на
търговските
марки-граждански
и
административно-правни аспекти.Проблеми, свързани с прилагането на
ЗТМГО", "Свободно движение на лица в ЕС", така също е участвала в
организирания от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО)
семинар в град Лисабон, Португалия на тема "Европейски задължения
за издръжка".Съдия Хальова е участвала като лектор към Националния
институт на правосъдието на семинара за задължителна квалификация
на съдии при повишаването им от районно на окръжно ниво Гражданско право и процес, както и на семинари за повишаване на
квалификацията на българските магистрати по право на Европейския
съюз. С решение на комисия "Международно правно сътрудничество"
към ВСС съдия Хальова бе включена в състава на проектния екип на
Европейската мрежа на съдебните
съвети (ЕМСС) "Правосъдие,
общество и медии" и взе участие и в третата среща по проекта, която се
състоя през м.февруари 2012 г. в гр.Хага. Съдиите от търговското
отделение Росица Иванова,Радослава Симеонова и Цветана
Михайлова
участваха в семинарите "Несъстоятелност.Актуална
практика на ВКС", , "Обучение по основни счетоводни познания и
практики за съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност" както и в
семинара "Практика на ВКС по кодекса за застраховането". Съдия
Веселка Иванова е участвала в семинара на тема "Финансови и
счетоводни познания при разследването на стопански престъпления",
както и в организирания от Министерство на правосъдието семинар на
тема"Трафик на хора".Съдия Христина Михайлова е участвала в
семинари на тема "Противодействие на престъпността, свързана с
незаконна търговия, посегателство и трафик на културни ценности, част
от културното наследство на република България" и "Финансови и
счетоводни познания при разследване на стопанските престъпления",
както и участие в кръгла маса на тема "Задължителното участие на
защитник и уточняване на механизма при допускане на правна помощ по
чл.94 от НПК" организирана от Националното бюро за правна
помощ.Съдия Евгения Симеонова е участвала в семинари на тема
"Новата концепция за дееспособността, съобразена с принципите и
регламентацията на чл.12 от Конвенцията на ООН за правата на хората
с увреждания" и "Заповедно производство по ГПК и принудителното
изпълнение в ЕС".Съдия Пенка Петрова е завършила дистационно
обучение на тема "Призоваването в гражданския процес". Съдия Петя
Вълчева е участвала
в семинарите за Задължителна
текуща
квалификация на съдии при повишаването им от районно на окръжно
ниво както по "Наказателно право", така и по "Гражданско право".
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Съдия Димитър Мирчев е участвал в семинарите от курса за
Задължителна начална квалификация на новоназначени съдии по
Граждански процес" и "Наказателен процес".Младши съдия Илина
Златарева взе участие в Международното състезание между школите
за съдебно обучение в Европа, което се проведе в гр.Букурещ с участие
на младши магистрати от седемнадесет европейски държави.
По
отношение
квалификацията
на
служителите
от
администрацията на съда следва да се отбележи, че в по-голямата си
част служителите са с дългогодишен опит и съответно с много добра
професионална подготовка.
През 2012г., с цел да повишат квалификацията си, служителите са
участвали в обучителни програми, организирани от Националния
институт на правосъдието.Анелия Пеевска и Малина Гладнишка са
участвали в семинар на тема "Съдебно сътрудничество по граждански
дела", Лилия Николаева и Валя Първанова са участвали в семинари
на тема "Съдебно сътрудничество по наказателни дела" и
"Стресоустойчивост и управление на времето". Камелия Иванова е
участвала в семинарите "Работа по наказателни дела" и "Съдебноадминистративно обслужване на граждани". Стоянка Атанасова и Ваня
Атанасова са участвали в семинар на тема "Работа по граждански
дела",като Ваня Атанасова е участвала и в семинар"Работа по
наказателни дела". Във
връзка с обработване на документи,
съдържащи класифицирана информация Марияна Симеонова,Ваня
Атанасова, Анжела Кръстева и Мариета Ценова са посетили семинар
на тема"Защита на класифицираната информация в съдебната
система". Останалите служители, заявили участие по избрани от тях
теми, не са били одобрени за обучение от НИП, предвид предходни
участия в обучителните програми на института.
Със своята нелека ежедневна работа, магистратите и съдебните
служители от Окръжен съд Враца през отчетната година се стремяха
да допринесат за повишаване на общественото доверие и за промяна в
положителна насока на оценките за съдебната система.
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖНИЯ СЪД
1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА
През 2012г. на производство пред Окръжния съд са стояли за
разглеждане 1 838 броя дела, от които 171 броя, останали несвършени
в края на 2011г. Постъплението на отделните видове дела, подсъдни на
Окръжния съд през годината бе следното:
а) граждански дела
През 2012г. са постъпили 1 048 броя граждански дела, включващи
първоинстанционни такива и въззивни, частно-граждански дела първа и
втора инстанция, жалби за бавност, търговски и фирмени дела.
б) наказателни дела
През отчетната година са постъпили общо 619 броя наказателни
дела, включващи наказателни общ характер дела, въззивни наказателни
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дела, частни наказателни дела първа и втора инстанция, частни
наказателни дела-разпити, наказателно-административен характер по
чл.78а от НК и ВНАХД.
2.БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА
През 2012г. в Окръжния съд са свършени 1 666 броя дела, като
към 31.12.2012г. останалите несвършени са 172 броя дела. Цифровото
им изражение по видове дела е както следва:
• граждански дела - свършени 1 050 броя, останали висящи 148
броя производства;
• наказателни дела - свършени 616 броя, останали висящи 24
броя производства;
• фирмени дела - свършени 37 броя.
Към обема съдебни актове, постановени от Окръжния съд, ще
следва да бъдат включени и решенията за вписване на промени на
обстоятелства, подлежащи на такова вписване, съгласно текстове на
ТЗ, които са 69 броя, както и тези, постановени по делата за
несъстоятелност, които за 2012г. са 37 броя.
3. СРЕДНА
ДЕЛАТА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

НА

РАЗГЛЕЖДАНЕ

НА

Средната продължителност на разглеждане на делата в Окръжен
съд Враца, от момента на постъпването до приключването им със
съдебен акт, е отразена в таблици №1 и №2.

Таблица №1

Гр.д.
І инст.
/мес./

Ч.гр.д.
І инст.
/мес./

Гр.д. възз.
Инстанция
/мес./

Ч.гр.д. възз.
инст.
/мес./

търговски дела
/мес./

4.33

1.00

2.37

1.07

6.37
Таблица №2

НОХДела (месечно)
с
присъда

прекратени
по
споразумен
ие

прекратен
и по други
причини

частни
наказателни
дела
І инстанция
(месечно)

4.38

1.22

1.43

1.03

въззивни
наказателни
дела
(месечно)

частни
наказателни
дела въззивна
инстанция
(месечно)

1.55

1.05

Анализът на цифровата информация в тези таблици показва, че
средната продължителност на разглеждане на гражданските дела първа
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инстанция е в рамките на 4.33 месеца, а на гражданските дела въззивна
инстанция – 2.37 месеца. Що се отнася до частно-гражданските дела І
инстанция, те са приключвали до 1 месец, а тези от въззивната
инстанция, съответно за 1.07 месеца. Средната продължителност на
приключване на разгледаните през годината търговски дела, в които са
включени и делата по несъстоятелност, е в рамките на 6.37 месеца.
Изводът е, че най-голяма продължителност на разглеждане имат
търговските дела, следвани от гражданските дела първа инстанция.
Анализът на средната продължителност на разгледаните от
Окръжния съд наказателни производства показва, че най-бързо са
приключвали частно-наказателните дела І инстанция - 1.03 месеца,
следвани от частно-наказателните дела въззивна инстанция - 1.05
месеца и въззивните наказателни дела - 1.55 месеца. Общият характер
дела, приключили с присъди през 2012г., са със средна
продължителност на разглеждане от 4.38 месеца, прекратените по
споразумение НОХД – 1.22 месеца, а тези, прекратени по други
причини, са приключвали в рамките на 1.43 месеца.
В срок до 3 месеца за отчетния период са приключили 93% от
свършените дела, което в цифрово изражение е 1 551 броя.
В сравнение с предходните две години, резултатите от работата
ни през отчетната 2012г. по граждански дела І инстанция показват
увеличение на бързината, като те са приключвали в 3-месечния
инструктивен срок в рамките на 83% спрямо 80% за 2011г. и 72% за
2010г. При въззивните граждански дела ІІ инстанция за отчетния
период се наблюдава запазване бързината на приключвалите в срок до
3 месеца дела - 93 %.
За отчетния период се наблюдава значително увеличаване броя
на постъпилите за разглеждане търговските дела спрямо предходните
две години - 107 броя дела, от които 66% от свършените дела са
приключвали в срок до 3 месеца спрямо 45 % за 2011 и 2010 г.
През 2012г. е налице тенденция на устойчивост на броя на
постъпилите за разглеждане наказателни дела и се запазва процентът
на приключилите в 3-месечния инструктивен срок дела - 97 %.
Бързината на разглеждане и приключване на отделните видове
дела, подсъдни на Окръжния съд през годината, бе обект на обсъждане
от съдиите.
Анализът на причините за отлагане и забавяне на
първоинстанционните граждански и търговски дела показва, че найчесто те са следните:
• трудности при призоваването на страни от отдалечени географски
райони и от Столицата;
• поставянето на допълнителни въпроси към изслушани експертни
заключения и назначаването на нови експертизи;
• забавяне изготвяне на експертизи;
• традиционно бавно и с многократни отлагания се развиват
производствата по Закона за отнемане в полза на държавата на
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незаконно придобито имущество, поради усложнената фактическа
обстановка и голям материален интерес;
• производствата с много страни и участници в процеса;
• искания за продължаване на срокове по чл.63 от ГПК/най-често за
внасяне на държавни такси и депозити за вещи лица/, когато ищци
са държавни учреждения /НАП,Агенция за приватизация и
следприватизационен контрол, Държавен фонд "Земеделие"/
• непрецизност на удостоверяванията, извършвани от призовкарите
при връчване на книжа на търговци, свеждаща се до това, че често
не се разграничават хипотезите на чл.50, ал.2 и 4 от ТЗ/лицето е
напуснало адреса или връчителят не намира достъп до
канцеларията или не намира някой, който е съгласен да получи
съобщението/. Тези пропуски препятстват съда в преценката за
процесуалното действие, което следва да бъде извършено/да
приложи книжата като редовно връчени в хипотезата на ал.2 или
да разпореди залепване на уведомление в хипотезата на ал.4/,
което налага повторно изпращане на книжата.
За отчетния период в наказателното отделение няма отчетени
просрочени съдебни актове.
Причините за отлагане на първоинстанционните наказателни
дела, които съдиите изтъкват, в обобщен вид са следните:
• по молба на договорен или служебен защитник, основаваща се на
служебна ангажираност по друго дело, в друг съд или поради
заболяване на защитника;
• по молба на подсъдимия поради заболяване с прилагане на
болничен лист – изключително рядко;
• поради неявяване на свидетели, редовно призовани за съдебното
заседание при наличие на уважителни причини за неявяването им;
• поради неявяване на редовно призовани свидетели без
уважителни причини – с приложение разпоредбата на чл.271, ал.11
НПК и постановяване на принудително довеждане;
• поради нередовно призоваване на подсъдими или свидетели –
ненамирането им на посочените в обвинителния акт адреси и
връщане на призовките ненадлежно оформени, което налага
тяхното издирване;
• поради неявяване на вещи лица по уважителни причини –
ангажирани по други дела в други съдилища;
• поради необходимост от събиране на допълнителни доказателства
за изясняване на фактите по делото, относими към предмета на
доказване – допускане на нови свидетели и най-вече, допускане на
допълнителни или нови експертизи.
При ежемесечните отчети на отложените първоинстанционни
наказателни дела не се констатират причини за отлагане по вина на
съдията-докладчик. Необходимостта от отлагане на делото за събиране
на допълнителни доказателства не би могла да се основава на
неподготвеност на съдията-докладчик по делото, а по-скоро на
непълнотата на досъдебното разследване, на наведени нови хипотези в
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хода на съдебното производство, които разширяват предмета на
доказване и подлежат на изследване чрез събиране на допълнителен
доказателствен материал.
Съдът има и прилага утвърдени правила за работа, водещи до
преодоляване причините
за отлагане на делата, както и до
подобряване работата на съда и достигане на бързина в
правораздаването. Разработени и утвърдени от административния
ръководител-председател на съда са Правила за случайно
разпределение на делата, План и времеви стандарти за управлението и
движението на делата.
Съдът следва ясно разписани
приоритети и правила за
постигането им. Определя и планира организационни мерки и следи за
развитието им. Вследствие на това се подобриха отделни показатели
от работата на съда като: намалени срокове за разглеждане на делата,
повишено качество на съдебните актове, прецизира се назначаването
на съдебните експертизи.
Със заповед на административния ръководител-председател на
съда бе създадена работна група в Окръжния съд, която актуализира
механизмите за управление на делата и времевите стандарти,
ползвайки съществуващите добри практики за срочно съдопроизводство
в съответствие с вида и сложността на делото, като правилата са
утвърдени, внедрени и оповестени на интернет-страницата на съда. По
Плана за управление на делата и времевите стандарти е определен
механизъм за наблюдение на администрирането им и контрол по
спазването на стандартите. Утвърдени са и стандарти за обслужване на
документооборота по делата.
И през 2012г. продължи създадената в съда практика,
ръководителите на отделения да извършват месечен преглед на
движението на делата и да докладват на административния
ръководител. Служба "Деловодство" от своя страна извършва месечен
преглед на спрените, оставени без движение и ненасрочените през
предходния месец дела и уведомява съдебния администратор, който
обобщава информацията и изготвя доклад до административния
ръководител за анализиране на информацията и предприемане на
действия за спазване на времевите стандарти за срочност при
насрочване и разглеждане на делото, и изготвяне на мотивите.
Ежемесечно при констатиране на нарушение съдиите дават лични
обяснения за причините, довели до допускането му. Също така при
констатирани нарушения се вземат необходимите мерки и се налагат
дисциплинарни наказания.
При така въведената процедура за контрол на висящите и спрени
производства, и контрол за срочността на изготвените актове,
забавянията по администриране на делата и постановяване на
съдебните актове е сведено до минимум, и в резултат е запазена
тенденцията за решаване на делата в срокове, регламентирани с
времевите стандарти в съответствие с процесуалните закони.
Осигурен е пълен електронен архив на всички постановени актове
по делата и автоматично следене на изтичащите срокове (за
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изпълнение разпореждането на съда, за възражения, за обжалване на
актове).
С оглед избягване слабостите, допуснати в досъдебното
производство и съдебната практика, за еднаквото приложение на
закона, системно се провеждат на окръжно и регионално ниво и
съвместно с прокуратурата заседания, на които се анализират
причините, водещи до бавен процес.
Окръжен съд Враца, като част от съдебната система, има воля и с
реални действия води политика за създаване на организация на
работата, относно преодоляване на факторите водещи до забавен
процес.
В Окръжния съд се провеждат ежемесечни съвещания по
отделения, където се отчитат отложените дела по състави, акцентира се
на задълбочената предварителна подготовка на делата за отстраняване
на всички пропуски, които биха довели до бавен процес.
В обобщение считам, че във Окръжен съд Враца няма случай за
немотивирано отлагане на делата.
ІІІ.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ

НА

ПОСТЪПЛЕНИЯТА

ЗА

1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА
През отчетната година в Окръжния съд са постъпили за
разглеждане 1 667 броя дела спрямо 1 689 броя за 2011г. и 1 653
броя за 2010г. Или, за 3-годишния изследван период за делата,
постъпили в Окръжния съд, се наблюдава намаление с 22 броя дела
спрямо 2011г. , а спрямо 2010г. се наблюдава незначително увеличение
на делата за разглеждане.
От статистическите данни и годишния отчет за постъпилите дела
за разглеждане от Окръжен съд Враца за последните три години могат
да бъдат направени следните изводи:
а) ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:
Брой постъпили граждански дела за тригодишен период
1072
1200

1048

993
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200
0
2010г.

2011г.

2012г.

Сравнителният анализ за 3-годишния период на постъпленията на
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гражданските дела показва, че през 2012г. са постъпили 1 048 броя
граждански дела и спрямо предходната 2011г. се наблюдава намаление
с 24 броя дела, а спрямо 2010г. бележи увеличение с 55 броя дела.
За 2012г. най-голям е бил делът на постъпилите искове по ТЗ - 73
броя спрямо 68 броя за 2011г. и 46 броя за 2010г.
На второ място по постъпление са облигационните искове, които
през 2012г. са 72 броя и в сравнение с предходните две години се
наблюдава увеличение на този род дела, съответно 63 броя за 2011г. и
56 броя за 2010 г.
На следващо място по постъпление са искове по СК, при които се
наблюдава значително намаление спрямо предходните години - 43 броя
за 2012г. спрямо 71 броя за 2011г. и съответно 65 броя спрямо 2010г.
При делата за търговска несъстоятелност се наблюдава
увеличение на делата спрямо 2011г. , а спрямо 2010г. се
запазва
постъплението от този род дела, като през 2012г. са постъпили 23 броя
дела, спрямо 15 броя дела за 2011г. и 23 броя за 2010 г.
б)НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:
Брой постъпили наказателни дела за тригодишен период
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2012г.

Сравнителният
анализ
за
3-годишния
период,
касаещ
постъплението на наказателните дела, показва
тенденция на
устойчивост спрямо предходната 2011г., а спрямо 2010г. се наблюдава
намаление с 41 броя дела. През 2012г. са постъпили 619 броя
наказателни дела спрямо 617 броя за 2011г. и 660 броя за 2010г.
Постъплението на НОХД за същия период показва тенденция на
устойчивост спрямо предходната година, като през 2012г. са постъпили
74 броя дела спрямо 77 броя за 2011г., а спрямо 2010 година се
наблюдава увеличение с 28 броя дела от този вид.
В табличен вид постъплението на граждански, наказателни и
търговски дела през 2012г. изглежда така:
Таблица № 3

от тях
несвършени от
предходен
период (бр.)

процентно *
съотношение

брой дела за
разглеждане

новообразу
вани
(бр.)

Наказателни

640

619

21

3.3%

Граждански

1050

941

109

10.48 %

Търговски

148

107

41

27.7 %

видове дела

*Процентното съотношение показва несвършените от предходния
период дела спрямо всичко за разглеждане дела за отчетния период.
2. БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА І ИНСТАНЦИЯ
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до 3 мес

наказателни

фирмени

висящи

През 2012г. в Окръжния съд са свършени 753 броя дела
граждански и наказателни І инстанция, включващи и фирмените такива,
като към 31.12.2012г. са останали несвършени 96 броя дела.
Цифровото им изражение по видове дела е както следва:
• свършени са 209 броя граждански дела, от тях приключилите в
3-месечен срок са 174 броя дела и останали висящи 29 броя
производства;
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•

•
•

•

свършени са 34 броя частни граждански дела,като всичките са
приключили в 3-месечен срок, останало несвършено 1 брой
производство;
свършени са 95 броя търговски дела, приключили до 3 месеца 63 броя и останали висящи 53 броя производства;
свършени са 377 броя наказателни дела, от тях приключили в
срок до 3 месеца - 363 броя дела и останали нерешени
производства - 13 броя;
свършени са 37 броя фирмени дела, които са приключили в
срок до 3 месеца.

През 2012г. са решени по същество 199 броя граждански дела І
инстанция,68 броя търговски и 317 броя наказателни.
За отчетния период са прекратени граждански дела І инстанция 71 броя, от които по споразумение - 5 броя и съответно 66 броя - по
други причини.
Прекратените наказателни дела за 2012г. са 60 броя, от които 31
броя са приключили със споразумение, 11 броя са върнати за
доразследване и 18 броя са прекратени по други причини.
Средната
действителна натовареност
на съдиите по
постъпили дела за 2012г. е 8.03 броя за месец.
Действителната средномесечна натовареност по свършени
дела от един съдия в Окръжен съд Враца на база 12 месеца през
2012 са 7.28 броя за месец.
Свършените през изминалата година 752 броя дела І инстанция
граждански и наказателни дела се разпределят по видове както следва:
а) Граждански дела:
• Искове по СК - общо 48 броя, от тях 15 броя дела за
произход и за осиновяване 29 броя;
• Облигационни искове - 81 броя;
• Несъстоятелност - 16 броя;
• Искове по ТЗ - 74 броя;
• Други граждански дела І инстанция - 117 броя;
• Фирмени дела - 37 броя.
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Свършени граждански дела 1-ва инстанция за 2012г.
48
37
Искове по СК

Облигационни
искове
Несъстоятелност

81

Искове по ТЗ

117

Други граждански
дела I-ва
инстанция
Фирмени дела

16

74

б) Наказателни дела:
• НОХД - 71 броя;
• ЧНД (условно предсрочно) - 132 броя;
• Реабилитация - 4 броя;
• Кумулация - 14 броя;
• Други дела - 20 броя;
• НЧД от досъдебното производство - 135 броя;
• Адм.нак.дела - 1 броя.

Свършени наказателни дела 1-ва инстанция за 2012г.
71
1

НОХД
ЧНД - условно
предсрочно
Реабилитации

132
Кумулации
Други дела

135

НЧД от ДП

4
20

14

16

НАХД

3. БРОЙ НА ОБЖАЛВАНИТЕ АКТОВЕ
През 2012г. са обжалвани общо 170 броя дела І инстанция, от тях:
• наказателни - 38 броя;
• граждански - 74 броя;
• търговски - 58 броя.
С потвърден съдебен акт са 27 броя наказателни дела, 38 броя
граждански и 25 броя търговски дела.
Изменени са били актовете по 15 броя наказателни дела, 12 броя
граждански дела и 5 броя търговски дела.
Отменени са били актовете по 3 броя наказателни дела, 11 броя
граждански дела и 7 броя търговски дела.
Сравнителният анализ на приключилите І инстанция граждански
дела в тримесечен срок за тригодишния анализиран период показва, че
е налице увеличаване бързината по гражданските дела, приключвали
в тримесечен срок - 83% спрямо 80% за предходната 2011г. и 72 % е
спрямо 2010г.
През изминалата година се наблюдава значително подобряване
бързината на делата по несъстоятелност, приключвали в инструктивния
тримесечен срок, спрямо предходните две години, като за 2012г. е
81.25% спрямо 38.24 % за 2011г. и 27.27 %.
При делата по исковете по ТЗ също се наблюдава подобряване
на бързината по приключването им в тримесечния срок
спрямо
предходните 2011 и 2010 година, като за 2012г. е 86.49% спрямо 81.43%
за 2011г. и 58.33% за 2010г.
Подобряване бързината на приключвалите в тримесечен срок
дела през отчетната година се наблюдава и при делата по
Облигационните искове, като за 2012г. в инструктивния тримесечен срок
са приключили 59.26 %, спрямо 47.62 % за 2011г
4. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ
ДЕЛА - І ИНСТАНЦИЯ.

ПО ПОСТЪПИЛИ И СВЪРШЕНИ

От направения анализ за тригодишния период и от цифровата
информация в Таблица № 4 се налага изводът, че средната месечна
натовареност на съдиите при разглеждане на граждански дела І
инстанция се наблюдава намаление на показателя по постъпилите
производства, като за 2012г. е 3,19 броя, спрямо 3,67 броя за 2011г. и
увеличение спрямо 2010г. Средната месечна натовареност по свършен
брой граждански І инстанция дела на 1 съдия за 2012г. е 2,56 броя,
спрямо 2,95 броя за 2011 и 1,93 броя, които цифри показват, че и по
този показател е налице намаление спрямо предходната година и
увеличение спрямо 2010г.
По отношение на наказателните дела І инстанция през отчетната
година се наблюдава също намаление на средната месечна
натовареност на един съдия, както по постъпили, така и по свършен
брой дела спрямо предходните две години,съответно 4,65 броя за
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2012г. спрямо 5,49 броя по наличен брой дела и 4,49 за 2012г. спрямо
5,33 броя за 2011г. средна натовареност по свършен брой дела.
Таблица № 4

Вид дела
Граждански и
търговски
І инстанция
Наказателни
І инстанция

средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
наличен брой дела
2010г.
2011г.
2012г.

средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
свършени брой дела
2010г.
2011г.
2012г.

2.87

3.67

3.19

1.93

2.95

2.56

4.77

5.49

4.65

4.68

5.33

4.49

5. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През отчетната година са образувани 74 броя дела от общ
характер. Анализът на наказателните дела от общ характер, които са
постъпили през 2012г. показва, че най-голям е относителния брой на
постъпленията по Глава VІ - Престъпления против стопанството - 20
броя дела, следвани от
общоопасни престъпления - 17 броя,
престъпления против собствеността - 14 броя, престъпления против
личността - 11 броя, престъпления против дейността на държавни
органи и обществени организации - 10 дела и престъпления против
финансовата и данъчно-осигурителната системи - 2 дела.
Сравнителният анализ на постъпленията по различните глави от
НК за последните три години е както следва:
По глава ІІ от НК - престъпления против личността - през 2012г. са
постъпили 11 броя дела спрямо 10 броя за 2011г. и 7 броя за 2010г. За
отчетния период са свършени 11 броя дела, от тях 9 броя са
приключили в 3-месечен срок. Този род дела бележат устойчивост в
сравнение с 2011 г. и намаление на постъпленията от този вид дела в
сравнение с 2010г.
По глава V от НК - престъпления против собствеността - през
отчетната година при този вид дела се наблюдава незначително
увеличение спрямо предходните години, като за 2012г. са постъпили 14
броя, спрямо 12 броя за 2011г. и 8 броя за 2010г. Свършени са 13 броя
дела, от които в 3-месечен срок са приключили 10 броя.
По глава VІ от НК - престъпления против стопанството- за
отчетната 2012г. се наблюдава значително увеличение на този вид
дела, като за 2012г. са постъпили 20 броя дела, спрямо 6 броя за
2011г. и 3 броя за 2010г. Със съдебен акт са приключили 18 броя, от
които 15 броя в рамките на 3-месечния инструктивен срок.
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По глава VІІ от НК - престъпления против финансовата и данъчноосигурителната системи - през 2012г. са образувани 2 броя дела за
престъпления против финансовата и данъчно-осигурителната системи,а
за предходната 2011г. е било образувано - 1 брой от този род
производство.
По глава VІІІ от НК - престъпления против дейността на
държавните органи и обществените организации, постъплението за
2012г. е 10 броя, за 2011г. - 18 броя и за 2010г. 8 броя. Изводът е, че
през 2012г. постъплениято от този вид дела са значително намалели в
сравнение с предходна 2011г. и увеличение в сравнение с 2010г. Със
съдебен акт са приключили 10 броя дела, от тях 8 броя в рамките на 3месечния инструктивен срок.
По глава Х от НК - престъпление против общественото
спокойствие - за отчетната 2012г. няма постъпление от такъв род дела.
По глава ХІ от НК - общоопасни престъпления - през 2012г.са
постъпили 17 броя дела спрямо 27 броя за 2011г. и 20 броя за 2010г.
Постъпленията от този вид дела са значително намалели в сравнение с
предходните две години, като през годината са приключили
производствата по 19 броя дела, от които 17 броя в тримесечен срок.
Постъпление на НОХД по видове престъпления за тригодишния период
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Общо за отчетната година в Окръжен съд - Враца са постъпили 74
броя наказателен общ характер дела спрямо 77 броя за 2011г. и 46
броя за 2010г. От всички свършени наказателни общ характер дела 83%
са приключили в тримесечен срок.
През 2012г. във Окръжен съд Враца са образувани 2 броя дела за
престъпления, квалифицирани като корупционни. С разпореждане на
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основание чл. 29, ал.2 от НПК производството е прекратено и делото е
изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който
да го разгледа, а производството по другото дело не е приключило и
продължава и към момента.
В Окръжния съд през отчетната година са внесени обвинителни
актове и са образувани 2 броя дела, квалифицирани като дела със
значим обществен интерес. Производствата и по двете дела са
приключили с постановяване на присъда. Осъдени са 3 броя лица,на
които е наложено наказание "лишаване от свобода" . Постановените
присъди не са влезли в сила, тъй като същите са атакувани с жалби
пред Софийски апелативен съд и към момента няма произнасяне от
горната инстанция.
През отчетния период на 2012г. с влезли в сила присъди са
приключили 53 броя наказателни общ характер дела, по които са
осъдени 70 броя лица.
В Окръжен съд Враца през 2012г. са
постановени 3 броя
оправдателни присъди спрямо 2 броя за 2011г. и 1 брой за 2010г.
Оправдани са 3 лица.
От постъпилите 74 броя НОХД са прекратени и върнати за
доразследване общо 11 броя първоинстанционни дела, от които 8 бр. с
разпореждане по реда на чл.249, ал.1 вр.с чл.248, ал.2 НК и 3 бр. с
протоколно определение от съдебно заседание – по реда на чл.288,
ал.1, т.1 НПК.Всички дела са върнати поради допуснати съществени
процесуални нарушеноия, които са били отстраними и са довели до
ограничаване процесуалните права на обвиняемия или други
участниците в процеса.
От статистиката по отношение броя на върнатите на Окръжна
прокуратура дела за доразследване, може да се направи извода,че
спрямо предходните две години се наблюдава значително увеличение
като за 2012г. са 11 броя, спрямо 4 броя за 2012г. и 8 броя за 2010г.
Основните нарушения, заради които делата са връщани в
предходен стадии са:
• допуснати пороци в обвинителния акт – противоречия между
обстоятелствената и заключителната част на обвинителния акт,
липса на съществени елементи от обвинението или на факти от
предмета на доказване, по които лицето би следвало да се
защитава, неточност или липса на юридическа квалифкация на
обвинението в заключителната му част;
• нарушено право на защита на обвиняем чрез участие на адвокат,
за който са били налице пречките по чл.91 ал.3 НПК;
• извършени процесуално следствени действия по привличане или
предявяване на обвинение извън срок по чл.234 НПК;
• нарушени права на пострадалите – чл.75, ал.2 НПК – неуведомени
за образуваното наказателно производство, неразяснени права и
неотразено при разпита им дали желаят или не да им бъдат
предявяване материалите от досъдебното производство.
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В някои случаи, /според мен неправилно/ са прекратявани и
връщани наказателни дела за нарушение по чл.246, ал.2 пр.последно
НПК затова, че в обвинителния акт не е отразено кои са смекчаващите
или отегчаващи вината на обвиняемия обстоятелства или липса на
подробно описание на доказателствените материали, на които се
основава обвинението.
В заключение следва да се обобщи, че наказателната колегия на
Окръжен съд Враца е имала за разглеждане през отчетната година
общо 391 броя дела І инстанция, от тях са свършени 377 броя, като в
3-месечен срок са приключили 366 броя, което представлява 97%.
Така представеният процент показва висок коефициент на ефективност
в дейността на наказателната колегия при съда.
През 2012г. са постъпили 105 броя искания за разрешение за
използване на СРС, като са издадени 104 броя разрешения за
използване на СРС и е постановен 1 отказ.
Изготвени и получени до настоящият момент ВДС - 30 броя.
В сравнение с предходните години се наблюдава запазване броя
на исканията за издаване на разрешения за използване на СРС спрямо
2011г. и значително е намалял броя на исканията спрямо 2010 г., като
за 2012г. е 105 броя, спрямо 106 броя за 2011г. и 516 броя за 2010 г.
ІV. ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
През 2012г. в Окръжен съд Враца са стояли за разглеждане 740
броя въззивни граждански дела, в т.ч. въззивни частно граждански дела
ІІ инстанция, от които 676 броя новопостъпили и 64 броя останали
несвършени от предходния период.
В сравнение с предходните години се наблюдава намаление на
постъплението на въззивните граждански дела, като за 2012г. са
постъпили 445 броя, за 2011 г.- 476 броя дела и за 2010г. - 448 броя
дела.
От всички, стоящи на разглеждане 503 броя въззивни граждански
дела, производствата са приключили по 447 броя,от които в тримесечен
срок са приключили - 417 броя, като по 255 броя дела съдебният акт на
І-та инстанция е оставен в сила, по 78 броя дела решението е изменено
от части, а по 61 броя дела решенията на районните съдилища са
изменени и е бил постановен нов съдебен акт от въззивната инстанция.
По 7 броя производства решението е обезсилено, а по 46 броя дела
производствата са прекратени от въззивната инстанция.
Съдебните състави при гражданско и търговско отделение на
окръжния съд сочат следните най-често допускани грешки и причини,
дали основание за отмяна, изменение или непълнота на постановените
първоинстанционни съдебни актове.
• нарушаване на материалния закон.
• неправилна преценка на доказателства и липса на анализ на
същите.
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• липса или непълен доклад на делото и най-вече в частта за
разпределяне на доказателствената тежест.
• неправилни
изводи
относно
разпределянето
на
доказателствената тежест в самото решение.
• неправилна правна квалификация.
• неправилно ценене доказателствената сила на различните
счетоводните документи в отношенията между търговци.
През отчетната година в Окръжния съд са постъпили за
разглеждане 230 броя частни граждански дела ІІ инстанция, спрямо
271 броя за 2011г. и 222 броя за 2010г. Или, за 3-годишния изследван
период при делата от този род се наблюдава значително намаление с 41 броя дела спрямо 2011г., а спрямо 2010г. има незначително
увеличение - с 8 броя. Приключили са производствата по 227 броя
ч.гр.дела ІІ инстанция, като са останали несвършени в края на отчетния
период производствата по 9 броя.
Анализът на причините за отлагане на въззивните граждански
производства показа, че най-често те са следните:
• приложение на разпоредбата на чл.266 ГПК в хипотезите на
ал.2 и ал.3, поради непрецизен или непълен доклад на делото в
първата инстанция;
• неправилно конституиране на страните в процеса и лишаване
от участие на необходими другари;
• нередовно призоваване и несвоевременно връчване на книжа
на страни от отдалечени географски райони и от Столицата;
• представянето на медицински документи за внезапни
заболявания;
• администриране
на
първоинстанционните
дела
без
произнасяне по искания за поправка на очевидна фактическа
грешка или за допълване на решенията.
През 2012г. са образувани общо 239 броя въззивни наказателни
дела, от които 157 броя въззивни наказателни дела и 82 броя частни
наказателни дела ІІ инстанция.
От стоящите пред наказателните съдии за разглеждане 167 броя
въззивни наказателни производства, от които 10 броя от предходния
отчетен период, със съдебен акт са приключили производствата по158
броя. От тях в тримесечния инструктивен срок са приключили 154 броя
или в процентно изражение - 97 %, който показател се запазва в
сравнение с предходните две години.
Резултатите от въззивната проверка на обжалваните и
протестирани първоинстанционни присъди, постановени от районните
съдилища, са следните: по 95 броя дела присъдата е била потвърдена,
по 10 броя наказанието е намалено, по 10 броя дела присъдата е
изменена поради други промени в наказателната част, по 1 брой
присъдата е отчасти отменена и делото е върнато за ново разглеждане,
по 19 броя дела присъдата е отменена изцяло и върнати за ново
разглеждане, по 16 броя дела присъдата на І инстанция е отменена
изцяло и произнесена нова присъда, а по 5 броя дела производствата
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са били прекратени, по 2 броя дела наказанието е увеличено. Към
31.12.2012г. са останали несвършени 9 броя въззивни наказателни
производства.
В заключение следва да се отбележи, че през настоящата година
е увеличен значително броя на потвърдените първоинстанционни
съдебни актове спрямо предходната 2011г.
Най-често допусканите нарушения от районните съдилища, довели
до отмяна, изменение или непълнота на постановените съдебни актове
по реда на проведения инстанционен контрол и като основна причина
за отмяна на първоинстанционни съдебни актове и връщане на делото
за ново разглеждане, това е допускането на съществени процесуални
нарушения по смисъла на чл.348, ал.3 НПК във всичките му хипотези,
доведи до ограничаване правото на защита на някоя от страните в
процеса и които могат да бъдат отстранени при новото разглеждане на
делото.Такива нарушения, констатирани при инстанционния контрол са:
• липсата на доказателствен анализ и обсъждане на
противоречията в доказателствения материал – нарушение по
чл.305, ал.3, изр.2 НПК,равняваща се на липса на мотиви;
• констатирани противоречия в мотивната част или между мотиви
и идпозитив на присъдата – не позволява да се извърши
проверка каква е била волята на решаващия съд;
• непроизнасяне с присъдата по всички повдигнати с частната
тъжба обвинения.
• като основна причина за отмяна на първоинстанционния
съдебен акт и постановяване на нов или изменението му, това е
неправилното приложение на материалния закон. Много често
това се дължи на:
• неправилна правна квалификация на деянието в резултат на
неправилно възприети фактически положения – случаи на
оправдателни
присъди,
при
наличие
на
достатъчно
дотазателства обосноваващи осъдителни такива или обратно,
по-тежко квалифицирано престъпление, налагощо изменение в
по-леко;
• Неправилна преценка на наличните обстоятелства, обуславящи
размера на наказанието – водещи до изменение на присъдата в
наказателната част.
За преодоляване на тези недостатъци, административният
ръководител
на
Окръжния
съд
своевременно
уведомява
административните
ръководители-председатели
на
районните
съдилища за предприемане на мерки и отстраняване на пропуските.
Наред с това в специална папка в съда се отделят нередовните жалби и
дела с допуснати пропуски при администрирането.
През 2012г. по постъпилите частни жалби и протести в Окръжния
съд са образувани 82 броя частни наказателни дела ІІ инстанция. От
тях са приключили производствата по 81 броя, всичките в 3-месечен
срок. В края на отчетния период останали несвършени от този род дела
- 1 брой.
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Сравнителният
анализ
за
3-годишния
период,
касаещ
постъплението на въззивни наказателни дела показва, че спрямо
предходната 2011г. се наблюдава увеличение на постъпилите за
разглеждане дела, като за 2012г. са 239 броя спрямо 230 броя за 2011г.
и намаление спрямо 2010г.
По отношение причините за отлагане на въззивните наказателни
производства, съдиите сочат следните :
• отсъствие на жалбоподател-подсъдим или неговия защитник по
уважителни причини /представен болничен лист или служебна
ангажираност на защитника/ и изрично заявено желание за
участие във въззивното производство;
• неявяване на надлежно уведомен служебен защитник от
първата инстанция, при задължителна защита – изключително
честа хипотеза;
• злоупотреба
с
правото
на
защита
и
процесуална
недисциплинираност на страните – едва пред въззивната
инстанция подсъдимия заявява, че си е ангажирал защитник,
който обаче се оказва, че не е уведомен за съдебното
заседание или е ангажиран по друго дело;
• искания за събиране на допълнителни доказателства, които не
са направени в жалбата, но са от значение за изясняване на
делото от фактическа страна;
• даване на обяснения от подсъдимите за първи път пред
въззивната инстанция, в които се излагат факти и
обстоятелства, подлежащи на проверка чрез събиране на
допълнителни доказателства;
• проблеми с призоваването на допълнително допуснати
свидетели.
От изготвените месечни справки за отложените дела и
проведените месечни събрания на тази тема по нито едно отложено
дело не беше констатирана вина за отлагането му на доладчика или
друг член от състава.
Като обобщение може да се каже, че причините за забавено
разглеждане както на първоинстанционните, така и на въззивните дела
се дължат изцяло на обективни причини, свързани с призоваването на
участниците в процеса, с неявяването им по уважителни причини, както
и много често със злоупотреба с правото на защита – ангажиране или
смяна на защитници в последния момент преди заседанието.
Какво е било процентното съотношение на изцяло отменените съдебни
актове в отделните районни съдилища в съдебния окръг, спрямо броя
на общообжалваните такива се вижда от таблица № 5.
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Таблица № 5

Бяла Слатина

отменени съдебни актове по
граждански дела в %
2010 г.
2011 г.
2012 г.
5,00
32,56
20,34

отменени съдебни актове по
наказателни дела в %
2010 г.
2011 г.
2012 г.
20,00
20,00
25,00

Враца

13,74

16,24

17,65

26,92

19,48

13,64

Козлодуй

26,19

17,39

7,14

33,33

33,33

41,18

Мездра

14,61

23,33

9,30

26,66

13,64

38,10

Оряхово

15,38

30,43

16,67

43,48

9,00

29,41

районен съд

Горните констатации по отделните видове дела са взети от
статистическите отчети, съдържащи информация за приключените пред
окръжния съд като въззивна инстанция обжалвани дела за 2012г.
Анализирайки данните по тази таблица, се налага изводът, че за
РС- Враца е налице устойчивост по отношение на отменените съдебни
актове по граждански дела за 2012г. спрямо предходната 2011г., а за
всички останали районни съдилища от съдебния район се наблюдава
значително подобряване на този показател, като за РС - Мездра е
9,30% спрямо 23,33 % за 2011г.,следван РС - Оряхово е 16,67 %
спрямо 30,43% спрямо за 2011г. Намаляване процентът на отменените
граждански дела за 2012г. спрямо предходната 2011г. се наблюдава и
при РС Бяла Слатина - 20,34 % спрямо 32,56 % за 2011г. За РС
Козлодуй се наблюдава подобрение на този показател като за 2012г. е
7.14% спрямо 17.39% за 2011г. и 26.19% за 2010г.
По отношение на отменените съдебни актове по наказателни дела
от Окръжния съд като въззивна инстанция се налага изводът, че през
2012г. се наблюдава подобрение по този показател за РС- Враца 13,64 % спрямо 19,48 % за 2011г. и 26,92 % за 2010г. При останалите
районни съдилища от окръга се наблюдава влошаване на показателя по
отношение на отменените съдебни актове, което е по-значително за РС
Мездра, като за 2012г. е 38,10% спрямо 13,64% за 2011г., следван от
РС Оряхово - 29,41% спрямо 9,00% за предходната 2011г. и РС Козлодуй - 41,18% спрямо 33,33 % за 2011г. и 2010 г. При РС Бяла
Слатина се наблюдава увеличаване на броя на отменените актове по
наказателните дела като за 2012г. е 25% спрямо 20 % за предходните
две години.
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V.

БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ВЪЗЗИВНИ
ПРОИЗВОДСТВА,
РЕЗУЛТАТИ
ОТ
КАСАЦИОННАТА
ПРОВЕРКА, ИЗВОДИ.

От годишния отчет за работата на Окръжния съд се установява, че
през отчетния период са обжалвани производствата по 122 броя
граждански дела въззивна инстанция и 19 броя частно граждански дела
ІІ инстанция или общо 141 броя.
През годината изцяло са били отменени по реда на касационния
контрол производствата по 16 броя дела граждански дела ІІ инстанция.
Изменени са съдебните актове по 4 броя дела въззивна инстанция, а
изцяло са потвърдени съдебните актове по 127 броя дела, от тях по 109
броя граждански дела въззивна инстанция и по 18 броя частно
граждански дела ІІ инстанция.
През 2012г. в Окръжния съд са обжалвани 9 броя наказателни
дела въззивна инстанция. За отчетния период от касационната
инстанция са потвърдени 6 броя съдебни акта и са отменени 3 акта.
Тук обаче следва да се посочи, че една част от тези актове са
постановени от предходни години, но са се върнали през отчетната, а
все още има невърнали се от горните инстанции постановени и
обжалвани или протестирани съдебни актове през 2012г.
Отчитайки горното, считам, че относителният дял на отменените
изцяло от касационната инстанция производства е малък в сравнение с
общия брой на постановените от съда съдебни актове и показва
постигнато добро ниво на качество на работата на съдиите. Независимо
от това, отменителните касационни решения на ВКС са били предмет на
обсъждане в работата на отделните състави - граждански и
наказателни, като са правени съответните изводи за допуснатите грешки
по приложението на материалния и процесуалния закон.
Средната месечна натовареност по гражданските дела въззивна
инстанция спрямо общия брой дела, подлежащи на разглеждане, е била
5,61 броя, а спрямо броя на свършените дела - 5,11 броя.
Средната натовареност на съдиите по наказателните дела
въззивна инстанция е била съответно 2,96 броя спрямо общия брой
дела, стоящи за разглеждане и 2,85 броя спрямо броя на свършените
дела.
Тези цифри и информацията, извлечена от таблицата по-долу,
показват, че спрямо предходната 2011 година по гражданските дела
въззивна инстанция средната натовареност бележи намаление както по
наличен брой дела, така и по свършени дела, а при наказателните дела
от този род през изминалата година се наблюдава леко увеличение на
средната натовареност,
както по наличен брой дела, така и по
свършени такива.

26

Таблица № 6

вид дела
Граждански
ІІ инстанция
Наказателни
ІІ инстанция

средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
наличен брой дела
2010г.
2011г.
2012г.

средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
свършени брой дела
2010г.
2011г.
2012г.

4,75

6,04

5,61

4,21

5,58

5,11

3,23

2,68

2,96

3,10

2,57

2,85

VІ. СГРАДЕН ФОНД
През 2012г няма промяна в сградния фонд на съда, тъй като и
тя премина под знака на световната инокомическа криза и наложената
от нея рестриктивна политика на икономии. Бюджетната сметка на ОС
Враца бе намалена драстично в сравнение с предходните години и това
доведе до невъзможността да бъдат извършени предвидените основни
ремонти в пълен обем в сградата на Съдебната палата.
Следва да отбележа, че в началото на 2012г. отправих до
Министерство на правосъдието предложение с искане да съдейства
с оглед правомощията му по чл.388 от ЗСВ, за реконструкция на
вътрешната
електрическа
инсталация
и
изграждане
на
пожароизвестителна такава в сградата на Съдебна палата Враца, като
предвиди и стартира съответните процедури, както и за направа на
топлоизолация на 1 540кв.м. подпокривно пространство на
сградата, реконструкция на покрива от 54 кв.м. на пристройката към
Съдебната палата и обособяване на два нови кабинета. За
съжаление стартирането на процедурите се забави във времето с оглед
необходимостта от изготвяне на инвестиционни проекти от страна на
Министерството, тъй като предложените ремонтни дейности попадат в
обхвата на дейностите, свързани с извършване на основен ремонт по
смисъла на Закона за устройство на територията и въпреки
предоставените им от ОС Враца стари и нереализирани до момента
проектни документации и технически спецификации стартирането на
процедурите бе отложено за настоящата календарна година.
Оптимизирането на условията на работа на съдиите и служителите
се извършваше в рамките на наличните финансови средства. Така през
2012г., с оглед създаване на прилични условия на труд на магистратите
и служителите и подобряване визията на съдебните кабинети и
канцеларии, бяха подменени 4 броя врати – три на кабинети на
магистрати и една на канцеларията на служба „Архив”.
VІІ. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
По отношение на техническото оборудване през 2012г. съдът
разполага с 3 броя сървъра, както и с достатъчно компютърна техника,
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принтери и копирни машини, като на разположение на съдиите и
служителите в окръжния съд са били самостоятелни компютърни
конфигурации. В тази връзка и за осигуряване на безпроблемна
ежедневна работа на съда, отправих искане до ВСС за отпускане на
средства за подмяна на 20 от 45-те морално остарели компютърни
конфигурации, за да разполага съдът със съвременни компютърни
конфигурации, както и с оперативен резерв от такива, в случай на
нужда. С решение в края на годината ВСС отпусна средства и след
проведена обществена поръчка по реда на ЗОП бяха закупени 20 бр.
нови компютърни конфигурации, които към настоящия момент се
инсталират на работните места.
С оглед предприемане на адекватни мерки за постигане на
отдавна желаната визия за функционална и техническа обезпеченост на
съдебния процес и за осигуряване на пълен електронен архив на
делата, което да гарантира съхраняване на информацията по тях при
възникване на пожар, наводнения, други бедствени положения или
изгубването им от горните инстанции и в изпълнение на целите,
заложени в Плана за действие през 2012г. отправих съответното искане
и ВСС отпусна средства, с които закупихме два високоскоростни скенери
за документи, с които служба „Регистратура” конвертира огромния обем
информация, постъпваща в съда на хартиен носител, с което вече
разполагаме с пълно електронно копие на всяко образувано в съда
дело.
Съдът разполага с 3 броя лаптопа, от които с два работят
съответно съдебният администратор и съдебните секретари, а третият
лаптоп е инсталиран в Заседателната зала и е на разположение на
магистратите от съда.
През годината продължи работата на съдиите и служителите с
текстообработваща програма Word, специализирания счетоводен
софтуер и правно-информационния програмен продукт АПИС, от който
ползваме – 6 модула Право, Практика, Процедури, Време, Финанси и
Европейско право, които са с нови, усъвършенствани функционалности.
Правно – информационните продукти са в мрежови вариант и са
достъпни от всички работни места.
В три съдебни зали е инсталирана система за звукозапис на
съдебните заседания, което улеснява работата на съдебните секретари
и гарантира на участниците в съдебното производство точно
възпроизвеждане на техните показания.
Зала № 1 и № 2 са оборудвани с озвучителни системи и електронни
табла.
През 2012г. Окръжен съд Враца улесни достъпа до съдебна
информация за слабовиждащи и незрящи хора, благодарение на
внедрения софтуерен продукт за синтез на реч Speechlab 2.0.,
безвъзмездно предоставен ни от ПРСС, който е инсталиран в
Адвокатската стая на съда, като съдебните секретари са обучени за
работа с него, за да могат да подпомагат гражданите при ползването му.
Чрез този гласов модулатор на съдебните книжа слабовиждащи,
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незрящи и неграмотни хора имат възможността да се запознават с
актовете на съда, постановени по дела, по които те са страни.
През 2012г. продължи използването на САС “Съдебно
деловодство” за регистрация и управление на гражданските и
наказателните дела, която програма значително облекчава работата на
деловодителите и осигурява възможност за извършване на незабавни
справка по делата, както и за осъществяване на контрол по определени
показатели.
Продължава да функционира и да се обновява изградената
Интернет страница на съда, в която се публикуват постановените
съдебни актове, графика на съдебните заседания, обявяват се
свободните работни места и провежданите конкурси и се предоставя
друга полезна за гражданите информация за дейността на Окръжния
съд.

VІІІ. ПРЕДПРИЕТИ
МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА

ДЕЙНОСТТА

И през 2012г. продължи работата на Окръжен съд Враца по проект
“Усъвършенстване на работните процеси в съда” финансиран от
Фондация „Америка за България”. Магистратите и съдебните служители
положиха сериозни усилия за покриване на стандартите, постигане
целите и прилагане на добрите практики от Втория план за
подобряване работата на съда. ОС Враца е предприел действия за
подобряване ефективността, управлението и прозрачността на съда.
Всеки един от стандартите има за цел да подобри основни сфери от:
• Политиките на планиране (изпълнение на стратегическия и
оперативен план, изготвяне на бюджет, оценка на вътрешната
организация, анализ на новите политики и законодателни решения);
• Управлението на съда (взаимодействие между отделните
ръководни звена за постигане на конкретни резултати и изпълнение
на стратегическия и оперативен план);
• Развитието на човешките и материални ресурси (прилагане
плана за обучение на съдии и съдебни служители с цел
подобряване професионалната квалификация, въвеждане на
европейски стандарти за подбор и работа на администрацията, нови
технологии за управление на информацията и електронна система
за управление на делата);
• Съдебните процедури (система за управление и контрол на
делата, мерки за преодоляване на забавянето и спазване на
времеви стандарти);
• Достъпът до правосъдие (подобряване административното
обслужване на гражданите, създаване възможност за слабозрящи и
незрящи чрез гласов модулатор да се запознават с актовете на
съда, достъп до електронната папка по делата за адвокати и страни
по делата);
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• Повишаване на доверието в работата на съда (съдът работи
прозрачно и чрез работещи медийни способи предоставя
информация за работата си, прилага единни стандарти и правила за
отчетност и противодействие на корупцията и предотвратяване
конфликта на интереси)
Посочените
стандарти
са
съобразени
с
българското
законодателство и представляват изпитана и проверена практика, която
позволява ефективното приложение на законите и разпоредбите.
Изпълнението на стандартите от Втория план за подобряване
работата на съда от Окръжен съд Враца бе оценено обективно от
Комитета по оценка при ПРСС, който в средата на 2012г. прецени, че
съдът е изпълнил 97% от поставените за реализиране до края на 2012
г. стандарти и е водещ в класацията на участниците в този проект.
На 29 и 30 юни 2012 година в гр.Трявна се проведе четвъртата поредна
среща на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори
по проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда”. Окръжен
съд Враца е един от деветте съдилища, които бяха обявени на
специална церемония в първия ден на срещата за втори път за „съдмодел”, този път по План 2. Критериите за „съд-модел” бяха два:
достигане на 75% ниво на изпълнение на стандартите за качество по
План 2 и базово изпълнение на всички 12 приоритетни стандарта,
определени с решение на Комитета по оценка от март 2011г.
Освен изпълнение на критериите, Окръжен съд Враца има заслуга
и за водещата роля в инициативата по изготвянето на „Интегрирана
система за управление и контрол” която с решение на ВСС от м.
април 2012г. е обявена за препоръчителен стандарт за всички
съдилища в страната. ИСУК е разработена по проект на ОС Враца в
партньорство с РС Враца, като проектът е реализиран съвместно с още
пет районни, окръжни и административни съдилища, чиито съдебни
администратори бяха членове на работния екип.
За изключителния принос с пряката си работа за повишаване
ефективността в работата на Окръжен съд Враца, както и нестихващия
ентусиазъм и за проявения висок професионализъм при разработването
на Интегрираната система за управление и контрол, и за притежаваните
високи нравствени качества съдебният администратор е поощрен с
отличие „служебна благодарност” и парична награда, като
Програмата за развитие на съдебната система го награди и за
проявената инициативност, новаторство и положените усилия при
разработването и утвърждаването на Интегрираната система сред
съдилищата в България.
В ОС Враца през м.август стартира процедура по разработване
на ИСУК на съда, която предстои да бъде въведена в действие през
лятото на 2013г. За целта в момента се разработват отделните
правила, процедури и инструкции, относими към дейността на съда от
отговорните за съответната дейност служители и магистрати.
1.ПОЛИТИКИ И ПЛАНИРАНЕ
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Окръжен съд Враца има утвърден Стратегически план за
периода 2011 – 2015 година, който изпълнява последователно. В
началото на 2012г. е утвърден План за действие през 2012г., като са
идентифицирани основните области, подлежащи на промяна през 2012г.
Съдът продължава да използва статистическите отчети във
всички дейности, свързани с управлението на съда, включително при
изготвяне на бюджетните прогнози и планиране на бъдещата работа.
Ежемесечното изготвяне на отчети за касовото изпълнение на
бюджета подпомага извършването на анализа на разходите (месечно и
годишно) и се използва при изготвяне в началото на всяка година на
проекто-бюджет за следващата година и при планирането на
тригодишните бюджетни прогнози.
Ръководството на съда периодично обсъжда и оптимизира
организацията и администрирането на работата чрез анализ на
административните
процедури и на проблемните области в
обслужването на гражданите.
Въведен бе ротационен принцип на обслужване на страните,
техните представители и адвокатите при запознаване с дела в
Адвокатската стая.
В
изпълнение
на
Споразумение
за
сътрудничество,
взаимодействие и съвместна дейност, подписано на 14.05.2012г. между
ВСС и Агенцията по вписванията за изграждане на система за
електронен обмен на данни между окръжните съдилища и Агенцията по
вписванията
са
определени
съдебни
деловодители
за
оправомощени служители по смисъла на чл.6, ал.1, т.1, пр.1 от
Споразумението, които да подписват документите, предмет на обмена
на информацията с електронен подпис и свързаните с тази дейност
технически и материални въпроси.
С оглед по-ефективна организация на работата на чистачите е
изменено работното им време и са им вменени допълнителни
задължения, извършено е и ново райониране на обектите за почистване
с оглед съразмерна натовареност.
Поради ползване на дългосрочен отпуск по болест, вследствие
на трудова злополука на един граждански съдия е извършено
преразпределение на разпределените му дела с оглед недопускане на
забава при разглеждането им.
Ръководителите на Гражданско отделение, Търговско отделение и
Наказателно отделение, както и
съдебният администратор
продължават ежемесечно да изготвят доклади относно движението и
администрирането на новообразуваните дела, в това число за спрените
и оставени без движение дела, както и за постановените извън срока
съдебни актове.
Съгласно правомощията ми по ЗСВ, във връзка с неговия чл.358а,
ал.1 и 2 през лятото на 2012г. са поощрени с отличие „служебна
благодарност” 12 служители за положените усилия и ентусиазъм при
обновяването
и
подреждането
на
реконструираните
три
архивохранилища на съда. В края на годината е изказана служебна
благодарност на наказателното деловодство за екипността,
31

инициативността и нестихващия ентусиазъм в работата, с оглед
инициативността им през цялата година, включително и за
инициирането и извършването на ремонтните дейности на
архивохранилището за веществени доказателства със собствени сили.
При изготвянето на проекта за бюджет 2012г. бяха
идентифицирани основните области, подлежащи на промяна през
годината съобразно заложените в Стратегическия план цели и мерки за
тяхното изпълнение, обсъдени бяха най-добрите начини за постигане на
целите и наличието на нужния за това капацитет и финансов ресурс.
През отчетната година в Окръжен съд Враца са проведени 12
общи събрания на съдиите, на които обсъжданите въпроси главно
бяха свързани с подобряване организацията на работата в съда,
обсъждане
на
съдебната
практика,
съобразяването
й
със
законодателните промени и нейното уеднаквяване.
Продължава нашата добра и ефикасна практика периодично да се
провеждат общи и по отделения събрания на съдиите, на които се
обсъждат, анализират и изготвят становища за тълкувателни решения,
предложения за законодателни промени и други нови политики. През
2012г. съдиите от Окръжния съд и районните съдилища от съдебния
район активно и отговорно участваха в обсъждане на всички проекти за
Тълкувателни решения на ВКС по наказателни, граждански и
търговски дела и изготвяха мотивирани становища по тях.
Административният ръководител на съда и отделни съдии активно
участват в национални срещи, на които се обсъждат различни по
своята тематика наболели въпроси. В началото на 2012г. в отговор на
изисканото от ОС Враца становище относно необходимостта от
законодателни промени и организационни мерки за преодоляване на
факторите, водещи до необосновано забавяне на наказателния процес
са отправени препоръки, свързани с: реформиране начина на избор на
кадри при разследващите органи и магистратите с оглед
професионалната им подготовка; създаването на ясни правила за
кариерно израстване на магистратите и акцентиране на тяхната
специализация по материя; засилване на санкционния механизъм
спрямо страните и участниците в наказателния процес.
По искане на зам.министъра на правосъдието Д.Вълчева
магистратите от ОС Враца предоставиха Становище във връзка със
ЗИД на ЗСВ.
Утвърди се практиката, наложена от новия ВСС, да се
предоставят становища по различни по своето естество въпроси,
поставяни от постоянните му комисии.
В първите дни на 2012г. зам.административният ръководител и
зам.председател на съда и ръководител на Търговско отделение Росица
Иванова участва в работна среща във ВСС, на която присъстваха
зам.министъра на правосъдието Деница Петкова, членове на ВСС,
представител на Законодателната комисия при НС, ръководството на
"Информационно обслужване" АД и ръководители на търговски
отделения при окръжните съдилища в страната. Срещата бе на тема
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"Процедура за изготвяне на списъците на непререгистрираните
търговци и служебни пререгистрации", на която се дискутира въпроса за
спешна промяна на разпоредбата на §5, ал.4 от Закона за търговския
регистър поради неприложимостта й, която промяна от края на 2012г. е
вече факт.
През м.май 2012г. Административният ръководител на съда бе
включен в работната група за изменение на ПАРОАВАС, като за
целта с помощта на съдебния администратор и съдебните
администратори на няколко съдилища бе изготвен проект за
изменението му. С оглед смяната на членовете на ВСС проектът за
изменение на ПАРОАВАС стартира едва в края на м.декември 2012г.,
когато се проведе първата среща на работната група и поради липса на
други предложения групата прие да се работи по предложения от нас
проект за нов ПАРОАВАС.
През м. юни 2012г. към административния ръководител на съда бе
отправена покана за включване на представител на съда в работна
група за изработване на ЗИД на ЗСВ в частта електронно правосъдие.
По предложение на административния ръководител в тази работна
група
бе
включен
зам.административния
ръководител
и
зам.председател на съда Татяна Александрова, която до края на 2012г.
взе активно участие в седемте работни срещи.
Във връзка с уеднаквяване на практиката през 2012г.се проведе
регионален семинар на тема "Европейска заповед за арест", в който
взеха участие съдии и прокурори от районните и окръжни съдилища и
прокуратури от съдебните райони Враца и Монтана, с лектор - съдия от
ВКС.
2. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
Ръководството на съда работи в екип и непрекъснато развива
управленските си функции. Екипният принцип се изразява в изпълнение
на възложените задачи от няколко лица, които взаимно се допълват в
областите, в които са специалисти.
Съдебният администратор системно извършва преглед на
административните, управленски и финансови процедури. В резултат на
тези прегледи прави предложения пред административния ръководител
за предприемане на съответни действия в насока подобряване на
административната, управленска и финансова дейност на съда.
Съдебният администратор редовно участва в работните срещи на
съдебните администратори от Южна България, на които през 2012г. в
присъствието на членове на ВСС се дискутираха наболели въпроси,
свързани с изменения текст на чл.328, ал.1, т.10 от КТ и разрешаването
на въпросите, свързани с практическото приложение на чл.354 от ЗСВ.
С оглед необходимостта от актуализиране и привеждане към
съответствие със Закона за националния архивен фонд и Наредбата за
реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските архиви на държавните и
общинските институции бе актуализирана Номенклатурата на делата в
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ОС Враца, която след успешно проведена съгласувателна процедура с
ТД “Държавен архивен фонд”, гр. Враца от 01.01.2013г. е внедрена в
съда.
В ОС Враца функционира обособената през 2008г. Регистратура
за класифицирана информация, в която работят един съдебен
деловодител и един служител по сигурността на информацията, който е
административният секретар на съда и по съвместителство изпълнява и
функциите на тази длъжност. През м.юни администраторът по
сигурността на АИС премина специализирано обучение, организирано и
проведено от ДАНС, а към м. октомври вече имахме и подадено
заявление в ДАНС за започване на процедура по акредитация на АИС.
За оптимизиране качеството и същността на съдебното
производство и намиране на адекватни решения през отчетната година
Административното ръководство на съда редовно координираше
на регионално ниво действията си с органите на адвокатурата,
МВР, прокуратурата и другите институции.
Резултатите от тези взаимодействия се свеждат до положителни
нагласи спрямо ОС Враца, като доказателство за това са изложените в
годишните отчети на АК, областното звено „Изпълнение на наказанията”
и разследващите органи положителни оценки за дейността на
магистратите и съдебните служители от ОС Враца по отношение
срочността и качеството по администрирането, насрочването и
разглеждането на делата и изготвянето в срок на съдебните актове.
И през 2012г. продължиха почти ежедневните срещи с
Ръководителите на Прокуратурата и Следствието (всички институции
са в една сграда, което улеснява ежедневните контакти), на които се
обсъждат причините за връщане делата на прокуратурата за
доразследване и се обсъждат възникващи проблеми, свързани с
прилагането на ЗЕЕЗА, продиктувани от реални практични проблеми,
възникнали в съда по повод постъпващите от прокуратурата дела и
липсата на единна позиция и стабилна практика в страната. В тази
връзка ОС Враца бе домакин , както вече споменах на Регионален
семинар на тема «Европейска заповед за арест», в който участваха и
представители на РС от съдебния район, ОС Монтана и съответно
представители на ОП и РП Враца и Монтана.
На срещите с Прокуратурата се акцентира върху допусканите
нарушения от страна на прокурорите, вследствие на което същите са
преодолени в максимална степен и е налице значително намаляване на
броя на върнатите за доразследване дела. Постигна се по-добро
качество в работата на досъдебното производство и Прокуратурата,
което доведе до бързина при разглеждането на делата, за което говорят
и статистическите данни, според които се наблюдава устойчивост на
процента дела, приключили в указания от закона срок - през 2012г. са
приключили 97% от първоинстанционните
наказателни дела общ
характер, колкото е бил процента им и през 2011г. в сравнение с
предходните години, когато процентът е бил до 90%.
Регулярно на три месеца се провеждат срещи между
Ръководството на съда и ръководителите на РС, на които се
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дебатират практики и слабости, обсъждат се предложения за
законодателни изменения и становища по тълкувателни решения. С
оглед невъзможността на всички магистрати да отсъстват, за да
присъстват на общи срещи, поради нарушаване ритъма на работа в
съдилищата, предвид наличието на голям брой незаети щатове,
ръководителите на РС обсъждат с тях проблемните въпроси и им
свеждат до знанието решенията и препоръките, до които са достигнали
при срещите си с Ръководството на ОС Враца.
През м.юни 2012г. се проведе среща между административния
ръководител на съда и директора на ОДМВР Враца за уточняване на
процедурата при искане и издаване на разрешения за СРС.
През 2012г. в изпълнение на правомощията ми по чл.86, ал.1, т.6
от ЗСВ продължи практиката по извършване на проверки от
отговорните за дейността на районните съдилища от съдебния район
съдии, избрани с решение на Общото събрание на съдиите от ОС Враца
по Протокол №1/15.01.2010г., изм. и доп. с решение по Протокол
№1/11.01.2012г.,
по организацията на работа, свързана
с
администрирането на делата (образуване, насрочване и движение),
разглеждани от районните съдии в съдебния район, като се
акцентира и върху срочността на изготвяне на съдебните актове.
Резултатите от тези проверки сочат, че наказателните и гражданските
дела с малки изключения са насрочвани, разглеждани и приключвани в
установените от закона срокове, делата се завеждат и образуват по
реда на ПАРОАВАС, като се разпределят на принципа на случайния
подбор, съобразно поредността на постъпването им. Протоколите от
съдебни заседания са добре структурирани и четливо написани. В
районните съдилища се водят всички, предвидени с ПАРОАВАС и с
другите нормативи книги и регистри, които съдържат надлежни
вписвания. В повечето съдилища е създадена добра организация за
извършване на редовни проверки за своевременно отстраняване на
пречките за движение на делото. Препоръките на проверяващите се
свеждат до стриктно попълване на контролните листове и при
предоставяне на делата на съдиите за запознаване или произнасяне и
при връщането им в деловодствата, с оглед възможността впоследствие
- при евентуално забавяне - да бъде установена точната причина и
отговорното лице при всеки конкретен случай.

3. РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
При провеждане на конкурсите са спазвани правилата за подбор и
наемане на служители, съгласно внедрената Система за управление и
контрол на човешките ресурси в съда.
Въпреки високия интензитет на служебна ангажираност, видно
и от изготвените годишни справки за движението на делата през
отчетния период, съдебните служители като цяло показаха
висока
степен на инициативност и готовност за поемане на допълнителни
задачи. Във връзка с планираните цели от Стратегическия план за
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дейността на съда са и разработените от тях индивидуални работни
планове за 2013г.
Магистратите и служителите от ОС Враца участваха в
обучителни курсове и семинари, организирани от НИП, съобразно
планираните от него обучения през 2012г. Наличен е и План за
обучение на съдиите и съдебните служители, който е утвърден и се
прилага. Отделни служители и магистрати участват и в други обучения,
организирани
безплатно от други организации, а съдебният
администратор участва в семинар «ЗФУКПС и неговото практическо
прилажение и промените в ЗОП» с лектори представители на Сметната
палата. Съдът чрез вътрешната Интранет-страница предоставя
информация до всички магистрати и служители относно получени
покани за обучения от различни организации, както и лично
уведомяване на съдиите за предстоящи обучения по въпроси от
сферата, в която правораздават. При провеждането на Междинната
среща бяха дискутирани участията на служителите в различни обучения
и междинните оценки бяха поставени при отчитане на участията и
желанието им за участия в обучителни мероприятия.

4. СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ
В ОС Враца е внедрен План за управление на делата с
утвърдени времеви стандарти, който е оповестен чрез интернет-сайта
на съда.
През изминалата година продължи създадената практика в съда
служба “Деловодство” да извършва месечен преглед на спрените,
оставените без движение и ненасрочените през предходния месец дела
и да уведомява съдебния администратор, който обобщава
информацията за трите деловодства и изготвя доклад до
административния ръководител за последващ анализ на информацията
и за предприемане на действия за спазване на времевите стандарти при
констатирани нарушения.
Съдиите от Окръжния съд по отделения ежемесечно
са
обсъждали причините и съответно взетите мерки във връзка с
отлагане на делата, както и срочността на изготвяните съдебни актове
и са изготвяни обобщени доклади от зам.председателите. В резултат на
представените доклади със заповед на административния ръководителпредседател на съда са поискани писмени обяснения от един съдия
за причините за неспазване на процесуалните срокове за изготвяне в
срок на съдебните актове по делата.
Ежемесечно на Административния ръководител на САС
предоставяме Доклад за
реда и начина, по който се извършва
случайното разпределение на делата в Окръжен съд Враца, групите
дела, които се разпределят, процент натовареност при разпределянето
на административния ръководителя, неговите заместници и всеки
съдия. До момента няма случай, в който да са ми поискани какъвто и да
е вид разяснения от страна на горестоящия ръководител.
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На същия принцип административните ръководители на петте
районни съдилища от съдебния район ме информират за реда и
начина, по който се извършва случайното разпределение на делата в
ръководените от тях съдилища, групите дела, които се разпределят и
процента натовареност на всички съдии. На база тези ежемесечни
справки и в хода на работата ни като въззивна инстанция през
отчетната година със 4 бр. заповеди съм изискала становища от
административните ръководители на районните съдилища по
организацията на работа, свързана с администрирането на делата и по
срочността на изготвяне на съдебните актове, а в РС Мездра инициирах
и извънредна проверка, съгласно правомощията ми по чл.86, ал.1, т.6 от
ЗСВ, включваща и проверка на причините за системно забавяне на
мотивите на съдебните актове от конкретен районен съдия, като
установената причина е ползване на продължителен отпуск по болест,
което е удостоверено с болнични листове. Със заповедите съм давала
указания и препоръки в тази насока, като съм насочвала
административните ръководители към предприемане на действия по
налагане на предвидените в чл.308, ал.1, т.1 и т.2 и чл.327 от ЗСВ
санкции.
И през отчетната 2012г. разпределението на делата се
осъществяваше посредством програмния продукт за случайно
разпределение на ВСС LawChoice, спазвайки утвърдените Вътрешни
правила за случайното разпределение на делата.
През 2012г. няма върнато дело от горна инстанция за
преодоляване на пропуски по администриране на делата за последващ
инстанционен контрол, което е свързано с факта, че съдиитедокладчици по делата при констатиране на процесуални нарушения,
свързани с формата и/или съдържанието на жалбата, я връщат
своевременно на страната за отстраняване на нередовностите. От своя
страна съдебните деловодители стриктно спазват дадените от съдиитедокладчици указания и не допускат изпращане на нередовна
жалба/протест, което е предпоставка за своевременно упражняване на
инстанционен контрол, т.е. не се налага връщане на жалбата за
преодоляване на пропуски при администрирането й.
Постигната е регулярна натовареност и възможност за участие в
съдебния процес на всеки съдебен заседател, посредством изборът
им на случаен принцип чрез специализирания модул на програмния
продукт САС “Съдебно деловодство”. Ръководството на съда разполага
с информация за степента на изпълнение на задълженията на
съдебните заседатели с вменените им задължения и при необходимост
има основание за предприемане на необходимите мерки. През
изминалата година няма случаи, в които по вина на съдебен
заседател да е провалено съдебно заседание.
5. ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ
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ОС Враца има изграден Информационен център, чрез който
предоставя в момента на поискване информация за хода на конкретно
дело и за движението на постъпили по делата документи. С минимален
брой служители се извършват в най-кратки срокове заявените от
гражданите услуги.
ОС Враца информира чрез интернет-страницата си гражданите
кои данни по делата са обществено достъпни, включително на нея
ежедневно се публикуват постановените съдебни актове.
Регламентирана и оповестена е процедурата по предоставяне на достъп
до обществена информация и са определени отговорните лица в
процеса по предоставянето й със съответните права и задължения.
Достъпът до съдебна информация и документи е съобразен с
действащата нормативна база.
С оглед достъпът на хора с увреждания до услугите на съда е
осигурена безопасна, функционална и удобна физическа среда,
благодарение на изградените през 2008г. асансьорна уредба и
монтираната подвижна стълбищна платформа за инвалидни колички на
входа на Палатата.
Благодарение на Speechlab 2.0. слабовиждащи и незрящи хора
имат възможността да се запознават с актовете на съда, постановени по
дела, по които те са страни.
През 2012г. в Окръжния съд са постъпили общо 44 броя жалби от
ФЛ и ЮЛ, от които 23 броя жалби във връзка с работата на Окръжния
съд и 15 броя жалби във връзка с работата на районните съдилища. От
тях: 13 жалби
касаят действия по администриране на дела и
постановени съдебни актове на РС Враца и 2 жалби - на РС Козлодуй.
Доводите и твърденията във всички допустими жалби се проверяваха
чрез извършване на съответни справки, а при необходимост и чрез
изискване на становища от страна на административния ръководител на
съответния районен съд или съдията-докладчик по съответното дело.
От постъпилите 44 броя жалби 20 са подадени от едни и същи, ноторно
известни в страната лица и са се отнасяли за едни и същи въпроси,
свързани с разглеждането и приключването на дела с влезли в сила
съдебни актове. Всички
жалби са неоснователни, като на
жалбоподателите е отговоряно в писмен вид. В голямата си част
жалбите са били извън компетенцията на административния
ръководител-председател на ОС Враца, с оглед факта, че подаването
на безброй жалби до него не представлява извънинстанционен способ
за преразглеждане на правен спор в полза на жалбоподателя или за
осъществяване на законово нерегламентирани процесуални действия.

6. ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В РАБОТАТА НА СЪДА
ОС Враца провежда последователна политика на прозрачност и
достъпност като предоставя информация за работата си по достъпен и
разбираем начин, давайки възможност на обществото пряко и
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непосредственно да се запознае с работата на съда, който неотклонно
следва принципа за обективно и безпристрастно решаване на
подлежащите на разглеждане дела.
Говорителят на съда - съдия Снежана Наумова събира информация
относно нуждите и очакванията на медиите за начина на получаване и
вида на търсената от тях информация по делата и за работата на и със
съда като цяло. Тази информация се обсъжда регулярно на работни
срещи с административния ръководител и съдебния администратор и се
предприемат действия по предоставяне на търсената информация,
доказателство за което са публикациите в пресата.
Този вид взаимодействие показа очевидни резултати и доведе до
значително по-добра информираност на обществеността за работата на
съда и постигнатите от него резултати. Медиите своевременно
получават информация за движението на дела със значим обществен
интерес и причините за отлагането им.
През годината са провеждани тематични срещи с медиите за
осъществяване на по-непосредствен контакт с широката общественост,
за запознаване със съдебните процедури и производства,
популяризиране работата на институцията и повишаване на
общественото доверие, чрез интервюта, брифинги, дискусии по
определени обществено значими теми.
Посредством интервю обществеността от публикациите в медиите
научи за удостояването на съда за втори път с приза „Съд модел”.
По инициатива на ПРСС в партньорство с Промедиа в края на
2012г. се засне филм за постиженията на ОС Враца през последните
3 години в изпълнение на целите и постигане на стандартите, залегнали
като приоритетни за съдилищата във Втория план за подобряване
работата на съда, който предстои да ни бъде предоставен за
оповестяване чрез сайтовете на ПРСС и съдилищата след неговото
завършване.
Взаимодействието между медии и съд е добра практика. Водим
политики в интерес на гражданите и удовлетвореност от работата на
институцията.
В ОС Враца продължава да се прилага последователна
политика за отчетност и противодействие на корупцията и е налице
поведение от страна на магистратите и съдебните служители,
съобразено с утвърдените Етични кодекси, които са основни
инструменти за утвърждаване на принципа на почтеност и морал в
съдебната система.
На неформална среща през м. февруари 2012г. между
Ръководството на съда, ръководителя на ОДП Враца, Окръжния
прокурор и представители на Парламентарната комисия за борба с
корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика е обсъден
въпросът за наличие на сигнали за корумпирани магистрати от ОС
Враца и не е установено наличие на данни за разследвания срещу
магистрати.
39

Обществеността чрез Интернет-страницата на съда има постоянен
достъп до публикуваните декларациите на служителите по ЗПУКИ
и до тези на магистратите чрез Интернет-страницата на ВСС, както и до
Вътрешните правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и
жалби на граждани и юридически лица и за защита на лицата,
подали сигнали за корупция и до Правилата за дейността на
Комисията по професионална етика при Окръжен съд Враца.
Налице е спазване на Етичните кодекси от страна на служители и
магистрати, няма образувани дисциплинарни или наказателни
производства срещу магистрати.
Предприети са стъпки към предотвратяване на корупционни
механизми за източване на средства от държавния бюджет
посредством използване от страна на ЧСИ на възможностите и
неуредената до край процедура в хипотезата на чл.81 от ЗЧСИ,
посредством
инициираното
от
административния
ръководител
предложение за законодателна промяна чрез компетентните органи.

VІІ. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ
СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА
Подробно дейността на всеки един от районните съдилища от
района на Окръжен съд Враца е обсъдена в съответните годишни
доклади на административните ръководители-председатели на
районните съдилища. Към тях са приложени и статистически годишни
отчети, в които се съдържа пълна информация за тяхната дейност. В
настоящия доклад са посочени най-важните показатели за дейността на
районните съдилища, даващи възможност за сравнителен анализ и
оценка на правораздавателната дейност.
В съдебния район на Окръжен съд Враца функционират пет
районни съдилища - Районен съд Бяла Слатина,Районен съд Враца,
Районен съд Козлодуй, Районен съд Мездра и Районен съд Оряхово.
Анализът на представените доклади сочи, че ръководствата на
съдилищата съвестно изпълняват задълженията си за осигуряване на
независимо, безпристрастно и ефективно правосъдие.
1.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През 2012г. Районен съд Бяла Слатина е имал щатно разписание
включващо 5 съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по
вписванията и 17 съдебни служители и през отчетната година съдът е
работил изцяло при запълнен щат съдии.
От страна на ръководството на съда няма искане за увеличение на
щата на съдиите. По отношение на съдебните служители,
ръководството прави искане, че е наложително отпускането на една
щатна бройка за призовкар.
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Районен съд Враца през 2012г. е имал щатно разписание,
включващо 14 съдии, 3-ма държавни съдебни изпълнители и 2-ма съдии
по вписванията и 37 съдебни служители.
Наказателното отделение през 2012г. е работило в намален
състав, тъй като незаетите в началото на отчетната година 2 щатни
бройки, са били запълнени съответно от 06.06.2012г. и 01.07.2012г. с
назначаването на съдия Вероника Бозова и съдия Елена Донкова. От
10.05.2012г. съдия Искра Касабова е в отпуск за раждане и отглеждане
на дете. В такъв отпуск е и съдия Елена Донкова от 02.11.2012г., а
съдия Росица Ангелова е била в продължителен отпуск по болест през
2012г.
В намален състав е работило и гражданското отделение, тъй като
от 01.03.2012г. съдия Петя Вълчева е напуснала поради повишаването й
за съдия в Окръжен съд Враца.
През отчетната година изцяло е бил запълнен щата на държавните
съдебни изпълнители и съдиите по вписванията.
Ръководството на съда има предложение за попълване на
свободната щатна бройка за районен съдия чрез провеждане на конкурс
от ВСС и увеличаване на щатната численост на съдиите с още един
съдия, както и предложение за увеличение на щатната численост на
съдебните служители в специализираната и обща администрация.
Районен съд Козлодуй през 2012г. е имал щатно разписание,
включващо 6 съдии, един съдия по вписванията, един държавен
съдебен изпълнител и 16 броя служители, или общо 24 щатни бройки.
През отчетна година съдът е работил в намален състав, тъй като
през цялата 2012г. един съдия е бил командирован в Софийски районен
съд, а от 12.09.2012г. съдия Люба Лазарова е напуснала длъжността.
Ръководството на съда счита, че към настоящия момент
е
безсмислено да прави иска за променя в щата, основавайки се на
мотивираните откази от ВСС поради липса на финансови средства,
както и че средната натовареност в РС-Козлодуй е около нормалната.
Районен съд Мездра през 2012г. е имал щатно разписание,
включващо 7 съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по
вписванията и 21 съдебни служители.
През цялата година съдът е работил в намален състав, тъй като
съдия Бисерка Бенчева е била командирована в РС Ботевград.
Ръководството на съда прави предложение щатната бройка на
районен съдия, заемана от съдия Бенчева да бъде преместена в РСБотевград, а на нейно място да бъде отпусната щатна бройка за
съдебен помощник, а така също разкриване на нови 2 щатни бройки
за съдебен деловодител.
Районен съд Оряхово през 2012г. е имал щатно разписание,
включващо 3-ма съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по
вписванията и 15 съдебни служители, общо 20 щатни бройки.
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РС-Оряхово е работил при намален състав от 1 съдия до
02.07.2012г., когато с решение на ВСС, след проведен конкурс за
първоначално назначаване бе назначена и встъпи в длъжност съдия
Елисавета Деянчева.
Ръководството на съда прави предложение за увеличение на
щатната численост на съда с една щатна бройка "съдия" и 1 щатна
бройка "съдебен деловодител".

2.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
Работата на районните съдилища от района на Окръжен съд
Враца е изнесена в отчетните таблици за всеки съд, приложени към
отчетните им доклади. От тях е видно следното:
През 2012г. в Районен съд Бяла Слатина са постъпили общо 1
796 броя дела от всякакъв характер. През 2011г. техният брой е бил 1
764 броя, а през 2010г. – 1 997 броя. По този показател е налице
увеличение спрямо 2011г. и намаление спрямо 2010г.
При щат от 5 съдии средномесечното постъпление на съдия е в
размер на 32,63 броя дела.
Общият брой разгледани дела в Районен съд Бяла Слатина през
2012г. е бил 1 958 броя. Всичко свършени дела за годината са 1 793
броя, като през предходната 2011г. са били 1 751 броя, а през 2010г. –
2063 броя.
Действителната натовареност на съдия спрямо свършените дела
е 31.46 броя.
От всички свършени дела, в тримесечен срок от образуването им
са приключили съответно 89% наказателни дела и 93% - граждански
дела.
За Районен съд Враца общо постъпилите дела за 2012г. са 7 057
броя от всички видове, при 8 003 броя за 2011г. и 8 547 броя за 2010г.
В сравнение с предходните две години се наблюдава значително
намаление на постъпилите за образуване дела. Общо за разглеждане и
решаване в съда е имало 7 796 броя дела при 8 850 броя за 2011г. и
9 116 броя за 2010г.
Средномесечното постъпление на съдия в Районен съд Враца при
щат от 14 съдии през 2012г. е 46,40 броя дела, при 52,68 броя дела за
2011г. и 54,26 броя дела за 2010г.
Действителната натовареност на съдиите спрямо броя на
свършените дела е 53,18 броя средномесечно.
По отношение на срочността данните са, че за отчетния период в
срок до три месеца са приключили 6 392 броя дела, което в проценти е
91%, и в сравнение с предходните години бележи устойчивост този
показател.
За Районен съд Козлодуй общо постъпилите дела за отчетната
2012г. са 1 935 броя при 2 036 броя за 2011г. и 1 867 броя за 2010г. На
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лице е значително намаление на постъпленията в сравнение с
предходната 2011година.
Общо за разглеждане и решаване в съда е имало 2 124 броя,
спрямо 2 167 броя за 2011г. Със съдебен акт са приключили 1 922 броя
дела.
При щат от 6 съдии средномесечното постъпление на съдия в
Козлодуйски районен съд е 29,59 броя дела. Действителната
натовареност на съдиите към броя на свършените дела е 30,03 броя
дела средномесечно.
По отношение на срочността данните за този съд са, че в срок до
три месеца са приключени 1 810 броя дела или 94% и в сравнение с
предходните две години се отчита устойчивост на този показателя
общо за всички видове дела.
За Районен съд Мездра общо постъпилите дела за отчетната
2012г. са 2 190 броя при 1 958 броя за 2011 г. и 1 944 броя за 2010г.
Общо за разглеждане през 2012г. са били 2 348 броя дела.
При щат от 7 съдии средномесечното постъпление на съдия в съда
през 2012г. е 27,95 броя дела, при 25,65 броя за 2011г. и 25.51 броя
дела за 2010г. Действителната натовареност на съдиите от Районен съд
Мездра към броя на свършените дела е 30,73 броя дела
средномесечно.
По отношение на срочността на данните за този съд са, че в срок
до три месеца са приключени 94% общо за всички видове дела.
За Районен съд Оряхово през отчетната 2012г. са постъпили
общо 1 139 броя дела от всички видове, при 1 583 броя дела за 2011г.
и 1 190 броя за 2010г. Налага се изводът, че е налице намаление на
постъпленията в сравнение с предходните две години.
Общо за решаване за 2012г. са били 1 265 броя дела. При щат от
3-ма съдии средномесечното постъпление на съдия за 2012г. е 35,14
броя дела, при 47,14 броя за 2011г. и 36,28 броя дела за 2010г.
Действителната натовареност на съдиите от Районен съд Оряхово към
броя на свършените дела е 39,23 броя средномесечно.
По отношение на срочността данните за този съд са, че в срок до
три месеца са приключени
87% наказателни дела и 95%
от
гражданските дела.
През 2012г. общо в районните съдилища в съдебния окръг са
постъпили 14 117 броя дела, които в сравнение с предходните две
години се наблюдава значително намаление, съответно с 1 227 броя
дела спрямо 2011г. и с 1 428 броя спрямо 2010г. Общо на разглеждане
през отчетната година са били производствата по 15 491 броя дела, от
които по 14 036 броя дела производствата са приключени. Останали
са несвършени 1 455 броя дела, които спрямо предходната 2011г.
показват увеличение.
Районните съдилища са приключили със съдебен акт по същество
по 11 823 броя дела. От всички видове дела в районните съдилища,
приключили през 2012г., 92% са свършени в 3-месечния инструктивен
срок, който срок се запазва спрямо предходните години.
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Таблица № 7

година

със
всичко за свърше от тях в съдебен
постъпили
разглежни дела срок до 3 акт
по
дела /бр./
дане /бр./ /бр./
месеца
същество
/бр./

останали
несвършени
дела /бр./

2010

15 545

16 807

14 337

93%

13 362

1 438

2011

15 344

16 782

15 408

93 %

13 285

1 374

2012

14 117

15 491

14 036

92%

11 823

1 455

През отчетната година са били обжалвани производствата по 1 106
броя дела, което бележи намаление спрямо предходната 2011г. и
устойчивост за 2010г.
При горните данни средната месечна натовареност по щат на 1
съдия от районните съдилища в съдебния окръг по наличен брой дела
през 2012г. е 36,88 броя спрямо 39,96 броя за 2011 г. и 40,02 броя за
2010г.
Средната действителна месечна натовареност по брой на
свършените дела на 1 районен съдия в съдебния окръг за 2012г. е 39,82
броя спрямо 43,77 броя за 2011г. и 41,04 броя за 2010г., от които
данни може да се направи извода, че е налице намаление на
натовареността спрямо предходните две години.
От Приложение №1 към отчетните доклади на районните
съдилища за 2012г. се установява, че действителната средномесечнат
натовареност по наличен брой дела и тази по свършените дела за 3годишния изследван период, е както следва:
Таблица № 8

районен съд

средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
наличен брой дела
2010 г.
2011
2012

средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
свършени брой дела
2010 г.
2011г.
2012г.

Бяла Слатина 37,49

32,98

34,35

34,97

30,19

31,46

Враца

58,06

56,55

59,29

52,67

51,83

53,18

Козлодуй

33,28

38,02

33,19

31,13

34,70

30,03

Мездра

30,61

29,93

33,54

27,80

27,74

30,73

Оряхово

46,64

70,71

42,17

42,57

65,46

39,23

44

От посочените данни се установява, че през 2012г. с най-голяма
средномесечна действителна натовареност 1 съдия по наличен брой
дела са били съдиите в РС- Враца и РС Оряхово, следвани от съдиите в
РС Бяла Слатина и РС Мездра. Що се отнася до средномесечната
действителна натовареност на 1 съдия по свършени дела, в съдебния
окръг за 2012г. отново с най-голяма натовареност е РС Враца - 53,18
броя дела, следвани от РС Оряхово - 39,23 броя дела и РС Бяла
Слатина - 31,46 броя дела. С най-малка натовареност през годината са
били съдиите от РС Козлодуй и РС- Мездра, съответно - 30,03 броя
дела и 30,73 броя дела, която за отчетната година е най-ниска за
районните съдии от съдебния окръг.
Анализираните данните за средномесечната действителна
натовареност на съдиите от съдебния окръг по свършен брой дела за
3-годишния период показват незначително увеличение за РС Враца и
РС - Бяла Слатина спрямо предходната 2011година. При останалите
районни съдилища е налице намаление
на действителната
средномесечна натовареност по свършен брой дела, като най-голямо е
намалението спрямо 2011г. за РС- Оряхово, като за 2012г. е 39,23 броя
дела спрямо 65,46 броя дела за 2011г.
За анализирания период районните съдилища в съдебния окръг са
приключили в срок до 3 месеца делата си, както следва:
Таблица № 9

районен съд

Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Мездра
Оряхово

2010г.

2011г.

2012г.

92%
93%
95%
94%
91 %

92 %
91 %
94 %
94 %
95 %

92 %
91 %
94 %
94 %
92 %

Отчитайки посочените данни, се налага изводът за леко
влошаване на бързината на разглеждане и приключване на делата в 3месечен срок в РС Оряхово - 92% спрямо 95% за 2011г. При всички
останали районни съдилища може да се каже, че почти се наблюдава
тенденция на запазване бързината на приключването на делата в 3месечен срок спрямо предходните две години.
По отношение на НОХД за анализирания 3 годишен период е
характерно незначително подобрение на бързината на приключилите в
3-месечен срок от този вид дела за РС Бяла Слатина, като за 2012г. е
89%, спрямо 86% за 2011г., а спрямо 2010г. е налице устойчивост на
този показател. В сравнение с предходните две години за РС Мездра,
РС Враца и РС- Козлодуй се отчита леко влошаване на бързината на
приключилите в 3-месечен срок дела.При РС Оряхово спрямо 2011г.
също е налице незначително намаление на този показател, а спрямо
2010г. се наблюдава увеличение.
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Каква е била средната продължителност на разглеждане на делата от
постъпването им до постановяване на съдебния акт в районните
съдилища в съдебния окръг по отделните видове дела, се вижда от
Таблица №10:
Таблица № 10

Вид дела

РС
Б. Слатина

граждански дела
2,90 м
по общия ред
производства по
1,75 м
чл. 310 ГПК
административн
и по ЗСПЗЗ и 2,10 м
ЗВСГЗГФ
дела от и срещу
търговци
други
граждански дела
частни
1,02 м
граждански
дела
дела по чл. 410
1м
и 417 от ГПК

РС
Враца

РС
Козлодуй

РС
Мездра

РС
Оряхово

5,51 м

2,75 м

3,15 м

2,01 м

5,63 м

2,34 м

1,64 м

1,81 м

4,47

4,67 м

3,67 м

3,57 м

3,25 м

3,93 м

3,16 м

3,08 м

1,53 м

2,14 м

1м

1м

1,1 м

1м

1м

1м

1м

1м

НОХДела

1,64 м

3,44 м

2,45 м

2,24 м

2,7 м

НЧХДела

4,23 м

5,36 м

7,43 м

5,2 м

6,1 м

чл. 78а от НК

1,27 м

2,10 м

1,6 м

1,6 м

1,5 м

ЧНД

1,21 м

1,17 м

1,4 м

1,05 м

1,04 м

ЧНД - разпити

1м

1м

1м

1м

1м

АНХДела

3,07 м

2,47 м

2,76

1,43 м

2,8 м

Проследявайки данните се налага изводът, че най-малка
продължителност на разглеждане и приключване на граждански дела
по общия ред, т.е. най-голяма бързина през 2012г., е била постигната в
РС Оряхово - 2,01 м., следван от РС Козлодуй и РС Бяла Слатина. Поголяма продължителност на разглеждане на делата е констатирано за
РС Враца - 5 .51 м. и РС Мездра - 3,15 м.
С най-малка продължителност на разглеждане и приключване на
НОХД през изминалата година е РС Бяла Слатина - 1,64 м., следван от
РС
Мездра и РС Козлодуй. При РС Враца
през 2012г.
продължителността на разглеждане и приключване на делата от този
вид е 3,44 м.
Средната продължителност на разглеждане на НЧХДела през
2012г. е най-голяма при РС Козлодуй - 7,43 м., следван от РС Оряхово 6,1 м. С най-малка е била продължителността на разглеждане и
приключване на този вид дела при РС Бяла слатина - 4,23 м., следван от
РС Мездра и РС Враца.
3.СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
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През 2012г. съдебно-изпълнителните служби при районните
съдилища са работили при попълнен щат.
Анализирайки статистическите данни за работата на държавните
съдебни изпълнители, отразени в докладите на районните съдилища за
движението на делата и приключени производства,
както и за
събраните от тях суми, показват следните резултати, отразени в
следващата таблица.
Таблица № 11
постъпили
свършени
събрани суми /лв./
СИС при:
дела /бр./
дела /бр./
2011г 2012г 2011г 2012г
2011г.
2012г.
РС
Бяла
159
274
75
128
373 350
582 265
Слатина
РС Враца
943
1050
861
873
1 368 296
1 589 129
РС Козлодуй 285
459
127
164
896 989
528 459
РС Мездра
280
305
112
120
339 291
370 271
РС Оряхово
217
159
156
181
472 343
381 290
ОБЩО:
1884 2247
1331
1 466
3 450 269
3 451 414
От горните данни се установява, че през 2012г. в съдебния окръг
са постъпили и образувани 2 247 броя изпълнителни производства и са
били свършени и прекратени 1 466 броя такива. Събрани са били
суми в размер на 3 451 414.00 лв., и спрямо предходната 2011г. се
наблюдава тенденция на запазване на този показател.Анализирайки
данните от постъпленията на сумите се
наблюдава увеличение на
събраните суми спрямо 2011г. при РС-Враца, следван от РС-Бяла
Слатина и РС-Мездра.При РС-Козлодуй
и РС-Оряхово по този
показател се наблюдава намаление спрямо предходната 2011г., като
по-голямо е намалението при РС-Козлодуй, съответно събраните суми
за 2012г. са 528 459 лв. спрямо 896 989 лв. за 2011г.
По отношение на броя на свършените изпълнителни производства
спрямо предходната 2012г. е налице значително подобрение на
работата на СИС при за РС Бяла Слатина, като за 2012г. са свършени
128 броя дела, спрямо 75 броя за 2011г., следван от РС -Козлодуй и РСОряхово. При РС Враца и РС Мездра в сравнение с предходната 2011 г.
е налице тенденция на устойчивост по свършени изпълнителни
производства.
Индивидуалната работа на съдиите и съдебните изпълнители от
районните съдилища в съдебния окръг е показана в приложения №№3 и
4 от докладите на административните ръководители, като е
коментирана и в обстоятелствената им част.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Настоящият доклад показва достигнатото от магистрати и съдебни
служители от ОС Враца през 2012 година, която беше трудна, но
успешна година. От представените и анализирани по-горе цифри и
данни е видно, че съдиите и служителите са работили сериозно и
отговорно. Свършената през 2012 година работа в институцията
заслужава положителна оценка – при една средна натовареност на
всички.
За поредна година следва да се отбележи като особено
положително и отличаващо работата в съда високият професионализъм
на съдиите, а в още по-голяма степен - тяхното изключително отговорно
отношение към пряката им работа. Съответно е и професионалното
ниво и старание на служителите в съда. Специално следва да се
отбележи много добрата работа и на съдебните помощници.
Резултатите показват, че всеки един от състава на съда е приемал
и изпълнявал отговорно възложените му функции, познавал е целите,
които съдът е планирал за своето развитие и които следва, съобразно
Стратегическия план и Плана за действие през 2012г.. Последователно
и постоянно различните отделения са утвърждавали практиката да
наблюдават, да анализират съдебните и административни процедури,
да извеждат тенденциите и да повишават ефективността в работата си.
Както вече споменах през 2012г. Окръжен съд Враца за втори път
получи приза „съд-модел”, този път по Втория план за подобряване
работата на съда, разработен от ПРСС, магистрати и съдебни
администратори от страната по проект „Усъвършенстване на работните
процеси в съда”, финансиран от Фондация „Америка за България”.
Удостояването на Окръжен съд - Враца за втори път със званието ”съдмодел” е признание за упоритата работа през годините на магистратите
и съдебните служители. Това доказва, че вървим във вярната посока и
положените усилия са наистина ползотворни. Екипът от съдии и
съдебни служители е мотивиран, разполага с необходимия потенциал,
знания, умения и сили и ще се справи с предизвикателството да
работим още по-мобилизирано и по-ефективно, за да докажем най-вече
пред обществеността, че наистина сме ”съд-модел”, както и за
повишаване на общественото доверие към работата на магистратите и
за изграждане на една прозрачна и достъпна съдебна система, с
навременно правораздаване и точно прилагане на законите.
Паралелно с отличието, Окръжен съд Враца е включен с няколко
примера за добри съдебни практики в специалното издание на
Сдружение ”Програма за развитие на съдебната система” Наръчник на
добрите практики.
Независимо от политическата конюнктура и отправените упреци
към дейността на съдебната система, всички съдии и съдебни
служители, работещи в съдебния район, изпълняват служебните си
48

задължения отговорно и професионално, в съответствие
нормативната уредба и утвърдените правила за работа.

с

През отчетната 2012г., както и през предходните години дейността
във Врачанския съдебен район, поведението на магистратите и
съдебните служители по месторабота и в обществото са подчинени на
стратегията за реализиране на съдебната реформа, осъществена като
непрекъснат процес за навременно, безпристрастно, прозрачно и
законосъобразно правосъдие, спазване на етичните норми на
поведение и морал в обществото, за изграждане на положителен образ
на работещите в системата.
Макар и с непопълнен щат в съдебния район и не дотам добро
финансиране,
успяхме
да
покажем
мотивация,
екипност,
професионализъм в ежедневието,
работихме за възвръщане на
общественото доверие към съдебната система при съблюдаване на
националното и европейско законодателство.

През 2013 година, като приоритет в работата ни ще бъде
затвърждаване качеството на правораздавателната дейност и
оптимизиране нивото на административното обслужване, отлична
информираност на гражданите в осигуряване на достъпна и разбираема
информация за работата на съда. Наред с това, сме си поставили за
цел да наблюдаваме, да контролираме ефективността и да
анализираме всеки един процес, свързан с дейността на съда. Това ще
ни позволи не само да усъвършенстваме работата си, но и при
необходимост да коригираме действия или политики.
Полученият приз „Съд модел” носи удовлетворение, но и
задължава да поддържаме и да подобряваме достигнатото до този
момент ниво в работата на съда. А ние можем, защото имаме ясни цели,
защото работата в екип ни е присъща, защото сме набрали инерция и
защото да си водещ съд е признание, което трябва да се отстоява със
същите и по-големи усилия.
На всички магистрати и служители благодаря за положените
усилия и проявената отговорност, като им пожелавам здраве и успехи
през настоящата 2013 година!

м. февруари 2013г.
Враца

Административен ръководителпредседател: Агнеса Ставарова
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