СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН
СЪД И РАЙОННИТЕ
СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ
РАЙОН ПРЕЗ
ГОДИНА

2015

Филип Владимиров

1

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
І. СЪДИИ. ОТДЕЛЕНИЯ. СЪДЕБНИ СЪСТАВИ.
1. СЪДИИ.
Към 1 януари 2015г. щатът на Софийски окръжен съд е 23 съдии, от които 1
председател, 3-ма заместник-председатели, 16 съдии и 3-ма младши съдии.
С решение по протокол № 18 от заседанието на Висш съдебен съвет, проведено на
08.04.2015 г., щатната численост на Софийски окръжен съд беше намалена, чрез
съкращаването на една длъжност за „съдия“, считано от датата вземане на решението.
Към 31.12.2015 г. по щатно разписание на Софийски окръжен съд има 22 съдийски
длъжности, от които две вакантни длъжности за младши съдия. Поради командироване на
четирима съдии в Софийски апелативен съд, а един съдия излезе в дългосрочен отпуск по
болест се наложи командироването на 5-ма районни съдии от съдебния район на Софийски
окръжен съд.
През 2015 г. съдиите в Софийски окръжен съд бяха разпределени в 3 отделения:
гражданско, наказателно и търговско отделение.
Всички съдии са с достатъчно опит и квалификация, като 14 от тях са с ранг „съдия
във ВКС и ВАС”, а 3 с ранг „съдия в АС”.
2. ОТДЕЛЕНИЯ. СЪДЕБНИ СЪСТАВИ.
2.1.Гражданското отделение бе в състав: Емилия Донкова - председател и съдиите:
Евгения Генева, Катя Щерева, Ирина Славчева, Диана Коледжикова, Камелия Първанова,
Ивайло Георгиев, Росина Дончева и младши съдията Яна Николова, а от 24.06.2015г. младши
съдия Донка Паралеева. През втората половина на 2015 г. съдия Ирина Славчева излезе в
дългосрочен отпуск за лечение на заболяване, а съдия Диана Коледжикова беше
командирована в Софийски апелативен съд. На тяхно място в Софийски окръжен съд бяха
командировани съдиите Ваня Иванова от РС – гр. Самоков и Дора Михайлова от РС –
гр.Сливница. Съдиите от гражданско отделение разглеждаха дела в 2 първоинстанционни и 2
въззивни състава. Частните граждански дела и делата, образувани по жалби срещу действията
на съдебен изпълнител, се разглеждаха в два състава.
По отношение на несвършените и върнатите за ново разглеждане административни
дела следва да се отбележи, че се разглеждаха от съдиите Евгения Генева, Диана Коледжикова,
а след командираването на последната в САС и съдия Дора Михайлова.
2.2.Наказателното отделение беше в състав: Пламен Петков – председател и съдиите:
Калинка Георгиева, Недялка Николова, Татяна Грозданова, Любомир Крумов, Яника
Бозаджиева и младши съдията Яна Николова, а от 24.06.2015г. младши съдия Донка Паралеева,
които разглеждаха дела в 7 първоинстанционни и 2 въззивни състава. Срокът на
командироване на съдиите Калинка Георгиева и Татяна Грозданова в Софийски апелативен съд
беше продължен през цялата отчетна година. На освободените от тях длъжности работеха
комадированите колеги: съдия Кристина Тодорова от РС – гр. Сливница, срокът на чието
командироване също беше продължен през годината, като на другото вакантно място и през
различен период от време през отчетната година работи съдия Анелия Игнатова. През месец
ноември 2015 г. съдия Недялка Николова беше командрована в Софийски апелативен съд, а на
нейно място в началото на м. декември 2015 г. в наказателно отделение беше командирован
съдия Стефан Стойков от РС – гр.Костинброд.
2.3.Търговското отделение беше в състав: Ради Йорданов – председател и съдиите:
Филип Владимиров, Николай Метанов, Георги Чолаков и Янита Янкова, които разглеждаха
търговски дела и дела по несъстоятелност в 5 първоинстанционни състава.
3. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА.
3.1. Образуване и насрочване на делата.
Всички видове дела се разпределят от съответните председатели на отделения чрез
автоматизирана система за разпределение на делата на принципа на случайния подбор по реда
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на тяхното постъпване в съда, съгласно утвърдените Правила за случайното разпределение на
делата. Във всяко отделение са обособени групи за разпределение по видове дела и материя.
Делата се образуват бързо от разпределящия съдия и насрочват от съответния съдия –
докладчик в съставите (първоинстанционни и въззивни) в законните срокове. От 01.10.2015г. се
внедри и заработи Централизираната система за случайното разпредление на делата, базирана
на сървър на Висшия съдебен съвет, която се въведе като задължителна за съдилищата.
3.2. Разглеждане на делата.
През 2015г. общият брой на подлежащите за разглеждане дела е 2542, от тях
свършени 2014 или 79 %, като за предходните три години броят на тези дела е бил както
следва: през 2014г. - 2171, от тях свършени 1778 или 81%, през 2013 г. – 2325, от тях
свършени 1956 или 84% и през 2012 г. – 2369, от тях свършени 1987 или 84% .
Проведени са общо 1 788 открити съдебни заседания. Отложените в първото заседание
дела, с малки изключения, се насрочват в максимално кратки и разумни срокове, независимо,
че съдът разполага само с 1 заседателна зала. Основните причини за отлагане на делата са
същите, като през предходните години – несвоевременно връчване на призовките, неявяване по
уважителни причини на страни, пълномощници, защитници, служебни защитници, вещи лица,
свидетели.
Часовите графици на делата се спазват в преобладаваща част от съдебните заседания.
Повечето случаи на неспазен график се дължат на липса на заседателна зала. По тази причина и
като изключение някои от делата се е налагало да бъдат разглеждани в съдийски кабинети.
Няма случаи на неоснователно отлагане на делата.

ІІ. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ. ДЕЛОВОДСТВА.
1. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ.
1.1. Общият брой на съдебните служители, работили през 2015 г., е 35, разпределени в:
1.2. обща администрация: 7 - съдебен администратор, административен секретар,
главен счетоводител, системен администратор, главен специалист - счетоводител, съдебен
статистик и шофьор;
1.3. съдебни помощници : двама.
1.4. специализирана администрация: 26, от които 2 завеждащ административни
служби, 9 съдебни секретари, 14 деловодители и 1 архивар.
Съотношението съдебни служители в обща администрация към съдебни
служители в специализирана администрация е 1, 0 – 3,71.
Повечето от съдебните служители са с дългогодишен стаж и опит в съдебната система.
2. ДЕЛОВОДСТВА.
Деловодствата бяха организирани съгласно изискванията на Правилника за
администрацията в съдилищата, обнародван в ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г.
Съдебните служители от специализираната съдебна администрация бяха разпределени
със заповед на председателя на съда в служби и самостоятелни длъжности, както следва:
“Регистратура”, “Регистратура за класифицирана информация”, “Деловодство на
гражданско отделение”, “Деловодство на наказателно отделение”, “Деловодство на
търговско отделение”, “Съдебни секретари в гражданско и търговско отделение”,
“Съдебни секретари в наказателно отделение”, “Архив”, в т. ч. по съвместимост
“Служител по сигурността на информацията”, “Касиер и домакин”, “Снабдител” и
“Пресслужба“.
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ІІІ. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.
Съотношението съдии – съдебни служители е 1, 0 - 1, 59.
Към този момент няма необходимост от нови щатни длъжности за съдии, които
работят в минималнен, за оптимална и ефективна работа, състав и численост. Не е необходимо
и увеличаване щата на съдебните служители.

ПЪРВОИНСТАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА
І. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.
1. НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА.
Към 01.01.2015г. в Софийски окръжен съд са останали несвършени общо 222
първоинстационни дела, като предходните две години броят на тези дела е бил съответно за
2014 г. - 208, за 2013 г. – 221, за 2012 г. – 186, от тях:
1.1. граждански, включително търговски дела и дела по несъстоятелност - 192
(съответно 176 през 2014 г., 62 през 2013 г. и 146 през 2012г.);
1.2. наказателни (без делата за разпити) – 25 (съответно 28 за 2014 г., 42 за 2013 г. и 39
за 2012 г.), от които общ характер – 18 (съответно 26 за 2014г., 32 за 2013 г. и 34 за 2012 г.);
1.3. административни - 2 (съответно 1 за 2014 г., 2 за 2013 г. и 1 за 2012 г. дела).
1.4. фирмени – 3.
2. НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА.
През 2015г. общият брой на новообразуваните в Софийски окръжен съд
първоинстационни дела (вкл. и фирмените) е 1027 (съответно 814 за 2014 г., 772 за 2013 г. и
877 за 2012 г.),от тях:
2.1. граждански – 284;
2.2. търговски – 197, от които по несъстоятелност - 15;
2.3. наказателни - 474, от които общ характер –74;
2.4. административни – 0
2.5. фирмени - 72,
В сравнение с предходните 3 години чувствително е увеличен броя на постъпилите
дела, който факт е радващ и слага край на устойчивата тенденция на намаление на
постъплението от дела (графика № 1).
3. ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
През 2015г. общият брой на първоинстанционните дела (вкл. и фирмените) за
разглеждане в Софийски окръжен съд е 1249, (съответно 1023 за 2014 г., 1042 за 2013 г. и 1062
за 2012 г.),от тях:
3.1. граждански – 386 (съответно 251 за 2014 г., 279 за 2013 г. и 245 за 2012 г.);
3.2. търговски – 287, от които по несъстоятелност – 31;
3.3. наказателни – 499, от които общ характер – 92 (съответно 83 за 2014 г.,101 за
2013 г. и 100 за 2012 г.);
3.4. административни – 2 (съответно 2 за 2014 г., 2013 г. и 2012 г.) и
3.5. фирмени – 75 (съответно 54 за 2014 г., 60 за 2013 г., 86 за 2012 г.).
В сравнение с предходните три години през отчетната 2015 г. се констатира
чувстително увеличение на броя на подлежащите за разглеждане дела от всички видове,
сред които най – голям относителен дял имат гражданските дела (графика № 2).
ІІ. СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
1. ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА
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През 2015г. в Софийски окръжен съд са свършени общо 1000 първоинстационни дела,
или 80% от подлежащите за разглеждане, като предходните три години броят на тези дела е
бил съответно 801 за 2014 г. – 78%, 835 за 2013 г. - 80% и 837 за 2012 г. – 83 % , от тях:
1.1. граждански - 290 или 75% от общия брой дела за разглеждане;
1.2. търговски, включително и дела по несъстоятелност – 180 или 63% от общия брой
дела за разглеждане;
1.3. наказателни - 458 (съответно 354 за 2014 г., 332 за 2013 г., 379 за 2012 г., ), или 92
% от общия брой за дела за разглеждане, от които общ характер – 50 или 70% от общия
брой дела за разглеждане (съответно 65 (78%) през 2014г., 75 (74%) през 2013 г. и 68 (68%)
през 2012г.);
1.4. административни - 1 (съответно 0 през 2014 г.,1 през 2013 г. и 0 през 2012 г.);
1.5. фирмени – 71 (съответно 51 за 2014г., 57 за 2013г. и 82 през 2012г.) или 95 % от
общия брой дела за разглеждане.
Горните факти сочат, че са постигнати много добри резултати по всички видове
първоинстанционни дела в съотношението свършени дела към общия брой дела за
разглеждане.
2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК.
През 2015 г. общият брой на свършените в тримесечен срок (вкл. и фирмените)
първоинстанционни дела, е 852 или 92% (Приложение № 1, годишен отчет за 2015 г.,
като предходните три години броят на тези дела е бил съответно: 2014 г. – 668 или 80%,
2013 г. - 668 или 80% и 2012 г. - 695 или 83%), от тях:
2.1. граждански - 213 или 73 %;
2.2. търговски (вкл. дела по несъстоятелност) – 129 или 72%;
2.3. наказателни - 439 (съответно 326 през 2014г., 301 през 2013г. и 351 през 2012г., )
или 96 %, от които общ характер – 50 или 78 % (съответно 42 дела или 65% за 2014 г., 46
дела или 61% за 2013 г. и 43 дела или 63% за 2012 г.);
2.4. административни – 1 или 0% (съответно 0 или 0% през 2014г., 2013г. и 2012г.);
2.5. фирмени - 71 или 100 % (съответно 51 дела или 100% за 2014г., 57 дела или 100%
за 2013г. и 82 дела или 100% за 2012г.).
В сравнение с предходните 3 години през отчетния период се констатира немалко
увеличение (от над 10 %) на броя на свършените в тримесечен срок всички видове дела.
Причини за несвършването на делата в тримесечен срок са: нередовно призоваване
на страни, свидетели и вещи лица; удължената процедура по размяна на книжата по
гражданските и търговските дела; нередовната размяна на книжа, несвоевременно
представяне на експертизи и отказ на вещи лица да изготвят такива; разширяването на
експертизите от единични в тройни; неявяването на вещи лица или експерти, страни,
свидетели или защитници.
3. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО
През 2015 г. общият брой на решените по същество първоинстанционни дела (вкл. и
фирмените), образувани за разглеждане в Софийски окръжен съд, са 668 дела, (съответно 640
за 2014 г., 640 за 2013 г. и 688 за 2012 г. - Приложение № 1, годишен отчет за 2015 г.), от тях:
3.1. граждански – 131;
3.2. търговски и по несъстоятелност - 88;
3.2. наказателни - 380, от които общ характер – 29 дела;
3.3. административни - 0 (съответно 0 за 2014г., 1 за 2013г. и 0 за 2012г.);
3.4. фирмени – 69 (съответно 48 за 2014г., 57 за 2013г. и 81 за 2012г.).
Спрямо предходните три години се запазва броя на решените по същество
първоинстанционни дела, като в сравнение с 2013 г. и 2014 г. се отчита леко увеличение.
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4. ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА
През 2015 г. общият брой на прекратените първоинстанционни дела (вкл. и фирмените)
в Софийски окръжен съд, е 332, (съответно 216 за 2014 г., 195 за 2013 г. и 149 за 2012 г.).
(приложение № 1.2 и 1.4,), от тях:
4.1. граждански - 159;
4.2. търговски дела и дела по несъстоятелност – 92;
4.3. наказателни - 78 (съответно 60 за 2014 г., 52 за 2013г. и 54 за 2012г., ), от които
общ характер - 35 (съответно 33 дела за 2014 г., 37 дела за 2013 г. и 33 дела за 2012 г.), от
тях: със споразумение – 26 дела (съответно 21 дела през 2014 г., 28 дела през 2013 г. и 26
дела през 2012 г.); върнати за допълнително разследване – 8 (съответно 8 за 2014 г., 6 за
2013 г. и 2 за 2012г.), по други причини – 1;
4.4. административни – 1 (съответно 0 дела и за трите предходни години);
4.5. фирмени - 2 (съответно 3 дела за 2014г., 0 дела за 2013 г. и 1 дело за 2012 г.).
През отчетната година много осезаемо (с 50 %) е нараснал броя на прекратените
дела спрямо предходната 2014 г. Това обстоятелство подкрепя устойчивата тенденция
на сериозно увеличение на броя на прекратените първоинстанцонни дела през последните
няколко години. Причини за прекратяването на гражданските и търговските дела са:
нередовна искова молба, недопустимост на производството, оттегляне на исковата
молба, постигане на спогодба, изпращане на делото по подсъдност.

ВЪЗЗИВНИ И КАСАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА
І. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.
1. НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА.
Към 01.01.2015г. в Софийски окръжен съд са останали несвършени общо 171 въззивни
и касационни дела, като предходните две години броят на тези дела е бил съответно 162 за
2014 г.,157 за 2013 г. и 192 за 2012 г., от тях:
1.1. въззивни граждански - 107 (съответно 123 за 2014 г.,113 за 2013 г. и 140 за
2012г.);
1.2. частни граждански – 22 (6 за 2014 г.,1 за 2013г. и 0 дела и за 2012 г.);
1.3. въззивни наказателни – 35 (съответно 30 за 2014 г., 33 за 2013 г. и 42 дела за
2012г.);
1.4. частни наказателни – 5 (съответно 2 за 2014, 6 дела за 2013г., и 2 дела за 2012г.);
1.5. касационни и отмяна по чл. 63 и 70 ЗАНН – 2 (съответно 1 за 2014г., 4 за 2013г.и
8 дела за 2012г.).
Положителна е констатацията, че в сравнение с предходната отчетна година е
намален сериозно броят на несвършените частни граждански дела и в известна степен на
въззивните граждански дела. Незначително е увеличението на броят на несвършените
въззивни и частни наказателни дела.
2. НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА.
През 2015г. общият брой на новообразуваните в Софийски окръжен съд въззивни и
касационни дела, е 1119 (съответно 981 за 2014 г.,1124 за 2013 г. и 1115 за 2012 г.),от тях:
2.1. въззивни граждански - 546 (съответно 479 за 2014г.,536 за 2013г. и 477 за 2012г.);
2.2. частни граждански – 299 (съответно 273 за 2014г., 331 за 2013г. и 332 за 2012г.);
2.3. въззивни наказателни – 123 (съответно 108 за 2014г., 134 за 2013г. и 159 за
2012г.);
2.4. частни наказателни – 133 (съответно 104 за 2014г.,110 за 2013г. и 126 за 2012г.);
2.5. касационни и отмяна по чл.63 и 70 от ЗАНН – 18 (съответно 17 за 2014г., 13 за
2013г. и 21 за 2012г.).
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В сравнение с предходната година се констатира цялостно увеличение на броя на
новообразуваните дела в съд, като то е от порядъка на около 14 % при въззивните
граждански и наказателни дела, близо 10 % за частните граждански дела и 28 % при
частните наказателни дела . (графика № 1).
3. ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
През 2015г. общия брой на подлежащите за разглеждане в Софийски окръжен съд
въззивни и касационни дела, е 1293 (съответно 1143 за 2014г.,1281 за 2013г. и 1307 за
2012г.), от тях:
3.1. въззивни граждански - 653 (съответно 602 за 2014г., 649 за 2013г. и 617 за
2012г.);
3.2. частни граждански – 324 (съответно 279 за 2014г., 332 за 2013 и за 2012г.);
3.3. въззивни наказателни – 158 (съответно 138 за 2014г., 167 за 2013г. и 201 за
2012г.);
3.4. частни наказателни – 138 (съответно 106 за 2014г.,116 за 2013г. и 128 за 2012г.);
3.5. касационни и отмяна по чл.63 и 70 от ЗАНН –20 (съответно 18 за 2014г., 17 за
2013г. и 29 за 2012г).
В сравнение с предходната отчетна година и по този показател се наблюдава
много сериозно увеличение на общия брой на подлежащите на разглеждане въззивни дела.
Нарастването е отчетливо и то по всички видове дела, предмет на анализ по този раздел.
Спокойно можем да заявим, че през 2015 г. е прекъсната трайната тенденция от
последните няколко години на постоянен спад в общия брой на подлежащите за
разглеждане дела в съда.
ІІ. СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
1. ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА
През 2015 г. в Софийски окръжен съд са свършени общо 1014 въззивни и касационни
дела или 85 % от общия брой дела за разглеждане (съответно 972 или 85% за 2014г.,1121
или 88% за 2013г. и 1150 или 86% за 2012г. ), от тях:
1.1. въззивни граждански - 455 (съответно 495 за 2014г., 526 за 2013г. и 504 за 2012г.)
или 67 % от общия брой дела за разглеждане;
1.2. частни граждански – 301 (съответно 257 за 2014г.,326 за 2013г. и 331 за 2012г.)
или 93 % от общия брой дела за разглеждане;
1.3. въззивни наказателни – 112 (съответно 103 или 84% за 2014г. 138 или 83% за
2013г. и 168 или 83% за 2012г.) или 71 % от общия брой дела за разглеждане;
1.4. частни наказателни – 130 (съответно 101 или 95% дела за 2014г., 115 или 99% за
2013г. и 122 или 86 % за 2012г.) или 94 % от общия брой дела за разглеждане;
1.5. касационни и отмяна по чл. 63 и 70 от ЗАНН – 16 (съответно 16 (или 88%) за
2014г., 16 (или 99%) за 2013г. и 25 (или 86%) за 2012г.) или 80 % от общия брой дела за
разглеждане.
В сравнение с предходните 2014 г. през отчетната година се констатира известно
увеличение (от 4. 3%) на общия брой свършени въззивни и касационни дела, като по –
чувствително е то при частните граждански дела (17% ръст) и особено при частните
наказателни дела (28 % ръст) .Забелязва се и увеличение на въззивните наказателни дела.
(графика № 3)
Може да се обобщи, че съдиите са постигнали много високи резултати по всички
видове дела в съотношението свършени дела към общия брой дела за разглеждане.
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2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК.
През 2015г. в Софийски окръжен съд са свършени в тримесечен срок общо 716
въззивни и касационни дела или 70 % от общо свършените дела (съответно 681 (или 70%)
дела за 2014г.,775 (или 69%) дела за 2013г. и 823 (или 71%) дела за 2012г. - приложение № 1,
от тях:
2.1. въззивни граждански - 218 или 48 % (съответно 266 дела или 54% за 2014г.,250
дела или 48% за 2013г. и 239 дела или 47% за 2012г.);
2.2. частни граждански – 301 или 100 % (съответно 257 дела или 100% за 2014г., 326
дела или 100% за 2013г. и 331 дела или 100% за 2012г.);
2.3. въззивни наказателни – 61 или 54 % (съответно 53 дела или 51% за 2014г. ,74
дела или 54% за 2013г. и 112 дела или 67% за 2012г.);
2.4. частни наказателни – 126 или 97% (съответно 94 дела или 93% за 2014г., 115
дела или 100% за 2013г. и 122 дела или 100% за 2012г.);
2.5. касационни и отмяна по чл. 63 и 70 от ЗАНН – 10 или 63% (съответно 11 или
69% за 2014г., 10 или 63% за 2013г. и 19 или 76% за 2012г.).
В сравнение с 2014 г. през отчетния период е запазен броят на свършените в
тримесечен срок въззивни и касационни дела като достигнатите нива по този показател
са близки до показателите от предходните няколко години.
Следва да се отбележи, че общо за съда и за преобладаваща част от съдиите са
постигнати високи резултати по всички видове дела.
3. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО
През 2015г. общият брой на решените по същество въззивни и касационни дела от
съдиите в Софийски окръжен съд, е 919 (съответно 862 за 2014г.,1010 за 2013г. и 1074 за
2012г. - приложение № 1), от тях:
3.1. въззивни граждански - 396 (съответно 431 за 2014г., 470 за 2013г. и 459 за
2012г.);
3.2. частни граждански - 284 (съответно 235 за 2014г., 284 за 2013г. и 323 за 2012г.);
3.3. въззивни наказателни – 104 (съответно 88 за 2014г.,126 за 2013г. и 150 за 2012г.);
3.4. частни наказателни – 121 (съответно 94 за 2014г., 114 за 2013г. и 119 за 2012г.);
3.5. касационни и отмяна по чл. 63 и 70 от ЗАНН – 14 (съответно 14 дела за 2014г.,
16 дела за 2013г. и 23 дела за 2012г.).
В сравнение с предходната година през отчетната 2015 г. се наблюдава леко
повишение на броя на решените по същество дела, което се дължи най – вече на
увеличението на частните граждански и наказателни дела, а така също и на броя на
решените въззивни наказателни дела. Известен спад има при решените по същество
въззивни граждански дела, чийто брой отстъпва спрямо броя решени дела от този вид
през предходните три години. Като цяло обаче може да се обобщи, че през 2015 г. се
наблюдава увеличение с тенденция към достигане на показателите по отношение на
решените дела към изминалите 2013г. и 2012 г.
4. ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА
През 2015г. общият брой на прекратените въззивни и касационни дела в Софийски
окръжен съд, е 95 (съответно 110 за 2014г., 111 за 2013г. и 76 за 2012г. - приложение № 1),
от тях:
4.1. въззивни граждански - 59 (съответно 64 за 2014г., 56 за 2013г. и 45 за 2012г.);
4.2. частни граждански – 17 (съответно 22 за 2014г., 42 за 2013г. и 8 за 2012г.);
4.3. въззивни наказателни – 8 (съответно 15 за 2014г., 12 за 2013г. и 8 за 2012г.);
4.4. частни наказателни – 9 (съответно 7 за 2014г., 1 за 2013г. и 3 за 2012г.);
8

4.5. касационни и отмяна по чл. 63 и 70 от ЗАНН – 2 (съответно 2 за 2014г., 0 за
2013г. и 2 за 2012г.).
През отчетна година се констатира цялостно намаление на броя прекратени дела
по всички групи на този раздел.
Причини за прекратяването на въззивните граждански дела са: оттегляне на
жалбата, неизпълнена процедура по размяна на книжа по постъпилата въззивна жалба
от първоинстанционния съд. Последното обстоятелство е и основната причина за
прекратяване и на въззивните наказателни дела, които се прекратяват и поради изтекла
в хода на производството давност за наказателно преследване.
Като цяло обаче, преобладаващата част от съдиите от районните съдилища,
полагат необходимите усилия за срочното и качествено разглеждане и решаване на
първоинстанционните граждански и наказателни дела, както и за своевременното
администриране на постъпили жалби срещу техните актове.

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
І. ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ.
През 2015 г. в съда са постъпили общо 74 обвинителни акта (срещу 70 за 2013 г. и 57
за 2014 г.) и 26 споразумения, преобладаващата част от които са за деяния с фактическа и
правна сложност. През отчетният период е налице трайна тенденция към увеличаване броя на
постъпилите обвинителни актове, респективно, броя на новообразуваните дела от общ
характер, спрямо предходната 2014 година - 57 броя. /Тук трябва да се отбележи, че през 2015
год. се констатира и увеличаване броя на новообразуваните второинстанционни наказателни
дела, което ще бъде отразено и обсъдено в последващите абзаци на тази част от отчетният
доклад/.
Били са разгледани 92 дела от общ характер (83 през 2014 г. и 101 през 2013 година),
като за разлика от предходният отчетен период, през настоящия, с най – висок дял са тези по
Глава Единадесета от НК - общоопасните престъпления – 32 дела, от които, 28 образувани по
обвинителни актове постъпили през отчетния период. От тях, 18 броя са били приключени в
срок до три месеца. За прецизност следва да се посочи, че и през предходните календарни
години е бил налице сходен брой (32 дела през 2014 г. и 33 дела през 2013 година).
Съдени са били 22 лица, 21 от тях осъдени на различни по вид наказания, а един
подсъдим, е бил оправдан по повдигнатото му обвинение. През 2014 година 19 броя са били
приключените дела (съответно 23 през 2013 година) с повдигнато обвинение за извършени
общоопасни престъпления, като са били осъдени 18 лица и оправдани 3 лица (22 лица през
2013 година и 25 лица през 2012 година).
На второ място се нареждат разглежданите наказателни дела от общ характер за
престъпления по Глава Шеста от НК – т.н. престъпления против стопанството - общо 26 броя,
от които, 22 образувани по обвинителни актове постъпили през отчетния период. 18 броя от
посочения вид наказателни дела от общ характер или близо над 80 % от тях, са приключени в
срок до три месеца.
По приключилите производства са били съдени 20 лица - 19 от тях, осъдени с наложени
различни по вид наказания, а двама подсъдими, с наложени наказания „лишаване от свобода”
над 3 до 10 години. Един подсъдим е бил оправдан. През предходната 2014 година, 16 са били
решените дела с повдигнато обвинение за извършено престъпление против стопанството (21
през 2013 година) и са били осъдени 15 лица (7 осъдени през 2013 година).
На трето място се нареждат образуваните наказателни дела от общ характер за
извършени престъпления по Глава втора от НК – престъпления против личността – 13
новообразувани (17 през 2014г. и 16 през 2013 г.). От общо подлежащите на разглеждане 19
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броя дела ( 27 през 2014 г. и 27 за 2013 г.) близо една трета от тях са приключени в тримесечен
срок (при 4 през 2013 г.). Следва да се отбележи, че докато през предходните календарни
години с относително най-голям дял са били довършените убийства по чл. 115-118 НК, през
настоящата е налице ръст при делата за причинена смърт по непредпазливост – чл. 123 НК.
8 лица са били осъдени на различни по размер наказания „лишаване от свобода” като
на две от тях са били наложени наказания „лишаване от свобода” за срок над 10 до 30 години.
През 2014 година Софийският окръжен съд е разгледал и решил 27 дела (27 за 2013 година и
26 за 2012 година) с повдигнато обвинение за извършено престъпление против личността, като
са били осъдени 19 лица (18 за 2013 год. и 17 за 2012 година). Няма оправдани лица по дела с
повдигнато обвинение за извършване на престъпление против личността.
Налице е увеличение и при постъплението на дела за извършени престъпления против
собствеността по Глава Пета от НК – 9 броя (съответно 7 броя през 2014 г. и 8 бр. през 2013
година), като на разглеждане са подлежали общо 11 дела (през 2014 – 10 дела и през 2013
година – 13 дела. В тримесечен срок са свършени 7 дела или над 80 %, докато през
предходната календарна година си били свършени в обсъждания срок 6 броя дела. 9 лица са
били съдени като на 5 от тях е било наложено наказание „лишаване от свобода” за срок над 3
до 10 години. Няма оправдани лица с повдигнати обвинения за извършване на престъпления
против собствеността.
Ръст на постъпилите дела през отчетния период се констатира и при делата за
извършени престъпления по чл. 354а от НК – 9 броя, докато през предходната 2014 година са
налице едва 5 броя новообразувани (при 12 броя новообразувани през 2013 година). От общо
подлежащите на разглеждане 12 броя дела при 8 броя дела за 2014 год., 7 са приключени в
тримесечен срок или близо 90 % от новообразуваните, при 4 броя за предходната карлендарна
година.
Внесените обвинителни актове за осъществени престъпни деяния по чл. 301-304 от НК,
както и за извършени престъпления против дейността на държавни органи, обществени
организации и лица изпълняващи публични функции (Глава VІІІ НК), са идентични с тези за
2014 год.- 2 новообразувани дела, за 2013 г. - 2 новообразувани дела (при 1 през 2012 година).
Както през 2014 год. така и през настоящия отчетен период, е налице образувано
наказателно производство с обвинение за извършено престъпление против финансовата,
данъчната и осигурителната система, респ. за престъпление по чл.255-257 НК.
През 2015 година няма образувани и решени по същество с присъда наказателни дела с
висок обществен интерес.
Запазва се общата тенденция на относително най-висок дял на извършени
престъпления по Глави Втора, Шеста и Единадесета от НК, съответно с най – голям брой на
осъдени лица, като през тази календарна година е налице увеличение при постъпленията на
обвинителни актове за извършени престъпления по Глава Пета он НК – т.н. престъпления
против собствеността.
Налице е ръст на и частните наказателни дела от досъдебно производство постъпили
през отчетния период – 247 броя при 218 броя за 2014 година.

ІІ. ПРИСЪДИ.
През 2015 година Софийският окръжен съд е постановил 29 присъди по
първоинстанционни дела (32 през 2014 година и 38 през 2013 година). Със споразумение по
реда на 381 от НПК са приключени 26 наказателни дела (съответно 33 през 2014 година и 28
през 2013 година).
Постановени са и присъди по 16 въззивни дела (8 през 2014 година и 21 през 2013
година) като качеството на съдебните актове постановени от съставите на районните
съдилища е приблизително сходно с предходните 2 години - от постъпилите за разглеждане
през 2015 година 123 броя въззивни наказателни дела при 108 броя наказателни въззивни дела
за 2014 година и общо разгледаните 158 дела при 138 дела за 2014 година, присъдите по 46 от
тях са били потвърдени изцяло от въззивния съд. Напълно идентичен е броя и на
потвърдените изцяло първоинстанционни присъди през предходната календарна година.
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ІІІ. ОСЪДЕНИ ЛИЦА. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ.
През 2015 година броят на осъдените лица по приключените първоинстанционни
производства по наказателни дела от общ характер е общо 61 (73 през 2014 година и 89 през
2013 година), като от тях 2 лица са оправдани (14 през 2014 година и 3 през 2013).
40 лица са осъдени с наложени наказания „лишаване от свобода“ до 3 години (36 за
2014 година и 61 лица за 2013 година), като изпълнението на наказанието е отложено на
основание чл. 66, ал. 1 от НК с различен изпитателен срок.
На 9 осъдени лица са наложени наказания „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10
години (5 лица за 2014 година и 17 лица за 2013 година).
На 2 лица са с наложени наказания „лишаване от свобода“ за срок от 10 до 30 години,
като през кометнирания отчетен период липсва наложено наказание „доживотен затвор”. На
26 от осъдените лица наказанията са наложени след одобряване на сключени с прокуратурата
споразумения.

ІV. ВЪРНАТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ ДЕЛА.
През 2015 година от общо постъпилите 74 обвинителни актове 9 са били върнати на
Софийска окръжна прокуратура за допълнително разследване (8 броя за 2014 г. и 6 броя през
2013 г.) – от разпоредително заседание като липсват такива, върнати с определение от съда
постановено в открито заседание. Може да се приеме, че лекото увеличение на броя на
върнатите на прокурора дела, заради допуснати отстраними съществения нарушения на
процесуалните правила се дължи на обективни трудности на работата на прокуратурата.
Допълнителен ресурс в тази насока следва да се търси в организиране на периодични срещи
между представители на Софийския окръжен съд и Софийската окръжна прокуратура за
конструктивен диалог и дискусии по принципни въпроси, свързани с допуснати съществени
процесиални нарушения и констатирани грешки в обвинителните актове, с цел избягване
повтаряемостта им от органите на досъдебното производство.
Като особено положителен следва да бъде отчетен факта, че липсата на постановени на
основание чл. 288, ал. 1, т. 1 от НПК прекратителни първоинстанционни определения говори,
че всеки един от съдия-докладчиците разглеждащи първоинстанционни наказателни дела от
общ характер при Софийския окръжен съд акуратно е изпълнил вменените му с разпоредбата
на чл. 248 от НПК задължения.

V. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ.
През 2015 година са постановени 2 (2 през 2014 година и 1 през 2013 година)
оправдателни присъди, поради недоказаност на повдигнатото против подсъдимите обвинения,
като съответният състав на Софийски окръжен съд, постановил актовете на основание чл. 304
от НПК, е положил необходимите усилия за разкриване на обективната истина по делата,
съобразно вменените му задължения по чл. 13, чл. 14 и чл. 107 от НПК.

VІ. ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.
През 2015 година от районните съдилища са постъпили за разглеждане 123
наказателни дела – 83 по жалби от страните и 40 по подаден въззивен протест, като са били
разгледани общо 158 въззивни наказателни дела при 138 за предходната календарна година.
За разлика от предходни отчетни периоди, понастоящем е налице тенденция към увеличаване
броя на образувани въззивни дела, а оттам, и по-голяма натовареност на разглеждащите
въззивните наказателни дела два въззивни състава на Софийския окръжен съд.
От тях по 46 дела присъдите са били потвърдени изцяло (46 през 2014 година и 57 през
2013 година), по 23 са били изменени в санкционната или гражданско-осъдителната част (20
през 2014 година и 23 през 2013 година), като при осем първоинстанционни присъди
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наложено наказание е било намалено, при една увеличено, а при 11 е налице промяна в
наказателно-правната част. 2 са частично отменени с връщане за ново разглеждане (1 през
2014 година и 5 през 2013 година), а 17 са отменени и върнати за ново разглеждане на
съответния районен съд или на прокурор (13 през 2014 година и 19 през 2013 година). По 16
дела са били постановени въззивни присъди (8 за 2014 година и 21 през 2013 година).
Като цяло качеството на съдебните актове постановени от районните съдии, е добро, но
в някои случаи се констатират допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,
които са неотстраними от въззивната инстанция и налагат отмяна на съдебните актове и
връщането на делата за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд или на
прокурора. Най-често констатираните процесуални нарушения са свързани с: пропуск с
разпореждането за насрочване на делото на подсъдимия да се съобщи, че делото може да бъде
разгледано и решено в негово отсъствие, когато са налице условията по чл. 269 НПК, а
впоследствие – съдът да е провел задочно производство; разглеждане на НЧХД без да се
съблюдават разпоредбите на чл. 274, чл. 276, ал. 1 и 2 НПК; в производствата по глава ХХVІІІ
НПК - нарушаване на изискването съдът да обяви съдебния си акт незабавно след като в
тайно съвещание е взел решение по чл. 378, ал. 4 НПК и др.
Отново, както и през предходния отчетен период, следва да бъде посочено като
допускан пропуск несъблюдаваното на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от НПК като въззивната
инстанция бива сезирана с бланкетни жалби или протести, в които изрично се сочи, че ще
бъдат конкретизирани след запознаване с мотивите на първоинстанционната присъда, но
страните не се уведомяват за изготвянето им. Така в жалбите и протестите липсват ясно
формулирано искане към въззивния съд, не се посочват неизяснените обстоятелства и
доказателствата, които следва да бъдат събрани и проверени при въззивната проверка.
В обобщение, може да се заключи, че въпреки горните пропуски, почти всички съдии
от районните съдилища полагат необходимите усилия за срочното и качествено разглеждане и
решаване на първоинстанционните наказателни дела.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО З С Р С
През 2015 г. са постъпили 74 искания за издаване на разрешения по ЗСРС. Броят на
исканията не отговаря на броя на лицата, по отношение на които са издадени разрешенията.
Издадени са 64 разрешения, като постановените откази за издаване на разрешение за
използване на СРС са 10.
Разрешенията са издадени от председателя на съда и овластените с изрични заповеди
заместник - председатели (приложение № 3.1.)
Постъпилите през 2015 г. ВДС са 19 броя, или 27.7 % от издадените разрешения.
Данни за издадените разрешения, продължения, откази, разпореждания за
унищожаване, както и за постъпилите уведомления, доклади и ВДС през 2015г. и през
предходните 2 години са отразени в приложение № 3.2.
В сравнение с предходните три години през отчетната година се наблюдава нов
спад на броя на постъпилите искания и издадени разрешения, но пък е увеличен
процентът на изготвените и постъпили ВДС спрямо броя на издадените разрешения.
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НАТОВАРЕНОСТ. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
І. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ.
През отчената 2015 г. действителната средна натовареност (вж.приложение № 2.5) на
съдиите в Софийски окръжен съд, е била 11,66 дела.
В сравнение с предходните две години през отчетната 2015 г. общата и
действителна натовареност на съдиите значително е увеличена. Това е силно позитивен
факт предвид на проведената през последните три години редукция на числения състав
на съдиите в Софийски окръжен съд, обоснована именно с критерия натовареност на
СОС под средната за окръжните съдилища в страната.
Данните за общо свършените различни видове дела от всеки съдия се съдържат в
приложение № 2.1 – 2.4.
ІІ. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.
През 2015 г. броят на обжалваните и протестирани съдебни актове общо за съда и
резултатите от въззивната и касационна проверка са както следва:
1. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ решения, присъди и определения:
1.1. по граждански и търговски дела – 310 или 32 % от подлежащите на обжалване;
1.2. по наказателни дела – 111 или 18 % от подлежащите на обжалване.
2. ПОТВЪРДЕНИ решения и опредления върнати в периода:
2.1. по граждански и търговски дела – 129 броя или 48%
2.2. по наказателни дела – 74 или 64%
3. ОТМЕНЕНИ решения и присъди от обжалваните:
3.1. по граждански и търговски дела – 59 или 21 %
3.2. по наказателни дела – 26 или 22%.
4. НА ВСЕКИ СЪДИЯ: данните за обжалваните или протестираните съдебни
актове (включително и определенията), отменените, изменените и оставени в сила се
съдържат в приложение № 2.1- 2.4.
Съдиите в Софийски окръжен съд са постигнали много добър общ резултат като
качество на съдебните актове по отделните видове дела.
Високото качество на работа при разглеждане и решаване на делата, срочността при
произнасянето, създадената много добра организация при извършване разпределението на
делата и своевременното им докладване на определените докладчици са факти, които са
констатирани и изтъкнати и от Инспектората към Висшия съдебен съвет в неговите 2 акта за
резултатите от извършената през отчетната 2015 г. комплексна планова проверка по
наказателни (единия) и по граждански дела и търговски дела (другия).
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РАЙОННИ СЪДИЛИЩА
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА.
1. СЪДИИ. СЪДЕБНИ СЪСТАВИ.
Към 1 януари 2015 г. щатът на всички районни съдилища в Софийски съдебен окръг е
40 съдии, от които 9 председатели и 31 съдии, от тях в: РС – гр. Ботевград – 6; РС – гр. Елин
Пелин – 3; РС – гр. Етрополе – 1; РС – гр. Ихтиман – 4; РС – гр. Костинброд – 4; РС – гр.
Пирдоп – 2; РС – гр. Самоков – 4; РС – гр. Своге - 2 и РС – гр. Сливница - 5.
През годината се овакантиха места в районните съдилища в гр. Ботевград – поради
пенсионирането на съдия Иванка Йолова и преместването на съдия Христо Христов в РС – гр.
Севлиево; в гр. Ихтиман – поради преместването по реда на чл. 194 ЗСВ – без конкурс, на
съдия Боряна Шомова – Ставру в Софийски районен съд; в гр. Елин Пелин – поради
повишението на съдия Недко Петров като следовател в НСлС; в гр. Сливница – поради
назначението на съдия Аксиния Атанасова за административен ръководител - председател на
РС – гр. Костинброд и в гр. Пирдоп – поради преместването на съдия Мария Златарева като
прокурор в Софийска районна прокуратура.
За част от освободените бройки на съдийски длъжности, посочени по – горе, Висшият
съдебен съвет прие решение за тяхното съкращаване – напр. за дължността „съдия“ в РС – гр.
Елин Пелин, а за длъжността „съдия“ в РС – гр. Ихтиман проведената процедура (по чл. 194
ЗСВ) изисква намаляване на числеността на съда.
На едно от вакатните съдийски места в РС – гр. Ботевград в края на м. юни 2015 г. беше
назначена младши съдията Яна Николова.
И през отчетната 2015 г. по вече изложените причини (вакантни съдийски длъжности,
командироване в други съдилища и продължителни отпуски) почти всички районни съдилища
продължиха да работят в намален състав. През годината бяха командиравани в различен
период от време в Софийски градски съд районните съдии от Софийски съдебен окръг – съдия
Тони Гетов, съдия Иво Петров, съдия Ангелина Гергинска, съдия Лилия Руневска, съдия
Ивайло Родопски. При този чувствително намален състав на действително заетите съдийски
длъжности в районните съдилища работата на основния пръвоинстанционен съд силно се
затруднява и затормозява.
В районните съдилища всеки съдия е разглеждал в 2 състава всички видове граждански
и наказателни дела. Единствено в Ботевград съдиите са разпределени в 2 отделения гражданско и наказателно.
Щатните бройки на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители в
районните съдилища са общо 19, като с изключение на Ботевград броят на съдебните
изпълнители съответства на този на съдиите по вписванията – по 8 за всяка длъжност,
съответно по 2 за всеки районен съд. В Ботевград щатът на държавния съдебен изпълнител
предвижда 2 бройки, а съдията по вписванията е един.
2. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА.
Всички видове дела се разпределят от председателя на съда (или определен от него
съдия при ползване на отпуск или наличие на друга обективна пречка) чрез автоматизирана
система за разпределение на делата на принципа на случайния подбор по реда на тяхното
постъпване. След 01.10.2015 г. във всички районни съдилища се въведе и заработи
Централизираната система за разпределение на делата.
В докладите председателите на районните съдилищата отчитат, че всички дела се
делата се образуват бързо и насрочват от председателите на състави в законните срокове.
3. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ. ДЕЛОВОДСТВА
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Общият брой на съдебните служители, службите по вписванията и съдебноизпълнителните служби във всички районни съдилища е 142, от тях: Ботевград - 20, Елин
Пелин - 14, Етрополе - 10, Ихтиман - 23, Костинброд -15, Пирдоп - 14, Самоков - 17, Своге - 14
и Сливница -15.
В докладите председателите на районните съдилищата отчитат, че деловодствата им са
организирани съгласно изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата.

ІІ. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.
1. НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА.
Към 01.01.2015 г. във всички районни съдилища са останали несвършени общо 1682
дела (прил. № 4.-4.16). С най-голям брой общо несвършени дела са районните съдилища в
Самоков (401) и Ботевград (258), а с най-малко несвършени дела са районните съдилища в
Етрополе (74) и Своге (94).
1.1. граждански дела по общия ред – с най-голям брой несвършени дела са районните
съдилища в Самоков (134) и Ботевград (118), а с най-малък в Пирдоп (45) и Етрополе (36).
1.2. административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - с най-голям брой несвършени дела са
районните съдилища в Самоков (6) и Сливница (5), а с 0 са съдилищата в Костинброд, Ихтиман
и Етрополе.
1.3. дела по чл. 410 и 417 б. „в-з” от ГПК - с най-голям брой несвършени дела са
районните съдилища в Сливница (46), в Самоков (2), а с 0 са всички останали съдилища.
1.4. наказателни общ характер дела - с най-голям брой несвършени дела са районните
съдилища в Ботевград (54) и Самоков (36), а с най- малък - Пирдоп (7) и Етрополе (10).
1.5 дела по чл. 78а НК - с най-голям брой несвършени дела са районните съдилища в
Ботевград (6) и Самоков (5), а с най малък – Своге и Сливница с (0).
1.6. административно-наказателни дела - с най-голям брой несвършени дела са
районните съдилища в Самоков (90) и Ботевград (47), а с най- малък – Своге (4) и Етрополе
(11).
В сравнение с предходната отчетна година към 01.01.2015 г. е намален
незначително общият брой на несвършените дела (1682 спрямо 1775 към 01.01.2014 г.),
като останалите показатели на райноните съдилища по видове дела запазват своите
стойности от предходната година или са близки до тях. Трябва обаче да се отчита, че
запазването на тези стойности е постигнато при немалко увеличение на броя
новообразувани дела (виж по - долу).
2. НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА.
През 2015г. във всички районни съдилища са постъпили общо 12 712 дела, с 1118 дела
по - повече от предходната година (когато са постъпили общо 11 594 дела), или е налице ръст
от близо 10 %.
С най-голям брой общо новообразувани дела са районните съдилища в Ботевград (2193)
и Сливница (2030), а с най-малък – в Етрополе (505) и Своге (923).
2.1. граждански дела по общия ред – с най-голям брой новообразувани дела са
районните съдилища в Ботевград (239) и Костинброд (194), а с най - малък - в Етрополе (94) и
Елин Пелин (102).
2.2. административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - с най-голям брой новообразувани дела
са районните съдилища в Самоков (7), а с най - малък – в Костинборд, Елин Пелин и Етрополе
- (0).
2.3. дела по чл. 410 и 417 б. „в-з” от ГПК - с най-голям брой новообразувани дела са
районните съдилища в Ботевград (957) и Самоков (690), а с най - малък – в Етрополе (203) и
Пирдоп (369).
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2.4. наказателни общ характер дела - с най-голям брой новообразувани дела са
районните съдилища в Сливница (528) и Костинброд (251), а с най- малък – в Етрополе (48) и
Пирдоп (73).
2.5 дела по чл. 78а НК - с най-голям брой новообразувани дела са районните съдилища
в Самоков (57) и Ихтиман (52), а с най- малък – в Костинброд (3), Етрополе и Пирдоп по (7)
2.6. административно-наказателен характер дела - с най-голям брой новообразувани
дела са районните съдилища в Самоков (170) и Ихтиман (155), а с най- малък – в Етрополе (44)
и Своге (51).
Същественото обстоятелство, което следва да се отбележи, е че през отчетната
година е преодоляна трайната тенденция от последните няколко години на намаление на
общия брой новообразувани дела в районните съдилища от Софийски съдебен
окръг.Констатираното увеличение на общия брой на новообразуваните дела с дължи
основно на значително повишения ръст на наказателните общ характер дела и
заповедните производства съответно в съдилищата в Сливница и Ботевград. Спрямо
предходната отчетна година през настоящата се наблюдава също лек ръст и на
максималните показатели на новообразуваните дела по чл. 78а НК
3. ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ.
През отчетната 2015 г. общият брой на делата за разглеждане в районните съдилища е
14 423 или с 1054 дела повече спрямо предходната 2014 г.
С най-голям брой общо дела за разглеждане са районните съдилища в Ботевград (2465)
и Сливница (2258), а с най малък – в Етрополе (579) и Своге (1017).
3.1. граждански дела по общия ред – с най-голям брой са районните съдилища в
Ботевград (364) и Самоков (307), а с най- малък - в Етрополе (130) и Пирдоп (166).
3.2. административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - с най-голям брой са районните
съдилища в Самоков (13) и Сливница (10), а с най- малък – съдът в Костинброд (0).
3.3. дела по чл. 410 и 417б. „в-з” от ГПК - с най-голям брой са районните съдилища в
Ботевград (959) и Самоков (692), а с най- малък – в Етрополе (203) и Пирдоп (369).
3.4. наказателни общ характер дела - с най-голям брой са районните съдилища в
Сливница (548) и Ботевград (292), а с най- малък – в Пирдоп (80) и Етрополе (58).
3.5 дела по чл. 78а НК - с най-голям брой са районните съдилища в Самоков (62) и
Ботевград (57), а с най- малък – в Костинброд (7) и Етрополе (8).
3.6. административно-наказателен характер дела - с най-голям брой са районните
съдилища в Самоков (260) и Ихтиман (184), а с най- малък – в Етрополе (55) и Своге (55).
В сравнение с предходната година е увеличен с близо 8 % общият брой на делата за
разглеждане в районните съдилища. Съществен дял в нарастването на общия брой на
делата за разглеждане имат съдилищата в Ботевград и Самоков - по отношение на
заповедните производства, както и съдът в Сливница – за наказателните общ характер
дела, които бележат много голям ръст.
4. СВЪРШЕНИ ДЕЛА
През 2015 г. общият брой на свършените дела в районните съдилища, е 12 652 (през
2014 г. той е бил 11 694) или 88 % от общия брой дела за разглеждане. Увеличението, което
отчитаме на броя съвършени дела е малко над 8 % спрямо предходната отчетна година.
С най-голям брой свършени дела са районните съдилища в Ботевград (2255) и
Сливница (1932), а с най- малък – в Етрополе (505) и Своге (916).
Изчислен като средноаритметичен показател за всички районни съдилища
процентът на свършени дела спрямо подлежащите за разглеждане дела е много висок.
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общо свършени дела
С отлични показатели в съотношението свършени дела – общ брой дела за
разглеждане са районните съдилища, както следва: в Ботевград (91%), в Ихтиман (91%), в
Своге (90%), в Костинброд (89%), в Елин Пелин (89%), в Пирдоп (88%), в Етрополе
(87%), в Сливница (86 %) и в Самоков (80%).
4.1. граждански дела по общия ред – с най-голям брой са районните съдилища в
Ботевград (262) и Костинброд (183), а с най малък – в Етрополе (83) и Пирдоп (106).
С най-добри показатели в съотношението свършени дела – общ брой дела за
разглеждане са районните съдилища, както следва: в Ихтиман (76%), в Ботевград и Своге
(по 71%)
Под средния показател за районните съдилища са тези в Самоков (54%) и Сливница
(57%).
4.2. административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - с най-голям брой е районният съд в
Сливница (8) и Самоков (12), а с най малък – този в Костинброд (0).
4.3. дела по чл. 410 и 417б. „в-з” от ГПК - с най-голям брой свършени дела са
всичките съдилища - 100%, с изключение на съдът в Сливница с 84%.
4.4. наказателни общ характер дела - с най-голям брой са районните съдилища в
Сливница (495) и Ботевград (254) и, а с най- малък – в Пирдоп (74) и Етрополе (48)
С отлични показатели в съотношението свършени дела – общ брой дела за
разглеждане са районните съдилища в Костинброд (93%) и Пирдоп (92%), като под
средният общ показател е съдът в Самоков (77%).
4.5 дела по чл. 78а НК - с най-голям брой са районните съдилища в Ботевград (50) и
Самоков (48), а с най - малък – в Костинброд (6), Етрополе (7).
С отлични показатели в съотношението свършени дела – общ брой дела за
разглеждане са районните съдилища в Пирдоп и Ботевград – (88%)
Под средния показател за районните съдилища е съдът в Своге (75%).
4.6. административно-наказателен характер дела - с най-голям брой са районните
съдилища в Самоков(165) и Ихтиман (154), а с най- малък – Етрополе (46) и Своге (46).
С отлични показатели в съотношението свършени дела – общ брой дела за
разглеждане е районният съд в Пирдоп (90%) .
Под средния показател е съдът в Сливница (76%).
Като цяло може да се обобщи, че и през отчетната година се запазват високите
нива на показателите от предходните години по отделните видове дела в районните
съдилища от съдебния окръг.
5.СВЪРШЕНИ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК ДЕЛА.
През 2015 г. общият брой на свършените дела в районните съдилища в тримесечен срок,
е 11 423 (през 2014 г. той е бил 10 571) или 90 % от всичко свършените дела.
Следва да се отбележи положителния факт, че и по този показател статистиката
бележи ръст спрямо предходната година. Увеличението, което отчитаме на броя
съвършени в тримесечен срок дела спрямо 2014 г. е почти 9 %.
общо свършени дела
С най-голям брой свършени дела са районните съдилища в Ботевград (2074) и
Сливница (1852), а с най малък – в Етрополе (491) и Своге (839).
С отлични показатели са районните съдилища в Етрополе (97%), Костинброд и
Сливница (по 96%).
Под средния показател е съдът в Самоков (73 %).
5.1. граждански дела по общия ред – с най-голям брой са районните съдилища в
Ботевград (215) и Костинброд (150), а с най малък – тези в Самоков (77) и Елин Пелин (66).
С най-добри показатели са районните съдилища в Етрополе (98%) и Сливница (95%).
Под средния показател за районните съдилища е съдът в Самоков (46%).
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5.2. административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - с най-голям брой са районните
съдилища в Сливница (6), а с 0 – са съдилищата в Ботевград, Елин Пелин и Костинброд.
5.3. дела по чл. 410 и 417б. „в-з” от ГПК с най-голем брой са районните съдилища в
Ботевград (959) и Самоков (681), а най-малко в Етрополе (203) и Пирдоп (369).
Всичките съдилища са на (100%).
5.4. наказателни общ характер дела - с най-голям брой са районните съдилища в
Сливница (480) и Костинброд (242), а с най- малък – Етрополе (44) и Пирдоп (68).
С отлични показатели са районните съдилища в Сливница (97%) и Костинброд
(96%).
Под средния показател за районните съдилища е съдът в Самоков (72%).
5.5 дела по чл. 78а НК - с най-голям брой са районните съдилища Ботевград (47) и
Самоков (46), а с най малък – съдът в Костинброд (5).
С отлични показатели са районните съдилища в, Елин Пелин и Етрополе (100%).
Под средния показател за районните съдилища е съдът в Сливница (80%).
5.6. административно-наказателен характер дела - с най-голям брой са районните
съдилища в Пирдоп (109) и Ихтиман (107), а с най- малък – съдът в Своге(31)и Самоков(40).
С отлични показатели са районните съдилища в Костинброд (100%) и Етрополе
(96%).
С незадоволителен показател за районните съдилища е съдът в Самоков (24%).
Може да се обобщи, че сериозно увеличение спрямо предходната година има при
свръшените наказателни общ характер дела (за съдилищата в Сливница и Костинброд) и
делата по чл. 410 и 417б. „в-з” от ГПК - заповедни производства (за съдилащата в
Ботевград и Самоков). Останалите показатели са близки до статистиката от
предходната отчетна година.
ІІІ. ОСЪДЕНИ И ОПРАВДАНИ ЛИЦА.
През 2015г. във всички районни съдилища са били съдени общо 2213 лица,
(приложение № 5.1, 5.2 и 5.3), от тях по НОХД – 1 882 лица.
Съдени по НЧХД – 99 лица, а по 78а от НК – 232 лица.
Осъдени лица по НОХД – 1669, от които 43 непълнолетни.
Осъдени лица по НЧХД -14, а по чл. 78а от НК - 6 лица
Оправдани: 33 лица по н.о.х.дела, 12 по н.ч.х.дела и по чл. 78а от НК - 3 лица.
ІV. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ.
През отчетната 2015г. действителната средна натовареност (вж. приложение № 4.17) на
съдиите в районните съдилища е била, както следва:
1. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – от 24.13 до 48.04 дела, като най-много са били
натоварени съдиите в районните съдилища в Сливница (48.04 дела) и Ихтиман (43.12 дела).
2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА – от 21.04 до 41.11 дела, като най-много са били натоварени
съдиите в районните съдилища в Сливница (41.11 дела) и Ихтиман (39.09 дела).
3. ВСЕКИ СЪДИЯ – данните за общо свършените различни видове дела се съдържат в
приложение № 4.18.
V. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.
През отчетната 2015 г. резултатите от въззивната проверка на актовете на районните
съдилища, са както следва:
1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
1.1.Разгледани 653 дела, от тях свършени 455 дела по въззивни жалби срещу решения на
районните съдилища.
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236 или 52 % от решенията са потвърдени, 95 или 21% са отменени отчасти, 61 или
13% са отменени изцяло с постановяване на ново решение и 4 или 1% са обезсилени, като
данните за всеки съд са показани в отчет за 2014 г., приложение № 1.3.
1.2. С най-много потвърдени решения са районните съдилища в Сливница (65%) и
Своге (64%).
Незадоволителен е показателя на районния съд в Етрополе (29%).
2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Разгледани 158 и свършени 112 дела по въззивни жалби или протести срещу присъди на
районните съдилища.
46 или 41% от присъдите са били потвърдени, 8 или 7% от присъдите са били
изменени с намаляване на наказанието, 17 или 15% са отменени изцяло с връщане на делото
за ново разглеждане, за произнасяне на нова присъда - 16 или 14%, като данните за всеки съд
са показании в отчет за 2015 г. - приложение № 1.5.
С най-много потвърдени присъди са районните съдилища в Пирдоп (60%) и
Етрополе (57%).
С най-малко потвърдени присъди е съдът в Ботевград (29%).
С най-много отменени изцяло присъди с връщане на делото за ново разглеждане е
съдът в Костинброд (60%).
3.ВСЕКИ СЪДИЯ – данните за обжалваните или протестираните съдебни актове,
отменените, изменените и потвърдените са показани в приложение 4.18.
VІ. МОЛБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОК ПРИ БАВНОСТ.
През 2015г. има 3 броя постъпили молби за определяне на срок при бавност по дела
на районен съд, от тях само една е основателна.
VІ. ИЗВОДИ
Районните съдилища в съдебния район на Софийски окръжен съд през 2015 година
като цяло работят добре.
Тази констатация, с малки изключения – специално към работата на отделни
районни съдии - се потвърждава и в Актовете на Инспектората към ВСС, отразяващи
резултатите от извършената през отчетната 2015 г. комплексна планова проверка по
наказателни и граждански дела дела във всеки един от деветта районни съдилища в
Софийски съдебен окръг.
Преобладаващата част от съдиите са много добре подготвени, с богат
професионален опит.
Качеството на съдебните актове е добро, но в отделни съдилища и при някои
колеги се наблюдава съществено забавяне при изготвянето на мотивите към присъдите и
решенията по гражданските дела. Положително е обстоятелството, че в изпълнение
препоръките на ИВСС колегите се дисциплинираха и допуснатите слабости в тази насока
са преодолени към края на отчетната 2015 г.
Конкретната работа на районните съдии е отразена в приложения № 4.18.
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СЪДЕБНИ СГРАДИ И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
І. СГРАДИ.
1.СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
Условията за работа в съдебната палата в гр. София за съдиите и съдебните служители в
Софийски окръжен съд са много добри.
Всички помещения на деловодствата са климатизирани.
2. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА
Условията за работа в съдебните палати в градовете Своге и Ботевград са отлични.
Съществено се подобриха материално – техническите условия за работа на съдиите и
служителите в РС – гр. Пирдоп в резултат на сериозна ремонтна дейност. Съдебната палата в
гр. Етрополе също претърпя ремонт – поставена е нова ПВЦ дограма, ремонтирани и обновени
са санитарните възли в сградата на съда.
Материално – техническата база на районните съдилища в Елин Пелин и Костинброд е
сравнително добра. Особено остаряла е сградата на РС – гр. Ихтиман, където е неотложна
подмяната на дограмата (която не е сменявана от построяването на сградата през 1942 г.),
ремонт на фасадата на сградата, която се руши и създава опастност за преминаващите
граждани.
И през отчетната 2015 г. не намери своето решение и пробемът със сградния фонд на
съда в Самоков. Там съдиите и служителите продължават да изпитва остър недостиг на
помещения, сградата му се нуждае и от основен ремонт на покривна конструкция, която е
крайно амортизирана. Също следва да се проучи възможността за по - сериозна инвестиционна
дейност чрез надстрояване или пристрояване на съществуващата сграда. Последният вариант
изисква доста по – малко бюджетни разходи отколкото изграждането на нова съдебна сграда.
Крайно недостатъчен за нормалното осъществуване дейността на съда е и наличния
сграден фонд на РС – гр. Сливница. Не достигат помещения за съдебните секретари, няма
самостоятелно помещение за сървър и секретно деловодство. Липсват технически средства и
системи за контрол на достъпа. Положителен факт е приетото решение на ВСС от м. февруари
2015 г., с което съдът в Сливница е посочен като приоритетен за строителство на нова съдебна
сграда, а Министрество на правосъдието стартира процедура за избор на проектант, като
понастоящем същата е на фаза изработване на работни проекти. Очакванията на ръководството
на съда са да бъде издадено разрешение за строеж към края на м. февруари 2016 г. и да бъдат
одобрени сторителните книжа за обекта.
1.СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
Съдът е обезпечен с необходимата техника за дейността си.
През 2015г. съдиите ползваха един правно-информационен продукт.
През отчетната година с усилията на ръководството на съда и след разрешение от ВСС
бяха осигурени средства и закупени 8 броя настолни компютърни конфигурации, копирна
машина и UPS. Така се извърши частична подмяна на наличната морално остаряла техника и се
постигна задоволително обновление на необходимата техника за нормалното функциониране
на съда.
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През втората половина на 2015 г. въз основа и в изпълнение на решение на Висшия
съдебен съвет в съдилищата от Софийски съдебен окръг – окръжен съд и районни съдилища беше внедрена автоматизираната система за управление на делата САС „Съдебно
деловодство“, като се ползва за новообразуваните дела и която замени досега действащата
СУСД. Сключиха се и договори за внедряване и за текуща (месечна) поддръжка на системата,
което да обезпечи нормалната и безпроблемната й работа.
С въвеждането и функционирането на новата автоматизирана система за управление на
делата се надавяме срещаните трудности и слабости при старата да бъдат преодоляни изцяло.
2. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА
В докладите председателите на всички районни съдилища отбелязват, че са технически
добре обезпечени. На отделни места обаче използваната техника е морално остаряла и се
нуждае от поетапна подмяна.
Изложеното по отношение внедряването през отчетната година на автоматизирана
система за управление на делата – САС „Съдебно деловодство“ в окръжния съд и очакванията
за безпроблемното й и пълноценно използване в пълна степен важи и за работата на
деловодствата на районните съдилища.

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА
През 2015г. са издадени 118 заповеди на председателя относно организация на
дейността на съда, включително и за организацията на съдебните заседания, за
организацията на всички деловодства, за оповестяване на съдебните актове на Софийски
окръжен съд и за осъществяване на комуникацията с председателите на районните
съдилища.
Свикани са и са проведени 7 общи събрания на съдиите.
На сайта на съда са оповестяват графиците на насрочените дела, образци от молби,
данни за всички съдилища и съдебните райони на всички съдилища и влезлите в сила
съдебни актове.
Съставят се ежемесечни справки за неизготвени в законните срокове съдебни
актове от всички съдилища по съдии.
Проведени са 3 съвещания с председателите на районните съдилища.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 2015 г. съдилищата от района на Софийския окръжен съд и
самият окръжен съд са работили много добре.

ПРЕПОРЪКИ
І. СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
Да предприеме организационни мерки за повишаване на общия брой на свършените
дела.
ІІ. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА
1.Председателите на районните съдилища следва да предприемат организационни
мерки за повишаване броя на свършените дела спрямо подлежащите на разглеждане,
както следва:
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1.1. общо свършени дела : съдът в Самоков;
1.2. граждански дела по общия ред: съдилищата в Самоков и Сливница;
1.3.дела по чл. 410 и 417б. „в-з” от ГПК – съдът в Сливница;
1.4. наказателни общ характер дела: съдът в Самоков;
1.5. дела по чл. 78а НК: съдът в Своге;
1.6. административно-наказателен характер дела: съдът в Сливница.
2.Председателите на районните съдилища следва да предприемат организационни
мерки за повишаване броя на свършените в тримесечен срок дела спрямо подлежащите на
разглеждане, както следва:
2.1. общо свършени дела: съдът в Самоков;
2.2. граждански дела по общия ред: съдът в Самоков;
2.3. наказателни общ характер дела: съдът в Самоков;
2.4. дела по чл. 78а НК: съдът в Своге;
2.5.административно-наказателен характер дела: съдът в Самоков, чийто
показател както и предходната отчетна година продължава да е незадоволителен.
3.Председателите на районните съдилища следва да предприемат организационни
мерки за повишаване качеството на постановените решения и присъди, съответно както
следва:
3.1. граждански дела : съдът в Етрополе, показателите за качеството на
работата на който е изключително нисък;
3.2. наказателни общ характер дела: съдилищата в Ботевград и Костинброд.

Филип Владимиров,
Административен ръководител – председател на
Софийски окръжен съд
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Графики
1.1 Отчет за работата на Софийски окръжен съд за 2014 г.
1.2 Отчет по гражданските и търговски дела І-ва инст. на Софийски окръжен съд
1.3 Отчет по граждански дела ІІ-ра инст. на Софийски окръжен съд
1.4 Отчет по наказателните дела І инстанция на Софийски окръжен съд
1.5 Отчет по наказателните дела ІІ инстанция на Софийски окръжен съд
2.1 Справка за дейността на съдиите по граждански дела в Софийски окръжен съд
2.2 Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани /граждански и
търговски/ дела на съдиите от Софийски окръжен съд за 2014 г.
2.3 Справка за дейността на съдиите по наказателни дела в Софийски окръжен съд
2.4 Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани /наказателни/ дела на
съдиите от Софийски окръжен съд за 2014 г.
2.5 Действителна натовареност на Софийски окръжен съд за 2014 г.
3. Издадените разрешения, продължения, откази, разпореждания за унищожаване, както
и за постъпилите уведомления, доклади и ВДС през 2015г.
4. Районни съдилища
4.1 Граждански дела по общия ред на Районните съдилища през 2014 г.
4.2 Производства по чл. 310 ГПК
4.3 Административни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ
4.4 Частни граждански дела
4.5 Дела по чл. 410 и чл. 417 б. „в – з“ от ГПК
4.6 Дела от и срещу търговци
4.7 Други граждански дела
4.8 Наказателни общ характер дела на Районните съдилища през 2014 г.
4.9 Наказателни частен характер дела на Районните съдилища през 2014 г.
4.10 Дела по чл.78а НК на Районните съдилища през 2014 г.
4.11 Частни наказателни дела на Районните съдилища през 2014 г.
4.12 Частни наказателни дела - разпити на Районните съдилища през 2014 г.
4.13 Административно-наказателен характер дела
4.14 Натовареност по щат и действителна натовареност на Районните съдилища през
2014 г.
4.15 Общо дела на районните съдилища през 2014 г.
4.16 Справка за резултатите от работата на всеки районен съдия през 2014 г.,
включително и приключени дела в други съдилища.
5.1 Сведения за осъдени лица в районните съдилища по НОХД
5.2 Сведения за осъдени лица в районните съдилища по НЧХД
5.3 Осъдени лица в районните съдилища по чл. 78а от НК
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