О К Р Ъ Ж Е Н СЪД В Р А Ц А

ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА
И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ
СЪДЕБНИЯ МУ РАЙОН
ПРЕЗ 2013г.

Враца, м.февруари 2014г.

През отчетната 2013 година дейността на Врачанския окръжен съд беше
подчинена на идеята за градивна промяна в съдебната система,

създадена да

функционира на основата на безпристрастност и професионализъм, при спазване на
законите, доказателствата по делата и вътрешното убеждение за справедливост, в
подкрепа

усилията

престъпността

на

компетентните

за постигане

на

държавни

напредък

органи

в борбата

в

борбата

срещу

срещу корупцията

организираната престъпност, за постигане на желаната от обществото

и
и

институциите справедливост на съдебните процеси, със законни средства,
характерни за правовото общество.
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 2013 година и е съобразен с указанията
на ВСС.

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.СЪДИИ
Към 01 януари 2013г. щатната численост на магистратите във Врачански
окръжен съд е

21 щатни бройки, включваща -

1 щ.бр. за

административен

ръководител-председател, 2 щ.бр. за заместник административни ръководителизам.председатели, 15 щ.бройки за съдии и 3 щ.бройки за младши съдии.
Действително заетите бройки в рамките на щатната численост към 1 януари
2013г. са 19, като незаети са били 2 щ. бр. за „ младши съдия”.
От 25 юни 2013г., съгласно решение на ВСС по протокол №24/ 20.06.2013г., са
назначени Мария Александрова и Пламен Шумков на свободните щатни бройка за „
младши съдия”.
От 22 октомври 2013г. на основание решение на ВСС по протокол №
36/19.09.2013г. Илина Златарева напусна длъжността „младши съдия” в Окръжен
съд Враца и премина на длъжност „съдия” в Районен съд Враца. Вакантната
щатната бройка „младши съдия” предстои да бъде заета през 2014г., след
приключване на задължителното 9-месечно обучение в НИП, от спечелилия
конкурса кандидат.
Съдия Димитър Мирчев от 11 ноември 2013г. до края на отчетния период – 31
декември 2013г. е работил като командирован съдия в Софийски апелативен съд,
съгласно

заповед

№К-937/08.11.2013г.

на

административния

ръководител-

председател на САС.
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Окръжен съд Враца приключва 2013г. с 1 незаета щатна бройка за младши
съдия.
В Окръжен съд Враца са обособени три отделения - Наказателно, Гражданско
и Търговско, в рамките на които работата на съдиите е разпределена по състави.
Наказателното отделение включва съдиите - Агнеса Ставарова, Снежана
Наумова, Лидия Крумова, Веселка Иванова, Христина Михайлова, Петя Вълчева и
Иван Маринов. Ръководството на отделението се осъществява от административния
ръководител - съдия Агнеса Ставарова, а в нейно отсъствие от съдия Лидия
Крумова. И през изминалата 2013 година съдиите

от наказателното отделение

продължиха да дават дежурства по график през почивните и празнични дни.
Гражданското отделение включва 8 съдии – Татяна Александрова, Рената
Мишонова-Хальова, Мария Аджемова, Николай Христов, Евгения Симеонова, Пенка
Петрова, Димитър Мирчев и Мирослав Досов, разпределени в три състава.
Ръководството на гражданското отделение се осъществява от заместника на
административния ръководител съдия Татяна Александрова.
Търговското отделение включва съдиите – Росица Иванова, Радослава
Симеонова и Цветана Михайлова. Ръководството на същото се осъществява от
заместника на административния ръководител Росица Иванова.
Младшите съдии работят към гражданско и наказателно отделение.

2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
През отчетната 2013г.

Окръжен съд Враца работи с утвърден щат от 44

съдебните служители, като през целия отчетен период са заети всички щатни
бройки.
Голяма част от служителите са с продължителен стаж в съдебната система,
придобили са необходимата рутина и изпълняват добросъвестно, бързо и отговорно
служебните си задължения. Всички служители работят на принципа на екипност и
взаимозаменяемост, което дава възможност през съдебната ваканция да не се
нарушава нормалния ритъм на работа в съда. Служителите съвестно изпълняват
задълженията си и полагат усилия за повишаване на компетентностите си за подобро качество на работата.
Ръководството

на

администрацията

като

цяло

се

осъществява

от

административния ръководител на съда, двамата заместник административни
ръководители и съдебния администратор. Организацията и контролът върху
работата на съдебната администрация са в съответствие с изискванията на Закона
за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата, при спазване
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на основните процедури, работните инструкции и документите с вътрешен характер
на Интегрираната система за управление и контрол (ИСУК), внедрена в съда.

3.СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА
Към настоящия момент ръководството на съда счита, че с попълването на
свободната щатна бройка за младши съдия, 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

от

административния

ръководител

със

заповед

№

371/03.07.2012г. структура на администрацията на Окръжен съд Враца е съобразена
с разпоредбите на ПАРОАВАС (отм.) и с изискванията на Класификатора за
длъжностите в администрацията по чл.341 от ЗСВ. Със заповедта са определени
звената в нея, числеността им и конкретните длъжности в тях. Въз основа на
структурата е изготвено поименно щатно разписание на длъжностите в ОС Враца.

5.РАБОТА НА ОТДЕЛНИТЕ ЗВЕНА ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА
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 бе
организирана

и

съобразена

с

нормативните

изисквания

и

принципите

за

законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства в рамките
на утвърдената за 2013г. бюджетна сметка на съда. Независимо от големите
ограничения в съда през изминалата година се създаде много добра финансова
дисциплина и не се допусна незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на
средства.
Разходваните през 2013г. суми от бюджетната сметка на ОС Враца се
разпределят както следва:
•

69% за работни заплати на съдии и съдебни служители;

•

6.7% по параграф „Други възнаграждения и плащания на персонала”;

•

17.8% осигуровки;

•

6.2% по параграф „Текуща издръжка”.

Приходите по бюджета на съда за 2013г. възлизат на 332 391 лева, като 96.4%
са приходи от държавни такси.
•

Приходите от конфискувани депозити и гаранции са 2 622 лева;
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•

Приходи от глоби – 500 лева;

•

Приходи от възстановени от страните разноски по дела – 5 144 лева;

•

Приходи от лихви по текущи банкови сметки възлизат на 3 506 лева.
През м.февруари 2013г. предприехме действия пред обслужващата банка за

увеличаване на лихвените проценти по банковите сметки, в резултат на което е и
увеличението по това перо с 3 120 лева.
Общото увеличението на приходите през 2013 година с 80 706 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. В гражданското отделение са
обособени 3 състава и в деловодството работят трима деловодители. В търговско
отделение е обособен 1 състав с двама деловодители и един деловодител,
обслужващ производствата по фирмени дела. В наказателното деловодството
работят трима деловодители и един началник служба "Деловодство". 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.
В обобщение може да се каже, че служителите от администрацията на съда
работят отговорно и при максимална натовареност, което бе оценено от комисията
при годишното им атестиране – само един служител получи оценка 2 – „много
добър” - редовно изпълнява задълженията си над изискванията за длъжността,
всички останали получиха оценка 1 –„отличен”- изпълняват изключително ефективно
работата си, значително над изискванията за длъжността. В резултат на
атестирането и с оглед неосигуреност на бюджетната сметка с финансови средства
само 3-ма служители бяха повишени в ранг.

6.КВАЛИФИКАЦИЯ НА МАГИСТРАТИ И СЛУЖИТЕЛИ
В Окръжен

съд Враца работят високо квалифицирани магистрати

с

продължителен юридически и съдийски стаж. Преобладаващият стаж на голяма част
от тях е съдийски.
През годината е проведено периодично атестиране на съдиите Агнеса
Ставарова, Рената Мишонова-Хальова, Христина Михайлова, Димитър Мирчев,
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Снежана Наумова и Петя Вълчева, като комплексната оценка от атестирането на
всеки от тях е „МНОГО ДОБРА”. През 2013г. бяха направени предложения за
периодично атестиране и на съдиите Татяна Александрова, Росица Иванова,
Мирослав Досов и Евгения Симеонова, но до настоящия момент процедурите по
атестирането им не са приключили.
През изминалата 2013г. съдиите от ОС Враца са взели участие в обучителни
семинари, организирани от Националния институт на правосъдието на различни
теми. Участвали са и в организирани

обучения за магистрати в България по

проекти, финансирани по ОПАК, както и в дистанционни обучения без присъствие.
Административният ръководител Агнеса Ставарова през отчетната година
е участвала в обучение на тема "Ролята на националния съдия във връзка с
прилагането на правото на ЕС”, в Кръгла

маса на тема "Актуални практики по

приложение на случайния принцип при разпределение на съдебните дела", в
Работна среща за въвеждане в реална експлоатация на обмен на данни между
информационните системи на съдилищата и ядрото на ЕИСПП, както и в
организирания от Фондация "Институт за европейски проекти" Симпозиум по право
на конкуренцията на Европейския съюз.
Съдия Снежана Наумова и съдия Лидия Крумова са участвали в
организирания от фондация "Институт за европейски проекти" Симпозиум по право
на конкуренцията на Европейския съюз, както и в Работни срещи

по проект

"Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно
сътрудничество по дела в българските съдилища”. Съдия Крумова е участвала и в
семинар на тема "Ролята на националния съдия в ЕС".
Съдия Татяна Александрова е участвала в семинари на тема "Заповедното
производство-правна рамка, съгласно ГПК и правото на ЕС" и "Практика на ВКС по
Кодекса на застраховането", организирани от НИП.
Съдия Рената Хальова е участвала в семинари на тема "Защита на
достойнството и живота на човека от гледна точка на човешките права", "Развод и
издръжка с международен елемент. Компетентен съд, приложимо право" и
"Европейско дружествено право. Европейско обединение по икономически интереси.
Европейско

дружество.

Европейско

кооперативно

дружество.

Тенденции

развитието на Европейското дружествено право". С решение на

в

комисия

"Международна дейност" към ВСС, съдия Хальова бе включена в организираното
от Националната школа на магистратурата на Франция обучение на тема
"Разследване на икономически и финансови престъпления", което се проведе през
м.ноември 2013г. в гр.Париж. Съдия Хальова

през изминалата година е участвала

като лектор към Националния институт на правосъдието в семинари за повишаване
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на квалификацията на българските магистрати по право на Европейския съюз, както
и като лектор на тема "Признаване и изпълнение на съдебни решения и актове при
действие на правото на ЕС. Сътрудничество по граждански дела в ЕС",
организирано по проект "Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за
международно сътрудничество по дела в българските съдилища", финансиран по
ОПАК.
Съдиите от търговското отделение
меонова и Цветана Михайлова

Росица Иванова, Радослава Си-

участваха в организирания

от ОС Монтана,

съвместно с Националния институт на правосъдието, регионален семинар на тема
"Несъстоятелност".
Съдия Цветана Михайлова е участвала и в семинар на тема "Търговски
спорове. Търговски сделки и нови положения в Закона за Търговския регистър".
Съдиите Росица Иванова и Евгения Симеонова взеха участие в семинар
на тема "Развитие на човешките ресурси", организиран от Българска съдийска
асоциация по проекта "Подобряване на работата и засилване на ролята на
неправителствените организации в сферата на правосъдието".
Съдия Евгения Симеонова

е участвала

в семинар, организиран

от

Комисията за защита от дискриминация на тема "Борба и превенция срещу
дискриминацията чрез средствата на гражданското право".
Съдия Радослава Симеонова, като съдия-наставник, взе участие в
Регионална среща на съдиите-наставници от Северна България, свързана

с

изработване на анализ на работата на магистратите наставници.
Съдия Мирослав Досов участва в международен правен семинар "Права в
действие - следващи стъпки”, посветен на стандартите на чл.12 от Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания и възможните механизми за тяхното
прилагане в правната рамка, организиран от Български център за нестопанско право
и Института за държавата и правото към Българската академия на науките.
Съдия Христина Михайлова е участвала в семинари на тема "Активен
подкуп в публичния сектор. Търговия с влияние. Корупция в съдебната система" и
"Защита на финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави".
Съдия Петя Вълчева е взела участие в семинари на тема "Защита на
финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави", "Гаранции за справедлив процес
в наказателното производство - чл.5 и чл.6 от Европейската конвенция за защита
правата на човека и основните свободи - наказателноправни аспекти" и
"Противодействие на престъпността, свързана с незаконна търговия, посегателство
и трафик на културни ценности, част от културното наследство на Република
България", организирани от Националния институт на правосъдието, както и участие
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в мултидисциплинарно обучение на полицаи, прокурори и съдии

по проблеми,

засягащи трафика на хора.
Съдия Пенка Петрова е участвала в семинари на тема "Приложение на
семейния кодекс при действащото европейско законодателство", "Европейско
дружествено право. Европейско обединение по икономически интереси. Европейско
дружество. Европейско кооперативно дружество. Тенденции в развитието на
Европейското дружествено право" и "Практика на ВКС по КЗ".
Съдия Димитър Мирчев е участвал в семинари на тема "Задължителна
начална квалификация на новоназначени съдии - Облигационно право", "Вещно
право и съдебна делба", "Наказателно право - Обща част", "Развод и издръжка с
международен

елемент.

Компетентен

съд,

приложимо

право"

и

"Начална

квалификация на новоназначени съдии на тема "Трудово право".
Младши съдия Илина Златарева е участвала в семинари на тема "Съдебна
психология. Разпит на непълнолетни" и "Активен подкуп в публичния сектор.
Търговия с влияние. Корупция в съдебната система. Корупция във футбола".

По отношение квалификацията на служителите от администрацията на съда
следва да се отбележи, че в голямата си част те са с дългогодишен опит и
съответно с много добра професионална подготовка.
През 2013г., с цел да повишат квалификацията си, служителите са участвали
в обучителни семинари, организирани основно от Националния институт на
правосъдието. В началото на годината беше изготвен и утвърден годишен план за
обучение на съдебните служители, при отчитане на индивидуалните потребности от
повишаване на квалификацията и очакваните резултати и области на приложение на
наученото. Съдебният администратор взе участие в семинар на тема "Съвременни
подходи в управлението на съдебната администрация", организиран от НИП по
проект, финансиран от ОПАК, съдебният статистик премина обученията на тема
"Начално обучение за съдебни служители", двама деловодители от фирмено и
търговско деловодство са участвали в семинар "Работа по търговски дела". Други
двама са участвали в семинарите "Защита на класифицираната информация в
съдебната система" и "Работа по граждански дела". Един деловодител е участвал в
обучение на тема "Комуникационни умения с хора с увреден слух”, организирано от
сдружение

"Програма

за

развитие

на

съдебната

система”

(ПРСС).

Административният секретар е участвал в семинар на тема "Ефективно управление
на човешките ресурси. Оценка на изпълнението. Обучение и развитие", а двама
деловодители са участвали в семинар "Съдебна етика. Превенция на корупционния
риск. Конфликт на интереси", организирани от НИП по проект, финансиран от ОПАК.
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И през изминалата година не всички желаещи имаха възможност да посетят
планираните обучения поради запълване на предварително обявения брой места.

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 отчетната 2013 година в Окръжен съд Враца е имало за разглеждане
общо 1 843 дела, от които 172 висящи в началото на отчетния период и 1 671 дела,
постъпили през годината.
Новопостъпилите през отчетния период дела, подсъдни на Окръжния съд, се
разпределят по видове както следва:
а) граждански дела
През 2013г. са постъпили 1 089 броя граждански дела, от които 269 броя,
включващи граждански дела І инстанция, частно-граждански първа инстанция,
търговски и фирмени дела, 535 броя въззивни граждански дела, 281 броя частнограждански дела ІІ инстанция и 4 броя жалби за бавност.
б) наказателни дела
През отчетната година са постъпили общо 582 броя наказателни дела, от
които 63 броя от общ характер, 251 броя частни наказателни І инстанция, 130 броя
въззивни наказателни дела, 98 броя частни наказателни дела ІІ инстанция,
частните наказателни дела - разпити са 37 броя и 3 броя

административно

наказателен характер дела.

2.БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА
През 2013г. от стоящите за разглеждане в Окръжния съд общо 1 843 броя
дела са свършени 1 674 броя, като към 31.12.2013г. са останали несвършени 169
броя дела. Цифровото им изражение по видове дела е както следва:
•

граждански дела - свършени

1 086 броя, останали висящи 151 броя

производства;
•

наказателни дела - свършени 588 броя, останали висящи 18 броя
производства;

•

фирмени дела - свършени 23 броя.
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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 64 броя, както и тези,
постановени по делата за несъстоятелност, които за 2013г. са 55 броя.

3. СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА
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.
(в месеци)

ч.гр.д.
І инст.
(в месеци)

гр.д. възз.
Инстанция
(в месеци)

ч.гр.д. възз.
инст.
(в месеци)

търговски дела
(в месеци)

3.50

1.05

2.36

1.12

5.39

Таблица №2

с
присъда

прекратени по
споразумение

прекратени
по други
причини

частни
наказателни
дела
І инстанция
(в месеци)

4.59

1.23

1.69

1.01

НОХД (в месеци)

въззивни
наказателни
дела
(в месеци)

частни
наказателни
дела въззивна
инстанция
(в месеци)

1.99

1.08

Анализът на цифровата информация в тези таблици показва, че средната
продължителност на разглеждане на гражданските дела първа инстанция е в
рамките на 3.5 месеца, а на гражданските дела въззивна инстанция – 2.36 месеца.
Що се отнася до частно-гражданските дела І инстанция, те са приключвали до 1.05
месеца, а тези от въззивната инстанция, съответно за 1.12 месеца. Средната
продължителност на приключване на разгледаните през годината търговски дела, в
които са включени и делата по несъстоятелност, е в рамките на 5.39 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 - 1.01 месеца, следвани от частно-наказателните
дела въззивна инстанция - 1.08 месеца и

въззивните наказателни дела - 1.99

месеца. Общият характер дела, приключили с присъди през 2013г., са със средна
продължителност на разглеждане от 4.59 месеца, прекратените по споразумение
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НОХД – 1.23 месеца, а тези, прекратени по други причини, са приключвали в
рамките на 1.69 месеца, включително и прекратените за доразследване.
През 2013г. от общо свършените 1 674 броя дела, в срок от 3 месеца са
приключили 1 538 броя дела или 92%,

по който показател

се

наблюдава

поддържане на започналата от предходните години тенденция за приключване на
делата в срок до 3 месеца.
В сравнение с предходните две години, резултатите от работата ни през
отчетната 2013г. по граждански дела І инстанция показва повишаване бързината на
делата, приключвали в 3-месечния инструктивен срок, като приключилите в срок от
3 месеца дела за 2013г. са - 85%, спрямо 83% за 2012г. и 80% за 2011г.
При въззивните граждански дела за отчетния период процентът на
приключилите в срок до 3 месеца дела е 91%, спрямо 93% за 2012г., което бележи
незначително намаление на този показател.
За отчетния период се наблюдава запазване броя на постъпилите за
разглеждане търговските дела спрямо предходната 2012г. - 108 броя дела, като
59% от свършените дела са приключвали в срок до 3 месеца и спрямо предходната
година по този показател се наблюдава намаление от 7%.
През 2013г. са постъпили 582 броя наказателни дела и спрямо предходните
две години е налице намаление по този показател съответно с 37 броя за 2012г. и
с 35 броя спрямо 2011г. От общо свършените 588 броя наказателни дела, 95% са
приключилите в 3-месечния инструктивен срок, спрямо 97% за предходните години.
Бързината на разглеждане и приключване на отделните видове дела,
подсъдни на Окръжния съд, бе обект на обсъждане от съдиите през годината.
Анализът на причините за отлагане и забавяне на първоинстанционните
граждански и търговски дела показва, че най-често те са следните:
•

дела с по-голям материален интерес, изискващи експертизи и събиране на
гласни доказателства - облигационни искове, искове за собственост и
регресни искове по КЗ;

•

оспорване на първоначално допуснатите експертизи и назначаване на
допълнителни такива или нови разширени, с цел изясняване на
фактическата обстановка;

•

оспорване на писмени доказателства и откриване на производство по
чл.193

от

ГПК;

ангажиране

на

нови

доказателства

и

разпит

на

допълнителни свидетели;
•

необходимост от изготвяне на нови и/или допълнителни, съответно
повторни заключения от вещи лица, свързани с предмета на делото;

•

молби от страните по делата за отлагане или не даване ход на делото;
11

•

искания на страните за събиране на нови доказателства;

•

непредставяне на заключение на вещо лице в срока по чл.199 от ГПК;

•

неявяване на редовно призован свидетел;

•

неявяване на вещи лица, страни и адвокати с молба за отлагане на делото
поради някаква друга ангажираност или по лични, съответно здравословни
причини (чл.142, ал.2 от ГПК);

•

нередовно призоваване, когато се извършва извън Враца - рядко;

•

несвоевременно внасяне от страните на депозит за вещо лице. Основно
това е по делата на Национална агенция за приходите, където
процедурата по одобряване на дължимите суми е усложнена и практически
те не могат да спазят указаните им от съда срокове за внасяне на
депозита;

•

по молба на вещо лице за отлагане на делото поради липса на време за
изготвяне

на

експертизи

-

поради

големия

обем

на

работа

по

заключенията;
•

несвоевременно връчване на призовките, когато страните са от гр.София.

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;

•

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

свидетели

-

постановяване на принудително довеждане;
•

поради

нередовно

призоваване

на

подсъдими

или

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 12

допускане на нови свидетели и най-вече допускане на допълнителни или
нови експертизи.

При ежемесечните отчети на отложените първоинстанционни наказателни
дела не са констатирани 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
хода на съдебното производство, които разширяват предмета на доказване и
подлежат на изследване чрез събиране на допълнителен доказателствен материал.

ІІІ.

СРАВНИТЕЛЕН

АНАЛИЗ

НА

ПОСТЪПЛЕНИЯТА

ЗА

ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ
1. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА
В Окръжен съд гр.Враца през 2013г. са постъпили за разглеждане общо 1 671
броя

граждански и наказателни дела. Заедно

с останалите

несвършени към

01.01.2013г. 172 дела през 2013г. на производство са стояли за разглеждане общо 1
843 броя дела.
В сравнение с предходните години се наблюдава тенденция на устойчивост на
постъпленията спрямо 2012г., а спрямо 2011г. е налице незначително намаление
на постъпления на делата, съответно с 18 броя по-малко.
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
1089

1048

1072
1200
1000
800
600
400
200
0
2011г.

Сравнителният

2012г.

анализ

за

3-годишния

2013г.

период

на

постъпленията

на

гражданските дела показва, че през 2013г. са постъпили 1 089 броя граждански
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дела, спрямо

1 048 броя за 2012г. и 1 072 броя за 2011г. или в сравнение с

предходните две години се наблюдава увеличение с 41 броя дела спрямо 2012г. и
17 броя спрямо 2011г.
За 2013г. най-голям е бил делът на постъпилите облигационни искове

- 60

броя и в сравнение с предходните две години се наблюдава намаление на този род
дела, съответно 72 броя за 2012г. и 63 броя за 2011г.
На второ място по постъпление са исковете по ТЗ, при които също се бележи
намаление спрямо предходните години - 48 броя за 2013г., спрямо 73 броя за 2012г.
и 68 броя за 2011г.
На следващо място по постъпление през отчетната година са исковете по СК
- 40 броя, при които се наблюдава тенденция на устойчивост спрямо 2012г., а
спрямо 2011г. е налице значително намаление, съответно с 31 броя дела по-малко.
При делата за търговска несъстоятелност се наблюдава увеличение на
делата спрямо предходните две години - 38 броя за 2013г., спрямо 23 броя за
2012г. и 15 броя за 2011г.
б) НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:
През 2013г. са постъпили 582 броя общо наказателни дела спрямо 619 броя
за 2012г. и 617 броя за 2011г., които данни сочат, че в сравнение с предходните
две години е налице намаление по този показател съответно с 37 броя за 2012г. и
с 35 броя спрямо 2011г.

Брой постъпили наказателни дела за тригодишен период
617

619

582

700
600
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400
300
200
100
0

2011г.

2012г.

2013г.

Тенденция на намаление се наблюдава при постъпленията на наказателните
дела от общ характер - 63 броя за отчетната година, в сравнение с предходните
години, когато са били, съответно 74 броя за 2012г. и 77 броя за 2011г.
Сравнително постоянен е броят на постъпленията на частни наказателни
дела І инстанция, които за 2013г. са 251 броя, спрямо 246 броя за 2012г. и 243
броя за 2011г.
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През отчетната 2013г. значително е намалял броят на частно наказателни
дела - РАЗПИТИ - 37 броя, спрямо 59 броя за 2012г. и 63 броя за 2011г.
Сравнителният анализ за 3-годишния период, касаещ постъплението на
въззивни наказателни дела, показва намаление на постъплението от този род дела,
които за 2013г. са 130 броя, спрямо 157 броя за 2012г. и 148 броя за 2011г.
В табличен вид постъплението на граждански, наказателни и търговски дела
през 2013г. изглежда така:
Таблица № 3
от тях
несвършени от
предходен период
(бр.)

брой дела за
разглеждане

новообразув
ани
(бр.)

Наказателни

606

582

24

3.96%

Граждански

1076

981

95

8.83 %

Търговски

161

108

53

32.92 %

видове дела

процентно *
съотношение

* 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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През 2013г. в Окръжния съд са свършени 633 броя дела граждански и
наказателни І инстанция, включващи и фирмените такива, като към 31.12.2013г. са
останали несвършени 87 броя дела. Цифровото им изражение по видове дела е
както следва:
•

свършени са 122 броя граждански дела, от тях приключилите в 3-месечен
срок са 104 броя дела и останали висящи 28 броя производства;

•

свършени са 18 броя частни граждански дела и всичките са приключили
в 3-месечен срок;
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•

свършени са 108 броя търговски дела, от тях са приключили до 3 месеца
- 64 броя, и в края на отчетния период са останали висящи 53 броя
производства;

•

свършени са 362 броя наказателни дела, от тях приключили в срок до 3
месеца - 342 броя дела и останали нерешени производства - 6 броя;

•

свършени са 23 броя фирмени дела и всичките са приключили в срок до 3
месеца.

През 2013г. са свършени 140 броя граждански дела І инстанция, със съдебен
акт по същество са приключили 113 броя. Прекратените производства са 27 броя,
като всички са прекратени по други причини. В края на годината са останали 28 броя
висящи граждански дела І инстанция.
През годината са насрочени в открито заседание 161 броя търговски дела.
Свършени са 108 броя, от които със съдебен акт по същество са приключили 78
броя дела, а 30 броя са прекратени. Останали са 53 броя несвършени дела.
През отчетната година са свършени 72 броя дела общ характер, от които 52
броя в срок до 3 месеца, което в процентно съотношение представлява 72%. От
свършените дела от общ характер, със съдебен акт по същество са приключили 37
броя. Прекратените производства са 35 броя, от които - 17 броя със споразумения
по чл.382 от НПК, 5 броя - със споразумения по чл.384 от НПК, 12 броя са върнати
за доразследване и 1бр. е прекратено по други причини. В края на годината са
останали висящи 4 броя дела от общ характер.
През отчетния период са насрочени за разглеждане 252 броя частни
наказателни дела І инстанция. Свършени дела от този вид са 251 броя, които са
приключили в срок до 3 месеца. Със съдебен акт по същество са приключили 240
броя и 11 броя са прекратени по други причини.
Постъпилите през отчетната година частни наказателни дела - РАЗПИТИ - 37
броя, са приключили 100 % в тримесечен срок.
Средната действителна натовареност на съдиите по постъпили дела за
2013г. е 7.74 броя за месец.
Действителната средномесечна натовареност по свършени дела от един
съдия в Окръжен съд Враца на база 12 месеца през 2013 година са 7.03 броя за
месец.
Свършените през изминалата година 633 броя І инстанция граждански и
наказателни дела се разпределят по видове както следва:
а) Граждански дела:
•

Искове по СК - общо 40 броя, от тях 15 броя дела за произход, за
осиновяване 24 броя и 1 брой за прекратяване на осиновяване;
16

•

Облигационни искове - 54 броя;

•

Несъстоятелност - 31 броя;

•

Искове по ТЗ - 52 броя;

•

Вещни искове и искове по КТ - 6 броя;

•

Други граждански дела І инстанция - 65 броя;

•

Фирмени дела - 23 броя.

Свършени граждански дела 1-ва инстанция за 2013г.
40

23

Искове по СК

Облигационни
искове
Несъстоятелност

54

65

Искове по ТЗ

Други граждански
дела I-ва
инстанция
Фирмени дела

31

52

б) Наказателни дела:
•

НОХД - 72 броя;

•

ЧНД (условно предсрочно) - 139 броя;

•

Реабилитация - 4 броя;

•

Кумулация - 14 броя;

•

Други дела - 28 броя;

•

НЧД от досъдебното производство - 103 броя;

•

Административно наказателни дела - 2 броя.
Свършени наказателни дела 1-ва инстанция за 2013г.
72
2
НОХД
ЧНД - условно
предсрочно
Реабилитации

103

139

Кумулации
Други дела
НЧД от ДП

28
НАХД

4
14

17

3. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ

ОТ

ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2013г. са обжалвани 40 броя съдебни актове, постановени по
граждански дела І инстанция, включително и частно граждански дела І инстанция.
През изминалата година са обжалвани 67 броя търговски дела. С потвърдени
съдебни актове от горната инстанция са върнати 19 броя търговски дела, изцяло
отменени са 4 броя съдебни актове и 4 броя са изменени
С потвърден

съдебен акт са се върнали от горните инстанции 23 броя

граждански, съответно 17 броя граждански дела и 6 броя частно граждански І
инстанция дела.
Изменени са актовете по 7 броя граждански дела.
Отменени са 7 броя съдебни акта по граждански дела.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
За 2013г. от приключените първоинстанционни наказателни дела са атакувани
съдебните актове по 27 броя наказателни общ характер дела и 26 броя частно
наказателни дела І инстанция, или общо са обжалвани съдебните актове по 53
наказателни дела. При въззивната и касационна проверка на постановените актове
по делата са потвърдени 26 броя, изменени са 7 броя и са отменени 13 броя.
За сравнителния период от три години се констатира, че за 2013г. броят на
съдебни актове по наказателните и граждански дела І инстанция, включително и
търговски дела, които са били обект на инстанционна проверка, е намален като през
2013г. са 160 броя спрямо 170 броя за 2012г. и 178 броя за 2011г. През 2013г. се
наблюдава запазване броя на отменените актове спрямо предходните години. При
изменените актове е налице значително намаление спрямо 2012г. като за 2013г. са
18 броя спрямо 32 броя за 2012г., а при потвърдените актове е налице намаление
спрямо спрямо 2012г.
Както при съдиите от Гражданското отделение, така и при съдиите от
Наказателното отделение броят на отменените или изменени съдебни актове

е

минимален в сравнение с броя на постановените такива. Преобладаващият брой
отменени съдебни актове са такива, постановени по дела, при които причините за
отмяна се свеждат до изключително противоречивата практика.
Тези обстоятелства налагат извод за изключително добра професионална
подготовка и квалификация на съдиите, разглеждащи дела от този род.
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4. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ ПО ПОСТЪПИЛИ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА -

І

ИНСТАНЦИЯ
През

отчетната

година средната натовареност на 1 съдия по постъпили

граждански дела І инстанция, включително и търговски е 2.49 броя, а средна
натовареност на 1 съдия по свършен брой дела и 1.88 броя.
Средномесечната натовареност на 1 съдия по наличен брой наказателни дела
І инстанция за отчетната година е 4.38 броя, а по свършен брой дела е 4.31 броя.
От направения анализ и от цифровата информация в Таблица №4 се налага
изводът, че средната месечна натовареност на съдиите по постъпили за
разглеждане граждански дела І инстанция за тригодишния период се наблюдава
намаление, като за 2013г. е 2.49 броя, спрямо 3.19 броя за 2012г. и 3.67 броя за
2011г. Средната месечна натовареност по свършен брой граждански І инстанция
дела на 1 съдия за 2013г. е 1.88 броя, спрямо 2.56 броя за 2012 и 2.95 броя за
2011г., които цифри показват, че и по този показател е налице намаление спрямо
предходните години.
По отношение на наказателните дела І инстанция през отчетната година се
наблюдава намаление на средната месечна натовареност на един съдия, както по
постъпили, така и по свършен брой дела спрямо предходните години, съответно
4.38 броя за 2013г. спрямо 4.65 броя за 2012г. и 5.49 броя за 2011г. по наличен
брой дела, а средната натовареност по свършен брой дела е съответно 4.31 броя
за 2013г. спрямо 4.49 броя за 2012г. и 5.33 броя за 2011г.
Таблица № 4

Вид дела

Граждански и
търговски
І инстанция
Наказателни
І инстанция

средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
наличен брой дела
2011г.
2012г.
2013г.

средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
свършен брой дела
2011г.
2012г.
2013г.

3.67

3.19

2.49

2.95

2.56

1.88

5.49

4.65

4.38

5.33

4.49

4.31

5. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
През 2013г.

са образувани

63 броя дела от общ характер. Анализът на

наказателните дела от общ характер, които са постъпили през изминалата година
показва, че най-голям е относителният брой на постъпленията по Глава ХІ Общоопасни

престъпления

-

26

броя,

следвани

от

престъпления

против

стопанството - 12 броя, престъпления против собствеността - 8 броя, престъпления
против дейността на държавните органи и обществени организации - 8 броя, 5 броя
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дела са образувани за престъпления против личността и 4 броя дела - за
престъпления против финансовата и данъчно-осигурителната система.
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 2013г. са постъпили
5 броя дела спрямо 11 броя за 2012г. и 10 броя за 2011г. Или за отчетната година
се наблюдава намаляване на постъпленията от този вид дела в сравнение с
предходните години.
По глава V от НК - престъпления против собствеността - през отчетната
година при този вид дела се наблюдава също намаление спрямо предходните
години, като за 2013г. са постъпили 8 броя, спрямо 14 броя за 2012г. и 12 броя за
2011г. Свършени са 10 броя дела, от които в 3-месечен срок са приключили 6 броя.
По глава VІ от НК - престъпления против стопанството - за отчетната 2013г. е
налице намаление на този вид дела, като за 2013г. са постъпили 12 броя дела,
спрямо 20 броя за 2012г., а в сравнение с 2011г. постъпленията от тях бележат
увеличение. Със съдебен акт са приключили 13 броя, от които 11 броя в рамките на
3-месечния инструктивен срок.
По глава VІІ от НК - престъпления против финансовата и данъчноосигурителната система - през 2013г. са образувани 4 броя дела. В сравнение с
предходните години при този вид дела се наблюдава увеличение, съответно спрямо
2012г. с 2 броя и с 3 броя дела спрямо 2011г.
По глава VІІІ от НК - престъпления против дейността на държавните органи и
обществените организации - постъплението за 2013г. е 8 броя, за 2012г. - 10 броя и
за 2011г. - 18 броя. Наблюдава се устойчивост спрямо предходната 2012г. и
чувствително намаление в сравнение с 2011г. Със съдебен акт са приключили 10
броя дела, от тях - 6 броя в рамките на 3-месечния инструктивен срок.
През отчетната година в Окръжния съд няма образувани дела, както по Глава
ІХ от НК за документни престъпления, така и по Глава Х от НК - за престъпления
против общественото спокойствие.
По глава ХІ от НК - общоопасни престъпления - през 2013г. са постъпили 26
броя дела спрямо 17 броя за 2012г. и 27 броя за 2011г. Изводът е, че през 2013г.
постъпленията от този вид дела са значително увеличени спрямо предходната
2012г., докато в сравнение с 2011г. постъпленията от тях са устойчиви, като през
годината са приключили производствата по 26 броя дела, от които 25 броя в
тримесечен срок.
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Постъпление на НОХД по видове престъпления за тригодишния период
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Общо за отчетната година в Окръжен съд - Враца са постъпили 63 броя
наказателен общ характер дела спрямо 74 броя за 2012г. и 77 броя за 2011г. От
всички свършени наказателни общ характер дела 72% са приключили в тримесечен
срок.
През 2013г. в Окръжен съд Враца е образувано 1 дело за престъпление,
квалифицирано като корупционно. С разпореждане производството е прекратено и
делото е изпратено на Окръжна прокуратура-Враца за отстраняване на допуснати
нарушения.
Отделно от новообразуваното дело, през изминалата година Окръжния съд
продължи да разглежда образуваното през 2012г. наказателно общ характер дело
№118/2012г, което бе квалифицирано като корупционно. Същото приключи в края
на отчетната година с присъда. Осъдено е 1 лице, на което е наложено наказание "
шест месеца лишаване от свобода", изпълнението на което е отложено за срок от
три години, считано от влизане на присъдата в законна сила. Постановената
присъда не е влязла в сила, тъй като същата е атакувана с жалба пред Софийски
апелативен съд.
През отчетния период с влезли в сила присъди са приключили 50 броя
наказателни общ характер дела, по които са осъдени 64 броя лица.
В Окръжен съд Враца през 2013г. са постановени 2 броя оправдателни
присъди, по които са оправдани 4 лица.
От постъпилите 63 броя НОХД са прекратени и върнати за доразследване
общо 12 броя първоинстанционни дела, от които 8 броя с разпореждане по реда на
чл.249, ал.1, вр. с чл.248, ал.2 от НК и 4 броя с протоколно определение от съдебно
заседание – по реда на чл.288, ал.1, т.1 от НПК. Всички дела са върнати поради
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допуснати съществени процесуални нарушения, които са били отстраними и са
довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия или на другите
участниците в процеса.
От статистиката по отношение броя на върнатите на Окръжна прокуратура
дела за доразследване, може да се направи извода, че спрямо предходната година
се

наблюдава

тенденция

на

устойчивост

на

прекратените

и

върнати

за

доразследване дела, а спрямо 2011 година е налице увеличение.
Основните нарушения, поради 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 квалификация на обвинението в заключителната му
част;
•

нарушени права на пострадалите - чл.75, ал.2 от НПК - неуведомени за
образуваното наказателно производство, неразяснени права и неотразено
при разпита им дали желаят или не да им бъдат предявявани материалите
от досъдебното производство.

В заключение следва да се обобщи, че Наказателното отделение на Окръжен
съд Враца е имало за разглеждане през отчетната година общо 368 броя дела І
инстанция, от тях са свършени 362 броя, като в 3-месечен срок са приключили 342
броя, което представлява 94,48%.
През 2013г. са постъпили 55 броя искания за разрешение за използване на
СРС, като са издадени 55 броя разрешения за използване на СРС.
Изготвените и получени през отчетната година ВДС са 11 броя.
В сравнение с предходните години се наблюдава значително намаление на
броя на исканията за издаване на разрешения за използване на СРС.

ІV. ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
През 2013г. в Окръжен съд Враца са стояли за разглеждане 885 броя
въззивни граждански дела, в т.ч. въззивни частно граждански дела ІІ инстанция, от
които 820 броя новопостъпили и 65 броя останали несвършени от предходния
период.
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В сравнение с предходните години се наблюдава значително увеличение на
постъплението на въззивните граждански дела, като за 2013г. са постъпили 535
броя, спрямо 445 броя за 2012г. и 476 броя за 2011г.
От всички,

стоящи на разглеждане 591 броя

въззивни граждански дела,

производствата са приключили по 527 броя, от които в тримесечен срок са
приключили - 482 броя, като по 333 броя дела съдебният акт на І-та инстанция е
оставен в сила, по 77 броя дела решението е изменено от части, а по 66 броя дела
решенията на районните съдилища са изменени изцяло и са постановени нови
съдебни актове от въззивната инстанция. По 10 броя производства решението е
обезсилено, а по 41 броя дела производствата са прекратени от въззивната
инстанция.
Общият налагащ се извод е, че през 2013г. броят на отменените изцяло
първоинстанционни дела е намалял, което се дължи на показания като цяло повисок професионализъм.
Допусканите нарушения, водещи до пълна или частична отмяна на съдебните
актове, постановени от районните съдилища се свеждат до следното:
1. Нарушение на материалния закон, като неправилно е определена правна
квалификация на иска.
2. Нарушение на процесуалния закон:
Неправилно приложение на преклузията за допускане на доказателства по
чл.266, ал.1 от ГПК:
•

липса на разпределяне на доказателствената тежест;

•

не даване на указания кои факти и обстоятелства подлежат на доказване и
от кого, както и за кои твърдяни факти не се сочат доказателства;

•

липса на отделяне на спорно от безспорно, водеща до неизясняване на
делото от фактическа страна, често водещо и до порок в обжалвания
съдебен акт;

•

нарушения при събиране/отказ от събиране на доказателства, които
своевременно са били поискани от страните и са били относими към
предмета на спора - същите се допускат от въззивния съд на това
основание и водят до промяна на правните изводи;

•

неправилно прилагане на материалния закон и несъобразяване със
задължителната практика на ВС/ВКС;

•

превратно тълкуване на събраните по делото доказателства, което води до
незаконосъобразни правни изводи.

•

неправилна

преценка

на

събраните

доказателства,

неправилно

разпределение на доказателствената тежест между страните;
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•

непознаване на задължителната практика на ВКС, установена по реда на
чл.290 ГПК, приложима по търговските дела;

•

процесуални нарушения при събиране на доказателства чл.164 ГПК

•

непознаване на специфични норми от Търговския закон, приложими при
решаваните от тях казуси.

През отчетната година в Окръжния съд са постъпили за разглеждане 281
броя частни граждански дела ІІ инстанция, спрямо 230 броя за 2012г. и 271 броя за
2011г. или - за 3-годишния изследван период при делата от този род се наблюдава
значително увеличение -

с 51 броя дела спрямо 2012г., а спрямо 2011г. има

незначително увеличение - с 10 броя. Приключили са производствата по 284 броя
ч.гр.дела ІІ инстанция, като са останали несвършени в края на отчетния период
производствата по 6 броя.
Анализът на причините за отлагане на въззивните граждански и търговски
производства показа, че най-често те са следните:
•

при допуснати при хипотезата на чл.266, ал.2 и 3 от ГПК нови
доказателства или събиране на такива от въззивния съд при нарушение на
разпоредбите на чл.266 ал.3 от ГПК от страна на районния съд;

•

молба от процесуален представител и страна за отлагане на делото
поради някаква друга ангажираност или по лични, съответно здравословни
причини (чл.142, ал.2 от ГПК);

•

необходимост от изслушване на свидетели и/или вещи лица;

•

желание на страните да се спогодят извънсъдебно, водещо до спиране на
производството с даване на възможност за постигане на спогодба;

•

искания за правна помощ пред въззивната инстанция по чл.95 от ГПК;

•

нередовно призоваване на страните, чийто адрес/седалище е извън
съдебен район Враца.

През 2013г. са образувани общо 228 броя въззивни наказателни дела, от
които 130 броя въззивни наказателни дела и 98 броя частни наказателни дела ІІ
инстанция.
От стоящите пред наказателните съдии за разглеждане 139 броя въззивни
наказателни производства, от които 9 броя от предходния отчетен период,

със

съдебен акт са приключили производствата по 131 броя. От тях в тримесечния
инструктивен срок са приключили 124 броя или в процентно изражение - 95 %,
който показател в сравнение с предходните две години бележи намаление с 2 %.
Резултатите от въззивната проверка на обжалваните и протестирани
първоинстанционни присъди, постановени от районните съдилища, са следните: по
82 броя дела присъдата е била потвърдена, по 10 броя наказанието е намалено,
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по 12 броя дела присъдата е изменена поради други промени в наказателната част,
по 1 брой присъдата е изменена в гражданската част, по 2 броя присъдата е
отменена отчасти и върната за ново разглеждане, по 12 броя дела присъдата е
отменена изцяло и върнати за ново разглеждане, по 9 броя дела присъдата на І
инстанция е отменена изцяло и е произнесена нова присъда, а по 2 броя дела
производствата са били прекратени, по 1 дело наказанието е увеличено. Към
31.12.2013г. са останали несвършени 8 броя въззивни наказателни производства.
Най-често допусканите нарушения от районните съдилища, довели до отмяна,
изменение или непълнота на постановените съдебни актове по реда на проведения
инстанционен

контрол

и

явяващи

се

основна

причина

за

отмяна

на

първоинстанционните съдебни актове и връщане на делото за ново разглеждане са
допускането на съществени процесуални нарушения по смисъла на чл.348, ал.3 от
НПК във всичките му хипотези, довели 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 от НПК,
равняващо се на липса на мотиви;

•

констатирани противоречия в мотивната част или между мотиви и диспозитив
на присъдата - не позволява да се извърши проверка каква е била волята на
решаващия съд;

•

нарушено право на защита - неучастие на защитник при задължителна защита
по чл.94, ал.1 от НПК.
Основна

причина

за

отмяна

на

първоинстанционния съдебен акт

и

постановяване на нов или изменението му е неправилното приложение и 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 доказателства, обосноваващи осъдителни такива или
обратно - по-тежко квалифицирано престъпление, налагащо изменение в полеко;

•

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
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пропуските. Наред с това в специален Регистър в съда се отделят нередовните
жалби и дела с допуснати пропуски при администрирането.
През 2013г. по постъпилите частни жалби и протести в Окръжния съд са
образувани 98 броя частни наказателни дела ІІ инстанция. От тях са приключили
производствата по 95 броя, всичките в 3-месечен срок. В края на отчетния период
останалите, несвършени от този род дела, са 4 броя.
Сравнителният анализ за 3-годишния период, касаещ постъплението на
въззивни наказателни дела, включително и частни наказателни дела ІІ инстанция
показва, че спрямо предходната 2012г. година е налице намаление с 11 броя
дела, а спрямо 2011г. се запазва устойчивост на постъпленията на този вид дела.

По отношение отлагането на въззивните наказателни производства, съдиите
сочат следните причините:
•

отсъствие
уважителни

на

жалбоподател-подсъдим

причини

(представен

или

болничен

неговия
лист

защитник
или

по

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 подсъдимият 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 бе констатирана вина за това
на докладчика или на 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
26

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 процентното съотношение на изцяло отменените съдебни актове в
отделните районни съдилища в съдебния район, спрямо броя на общообжалваните
такива се вижда от таблица №5.
Таблица №5
отменени съдебни актове по
граждански дела в %
2011г.
2012г.
2013г.

отменени съдебни актове по
наказателни дела в %
2011г.
2012г.
2013г.

Бяла
Слатина

32,56

20,34

17,91

20,00

25,00

8,33

Враца

16,24

17,65

12,58

19,48

13,64

17,57

Козлодуй

17,39

7,14

20,00

33,33

41,18

9,09

Мездра

23,33

9,30

11,94

13,64

38,10

18,52

Оряхово

30,43

16,67

-

9,00

29,41

14,29

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 2013г.
Анализирайки данните по тази таблица, се налага изводът, че РС Оряхово
през изминалата година няма отменени съдебни актове по граждански дела, което
говори за постигнати добри резултати по този показател. Подобрение на показателя
по отношение на отменените съдебни актове по граждански дела спрямо
предходните две години се наблюдава при РС Враца, като за 2013г. са отменени
12.58% спрямо 17.65% за 2012г. и 16.24% за 2011г. Намаляване процента на
отменените граждански дела за 2013г. се наблюдава и при РС Бяла Слатина 17.91%, спрямо 20.34% за 2012г. и 32.56% за 2011г. При РС Мездра е налице
незначително влошаване спрямо предходната година, а спрямо 2011г. се наблюдава
подобряване на този показател, като за 2013г. е 11.94% спрямо 9.30% за 2012г и
23.33% за 2011г. За РС-Козлодуй е налице значително увеличаване процента на
отменените граждански дела, като за 2013г. е 20.00% спрямо 7.14% за 2012г.
По отношение на отменените съдебни актове по наказателни дела от
Окръжния съд като въззивна инстанция

се

налага изводът, че

през 2013г. се

наблюдава влошаване, макар и незначително, по този показател за РС Враца 17,57% спрямо 13,64% за 2012г. При останалите районни съдилища от окръга се
наблюдава значително подобряване на показателя по отношение на отменените
съдебни актове, като за РС Козлодуй процентът на отменените съдебни актове по
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наказателните дела е значително намалял, в сравнение с предходната година, като
за 2013г. е 9,09% спрямо 41,18% за 2012г., следван от РС Мездра - 18.52% за
2013г. спрямо 38,10% за 2012г., за РС-Бяла Слатина за 2013г. процентът на
отменените актове е 8.33% спрямо 25.00% за 2012г., а при РС-Оряхово е 14.29% за
2013г. спрямо 29.41% за 2012г.

V.

БРОЙ

ОБЖАЛВАНИ

И

ПРОТЕСТИРАНИ

ВЪЗЗИВНИ

ПРОИЗВОДСТВА
През отчетния период пред ВКС са обжалвани 136 броя от постановените
от Окръжен съд Враца съдебни актове по въззивни граждански дела и 26 броя от
актовете, постановени по частно граждански дела ІІ инстанция или общо през 2013г.
пред ВКС са атакувани 158 броя съдебни актове. След проведения инстанционен
контрол изцяло отменени са актовете по 16 броя въззивни граждански дела.
Изменени са съдебните актове по 3 броя дела въззивна инстанция, а изцяло са
потвърдени съдебните актове по 124 броя дела, от тях 103 броя граждански дела
въззивна инстанция и 21 броя частно граждански дела ІІ инстанция.
През 2013г. пред ВКС са обжалвани 12 броя от постановените от Окръжен
съд Враца съдебни актове по наказателни дела въззивна инстанция. За отчетния
период от касационната инстанция са потвърдени 6 броя съдебни акта, отменени
2 броя и 1 съдебен акт е изменен.
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
2013г.
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 6.70 броя, а спрямо
броя на свършените дела – 6.17 броя.
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Средната натовареност на съдиите по наказателните дела въззивна
инстанция е била, съответно 2.83 броя спрямо общия брой дела, стоящи за
разглеждане и 2.69 броя спрямо броя на свършените дела.
Тези цифри и информацията, извлечена от таблицата по-долу, показват, че
спрямо предходната 2012 година по гражданските дела въззивна инстанция
средната натовареност бележи леко увеличение, както по наличен брой дела, така
и по свършени дела, а при наказателните дела от този род през изминалата година
се наблюдава устойчивост на средната натовареност, както по наличен брой дела,
така и по свършени такива.
Таблица № 6

вид дела

средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
наличен брой дела

средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
свършени брой дела

2011г.

2012г.

2013г.

2011г.

2012г.

2013г.

Граждански
ІІ инстанция

6,04

5,61

6.70

5,58

5,11

6.17

Наказателни
ІІ инстанция

2,68

2,96

2.83

2,57

2,85

2.69

VІ. СГРАДЕН ФОНД
През 2013г. 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 остана
непроменена 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 подпокривното пространство на сградата, реконструкция на
покрива 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
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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

2013г.

Поради

смяна

на

правителството тези проекти не бяха реализирани. През лятото на 2013г. проведох
разговор с един от новите зам.министри в МП и отново поднових искането за
извършване на тези неотложни ремонтни дейности. Надявам се, че поетият от
Министерството ангажимент ще бъде изпълнен в рамките на 2014г., с което ще се
подобри енергийната ефективност на сградата на Съдебната палата, т.е. ще се
сведат до минимум енергийните разходи на органите на съдебна власт,
помещаващи се в нея, ще се изпълнят изискванията за техническа безопасност,
охрана на труда и осигуряване на нормални и безопасни условия на труд при
изпълнение на трудовите задължения на персонала, както на Окръжния съд, така и
на останалите органи на съдебната власт, настанени в Съдебната палата, както и
ще се покрият изискванията на чл.56, ал.1, т.1 от Наредба №Із-1971, съгласно които
в сградата трябва да се изградят технически средства и сигнали за известяване при
възникнал пожар. Ремонтът на покривната конструкция на пристройката на сградата
на Съдебна палата Враца ще предотврати бъдещи течове и наводнявания в
Информационния център на Районен съд Враца и изхода за вътрешния двор на
палатата, където е и сървърното помещение на ОЗ „Охрана”, а обособяването на
два нови кабинета ще позволи целесъобразно усвояване на физическото
пространство и ще осигури възможност за преразпределение на човешкия ресурс и
гарантиране на приемливи условия на труд за съдийския персонал на ОС Враца.
Веднага след прекратяване на договора за ползване на помещението,
находящо се на І етаж в Съдебната палата, като Книжарница за продажба на правна
литература и канцеларски материали и предоставяне на ксерокс-услуги на
гражданите през м.юли 2010г. отправих искане до Министерство на правосъдието за
стартиране на процедура за отдаването му отново под наем, но поради честите
кадрови промени в Министерството в последните две години едва през 2012г. бе
стартирана такава процедура, която към 15.09.2012г. вече бе проведена, обявен бе
спечелилият кандидат, но последва обжалване на процедурата, което приключи
през м.ноември 2013г. и към настоящият момент е налице подписан договор за
отдаването му под наем, който е в сила от 07.02.2014г. В сградата на Съдебна
палата Враца вече функционира Книжарницата, с което се решават проблемите на
страните и адвокатите по делата, свързани с ксерокопиране на документи по дела,
като е преустановено изнасянето им от сградата, което криеше рискове и бе в
противоречие с нормативните изисквания.
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Въпреки невъзможността да реализираме планираните основни ремонти, през
отчетната година със собствени сили и минимум финансови средства, с оглед
ограничените възможности на бюджетната ни сметка, се

извърши козметичен

ремонт на архивното помещение за съхранение на счетоводни документи, като
същото бе оборудвано и с метални стелажи, с което се създадоха отлични условия
за надлежното им съхраняване и опазване.
В края на годината обособихме отделна канцелария за Търговското
деловодство, помещаващо се до момента в стая от 17кв.м., което бе абсолютно
недостатъчно за ефективното му функциониране, с оглед недостига на физическо
пространство за съхраняване на обемните дела по несъстоятелност и търговските
такива. За целта по решение на ръководството се преустрои една от заседателните
зали в канцелария и се оборудва със съответните, достатъчно на брой, шкафове.
Оптимизирането на условията на работа на съдиите и служителите се
извършваше в рамките на наличните финансови средства. Така през 2013г., с оглед
създаване на прилични условия на труд на магистратите и служителите и
подобряване визията на съдебните кабинети и канцеларии, бяха подменени 10 броя
врати – осем на кабинети на магистрати, една на канцеларията на „Наказателното
деловодство” и на кабинета на съдебния администратор, както и продължи
частичната подмяна на осветлението в помещенията, коридорите и залите на
съда с енергоспестяващо, което от своя страна доведе, макар и минимално, до
повишаване на енергийната ефективност на сградата и в голяма степен намали
значително разходите за осветление, и минимизира риска от увреждане на
зрителните органи на магистрати и служители.
В

края

на

противопожарна

2013г.
охрана

по
с

предписание
граждански

на

договор

Временната
възложих

комисия
на

за

лицензиран

изпълнител да извърши монтаж и подвързване на 6бр. противопожарни табели
"ИЗХОД". Останалите предписания на РСПБЗН ще се изпълнят през текущата
финансова година.

VІІ. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
По отношение на техническото оборудване през 2013г. съдът разполага с 3
броя сървъри, както и с достатъчно компютърна техника, принтери и копирни
машини, като

на

разположение на съдиите и служителите в съда са били

самостоятелни

компютърни конфигурации.

След обстоен анализ на наличните

компютри в съда, включващ проверка на състоянието на всеки един, се констатира
наличие в съда на 95 броя компютри, като за оперативната работа се използват 70
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броя, останалите 25 броя са произведени преди 2005г., свалени са от експлоатация
и към настоящия момент са бракувани след извършване на инвентаризацията в края
на 2013г., тъй като са морално остарели и/или дефектирали. 70-те броя
компютри/работни станции, които се използват за нормалното функциониране на
съда, включват служебните компютри на всеки магистрат/служител, компютрите в
залите и на останалите места, където е необходимо да се ползват (за
видеонаблюдение, за извършване на справки от адвокати, за телефонна централа и
др.). От всички компютри, които се ползват в съда, 16 броя са доставени
(произведени) преди 2006 година. Тези компютри са с оперативна памет до 256МB,
което е недостатъчно за нуждите на съвременния приложен софтуер. Това създава
неудобство на потребителите, което най-общо се изразява в забавяне на работата с
отделните програмни продукти, допълнително изчакване за всяка операция, което в
някои случаи води до „зависване” на системата и рестартиране, което е загуба на
работно време на магистрати и служители, и е пречка за бързо, срочно и качествено
изпълнение на служебните им задължения. Част от хардуера на тези компютри е
дефектирал, повечето имат шумни вентилатори, което също създава неудобство в
работата. За да се осигури безпроблемна ежедневна работа на съда, трябва да
разполагаме със съвременни компютри, както и с оперативен резерв от такива, в
случай на нужда, поради което е необходимо ежегодно част от остарялата техника
да се подменя с нова, отговаряща на съвременните изисквания. През 2012г.
благодарение на допълнително отпуснатите ни от ВСС средства успяхме да
подменим 20 компютърни конфигурации. През изминалата година отправихме
искане за подмяна на още минимум 10, но до настоящия момент искането ни не е
разглеждано във ВСС. Регулярното годишно закупуване по 10 -15 бр. компютри, ще
осигури съда с актуална и съвременна компютърна техника, която да не е по-стара
от 7 години.
От 69-те монитора, които се ползват за оперативната работа на съда, 34 броя
са 19 и 20 инчови LCD, останалите 35 броя са 17 инчови LCD. Подмяната им с поконтрастни и широкоекранни, от по-ново поколение монитори, които предлагат още
по-детайлен образ и по-малко изморяват очите на потребителите, ще доведе до
улеснение и бързина в работата им. Поради тази причина и необходимостта от
поетапно обновление на компютърната техника отправих през изтеклата година
искане до ВСС за отпускане на средства за закупуване на 7 броя нови монитори, с
които ще се подменят част от старите и ще се облекчи работата на магистратите и
служителите. За съжаление и това искане остана неразгледано от ВСС.
Принтерите Canon LBP 3200, закупени през 2003г., са с технически проблеми
- често блокират поради задръстване с листа. Това създава неудобство на
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потребителите и води до загуба на работно време, докато се отстрани проблема.
Няколко от тях са със сериозни дефекти, които не подлежат на ремонт, тъй като той
е нерентабилен за старо устройство (нов принтер с подобни характеристики струва
около 150лв.). Поради тази причина през 2013г. отправих искане за отпускане на
средства да се закупят 5 броя персонални принтери, които да заменят старите.
Считам, че за да се осигури безпроблемната ежедневна работа на съда по
отпечатване на документи, съдът трябва да разполага с надеждни устройства при
потребителите, както и с оперативен резерв в случай на нужда. И това искане до
момента не е обсъдено във ВСС.
Не бе удовлетворено и искането ни за отпускане на средства за закупуване
на 3 броя високоскоростни скенери Canon Document Reader M140 за трите
деловодства. В съда има закупени 3 броя високоскоростни скенери Canon Document
Reader M140 - 2 броя в Регистратурата и 1 брой в Деловодството на Фирменото
отделение.

Тъй като процесът на развързване, разкомплектоване сканиране и

последващо комплектоване и подвързване на всички, постъпващи в съда документи
отнема повече време, което пречи на нормалната работа с граждани в
Регистратурата,

е

необходимо

сканирането

на

останалите

документи,

придружаващи основния входящ документ, да се извършва в съответното
деловодство, където се обработва делото, т.е. в гражданско, търговско и
наказателно.
Окръжен съд Враца разполага със четири съдебни зали. В две от тях има
инсталирани по една звукозаписна система, озвучителна и оповестителна
система и по едно информационно табло. В една от тях има инсталирана само
една звукозаписна система. В четвърта зала няма инсталирана нито една система. В
тази връзка отправих поредно за последните 4 години искане за отпускане на
средства за закупуване на 2 броя оповестителна и звукозаписна система, с които
необорудваните зали ще бъдат оборудвани. Необходимо е да се инвестират и около
9 900лв. за закупуване на система за информационни табла за тези съдебни зали,
която да включва 2 информационни табла пред всяка зала (4-та и 5-та зала), както и
едно обобщаващо табло за четирите зали, което ще се монтира в партерния етаж на
съдебната сграда. Снабдяването със системи за звукозапис на съдебните заседания
ще осигури точното и коректното изготвяне на протоколите от съдебните заседания,
също така ще подпомогне възстановяване на протокол при евентуална загуба
(неволно изтриване) на съответния файл. Оборудването с оповестителна система
ще подпомогне извикването на страните в съдебното заседание, с което ще отпадне
нуждата отделен служител да се ангажира с тази функция. Наличието на
информационни табла пред двете зали и едно обобщаващо от всички 4 зали на
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съда, ще е в услуга на гражданите, адвокатите и страните по делата, като им
осигури възможност да се информират своевременно в коя конкретна зала и в кой
час е заседанието по съответното дело. И това поредно искане остана
неудовлетворено от ВСС.
За временно решаване на проблеми с компютърната техника в края на
годината Окръжен съд Враца безвъзмездно предостави на РС Враца 8 бр. LCD
монитори и на ОД на МВР Враца 10 бр.компютри и 12бр. CRT монитори, които са
извадени от употреба и не се използват в Окръжен съд Враца.
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 правноинформационния програмен продукт АПИС, които са с нови усъвършенствани
функционалности. Правно-информационният продукт е в мрежови вариант и е
достъпен от всички работни места.
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, незрящи и неграмотни хора
имат възможността да се запознават с актовете на съда, постановени по дела, по
които те са страни.
През 2013г. 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. След оборудването на Регистратурата на съда през
лятото на 2012г. с високоскоростни скенери постъпващите в съда документи за
образуване на нови дела и документите по вече образувани дела, включително и по
фирмени дела, се сканират и прикачват в електронната папка на всяко дело. Към
настоящия момент са налични електронни папки и за образуваните след 2011г.
фирмени дела. За образуваните преди 2012г. дела - такива се създават при
постъпване на нов документ по тях.
В изпълнение на решение на ВСС и благодарение на отпуснатите от него
средства през м.юли 2013г. закупихме компютърна конфигурация и високоскоростен
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двустранен скенер Canon Document Reader M140, които са инсталирани и се ползват
за работа от Фирменото деловодство. Закупен е и софтуер за оптично
разпознаване на текст "ABBYY FineReader 11 Professional Edition", който също е
инсталиран и работи на компютърната конфигурация, като служителите са обучени
за работа него. С помощта на компютърната техника и софтуера се подпомогна
процеса по въвеждане на информацията от документите по фирмените дела на
хартия в електронен вид. До м.септември 2013г. се въведе информацията от
описните книги на фирмените дела за всички години, включително и за
непререгистрираните юридически лица и ЕТ в електронна таблица на Microsoft
Excel, с цел улеснено търсене и намиране на делата. Чрез електронните копия на
описните книги и електронните папки на делата, и с помощта на компютърната
конфигурация, скенера и софтуера за разпознаване на символи, безпроблемно и
своевременно ОС Враца издава справки и удостоверения по фирмените дела,
включително

и

задължението

удостоверения
"Информационно

за

актуално

обслужване"

състояние.

С

АД,

Враца

клон

отпадането
да

на

издава

удостоверения за актуално състояние, отпадна и необходимостта същото да се
помещава в сградата на Съдебна палата Враца, поради което през м.ноември 2013г.
то освободи работното място, което ползваше в Информационния център на РС
Враца.
С оглед коректното изпълнение на задълженията по съществуващият
Договор № ПО 16-88/22.06.1999г., сключен между ВСС и "Информационно
обслужване" АД, през 2013г. ОС Враца и "Информационно обслужване" АД, клон
Враца сключиха Споразумение, съгласно което съдът му предоставя копие от всяко
съдебно решение за образуване, промяна на обстоятелствата и заличаване
дейността на юридически лица с нестопанска цел, копие от решенията за
заличаване на вписани обстоятелства, както и копие от решенията за поправка на
явни фактически грешки, допуснати при вписването.
През

2013г.

в

САС

“Съдебно

деловодство”

са

включени

и

нови

функционалности, с оглед електронен трансфер на данни за производствата по
несъстоятелност

към

„Информационната

система

за

производство

по

несъстоятелност”.
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, както и информация за провеждани от съда обществени поръчки, в
съответния модул „профил на купувача”. Предоставя се и друга полезна за
гражданите информация за дейността на съда.
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Функционира и изграденият през м.декември 2012г. нов модул с отделни
секции за всеки районен съд от съдебния район (за съответните ДСИ) като част
от WEB -страницата на съда за публикуване на обявленията по чл.487, ал.1 от ГПК,
в това число и архивна секция за публикуваните обявления за продан, която е
приключила. Съдебният статистик сканира получените обявления и ги публикува в
съответната секция на WEB -страницата на съда в деня на получаването им и води
Регистър на публикуваните обявления.
В Информационния център е инсталиран монитор, на който чрез отдаличен
достъп адвокатите и страните по делата могат да правят необходимите им справки
в електронната папка на делата чрез модул «Адвокат» на САС Съдебно
деловодство.
Продължава практиката, въведена в края на 2012г., протоколите от съдебни
заседания и съдебни актове по наказателни дела общ характер да се изпращат на
Прокуратурата по електронен път.

VІІІ.ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА
ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА
През

2012г.

приключи

работата

на

Окръжен

съд

Враца

по

проект

“Усъвършенстване на работните процеси в съда”, финансиран от Фондация
„Америка за България” и реализиран съвместно с ПРСС, но съдът продължи да
прилага стандартите му в работата си, както и да усъвършенства постигнатите
резултати.
Окръжен съд Враца е един от първите девет съдилища, които бяха обявени
за втори път за „съд-модел”, този път по План 2 и като такъв може да претендира,
че е подобрил ефективността и ефикасността в управлението и прозрачността на
съда.

Магистратите

и

съдебните

служители

полагат

сериозни

усилия

за

усъвършенстване на постигнатото и за прилагане на добрите практики от Втория
план за подобряване работата на съда.
Съдът има заслуга и за водещата роля в инициативата по изготвянето на
„Интегрирана система за управление и контрол” (ИСУК) 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.
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През м.август 2012г. стартира процедура по разработване на ИСУК на
съда, която бе въведена в действие през 2013г. За целта се разработиха
отделните правила, процедури и инструкции, относими към дейността на съда от
отговорните за съответната дейност служители и магистрати. Системата интегрира
административното и финансовото управление на съда в единен цялостен процес,
визуализиран в система от подсистеми, които насочват управлението и контрола на
съда към удовлетворяване на определени изисквания спрямо предлаганите от него
услуги и управлението и контрола върху осъществяваните от него процеси. Целта на
ИСУК е да регламентира процедурите, свързани с протичане на управленските
процеси в съда и да предвиди контролни действия, водещи до превантивни и
коригиращи мероприятия за недопускане на несъответствие в предписанията.

1.ПОЛИТИКИ И ПЛАНИРАНЕ
През отчетната година в съда са проведени 8 общи събрания на съдиите, на
които обсъжданите въпроси главно бяха свързани с подобряване организацията на
работата

в

съда

и

съдебния

район,

обсъждане

на

съдебната

практика,

съобразяването й със законодателните промени и нейното уеднаквяване. Обсъдена
бе и заповедта на административния ръководител-председател на САС, касаеща
попълването на контролни листове по делата, изпращани в САС по жалби или
протести, гарантиращи правилостта при администриране на въззивните жалби, като
целта им е недопускане забава на производствата.
Проведоха се събрания - общи и по отделения, във връзка с изразяване на
становища, свързани с новия ПАС, критериите за натовареност, промяна с
индексите на делата, случайния избор на съдия-докладчик и др., съгласно
утвърдената от ВСС практика, да се предоставят становища по различни по своето
естество въпроси, поставяни от постоянните му комисии.
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 2013г. съдиите от съда и от районните
съдилища от съдебния район продължиха активно и отговорно да участват в
обсъждане на всички проекти за Тълкувателни решения на ВКС по наказателни,
граждански и търговски дела и да изготвят 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.
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Активно участва и в Областния консултативен съвет за превенция и
противодействие на корупцията, който се провежда целогодишно под патронажа на
Областния управител на област Враца.
През 2013г. съдия Лидия Крумова бе наградена за изключителния си
професионализъм в работата с наградата "Джовани Фалконе" в конкурса
"Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж", организиран от Съвета по
наркотични вещества към Община Благоевград. С гордост следва да отбележа, че
за втори път съдия от ОС Враца е отличен с тази награда – през 2010г. наградата бе
връчена на съдия Евгения Симеонова. Конкурсът се провежда за пета поредна
година и целта му е да се подпомогнат магистратите, които с риск за живота си
защитават обществените интереси и авторитета на професията.
Във връзка с уеднаквяване на практиката през 2013г. се проведоха два
регионални семинара, чийто организатор бе ОС Враца. Темите бяха "Корупционни
и финансови престъпления" и „Съдебно сътрудничество по граждански дела”,
в които взеха участие съдии и прокурори от районните и окръжни съдилища и
прокуратури от съдебните райони Враца, Монтана и Видин, с лектори - съдия от
САС за семинара по наказателно правна материя и съдия от АдмС София-град за
семинара по гражданско правна материя.

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. На тази основа на ежеседмични заседания се вземат
управленски решения, свързани с управлението на бюджета, обществените поръчки,
управлението на човешките ресурси, подобряване на материалната база и
работната среда, доказателство за което са постигнатите резултати.
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 2013г. в присъствието
на членове на ВСС са дискутирани наболели въпроси, свързани с проекта за нов
ПАС, както и други, свързани с Единния електронен портал за обмен на данни за
нуждите на правораздаването в страната, който според ВСС е в процес на
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разработване. Обсъден е и въпросът, свързан с прекратяване ползването на ПП
„Делфи” на „ИО” АД от окръжните съдилища и възможните варианти за обслужване
на гражданите и без наличната в него информация.
Регулярно се провеждат срещи между Ръководството на съда и
ръководителите на РС, на които се 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, 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.
В изпълнение на правомощията на административния ръководител на
Окръжния съд по чл.86, ал.1, т.6 от ЗСВ продължава практиката да възлага на
съдии от съда, отговорни за дейността на определен районен съд и избрани за
такива от Общото събрание на съдиите, извършването на проверки на всеки шест
месеца по организацията на работата, свързана с движението и срочността на
изготвяните съдебни актове по делата, с дейността на съдиите от районните
съдилища от съдебния район и проследяване организацията на работата по водене
регистрите и книгите в съответния районен съд. От 2013г. в тези проверки е
включено и спазването на принципа на случайното разпределение на делата, като в
състава на проверяващите комисии е включен и системният администратор на съда.
За констатираното по време на тези проверки съдиите-отговорници изготвят и
предоставят на административния ръководител на Окръжния съд и на ръководителя
на проверявания районен съд писмен доклад, с който се запознават всички съдии и
служители от съответния районен съд.
На Общо събрание на съдиите от ОС Враца, проведено на 12.02.2013г., с
участието на административните ръководители на районните съдилища от съдебния
район и съдиите от Наказателното отделение на РС Враца, се обсъдиха въпроси от
организационен

характер.

Акцентирано

бе

върху

допуснатите

грешки

при

администрирането на дела, изпращани на Окръжния съд за извършване на
инстанционен контрол. Целта бе преодоляването им, постигане на бързина в
правораздаването и недопускане на бавен процес по вина на съдебни служители и
магистрати. В тази връзка и в изпълнение на указанията на административния
ръководител на ВКС - проф. Лазар Груев от 16.03.2010г., на зам.административният
ръководител на ВКС - г-н Гроздан Илиев, както и в изпълнение на Заповед №А147/16.03.2010г. на административния ръководител на САС - г-н Пенгезов в помощ
на съдиите и с оглед коректност в статистическите данни в съда започнаха да се
водят Регистри за нередности по администриране на

въззивни жалби по
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наказателни и граждански дела на районните съдилища. Регистрите се явяват
ефективен контролен механизъм върху дейността на районните съдилища по
администриране на въззивните жалби, с което своевременно се отстраняват
нередностите, водещи до бавен процес. От статистическите данни е видно, че през
2013г. на районните съдилища са върнати неправилно администрирани дела, както
следва:

постъпили през
2013г.
РС

наказ.
дела
(бр.)

гражд.
дела
(бр.)

% върнати
спрямо
постъпилите

върнати

наказ.
дела
(бр.)

гражд.
дела
(бр.)

в т.
ч.
дела
на
ДСИ
(бр.)

наказ.
дела
(%)

гражд.
дела
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

ВРАЦА
МЕЗДРА
Б.СЛАТИНА
КОЗЛОДУЙ
ОРЯХОВО

75
27
10
11
7

327
70
67
37
8

11
3
5
3
-

23
6
6
5
1

2
1
3
-

14.7
11.1
50.0
27.3
0.0

7.0
8.6
9.0
13.5
12.5

Анализът на тези данни сочи, че все още не са преодолени в пълен обем
пропуските по администриране на делата. В тази връзка между административния
ръководител на ОС Враца и административните ръководители на районните
съдилища от съдебния район се води регулярна кореспонденция и се обсъждат
правилните механизми за въздействие и контрол.

3. РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
При подбор на кадри за администрацията се използват европейските
стандарти. При провеждане на конкурсите се спазват правилата за подбор и
наемане на служители, съгласно внедрената Система за управление и контрол на
човешките ресурси в съда, част от ИСУК в съда. Доказателство за ефективното
използване на политиката за развитие на човешките ресурси е създаването на т.нар.
"банка кадри" с включването в нея на успешно представилите се кандидати за
заемане на бъдещи работни позиции до провеждане на конкурс или за
назначаването им на овакантени позиции в рамките на една година от провеждане
на конкурса.

4. СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ
За преустановяване на неоснователни отводи по делата и недопускане
забавяне на съдопроизводството се създаде Регистър на отводите на
съдиите, който осигурява своевременна информация за съдебните отводи, като
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копие от всеки отвод, заедно с копие от протокола за избор на нов докладчик се
подреждат хронологично от деловодителите в класьори, отделни за всяко
отделение, като ежемесечно началник служба „Съдебно деловодство” обобщава
информацията от отделните регистри и я вписва в Обобщения доклад за
извършената проверка по администрирането на новообразуваните и висящи дела,
както и на спрените и оставените без движение, който своевременно се предоставя
за сведение и контрол на административния ръководител.
И

през

отчетната

2013г.

разпределението

на

делата

се

осъществи

посредством програмния продукт за случайно разпределение на ВСС LawChoice,
спазвайки утвърдените с ИСУК Вътрешни правила за случайното разпределение на
делата.
През 2013г. няма върнато дело от горна инстанция за преодоляване на
пропуски по администриране на делата за последващ инстанционен контрол, което е
свързано с факта, че съдиите-докладчици 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 съдиите-докладчици
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
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. В най- кратки срокове се извършват заявените от
гражданите услуги. Безусловни задължения на всеки служител от Центъра са
нормите на културно отношение към гражданите, максимално бързото изпълнение
на исканата услуга, осигуряването на нужната информация относно подаването на
заявката за услуга/документ, хода и срока на нейното изпълнение. Наличието на
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Информационен център способства за бързо и ефективно обслужване, яснота и
информираност на гражданите, като по този начин максимален брой граждани са
доволни от организацията на обслужване. Подобрена е координацията между
отделните звена в администрацията в посока към по-ефективно споделяне на
знания, методи, средства и информация.
ОС Враца информира чрез интернет-страницата си гражданите кои данни
по делата са обществено достъпни, включително на нея ежедневно се публикуват
постановените съдебни актове и постъпилите от ДСИ обявления за публична
продан. 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 достъпа 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 програмния продукт
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 2013г. в Окръжния съд са постъпили общо 44 броя жалби от ФЛ и ЮЛ,
от които 23 броя жалби са 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 24 броя жалби 6 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. Поголямата част от жалбите са недопустими, а малка част от тях са неоснователни,
като на жалбоподателите е отговаряно своевременно в писмен вид. Недопустимите
жалби са 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.
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ЖАЛБИ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДИЛИЩАТА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН
ОС ВРАЦА
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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 непосредствено 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. Медиите своевременно получават информация
за движението на дела със значим обществен интерес и причините за отлагането
им. Периодично се информира обществеността за конкретните инициативи на
съда, вътрешните правила за работа, създадените програми и проекти, насочени
към подобряване и оптимизиране на съдебната дейност и улесняване достъпа до
съдебна информация. В резултат на добрата медийна политика на съда
публикациите в медиите са обективни, точни и пълни, като отразяват вярно
коментираните и обсъждани граждански и наказателни производства. Не се правят
пристрастни или вменяващи виновно поведение на съда коментари при медийното
отразяване на дела с общественозначим характер. В съда е наличен пълен архив на
публикациите в медиите и видеозаписи от ТВ-участия.

Съдът води политики в

интерес на гражданите и удовлетвореност от работата на институцията. Важно е
съдът да отговаря адекватно на очакванията им за безпристрастност, своевременно
администриране на делата, учтиво и внимателно отношение на съдебните
служители, по-добър публичен достъп до информация по висящи дела и по-лесно и
бързо получаване на съдебни решения.
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В края на 2013г. - на 10 декември - в Окръжен съд Враца се проведе Ден на
отворени врати по повод Международния ден за правата на човека и 65-та
годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН.
В Деня на отворени врати Административният ръководител на Окръжен съд Враца и
говорителят на съда проведоха среща с ученици от Х и ХІ клас на СОУ "Христо
Ботев", гр. Враца, в които засилено се изучава история на България. На срещата
присъстваха и представители на неправителствени организации от региона. В
рамките на срещата присъстващите се запознаха с историята и постиженията на
съда, както и със специфичните особености в дейността на магистратите. Проведе
се и публично разпределение на съдебните дела в присъствието на посетителите и
журналисти, като същите се запознаха с начина на определяне на съдия-докладчик
на принципа на случайния подбор. Административният ръководител и говорителят
на съда дискутираха с учениците основни моменти от процеса на правораздаване,
съвместно търсиха отговори на въпроси, като: "Какво поражда недоволството към
съдебната власт? Достатъчно ли е прозрачна и обективна дейността на Окръжен
съд Враца? Какво е виждането на участниците за преодоляване на съществуващите
според тях проблеми?". По предложение на учениците се взе решение през 2014г.
да се реализират минимум две срещи с тях, на които, с любезното съдействие на
председателя на СНЦ "Дом на науката и техниката", Враца - г-жа Евелина Васкова,
да се проведат симулирани съдебни процеси с участие на учениците. Конкретните
дати за провеждане на тези срещи предстоят да се уточнят след съгласуване с
всички участници.
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 работна среща на Ръководството на съда в началото на
2014г. бяха обсъдени установените антикорупционни механизми, чиито резултати
са публично оповестени на сайта на съда. Обществеността чрез Интернетстраницата на ВСС има постоянен достъп до публикуваните декларации

на

магистратите по ЗПУКИ, 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.
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ІХ.

ОБОБЩЕН

АНАЛИЗ

НА

РАБОТАТА

НА

РАЙОННИТЕ

СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА
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. Подробно дейността на
всеки един от тях е обсъдена в съответните годишни доклади на административните
им ръководители. Към тях са приложени и статистически годишни отчети, в които се
съдържа пълна информация за дейността им. В настоящия доклад са посочени найважните показатели за дейността на районните съдилища, даващи възможност за
сравнителен анализ и оценка на правораздавателната дейност.
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 2013г. РАЙОНЕН СЪД БЯЛА СЛАТИНА няма промени в щатното
разписание

на съда и съответно включва 5 съдии, 1 държавен

съдебен

изпълнител, 1 съдия по вписванията и 17 съдебни служители, като и през отчетната
година съдът е работил изцяло при запълнен щат съдии.
По отношение

промяна в щата, ръководството на съда намира, че не се

налага промяна в броя на магистратите, имайки предвид натовареността им през
отчетната година, но смята, че е наложително да се увеличи щатната численост на
съдебните служители с една бройка за длъжността "призовкар-чистач".
РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА през 2013г. има щатно разписание, включващо 14
съдии, 3-ма държавни съдебни изпълнители и 2-ма съдии по вписванията.
И през изминалата 2013г. наказателното отделение на съда е работило в
намален състав, тъй като съдия Елена Донкова продължава да е в отпуск за
отглеждане на малко дете, а съдия Искра Касабова е била от началото на отчетната
година до 18.09.2013г. в отпуск за отглеждане на малко дете и платен годишен
отпуск.
В намален състав е работило и гражданското отделение, тъй като незаетата
към 01.01.2013 г. щатна бройка в това отделение е била заета от 23.10.2013г. с
назначаването на съдия Илина Златарева.
През отчетната година щатът на съдебните служители е 37 броя, като незаети
са били през цялата година 2 бройки - "съдебен деловодител" и "гл.специалист
"Човешки ресурси", последната от които е трансформирана в "съдебен секретар" и
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след съгласие на ВСС за провеждане на конкурс са обявени конкурси за незаетите
бройки, процедурите по провеждането на които продължават и към момента на
изготвянето на доклада.
Ръководството на съда има предложение за попълване на освобождаващата
се през настоящата година щатна бройка за районен съдия чрез провеждане на
съответен конкурс от ВСС. По отношение промяна на щатните бройки на съдебните
служители, ръководството смята, че следва да увеличи щатната численост на
съдебните служители, както за специализираната администрация с 2 щатни бройки
"съдебен деловодител", така и с 2 щатни бройки за общата администрация,
съответно с 1 щатна бройка "счетоводител" и 1 щатна бройка "работник поддръжка".
РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ през 2013г.

е работил с утвърден щат от 5

съдии, един съдия по вписванията, един държавен съдебен изпълнител и 16 броя
служители, или общо 24 щатни бройки.
До 26.06.2013г. съдът е работил в намален състав, тъй като съдия Иван
Цветозаров е бил командирован на основание чл.227 ал.1 от ЗСВ в Районен съд
гр.София за повече от три месеца.
Ръководството на съда счита, че както и в досегашните доклади, така и към
настоящия момент е безсмислено да иска 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 2013г. има 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, отчитайки данните за натовареността на съдиите,
намира, че настоящия състав е оптимален и не се налага промяна в броя им, но по
отношение на съдебните служители е необходимо увеличение с 2 щатни бройки, но
на този етап не прави искане за увеличение на щатните бройки за съдебни
служители, основавайки се на Анализа за оптимизиране на щатовете.
РАЙОНЕН СЪД ОРЯХОВО през 2013г. няма промяна в щатно разписание и
същото включва 3-ма съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по
вписванията и 15 съдебни служители, общо 20 щатни бройки.
През отчетната година РС-Оряхово е работил при запълнен щат на съдиите
през цялата година.
По отношение на съдебните служители от м.май 2013г. поради пенсиониране
е освободен един съдебен служител, заемащ длъжността"съдебен деловодител",
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която длъжност към края на отчетния период е незаета.
Ръководството на съда

прави

предложение за увеличение на щатната

численост на съда с една щатна бройка "съдия", а относно числеността на
служителите в администрацията на съда, ръководството смята за целесъобразно
запазване на съществуващата численост, като се проведе конкурс и назначаване на
служител на незаетата щатна бройка.

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 2013г. в РС Бяла Слатина са постъпили общо 1 720 броя дела от
всякакъв характер. През 2012г. техният брой е бил 1 796 броя, а през 2011г. – 1 764
броя. По този показател е налице намаление спрямо предходните две години.
При щат от 5 съдии средномесечното постъпление на съдия е в размер на
31,42 броя дела.
Общият брой дела, разгледани в Районен съд Бяла Слатина през 2013г., е
бил 1 885 броя. Всичко свършени дела за годината са 1 730 броя, като през
предходната 2012г. са били 1 793 броя, а през 2011г. – 1 751 броя.
Действителната натовареност на съдия спрямо свършените дела е 29.83
броя.
От всички свършени дела, в тримесечен срок от образуването им са
приключили съответно 91% наказателни дела и 94% - граждански дела.
За РС Враца общо постъпилите дела за

2013г. са 7 091 броя от всички

видове, при 7 057 броя за 2012г. и 8 003 броя за 2011г. В сравнение с предходната
2012г. е налице увеличение с 34 броя дела, а спрямо 2011г. се запазва тенденция
на устойчивост на постъпилите за образуване дела. Общо за разглеждане и
решаване в съда е имало 7 894 броя дела при 7 796 броя за 2012г. и

8 850 броя

за 2011г.
Средномесечното постъпление на съдия в Районен съд Враца при щат от 14
съдии през 2012г. е 46.99 броя дела, при 46.40 броя дела за 2012г. и 52.68 броя
дела за 2011г.
Действителната натовареност на съдиите спрямо броя на свършените дела е
52,32 броя средномесечно.
По отношение на срочността данните сочат, че за отчетния период в срок до
три месеца са приключили 6 719 броя дела, което в проценти е 92%, и спрямо
предходните две години е налице увеличение по този показател.
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За РС Козлодуй общо постъпилите дела за отчетната 2013г. са 1 738 броя
при 1 935 броя за 2012г. и 2 036 броя за 2011г. Налице е значително намаление на
постъпленията в сравнение с предходните две години.
Общо за разглеждане и решаване в съда е имало 1 940 броя, спрямо 2 124
броя за 2012г. и 2 167 броя за 2011г. Със съдебен акт са приключили 1 714 дела.
При щат от 5 съдии средномесечното постъпление на съдия в РС Козлодуй е
32.33 броя дела. Действителната натовареност на съдиите

към броя на

свършените дела е 35.71 броя дела средномесечно.
По отношение на срочността данните за този съд сочат, че в срок до три
месеца са приключени 1 597 броя дела или 93% и в сравнение с предходните две
години се отчита намаление с 1 % на този показателя общо за всички видове дела.
За РС Мездра общо постъпилите дела за отчетната 2013г. са 1 955 броя и в
сравнение с предходната 2012г. се наблюдава значително намаление, а спрямо
2011г. се запазва тенденция на устойчивост на броя на постъпление на делата.
Общо за разглеждане през 2013г. са били 2 152 броя дела.
При щат от 7 съдии средномесечното постъпление на съдия в съда през
2013г. е 25.62 броя дела, при 27.95 броя за 2012г. и 25.65 броя дела за 2011г.
Действителната натовареност на съдиите от Районен съд Мездра към броя на
свършените дела е 27.14 броя дела средномесечно.
По отношение на срочността за този съд данните сочат, че през 2013г. в срок
до три месеца са приключели 92% общо

всички видове дела, спрямо 94% за

предходните години.
За РС Оряхово през отчетната 2013г. са постъпили общо 1 171 броя дела от
всички видове, при 1 139 броя дела за 2012г. и 1 583 броя за 2011г. или цифрите
сочат, че е налице увеличение на постъпленията в сравнение с 2012г., а спрямо
2011г. е налице намаление на броя на постъпилите дела.
Общо за решаване за 2013г. са били 1 259 броя дела. При щат от 3-ма съдии
средномесечното постъпление на съдия за 2012г. е 34.97 броя дела, при 35.14 броя
за 2012г. и 47.14 броя дела за 2011г. Действителната натовареност на съдиите от
Районен съд Оряхово към броя на свършените дела е 31.78 броя средномесечно.
По отношение на срочността данните за този съд са, че в срок до три месеца
са приключени 92% наказателни дела и 97% от гражданските дела.

В таблица №7 са изнесени данни по отношение на движението на делата през
2013г. общо за всички районни съдилища от съдебния район, а именно:
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Таблица № 7

свършени
дела (бр.)

от тях в
срок до 3
месеца

със
съдебен акт
по
същество
(бр.)

останали
несвършени дела
(бр.)

16 782

15 408

93 %

13 285

1 374

14 117

15 491

14 036

92%

11 823

1 455

13 675

15 130

13 867

92 %

11 449

1 263

година

постъпили
дела (бр.)

всичко за
разглеждане
(бр.)

2011

15 344

2012
2013

През 2013г. общо в районните съдилища в съдебния район са постъпили 13
675 броя дела, спрямо 14 117 броя за 2012г. и 15 344 броя за 2011г., от които
цифри следва извода, че в сравнение с предходните години е налице намаление
броя на постъпленията на дела, съответно с 442 броя спрямо 2012г. и с 1 669 броя
дела спрямо 2011г.
Общо на разглеждане през отчетната година са били производствата по 15
130 броя дела, от които по 13 867 броя

дела производствата са приключени.

Останали са несвършени 1 263 броя дела, които спрямо предходната 2012г.
показват намаление.
Районните съдилища са приключили със съдебен акт по същество по 11 449
броя дела. От всички видове дела в районните съдилища, приключили през 2013г.,
92% са свършени в 3-месечния инструктивен срок, който срок се запазва спрямо
предходните години.
През отчетната година са били обжалвани производствата по 1 349 броя
дела,

при 1 106 броя за 2012г. и 1 171 броя за 2011г., или

през 2013г.

се

наблюдава увеличение на обжалваните актове спрямо предходните години.
При горните данни средната месечна натовареност по щат на 1 съдия от
районните съдилища в съдебния район по наличен брой дела през 2013г. е 37.08
броя спрямо 36.88 броя за 2012г. и 39.96 броя за 2011г.
Средната действителна месечна натовареност по брой на свършените дела
на 1 районен съдия в съдебния район за 2013г. е 39.17 броя спрямо 39.82 броя за
2012г. и 43.77 броя за 2011г., от които данни може да се направи извод, че е налице
устойчивост на натовареността спрямо предходната 2012г. и намаление спрямо
2011г.
От Приложение №1 към отчетните доклади на районните съдилища за 2013г.
се установява, че действителната средномесечна натовареност по наличен брой
дела и тази по свършените дела за 3-годишния изследван период, е както следва:
49

Таблица №8
средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
наличен брой дела

средномесечна действителна
натовареност на 1 съдия по
свършени брой дела

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Бяла Слатина

32,98

34,35

32.50

30,19

31,46

29.83

Враца

62.77

59,29

56.39

57,52

53,18

52.32

Козлодуй

38,02

33,19

40.42

34,70

30,03

35.71

Мездра

29,93

33,54

29.89

27,74

30.73

27.14

Оряхово

70,71

42,17

34.97

65,46

39,23

31.78

районен съд

От

посочените

данни

се

установява,

че

през

2013г.

с

най-голяма

средномесечна действителна натовареност на 1 съдия по наличен брой дела са
били съдиите в РС Враца и РС Козлодуй, следвани от съдиите в РС Оряхово, РС
Бяла Слатина и РС Мездра. Що се отнася до средномесечната действителна
натовареност на 1 съдия по свършени дела в съдебния район за 2013г. отново с
най-голяма натовареност е РС Враца - 52.32 броя дела и РС Козлодуй - 35.71 броя
дела, следвани от РС Оряхово - 31.78

броя. С най-малка натовареност през

годината са били съдиите от РС Бяла Слатина и РС Мездра, съответно - 29.83 броя
дела и 27.14 броя дела.
Анализираните данните за средномесечната действителна натовареност на
съдиите от съдебния район по свършен брой дела за 3-годишния период показват
увеличение за РС Козлодуй спрямо предходната 2012г. При останалите районни
съдилища е налице намаление на действителната средномесечна натовареност по
свършен брой дела спрямо 2012г., като най-голямо е намалението за РС-Оряхово,
което за 2013г. е 31.78 броя спрямо 39.23 броя дела за 2012г.
За анализирания период районните съдилища в съдебния район са
приключили в срок до 3 месеца делата си, както следва:
Таблица № 9
районен съд

2011г.

2012г.

2013г.

Бяла Слатина

92 %

92 %

93 %

Враца

91 %

91 %

92 %

Козлодуй

94 %

94 %

93 %

Мездра

94 %

94 %

92 %

Оряхово

95 %

92 %

95 %
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Отчитайки посочените данни, се налага изводът за незначително влошаване
от 1% за РС Козлодуй и 2% за РС Мездра спрямо предходните две години на
бързината на приключване на делата в 3-месечен срок. При РС Бяла Слатина и РС
Враца по този показател е налице увеличение с 1% спрямо 2012г. и 2011г. За РС
Оряхово данните сочат, че спрямо 2012г. се наблюдава увеличение, като за 2013г. е
95% спрямо 92% за 2012г., а спрямо 2011г. се запазва бързината на приключването
на делата в 3-месечен срок.
По отношение на НОХД за анализирания 3-годишен период е характерно
подобрение на бързината на приключилите в 3-месечен срок от този вид дела,
като по значимо е увеличението за РС Оряхово, следван от РС Враца и РС Бяла
Слатина. В сравнение

с предходните две години за РС Мездра се отчита леко

влошаване на бързината на приключилите в 3-месечен срок дела, като за 2013г. е
90% спрямо 91% за 2012г. и 93% за 2011г. При РС Козлодуй също е налице
влошаване на този показател, като за 2013г. е 82% спрямо 86% за 2012г. и 88% за
2011г.
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

РС
Б. Слатина

РС
Враца

РС
Козлодуй

РС
Мездра

РС
Оряхово

вид дела
(в месеци)

граждански дела
по общия ред
производства по
чл. 310 ГПК
административни по
ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ
дела от и срещу
търговци
други граждански дела
частни граждански
дела
дела по чл. 410 и 417 от
ГПК
НОХДела

2.25

5.69

2.20

2.39

2.99

2.43

4.95

1.73

1.88

1.26

4.19

1.40

3.3

2.0

5.81

2.71

3.66

3.93

1.96

2.0

1.16

1.13

1.0

1.2

1.0

1.0

1.0

1.0

1.02

1.0

1.56

3.40

2.39

2.4

2.30

НЧХДела

3.56

5.18

5.60

4.0

4.50

чл. 78а от НК

1.32

2.50

2.43

1.45

1.20

ЧНД

1.16

1.19

1.41

1.33

1.09

ЧНД - разпити

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

АНХДела

2.93

3.10

3.42

2.26

2.70
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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 2013г., е била постигната в РС Козлодуй и РС Бяла Слатина, следвани
от РС Мездра и РС Оряхово. По-голяма продължителност на разглеждане на делата
е констатирано за РС Враца - 5.69м.
С най-малка продължителност на разглеждане и приключване на НОХД през
изминалата година е РС Бяла Слатина - 1.56м., следван от РС Оряхово, РС
Козлодуй и РС Мездра. При РС Враца през 2013г. продължителността на
разглеждане и приключване на делата от този вид е 3.40м.
Средната продължителност на разглеждане на НЧХД през 2013г. е най-голяма
при РС Козлодуй - 5.60м. и РС Враца - 5.18м., следвани от РС Оряхово - 4.50м. и РС
Мездра - 4м. С най-малка е била

продължителността

на разглеждане и

приключване на този вид дела при РС Бяла Слатина - 3.56м.

3.СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През 2013г. 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
СИС при:

постъпили
дела (бр.)

свършени дела
(бр.)

събрани суми (лв.)

2012г.

2013г.

2012г.

2013г.

274
1 050

179
1 248

128
873

207
504

582 265
1 589 129

259 210
930 718

РС Козлодуй

459

406

164

203

528 459

516 467

РС Мездра

305

265

120

158

370 271

421 266

РС Оряхово

159

181

181

137

381 290

329 341

2 247

2 279

1 466

1 209

3 451 414

2 457 002

РС Бяла Слатина
РС Враца

ОБЩО:

2012г.

2013г.

От горните данни се установява, че през 2013г. в съдебния район са
постъпили и образувани 2 279 броя изпълнителни производства и са били свършени
и прекратени 1209 броя такива.Събрани са били суми в размер на 2 457 002.00 лв.,
и спрямо предходната 2012г. се наблюдава значително намаление на събраните
суми. Анализирайки данните от постъпленията на сумите, се наблюдава увеличение
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на събраните суми спрямо 2012г. при РС Мездра. При РС Бяла Слатина е налице
значително намаление, като за 2013г. са събрани 259 210лв. спрямо 582 265 лв. за
2012г. За РС Враца, в който съд работят 3-ма съдебни изпълнители, през 2013г. е
налице намаление по този показател спрямо предходната година, като за 2013г. са
събрани 930 718 лв. в сравнение с 1 589 129 лв. за 2012г. Незначително намаление
на събраните суми през 2013г. се отчита и при РС Козлодуй.
По отношение на броя на свършените изпълнителни производства спрямо
предходната 2012г. е налице значително подобрение на работата на СИС при РС
Бяла Слатина, като за 2013г. са свършени 207 броя дела, спрямо 128 броя за
2012г., следван от РС Козлодуй и РС Мездра. При РС Враца и РС Оряхово в
сравнение с предходната 2012г. се наблюдава намаление на броя свършените
изпълнителни производства.
Индивидуалната работа на съдиите и съдебните изпълнители от районните
съдилища в съдебния район е показана в приложения №№3 и 4 от докладите на
административните ръководители, като е коментирана и в обстоятелствената им
част.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящият доклад показва достигнатото от магистратите и съдебните
служители от ОС Враца през 2013 година, която беше трудна, но и успешна година.
От представените и анализирани по-горе цифри и данни е видно, че съдиите и
служителите са работили сериозно и отговорно. Свършената през 2013 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 поголяма степен - тяхното изключително отговорно отношение към пряката им работа.
Съответно е и професионалното ниво и старание на служителите в съда.
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.
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.
Подобряването на вътрешната комуникация, обмена на идеи, периодичните оценки
и предложенията за подобряване ефективността на работните процеси във всички
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сфери от дейността на съда се утвърдиха като трайна политика на ръководството
на съда.
Удостояването на Окръжен съд Враца за втори път със званието ”съд-модел”
е признание за упоритата работа през годините на магистратите и съдебните
служители. Това доказва, че съдът върви 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 работи още по-мобилизирано и по-ефективно, за да докаже
най-вече пред обществеността, че наистина е ”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

задължения

отговорно

и

професионално, в съответствие с нормативната уредба и утвърдените правила за
работа.
През отчетната 2013г., както и през предходните години дейността в съдебния
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,
показахме мотивация, екипност, професионализъм в ежедневието, работихме за
възвръщане на общественото доверие към съдебната система при съблюдаване на
националното и европейско законодателство.
През 2014 година, като приоритет в работата ни ще бъде затвърждаване
качеството

на

правораздавателната

административното

обслужване,

дейност

отлична

и

оптимизиране

информираност

на

нивото

гражданите

на
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
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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 с по-големи усилия.
На всички магистрати и служители благодаря за положените усилия и
проявената отговорност, като им пожелавам здраве и успехи през настоящата 2014
година!
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