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Дейността на Районен съд гр.Пещера през изминалата 2019 г. бе
подчинена на основната цел на правосъдието (чл.117 ал.1 Конституцията) –
защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и
държавата при точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички.
Районен съд гр.Пещера осъществява правораздаването в съдебния
район, включващ Общините - Пещера, Батак и Брацигово.
Годишният доклад за дейността на Районен съд гр.Пещера се изготви
съгласно изискванията на чл.80, ал.1 т.12 ЗСВ и при спазване указанията на
ВСС за обхвата и структурата на годишните доклади.
Основа за изводите за дейността на съдиите от Районен съд гр.Пещера
през 2019 г. са сведенията в годишните статистически отчети, както и
годишните статистически отчети през последните три години.
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Съдии
В началото на 2019 г. щатното разписание на Районен съд гр.Пещера
включва 4 съдии, разпределени както следва: Административен ръководител
- Председател - 1 и съдии - 3.
Към 01.01.2019 г. в съда са били заети и четирите щатни бройки за
съдия.
Считано от 18.04.2016 г. със Заповед № 624/15.04.2016 г. на
Председателя на ВКС съдия Лилия Терзиева - Владимирова е командирована
в Софийски районен съд, за срок по-дълъг от три месеца в една календарна
година. С Решение по протокол № 27 от 18.09.2018 г. на Съдийската колегия
на Висш съдебен съвет командироването в Софийски районен съд на съдия
Терзиева беше прекратено и тя започна работа в Районен съд - Пещера. Със
заповед № 786/13.11.2018 г. на Председателя на Окръжен съд - Пазарджик
съдия Лилия Терзиева е командирована на незает щат в Районен съд Велинград, за да изпълнява длъжността „съдия“, считано от 16.11.2018 г. до
заемане на мястото, чрез конкурс.
Поради изитичащи мандат на 18.12.2019 г. на Административния
ръководител на Районен съд - Пещера - Камен Гатев и подадено от него
заявление по чл.169, ал.5 от ЗСВ до Висш съдебен съвет за Изпълняващ
функциите Административен ръководител - Председатела на Районен съд Пещера, считано от 19.12.2019 г. е определена съдия Атанаска Стоянова
Павлова с Решение по Протокол № 40/03.12.2019 г. на Съдийската колегия на
ВСС.
С решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол
№ 35/29.10.2019 г., поради изтичащ мандат на административния
ръководител на Районен съд – Пещера е открита процедура за избор на
административен ръководител на Районен съд – Пещера. Подадено е
заявление за участие в процедурата за избор на административен
ръководител от Атанаска Стоянова Павлова - съдия в Районен съд - Пещера.
Съдия Павлова не е допусната до участие в процедурата за заемане на
длъжността административен ръководител на осн. чл. 196, ал.1 от ЗСВ. С
протокол № 2/28.01.2020 г. на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет е
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открита нова процедура за избор на административен ръководител на
Районен съд - Пещера.
Считано от 19.12.2019 г. Административният ръководител на Районен
съд - Пещера - Камен Гатев е преназначен на основание чл.169, ал.5 от ЗСВ
на длъжност „съдия“ в Районен съд - Пазарджик. Със Заповед №
858/19.12.2019 г. съдия Камен Гатев е командирован от Районен съд Пазарджик в Районен съд – Пещера на незаетия щат за изпълнение на
длъжността „съдия“ , считано от 19.12.2019 г. до заемане на мястото, чрез
конкурс по ЗСВ.
Фактически в Районен съд гр.Пещера към 31.12.2019 г. са работили
трима съдии.
Няма поощрени и наказани съдии по реда на ЗСВ, както и такива,
спрямо които е приложен чл.327 ЗСВ.
В Районен съд гр.Пещера работят съдии с голям професионален опит
и продължителен съдийски стаж.
Щатът от 4 съдии е достатъчен.
Съдебно изпълнителната служба към съда по щат се състои от един
държавен съдебен изпълнител. Щатът е зает от Мариана Гузгунджиева.
В щатната численост на Районен съд гр.Пещера е предвиден един
съдия по вписванията, като щатът беше зает от Росица Панайотова.
Считано от 29.11.2019 г. трудовото правоотношение със съдия Панайотова
беше прекратено, поради спечелен конкурс за съдия по вписванията от
Роза Божкова, която от 29.11.2019 г. е назначена за съдия по вписванията в
Районен съд - Пещера.
Съдебни служители
През 2019 г. щатното разписание на Районен съд гр.Пещера включва 19
щата за служители, структурирани съобразно ПАС и включващ: ръководни
длъжности - 2; обща администрация - 4 и специализирана администрация 13.
Към 31.12.2019 г. в Районен съд гр.Пещера заетите длъжности от
съдебната администрацията по щат са 19 бр. В администрацията на съда
преобладават служители с дългогодишен стаж в съдебната система и с
необходимите професионални и морални качества.
Съд

Съдии

ДСИ

Районен
съд
Пещера

4

1

Съдии по
Служители
вписванията
1

19

Общо
25

Съотношение магистрати
/служители

Съотношение магистрати,
ДСИ, съдии по
вписванията/служители

4.75

3.16
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УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА
Организация на съдебната дейност
През отчетния период Председателят на съда полагаше усилия за
създаване на оптимална организация на работата.
Всички видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор
при разпределение на делата съгласно изискванията на чл.9 ал.1 и 2 ЗСВ.
Районен съд гр.Пещера използва софтуер за случайно разпределение на
делата по докладчици на принципа на случайния избор, разработен от ВСС.
Делата се докладват на Председателя за образуване и се разпределят от
административен секретар по входящия им ред въз основа на издадена
Заповед на Административния ръководител, по определената съответна
процентна натовареност на съдиите, съобразно разглежданите от тях дела.
Към всяка дело се прилага протокол от разпределението. По този начин се
елиминира всяка възможност да се определи съдия докладчик извън
случайния избор. След разпределението им, делата се докладват на
определения съдия – докладчик в същия ден или най-късно на следващия
ден.
В Районен съд - Пещера всички групи наказателните дела се разглеждат
от Председателя на съда - Камен Гатев, съдия Велина Ангелова и съдия
Атанаска Павлова. Като процентната натовареност е: 80% на Камен Гатев,
като Председател на Районен съд – Пещера и 100% на съдиите Ангелова и
Павлова.
Разпределението на наказателни дела се извършва по видове - НОХД,
споразумения по чл. 382 НПК, Бързи производства, НЧХД, НАХД по чл.78а
НК, НАХД, ЧНД - комулации, жалби против постановление на прокурора по
реда на чл.243, ал.4 НПК, реабилитации, ЧНД - разпити, УБДХ.
И тримата съдии разглеждат делата за мерки за неотклонение по чл.64
и 65 НПК, като процентната натовареност на съдиите Ангелова и Павлова е
100%, а на съдия Гатев 80%.
И тримата съдии Гатев, Ангелова и Павлова разглеждат всички групи
граждански дела, така че е да е спазен принципа на случайния избор, с
процентна натовареност 80% на Камен Гатев, като Председател на Районен
съд – Пещера и по 100% на съдиите Ангелова и Павлова.
Разпределението на граждански дела се извършва по видове - искове по
СК - развод и недействителност на брака; развод по взаимно съгласие;
издръжка, изменение на издръжка, облигационни искове - непозволено
увреждане, вещни искове - по ЗСПЗЗ, делби, искове по КТ - обезщетение по
чл.200 КТ; за отмяна на уволнение, други дела - по Закона за домашното
насилие; по чл.26 - ти от Закона за закрила на детето; по чл.30 - ти от Закона
за закрила на детето, дела от административен характер и дела по чл.410 417 ГПК, като по този начин е постигната оптимална и приблизително
еднаква натовареност на всички съдии, разглеждащи граждански дела.
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Съдебните заседания в Районен съд гр.Пещера се провеждат по
предварително изготвен от Председателя график, съгласно който всеки съдия
заседава и съответно дава дежурство в определени дни от седмицата.
Дежурствата през почивните и празнични дни се извършват по график,
утвърден от Председателя на съда.
Съдебна администрация
Въпреки натовареността и недостатъчния брой помещения, дейността
на съдебната администрация в Районен съд гр.Пещера е добре организирана.
В съда са водени всички деловодни книги, изискуеми съгласно
Правилника за администрацията в съдилищата.
При извършената през годината инвентаризация на делата в гражданко
и наказателно деловодство, ДСИС и архив е установено, че през отчетната
година няма изгубени дела.
Провеждани са общи събрания на съдебната администрация, по
различни въпроси свързани с административно - деловодната дейност, като
са запознавани и с резултатите от извършвани проверки от съдии от Окръжен
съд гр.Пазарджик.
В по-голямата си част съдебните служители са с дългогодишен стаж в
съдебната система, притежават необходимите професионални качества,
работят с чувство за отговорност, притежават морални качества за съдебен
служител и работят добре в екип.
През изминалата година няма наложени дисциплинарни наказания на
съдебни служители.
Организационна дейност
През отчетната година са провеждани общи събрания на съдиите, на
които се разглеждани и обсъждани различни въпроси, включително
резултати от проверки от съдии от Окръжен съд гр.Пазарджик.
Обучения на съдии: През 2019 г. Председателят на Районен съдПещера съдия Камен Гатев е участвал в обучения на следните теми:
.“Управление и развитие на екипи. Екипна работа и ефективност“ и
семинар за лектори в Образователната програма „Съдебна власт –
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури“.
Съдия Атанаска Павлова е участвали в обучения на тема:
“Практически проблеми при работата по наказателни дела във връзка с
измененията в НПК и НК, обн. в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г.“ - 2019 г. и
„Доказателства и доказателствени средства. Електронни доказателства в
нак.производство. Използване на СРС като доказателсвено средство.
Актуални проблеми по приложението на НПК“.
Съдия Велина Ангелова през 2019 г. не е участвала в обучения и
семинари.
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Обучение на съдебни служители: Двама съдебни служители от
Районен съд - Пещера са участвали в обучения на следните теми:
„Стресоустойчивост и управление на времето“ и „Прилагане на Закона за
обществените поръчки в органите на съдебната власт“. Един служител е
участвал в обучение на тема “Управление и развитие на екипи. Екипна
работа и ефективност“.
На 11.03.2019 г. беше извършена проверка в Пещерския районен съд
от двама съдии от Пазарджишкия окръжен съд и системният
администратор на Окръжен съд гр.Пазарджик, на осн. чл.86, ал.1, т.6 от
ЗСВ и въз основа на Заповед № 42/21.02.2019 г. на Председателя на
Окръжен съд гр.Пазарджик за периода от 01.01.2018 - 31.12.2018 г.
Изводи от проверката по наказателни дела:
Извод: Работата по наказателни дела в Пещерски районен съд е
организирана много добре. Качеството на правораздаване също е много
добро.
Препоръки: Да се вземат мерки за приключването на НЧХД №
362/2016 г. от съдията докладчик.
Изводи от проверката по граждански дела:
Препоръка: 1.Делата да се насрочват след изтичане на срока по
чл.131 от ГПК. 2. Докладите по чл.146 от ГПК да се изготвят пж
предписаното в закона съдържание. 3. Изпращаните в ПОС жалби да са
редовни и надлежно администрирани.
Във връзка с дадените препоръки Председателя на Районен съд
Пещера е издал Заповед № 213/22.05.2019 г.
Достъп и работа с обществеността
Районен съд гр.Пещера има интернет страница: https://peshterars.justice.bg/ която се публикуват съдебните актове по наказателните и
гражданските дела при спазване изискванията на Закона за защита на
личните данни, публичните продани по изпълнителни дела. Могат да се
правят справки по дела. Интернет страницата на съда дава информация за
структурата на съда, контакти, необходими документи, бланки от
заявления, банкова информация, обяви, съобщения и др.
Публикуват се обяви за конкурси за свободни длъжности, както и
резултатите и класиранията при проведените конкурси.
На страниците на Районен съд - Пещера има връзка към създадения
Уеб портал за достъп до информация за съдебните дела на всички
съдилища от съдебния окръг.
На 19.04.2019 г. бе обявен „Ден на отворени врати“, на който
присъстваха ученици ПГГСД „СТЕФАН БОЖКОВ” гр.Батак и имаха
възможност да се запознаят с работата на Районен съд - Пещера.
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Административния ръководител ги запозна с историята на създаване на
Районен съд - Пещера, дейността на съда в гр. Пещера и на отделните
служби, както и с практическата дейност по правораздаването по
граждански и наказателни дела. Беше проведен и симулативен съдебен
процес с участието на учениците.
Запитвания по ЗДОИ
През 2019 г. в Районен съд - Пещера са постъпили общо 6 запитвания
по ЗДОИ в т.ч 1 запитване от Тодор Бойчев от гр.Хасково и 5 запитвания
от Сдружение „Солидарност“ гр.София, на които е бил предоставен
достъп.
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Постъпили дела
През 2019 г. в Районен съд гр.Пещера са постъпили 2040 дела, от
които 293 наказателни и 1747 граждански и административни дела, при
постъпили през 2018 – 2150, от които 340 наказателни и 1810 граждански,
2017 г. - 1947 дела, от които 418 наказателни и 1529 граждански, при
постъпили 1725 дела и през 2016 г., от които 377 наказателни и 1348
граждански.

2016 г.
1725
1348 + 377

2017г.
1947
1529 + 418

2018 г.

2019 г.

2150
1810 + 340

2040
1747 + 293

Констатира се намаление на постъплението на общия брой дела през
отчетната година спрямо 2018 г., като гражданските дела са намалели с 63
бр., а наказателните дела са намалели с 47 бр.
Общо за разглеждане - новообразувани, в т.ч. върнати за ново
разглеждане от горната инстанция, останали несвършени от предходната
година и продължаващи под същия номер през 2019 г. в Районен съд
гр.Пещера са били 2279 дела, при 2355 през 2018 г., 2085 през 2017 г. и
1862 дела през 2016 г.
2016

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1862
1453 + 409

2085
1631 + 454

2355
1935 + 420

2279
1944 + 335
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Свършени дела
През 2019 г. са свършени общо 2082 дела, от които в 3 месечен срок
са свършени 1931 дела или 93 %. Със съдебен акт по същество са
приключили 1885 дела. Прекратени са 197 дела. Проведени са 2468
заседания.
През 2018 г. са свършени общо 2116 дела, от които в 3 месечен срок
са свършени 1916 дела или 91 %. Със съдебен акт по същество са
приключили 1865 дела. Прекратени са 251 дела. Проведени са 2460
заседания.
През 2017 г. са свършени общо 1880 дела, от които в 3 месечен срок
са свършени 1720 дела или 91%. Със съдебен акт по същество са
приключили 1726 дела. Прекратени са 154 дела. Проведени са 2300
заседания.
През 2016 г. са свършени общо 1724 дела, от които в 3 месечен срок
са свършени 1613 дела или 94%. Със съдебен акт по същество са
приключили 1516 дела. Прекратени са 208 дела. Проведени са 2103
заседания.
При анализа на данните през последните четири години, следва
извода, че бързината за приключване на делата се е увеличила спрямо 2018
г. и 2017 г. с 2 % и намаляла спрямо 2016 г. - с 1 %.
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр.
%

2016

1862

1724

1516

208

1613

94

2017

2085

1880

1726

154

1720

91

2018

2355

2116

1865

251

1916

91

2019

2279

2082

1885

197

1931

93

Изводът е, че през 2019 г. съпоставен с предходните две години броя
на приключилите дела в 3 - месечен срок е най-висок, като последното е
резултат от добрата работа на съдиите от Районен съд - Пещера.
Несвършени дела
През 2019 г. броят на останалите несвършени дела в Районен съд –
Пещера към 01.01.2020 г. е 197, което е значително намаление спрямо
предходната 2018 г., при която броят на останалите несвършени дела към
01.01.2019 г. е 239 т.е. разлика с 42, както и спрямо 2017 г., при която
броят на останалите несвършени дела в към 01.01.2018 г. е 205, т.е. със 8
бр., и увеличен спрямо 2016 г., при които броят на останалите несвършени
дела към 01.01.2017 г. - 138 бр. т.е. с 59 бр.
8

2016

2017г.

2018г.

2019г.

138
102 + 36

205
125 + 80

239
197 + 42

197
158 + 39

От несвършените 197 дела, наказателни са 39, а граждански 158.
През 2018 г. са останали несвършените 239 дела, наказателни са 42, а
граждански 197. През 2017 г. са останали несвършени 205 дела,
наказателни са 80, а граждански 125. През 2016 г. са останали несвършени
138 дела, наказателни са 36, а граждански 102.
Свършени дела
Несвър
За
Година Несвърше Постъпи
шени
разглеж
ни
ли
по
дане
прекратени
същество
2016
138
137
1725
1862
1516
208
2017

138

1947

2085

1726

154

205

2018

205

2150

2355

1865

251

239

2019

239

2040

2279

1885

197

197

Натовареност по щат
При щат от 4 съдии, средномесечното постъпление на съдия в
Районен съд гр.Пещера през 2019 г. е 42.50, през 2018 г. е 44.79, през 2017
г. е 40.56 и през 2016 г. е 35.942. Спрямо делата за разглеждане
натовареността по щат през 2019 г. е 47.48, през 2018 г. е 49.06, през 2017
г. е 43.44 и през 2016 е 38.79. Спрямо свършените дела натовареността по
щат е – през 2019 г. е 43.38, през 2018 г. е 44.08, през 2017 г. – 39.17 и през
2016 г. – 35.92.
Година

Спрямо
постъпилите
дела

2016

35.94

38.79

35.92

2017

40.56

43.44

39.17

2018

44.79

49.06

44.08

2019

42.50

47.48

43.38

Спрямо делата за
Спрямо
разглеждане
свършените дела
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Действителната натовареност
Съгласно указанията на ВСС натовареността спрямо делата за
разглеждане е – 63.31, а спрямо свършените дела - 57.83. През 2018 г.
натовареността спрямо делата за разглеждане е - 70.30, а спрямо
свършените дела - 63.16. През 2017 г. натовареността спрямо делата за
разглеждане е - 77.60, а спрямо свършените дела – 69.97.През 2016 г.
натовареността спрямо делата за разглеждане е - 47.06, а спрямо
свършените дела – 43.58.
Година

Спрямо
постъпилите
дела

2016

43.59

47.06

43.57

2017

72.42

77.60

69.97

2018

64.18

70.30

63.16

2019

56.67

63.31

57.83

Спрямо делата за
Спрямо
разглеждане
свършените дела

Данните сочат, че през 2019 г. натовареността на съдиите, както към
делата за разглеждане, така и към свършените е намаляла спрямо 2018 г. и
2017 г., което се дължи на по-малко постъпилия брой дела през 2019 г.
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2019 г. постъпили дела са 293 дела. През 2018 г. са 340 дела.
През 2017 г. са 418 дела, през 2016 г. са 377 и през 2015 г. са 260.
Постъпили са: НОХД – 89, НЧХД – 11, по чл.78 а НК – 18 ,ЧНД – 57,
ЧНД разпити – 21 и АНХД – 97.
Година

НОХД

НЧХД

ЧНД

ЧНД
разпити

78а НК

2016

105

14

124

15

22

97

377

2017

85

16

141

24

24

128

418

2018

91

15

80

30

17

107

340

2019

89

11

57

21

18

97

293

АНХД ОБЩО
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Всичко за разглеждане през 2019 г. е имало 335 наказателни дела, в
т.ч. 42 останали несвършени в края на 2018 г. При 420 за 2018 г., 454 за
2017 г. и 409 за 2016 г.
В края на 2019 г. останали несвършени дела са 39, при 42 за 2018 г.,
80 за 2017 г. и 36 дела за 2016 г.
Броя на несвършените в края на 2019 г. дела 39 е незначително
намалял спрямо предходната 2018 г., спрямо 2017 г. е значително намалял
и почти еднакъв с 2016 г. което се дължи от една страна на по-малкия
брой постъпили дела през 2019 г. Също така, с въвеждането на
разпоредително заседание по последните промени на НПК се получава
известно забавяне при делата от общ характер.
От горните данни е видно, че постъплението на наказателни дела е
намаляло в сравнение с предходните 3 години на сравнение.
Останали несвършени наказателни дела

Година

Останали
несвършени от
предходни
години

Постъпили

Всичко за
разглеждане

Несвър
шени в
края на
годината

2016

32

377

409

36

2017

36

418

454

80

2018

80

340

420

42

2019

42

293

335

39

С въвеждането на диференцираните процедури по НПК се постигна
облекчаване на съдебната система и ефективно използване на нейните
ресурси чрез спестяване на процесуални усилия, финансови средства и време.
Процесът бе ускорен и приключването му в разумни срокове в
съответствие с изискванията на чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за
защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и чл.22 НПК.
Срокове за приключване на наказателните дела
През отчетния период са свършени общо 296 наказателни дела
от всички видове.
По критериите на ВСС през 2019 г., свършени дела в срок до 3
месеца са 243 или 82% от наказателните дела, при 275 или 73%, при 315
или 84% за 2017 г. и 330 или 88% за 2016 г.
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От общо свършените 296 наказателни дела, със съдебен акт по
същество са 227, при 378 за 2018 г., при 324 за 2017 г. и 293 за 2016 г.
През отчетния период са прекратени 69 наказателни дела, при 92 за
2018 г., при 50 за 2017 г. и 80 за 2016 г.
Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр.
%

2016

409

373

293

80

330

88

2017

454

374

324

50

315

84

2018

420

378

286

92

275

73

2019

335

296

227

69

243

82

Данните сочат, че съдиите от Районен съд гр.Пещера са полагали
усилия да приключват делата в разумни срокове, показателно за това е
повишението спрямо 2018 г. с девет пункта, вкл. и тримесечните, за които
се води статистика, тъй като бързината на правораздаване е един от
критериите по които съдебната система търпи най-много критики. В
хипотезата на чл.252, ал.2 от НПК самият закон изключва възможността
определени дела (с фактическа и правна сложност или други
изключителни случаи) да бъдат приключени в тримесечен срок.
Наказателни дела от общ характер
През 2019 г. в Районен съд гр.Пещера са постъпили 89 НОХД, при
91 за 2018 г., 85 за 2017 г. и 105 за 2016 г.
Общо за разглеждане през 2019 г. е имало 95 НОХД, от които 89
новопостъпили и 6 останали в края на предходния период /31.12.2018 г./
Постъпления по видове НОХ дела
Данните сочат, че през отчетната година най-голям брой постъпили
дела: общоопасни престъпления - общо 57; престъпления против
стопанството - 9; престъпления против личността – 6; престъпления
против собствеността – общо 4; престъпления против личността – телесни
повреди – 4; престъпления против брака, семейството и младежта – 4,
документни престъпления – 2; против правата на гражданите – 2;
престъпления против дейността на държавните органи и обществените
организации - 1 и против реда и общественото спокойствие - 1.
От постъпилите НОХД, 48 са по обвинителни актове и 41 по
споразумения внесени от прокуратурата по реда на чл.382 НПК.
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Година

2016
2017

Останали
Общо
По
С внесени
НОХД
НОХД
несвършени Постъпили обвинителни споразумения
за
актове
преобразувани разглеждане

13
7

105

55

50

0

118

85

53

32

0

92

2018

6

91

40

50

1

99

2019

6

89

48

41

0

95

Постъпления по НЧХ дела
Постъплението по наказателно - частен характер дела – 11 дела.
През 2018 г. са 14 дела. През 2017 г. са 16 дела и през 2016 г. са 14 дела.
Постъпления по НАХ дела по чл.78а НК
Постъплението по административно - наказателни дела по чл.78а
НК е – 18 дела, при 17 за 2018 г., при 24 за 2017 г. и 22 за 2016 г.
Постъпления по НАХ дела
Постъплението на административно - наказателни дела е – 97,
както следва: 46 – КАТ; 2 – КФН; 2 - Комисия за защита на потребителите;
7 – Агенция „Митници“; 3 – МВР и 7 – НАП. През 2018 г. са 107. През
2017 г. са 128 и през 2016 г. са 97.
Постъпления по ЧНД
Постъпленията по частно - наказателни дела е – 78, както следва:
51 са във връзка с осъществяване на функциите на съда в досъдебното
производство, в т.ч. по чл.243, ал.4 НПК и чл.244 НПК – 6; 4 разрешения и
одобрявания по чл.161 НПК; 4 мярка по чл.64 от НПК; 2 мярка по чл.65 от
НПК; 21 разпита; 13 за определяне на служебен защитник; 1 други, и 27 в
съдебно производство в т.ч.: 12 по ЗЕС; 3 производства по молби за
реабилитация, 1 – предложени за принудителни медицински марки по
чл.89 НК; 4 - съдебни поръчки; 2 – производства по ЗБПМН и 5 други
дела.
Общият извод за постъплението на наказателни дела е, че е намаляло
общото постъпление на дела спрямо предходните три години на сравнение.
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Свършени наказателни дела

Година

НОХД

НЧХД

ЧНД

ЧНД
разпити

78а НК

2016

111

10

124

15

19

94

373

2017

84

16

140

24

26

84

374

2018

93

17

79

30

18

141

378

2019

92

11

57

21

18

97

296

АНХД ОБЩО

Свършени НОХ дела:
От общо разгледаните 95 НОХД през отчетната 2019 г. са свършени
общо 92, от които 84 дела в срок до 3 месеца, което представлява 91 %. Със
съдебен акт по същество са свършени 44 дела. Проведени са 126 заседания.
От общо разгледаните 99 НОХД през отчетната 2018 г. са свършени
общо 93, от които 81 дела в срок до 3 месеца, което представлява 87 %. Със
съдебен акт по същество са свършени 36 дела. Проведени са 129 заседания.
От общо разгледаните 92 НОХД през отчетната 2017 г. са свършени
общо 84, от които 78 дела в срок до 3 месеца, което представлява 93 %. Със
съдебен акт по същество са свършени 46 дела. Проведени са 121 заседания.
От общо разгледаните 118 НОХД през отчетната 2016 г. са свършени
общо 111, от които 101 дела в срок до 3 месеца, което представлява 91 %. Със
съдебен акт по същество са свършени 52 дела. Проведени са 152 заседания.
ДО 3 МЕС.

ОБЩО
Свършени

Бр.

%

2016

111

101

91

2017

84

78

93

2018

93

81

87

2019

92

84

91

Година

14

Сравнителният анализ показва,че съдиите в Районен съд гр.Пещера
през 2019 г. са работили много добре за постигане на този резултат. От
свършените в 3 месечен срок 84 НОХД, в срок до един месец от
образуването им са свършени 75 НОХД. В срок от 1 – 3 месеца – 9 НОХД. В
срок от 3 - 6 месеца – 6 НОХД, в срок от 6 м - 1 г. – 2 НОХД и над 1 година –
няма.
Дела с особен обществен интерес
През 2019 г., според критериите, приети в Решение № 39/08.10.2008 г.
на ВСС, в Районен съд гр.Пещера няма постъпили и образувани дела с
особен обществен интерес.
Върнати за доразследване НОХД дела
През 2019 г. няма върнати дела за доразследване на прокуратурата.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и четвърта НПК
„Бързо производство”
В Районен съд гр.Пещера през 2019 г. са образувани 45 бр., при 34 за
2018 г., 40 за 2017 г. и 36 за 2016 г. От всички приключили 45 със съдебен
акт по същество – 29 и 16 прекратени по споразумение, като 39 дела са
приключили в 7 дневен срок от образуването им.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и седма НПК
Съкратено съдебно следствие - по Глава Двадесет и седма НПК през
2019 г. е проведено по 24 НОХД, при 14 за 2018 г., при 39 за 2017 г. и 41 за
2016 г.
Съотношението на свършените НОХД по реда на съкратеното съдебно
следствие 26 % от всички свършените 92 НОХД дела.
Дела приключили по реда на Глава Двадесет и осма НПК
През отчетната 2019 г. са образувани 18 бр. НАХД по Постановление
на Прокурора с предложение за освобождаване от наказателна отговорност
на основание чл.78а НК, при 17 за 2018 г., при 24 за 2017 г. и 22 за 2016 г.
Дела приключили със споразумение по реда на Глава Двадесет и
Девета НПК
Със споразумение през 2019 г. са приключили общо 48 дела, като 44
са по реда на чл.381-382 НПК и 4 по реда на чл.384 НПК. През 2018 г. са
приключили общо 57 дела, като 50 са по реда на чл.381-382 НПК и 7 по
реда на чл.384 НПК. През 2017 г. са приключили общо 38 дела, като 32 са
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по реда на чл.381-382 НПК и 6 по реда на чл.384 НПК и през 2016 г. са
приключили общо 59 дела, като 50 са по реда на чл.381-382 НПК и 9 по
реда на чл.384 НПК.
Съотношението на свършените НОХД със споразумение 52 % от
всички свършените 92 НОХД дела.
Анализът сочи, че прокуратурата през 2019 г. повече се е
възползвала от диференцираната процедура по Глава Двадесет и девета
НПК и изготвяла споразумение със защитника на обвиняемия за решаване
на делото в сравнение с предходната 2018 година.
Свършени НОХД по видове:
Най-много свършени НОХД през 2019 г. са общоопасните
престъпления - 58, вкл. транспортни престъпления, престъпления свързани
с наркотици и наркотични вещества, от които 28 са приключили със
споразумение; против собствеността – 7, в това число 3 по споразумение;
против стопанството – 9, от които 6 са приключили със споразумение;
против личността – 6, в т.ч. 3 са приключили със споразумение; против
личността – телесни повреди - 3 и трите приключили със споразумение;
против брака, семейството и младежта – 4, в т.ч. 2 и трите приключили със
споразумение; документни престъпления - 2 приключили със
споразумение; против дейността на дължаните органи и обществените
организации - 1 приключило със споразумение и против правата на
гражданите – 2.
Свършени НЧХД:
През отчетния период са свършени 11 НЧХД, от които 5 със съдебен
акт по същество - присъди и 6 са прекратени, в т.ч. 5 прекратени по
спогодба и 1. по други причини. В 3 месечен срок са приключили 3 дела.
Тези дела се движат и приключват най-бавно. Проведени са 42 заседания.
Свършени НАХД по чл.78а НК:
През отчетния период са свършени 18 НАХД по чл.78а НК , всички
със съдебен акт по същество. В 3 месечен срок – 16 дела. Проведени са 22
заседания.
Свършени ЧНД:
През отчетния период са свършени 78 ЧНД, от които 51 са във
връзка с осъществяване на функциите на съда в досъдебното производство,
в т.ч. по чл.243, ал.4 НПК - 6 ; 4 разрешения и одобрявания по чл.161 НПК;
4 мерки по чл.64 от НПК; 2 по чл.65 от НПК; 21 разпита и 14 други, и 27 в
съдебно производство в т.ч.: 12 по ЗЕС; 2 - производства по молби за
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реабилитация, 1 – предложени за принудителни медицински марки по
чл.89 НК, 2 – по чл.24 ЗБПМН; 3 - съдебни поръчки и 5 други дела.
Свършени АНХД:
През отчетния период са свършени 97 АНХД, в т.ч. по КАТ – 43;
НАП - 6; КФН – 2; АДФИ –2; по Закона за митниците –8; по Закона за
защита на потребителите – 2 и МВР - 3. В срок до 3 месеца, са приключили
- 62 дела. Със съдебен акт по същество са приключили 88 и 9 са
прекратени. Проведени са 169 заседания.
Анализът сочи, че има увеличение спрямо 2018 г., лек спад с 2%
спрямо 2017 г. и задържане спрямо 2016 г. на показателя на свършените
наказателни дела в 3 месечен срок.
Неприключилите дела в срок са отлагани многократно. Причините за
отлагане на делата са предимно от обективен характер: нередовно
призоваване на подсъдими и свидетели; представяне на болнични листове
за заболявания на подсъдими или защитници на подсъдими; неизготвяне
на експертизи в срок, разширяване на експертизи; нередовно призоваване
на пострадали, отсъствие на свидетели от страната; неявяване на вещи
лица по уважителни и неуважителни причини. Някои дела се отлагат
поради неявяване на адвокати, в т.ч. и поради явяването им по други дела в
друг съд. Някои дела се отлагат многократно, поради отсъствие на важни
свидетели от страната.
Оправдателни присъди
През отчетната 2019 г. са постановени общо 3 оправдателни
присъди 1 по НОХД и 2 по НЧХД. През 2018 г. са постановени общо 4
оправдателни присъди и четирите по НЧХД. През 2017 г. са постановени
общо 2 оправдателни присъди и двете по НЧХД. През 2016 г. са
постановени общо 2 оправдателни присъди и двете по НОХД.
Съотношението на постановените оправдателни присъди през 2019 г. 3 е 3 % от всички свършени 92 НОХД дела.
Съдени лица по всички видове дела
През отчетната 2019 г. общо съдени - са 123 лица. Осъдени са 113
оправдани - 3. През 2018 г. общо съдени - са 137 лица. Осъдени са 117
оправдани - 4. През 2017 г. общо съдени - са 133 лица. Осъдени са 118
оправдани – 2 и през 2016 г. общо съдени - са 136 лица. Осъдени са 134,
оправдани - 2.
От осъдените 113 лица, няма непълнолетни. На 70 от осъдените лица
е наложено наказание лишаване от свобода до 3 години, като по
отношение на 57 от тях е приложено условно осъждане. Няма наложено
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наказание лишаване от свобода над 3 до 15 години. Пробация е наложена
на 16 лица, глоба на 26 лица. Други наказания на 1 лице.
Съдени лица само по НОХД
През 2019 година съдените по дела от общ характер са – 93, като са
осъдени – 92 и оправдан – 1. През 2018 година съдените по дела от общ
характер са – 99, в т.ч. 1 непълнолетен, като са осъдени – 99 в т.ч. 1
непълнолетен и оправдани – няма.През 2017 година съдените по дела от
общ характер са – 87, в т.ч. 3 непълнолетни, като са осъдени – 87 в т.ч. 3
непълнолетни и оправдани – няма и през 2016 година съдените по дела от
общ характер са – 115, в т.ч. 3 непълнолетни, като са осъдени – 113 в т.ч. 3
непълнолетни и оправдани – 2.
От осъдените лица, 70 са осъдени на лишаване от свобода, като по
отношение на 57 от тях е приложен института на условното осъждане.
Няма наложено наказание лишаване от свобода над 3 години. Спрямо – 5 е
наложена глоба, спрямо – 16 пробация и спрямо – 1 обществено
порицание.
Останали несвършени НОХД, НЧХД, НАХД 78а, НАХД и ЧНД
През 2019 г. са останали несвършени 39 дела, от които със срок до 3
месеца – 27, от 3 до 6 месеца – 11 и от 6 месеца до 1 година – няма. Над 1
година - 1. От несвършените дела, 3 са НОХД, 7 НЧХД, 1 по чл.78 а НК, 2
ЧНД и 26 НАХД.
От несвършените общ характер дела – 1 за престъпления против
личността – телесна повреда; 1 е за престъпления против собствеността и 1
общоопасни престъпления.
Причини за отлагане на делата
През 2019 г. са проведени 126 заседания по делата от общ характер
при 129 за 2018 г., при 121 през 2017 г. и при 152 през 2016 г.
Причините за отлагане на делата са: неявяване на подсъдимите по
уважителни причини и при липса на такива, когато явяването им е
задължително; неявяване на защитници, нередовно призоваване на
подсъдими, нередовно призоваване на пострадали и свидетели, неявяване
на свидетели и вещи лица по уважителни и неуважителни причини. Чести
са случаите на неявяване на адвокати, в т.ч. и поради явяването им пред
друг съд, при което дори и при липса на уважителни причини за това, се
налага съдът да отлага делата, за да не накърни правото на защита на
подсъдимите, както и на неявяване на важни свидетели, отсъстващи от
страната за продължително време.
По тези дела подсъдимите често изпращат болнични листове в деня
на заседанието. В Районен съд гр.Пещера се спазват изискванията на чл.18
ал.2 от Наредбата за медицинските експертизи, респективно утвърдения
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образец на Медицинско удостоверение със Заповед № РД - 09 - 465/
27.07.2010 г. на Министъра на здравеопазването и Министъра на
правосъдието.
Обжалвани и протестирани съдебни актове
През отчетната 2019 г. са обжалвани и протестирани общо 52
съдебни акта, при 64 за 2018 г., при 46 за 2017 г. и 61 за 2016 г.
Ревизирани съдебни актове
Следва да се има предвид, че данните отразяват върнатите съдебни
актове за отчетния период, включително и изпратени на горните
инстанции в предходни години. Тук са включени както дела от общ
характер, НЧХД, НАХД, така и ЧНД - по чл.64 и сл.НПК , чл.243 НПК,
комулации, реабилитации и др.
През 2019 година са постъпили 52 жалби и протести против съдебни
актове, постановени по наказателни дела. От тях 10 въззивни жалби и
протести против актове и 1 въззивна частна жалба, постановени по
наказателни дела. Постъпили са 37 касационни жалби против решения и 4
касационни части жалби против решения и определения.
Резултатите от инстанционния контрол, включващ и по изпратени
дела от предходни години са следните: 9 съдебни акта по въззивни жалби
са потвърдени; 3 съдебни акта са изменени частично. 35 съдебни акта по
касационни жалби са потвърдени и 9 съдебни акта отменени изцяло и по
тях постановени други решения.
От върнатите дела по обжалвани определения и разпореждания по
въззивни и касационни частни жалби, резултатите са следните: 4
определения са потвърдени и 1 отменено и постановено ново определение.
Постъпили са 2 молби по реда на възобновяването, от които едната е
оставена без уважение, а по другата няма резултат.
От горните данни следва извода, че качеството на работа на съдиите,
разглеждащи наказателни дела е много добро.
Резултатите сочат, че съдиите, разглеждали наказателни дела
притежават много добър професионален опит и знания, работят с чувство
за отговорност и добросъвестно изпълняват задълженията си.
Издадени свидетелства за съдимост
През 2019 г. от Бюро съдимост в Районен съд гр.Пещера са издадени
2100 свидетелства за съдимост и 615 справки за съдимост.
Издадени разрешения по Закона за електронните съобщения
През 2019 г. по реда на чл.250а и сл. от ЗЕС са издадени 12
разрешения.
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
В Районен съд гр.Пещера се разглеждат граждански дела,
административни дела и частни граждански дела.
През отчетната 2019 г. са постъпили общо 1747 дела, в т. ч. 50 дела
получени по подсъдност, 2 дело върнато от горната инстанция за ново
разглеждане от друг състав и 7 - продължаващи дела под същия номер . С
останалите несвършени към 01.01.2019 г. – 197 дела, е имало за
разглеждане общо – 1944 дела.
През отчетната 2018 г. са постъпили общо 1810 дела, в т. ч. 72 дела
получени по подсъдност, 1 дело върнато от горната инстанция за ново
разглеждане от друг състав и 3 - продължаващи дела под същия номер . С
останалите несвършени към 01.01.2018 г. - 125 дела, е имало за
разглеждане общо – 1935 дела.
През отчетната 2017 г. са постъпили общо 1529 дела, в т. ч. 47 дела
получени по подсъдност и 3 дела върнати от горната инстанция за ново
разглеждане от друг състав. С останалите несвършени към 01.01.2017 г. –
102 дела, е имало за разглеждане общо – 1631 дела.
През отчетната 2016 г. са постъпили общо 1348 дела, в т. ч. 72 дела
получени по подсъдност и 6 дела върнати от горната инстанция за ново
разглеждане от друг състав. С останалите несвършени към 01.01.2016 г. –
105 дела, е имало за разглеждане общо – 1453 дела.

Година

Останали
несвършени от
предходни
години

Постъпили

Всичко за
разглеждане

Несвър
шени

2016

105

1348

1453

102

2017

102

1529

1631

125

2018

125

1810

1935

197

2019

197

1747

1944

159

В сравнение с предходната 2018 г. постъплението на граждански
дела е незначително намалено и увеличено спрямо предходните 2017 г. и
2016 г.
Постъпление по видове
Граждански дела по общия ред
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През 2019 г. постъпили граждански дела по общия ред са 314, при
379 за 2018 г., при 150 за 2017 г. и 162 за 2016 г. С останалите несвършени
от 2018 г. – 152, всичко за разглеждане е имало – 466 граждански дела по
общия ред.
Производства по чл.310 ГПК
През 2019 г. постъпили производства по чл.310 ГПК са 14 дела, при
15 за 2018 г., при 14 за 2017 г. и 25 за 2016 г. С останалите несвършени от
2018 г. - 7, всичко за разглеждане е имало - 21.
Административни дела
През 2019 г. постъпили административни дела са 5, при 7 за 2018
г., при 4 за 2017 г. и 10 за 2016 г. С останалите несвършени от 2018 г. - 1,
всичко за разглеждане е имало - 6.
Други дела
През 2019 г. няма постъпили други дела, при 0 за 2018 г., при 95 за
2017 г. и 70 за 2016 г. С останалите несвършени от 2017 г. - 1, всичко за
разглеждане е имало - 1.
Частни граждански дела
Постъпили частни граждански дела през 2019г. са 762, като с
останалите несвършени от предходната година 35, в съда е имало за
разглеждане общо – 797 дела.
През 2018г. са 778, като с останалите несвършени от предходната
година 3, в съда е имало за разглеждане общо – 781 дела.
През 2017г. са 558, като с останалите несвършени от предходната
година 1, в съда е имало за разглеждане общо – 559 дела.
През 2016г. са 602, като с останалите несвършени от предходната
година 4, в съда е имало за разглеждане общо – 606 дела.
Частни граждански дела по чл.410 и чл.417 ГПК
Постъпили през 2019г. са 652, като с останалите несвършени от
предходната година 1, в съда е имало за разглеждане общо – 653 дела.
През 2018г. са 631, като с останалите несвършени от предходната
година 0, в съда е имало за разглеждане общо - 631 дела.
През 2017г. са 708, като с останалите несвършени от предходната
година 0, в съда е имало за разглеждане общо - 708 дела.
През 2016г. са били 479, като с останалите несвършени от
предходната година 0, в съда е имало за разглеждане общо – 479 дела.
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ВИДОВЕ ДЕЛА

2016

2017

2018

2019

162

150

379

314

25

14

15

14

10

4

7

5

602

558

778

762

478

708

631

652

Други гр. дела

70

95

0

0

Общо

1348

1529

1810

1747

Граждански дела
по общия ред
Производства по
чл.310 ГПК
Административни
дела
Частни граждански
дела
Дела по чл.410 –
417 ГПК

Общо за разглеждане
През 2019 г. общо за разглеждане е имало 1944 граждански дела
(постъпили 1747, останали несвършени в началото на годината 197).
През 2018 г. общо за разглеждане е имало 1935 граждански дела
(постъпили 1810, останали несвършени в началото на годината 125), при
1631 граждански дела (постъпили 1529, останали несвършени в началото
на годината 102) за 2017 г. и 1453 граждански дела (постъпили 1348,
останали несвършени в началото на годината 105) за 2016 г.
2016

2017г.

2018г.

2019г.

1453

1631

1935

1944

Свършени дела
През 2019 г. свършени са всичко 1786
срок до 3 месеца, което представлява 95 %.
През 2018 г. свършени са всичко 1738
срок до 3 месеца, което представлява 94 %.
През 2017 г. свършени са всичко 1506
срок до 3 месеца, което представлява 93 %.
През 2016 г. свършени са всичко 1351
срок до 3 месеца, което представлява 89 %.

дела, от които 1688 дела в
дела, от които 1641 дела в
дела, от които 1405 дела в
дела, от които 1199 дела в
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Резултатите по показател свършени дела в срок до 3 месеца сочат за
много добра организация на работата на съдиите от Районен съд
гр.Пещера.
ДО 3 МЕС.
Бр.
%

Година

ОБЩО

2016

1351

1199

89

2017

1506

1405

93

2018

1738

1641

94

2019

1786

1688

95

От общо свършените 1786 граждански дела, със съдебен акт по
същество са 1658 ( при 1738 за 2018 г., при 1402 за 2017 г. и 1223 за 2016
г.)
През отчетната 2019година са прекратени 128 граждански дела.
Причини за прекратяване на делата са: оттегляне на искова молба,
неизпълнение на дадени от съда указания за отстраняване на нередовности,
постигната спогодба между страните, прекратяване и изпращане по
подсъдност на друг съд.
През 2019 г. са прекратени 128 дела, през 2018 г. са прекратени 159
дела, през 2017 г. са прекратени 104 дела и през 2016 г. са прекратени 128
дела.
Жалби за бавност
През 2019 г. не са постъпвали молби за определяне на срок за
бавност.
Анализ по отделните видове граждански дела
Граждански дела, административни дела, частни граждански
дела
Пред Районен съд гр.Пещера се разглеждат: искове по СК, в т.ч. за
развод и недействителност на брака, развод по взаимно съгласие, издръжка
и изменение на издръжка; облигационни искове по ЗЗД, в т.ч. искове
между съсобственици, от/срещу владелец; вещни искове, в т.ч. по ЗСПЗЗ;
искове по КТ в т.ч. за обезщетение по чл.200 КТ, за отмяна на уволнение;
делби; други дела в т.ч. по Закона срещу домашното насилие; дела по чл.26
и чл.30 от Закона за закрила на детето; административни дела; други
искове; частни производства в.т.ч. по чл.410 - 417 ГПК и др.
По видове най-голямо е постъплението на частни граждански дела
762, частни граждански дела по чл.410 – 417 ГПК – 652; искове по СК,
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ЗЗДет и т.н. – 163; установителни искове – 70; облигационни искове – 46;
вещни искове – 28; делби – 4; искове по КТ – 16 и адм. дела - 5.

Видове
дела

година
2019

Искове
по СК,
ЗЗДете,
ЗГР,
ЗЗДН и
др.

Облигаци
онни
искове в
т.ч. от и
с/у
търговци

163

46

Дел
Вещни
би
искове

28

4

Установ
ителни
искове

70

Иско
ве по
КТ

Админи
стратив
ни дела

Други
дела

16

5

0

Частн
и гр.
дела

762

Частни гр
дела по чл
410-417
ГПК

652

Свършени граждански дела, административни дела, частни
граждански дела
От свършените през отчетната 2019 година 321 граждански дела по
общия ред, 229 са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 71
%, при свършени през 2018 година 341 граждански дела по общия ред, 256
са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 75 %, свършени през
2017 година 128 граждански дела по общия ред, 54 са в срок до 3 месеца,
което в процентно изражение е 42% и свършени за 2016 година 165
граждански дела по общия ред, 54 са в срок до 3 месеца, което в процентно
изражение е 33 %.
От свършените през отчетната 2019 година 17 граждански дела по
чл.310 ГПК, 14 са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е
82%, при свършени през 2018 година 11 граждански дела по чл.310 ГПК,
10 са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 91 %, свършени
през 2017 година 22 граждански дела по чл.310 ГПК, 11 са в срок до 3
месеца, което в процентно изражение е 50 % и свършени през 2016 година
16 граждански дела, 8 са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение
е 50.
От свършените през отчетната 2019 година 3 административни
дела, 2 са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 67 %, при
свършените през 2018 година 8 административни дела, 4 са в срок до 3
месеца, което в процентно изражение е 50 %, свършени през 2017 година 5
административни дела, 4 са в срок до 3 месеца, което в процентно
изражение е 80 % и свършените през 2016 година 9 административни дела,
2 са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 22 %
Свършеното през отчетната 2019 година 1 друго гражданско дело,
което не е свършено в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 0
%, при свършените през 2018 година 2 други граждански дела няма
свършени в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 0 %, през
2017 година са свършени 87 други граждански дела, 75 са в срок до 3
месеца, което в процентно изражение е 86 % и свършени през 2016 година
78 други граждански дела, 55 са в срок до 3 месеца, което в процентно
изражение е 71 %.
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От свършените през отчетната 2019 година 797 частни граждански
дела, 796 са в срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 100 %,
при свършените през 2018 година 746 частни граждански дела, 741 са в
срок до 3 месеца, което в процентно изражение е 99 %, свършени през 2017
година 556 частни граждански дела, 553 са в срок до 3 месеца, което в
процентно изражение е 99 % и свършени през 2016 г. - 605 дела, 603 са в
срок до 3 месеца или 100 %.
От свършените през отчетната 2019 година 647 частни граждански
дела по чл.410 -417 ГПК, 647 са в срок до 3 месеца, което в процентно
изражение е 100 %, при свършените през 2018 година 630 частни
граждански дела по чл.410 -417 ГПК, 630 са в срок до 3 месеца, което в
процентно изражение е 100 %, през 2017 година са свършени 708 частни
граждански дела по чл.410 -417 ГПК, 708 са в срок до 3 месеца, което в
процентно изражение е 100 % и свършени през 2016 година 478 частни
граждански дела по чл.410 -417 ГПК, 477 са в срок до 3 месеца, което в
процентно изражение е 100 %.
Видове дела
Граждански по
общия ред
Производства по
чл.310 ГПК
Административни
дела
Частни
граждански дела
Дела по чл.410 417 ГПК
Други гр. дела

2016

2017

2018

2019

ДО 3
МЕС.

165

128

341

321

229

71

16

22

11

17

14

82

9

5

8

3

2

67

605

556

745

797

796

100

478

708

630

647

647

100

78

87

2

1

0

0

%

От свършените през отчетната година граждански дела по общия
ред общо 321 с акт по същество са 244 и 77 са прекратени. От
свършените през 2018 година граждански дела по общия ред общо 341 с
акт по същество са 241 и 100 са прекратени. От свършените през 2017
година граждански дела по общия ред общо 128 с акт по същество са 85 и
43 са прекратени и от свършените през 2016 г. граждански дела по общия
ред общо 165 с акт по същество са 96 и 69 са прекратени.
От свършените през отчетната 2019 година 17 граждански дела по
чл.310 ГПК, с акт по същество са 9 и 8 са прекратени От свършените
през 2018 година 11 граждански дела по чл.310 ГПК, с акт по същество са
5 и 6 са прекратени. От свършените през 2017 година 22 граждански дела
по чл.310 ГПК, с акт по същество са 16 и 6 са прекратени От свършените
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през 2016 година 16 граждански дела по чл.310 ГПК, с акт по същество са
11 и 5 са прекратени.
От свършените през отчетната 2019 година 3 административни
дела, с акт по същество са 1 и 2 прекратени. От свършените през 2018
година 8 административни дела, с акт по същество са 6 и 2 прекратени. От
свършените през 2017 година 5 административни дела, с акт по същество
са 3 и 2 прекратено и от свършените през 2016 година 9 административни
дела, с акт по същество са 6 и 3 прекратено.
Свършеното през отчетната 2019 година 1 друго гражданско дело, е
приключило с акт по същество. От свършените през отчетната 2018
година 2 други граждански дела, с акт по същество няма и 2 са прекратени.
От свършените през 2017 година 87 други граждански дела, с акт по
същество са 83 и 4 са прекратени и от свършените през 2016 година 78
други граждански дела, с акт по същество са 68 и 10 са прекратени.
От свършените през отчетната 2019 година 797 частни граждански
дела, с акт по същество са 784 и 13 са прекратени. От свършените през
2018 година 746 частни граждански дела, с акт по същество са 730 и 16 са
прекратени. От свършените през 2017 година 556 частни граждански дела,
с акт по същество са 548 и 8 са прекратени и от свършените през 2016
година 605 частни граждански дела, с акт по същество са 591 и 14 са
прекратени.
От свършените през отчетната 2019 година 647 частни граждански
дела по чл.410 - 417 ГПК, с акт по същество са 619 и 28 са прекратени.
От свършените през 2018 година 630 частни граждански дела по чл.410 417 ГПК, с акт по същество са 597 и 33 са прекратени. От свършените през
2017 година 708 частни граждански дела по чл.410 - 417 ГПК, с акт по
същество са 667 и 41 са прекратени От свършените през 2016 година 478
частни граждански дела по чл.410 - 417 ГПК, с акт по същество са 451 и 27
са прекратени.
По спогодба през 2019 г. са прекратени 14 дела, образувани по СК,
облигационни искове, делби и установителни искове, а по други причини
общо 114.
По спогодба през 2018 г. са прекратени 18 дела, образувани по СК,
облигационни искове, делби и други дела, а по други причини общо 141.
По спогодба през 2017 г. са прекратени 14 дела, образувани по СК,
облигационни искове, делби и други дела, а по други причини общо 90.
По спогодба през 2016 г. са прекратени 16 дела, образувани по СК,
облигационни искове, делби и други дела, а по други причини общо 112.
Несвършени дела
Останали несвършени в края на 2019 г. са общо 158 граждански дела.
Останали несвършени в края на 2018 г. са общо 197 граждански дела.
Останали несвършени в края на 2017 г. са общо 125 граждански дела,
докато несвършени в края на 2016 г. са били 102 граждански дела.
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Броят на несвършените граждански дела в края на 2019 г. е намалял
с 39 спрямо 2018 г. и се е увеличил 33 спрямо 2017 г. и с 56 бр. спрямо
2016 г.
От несвършените граждански дела най-много са установителни
искове – 35, 40 - по СК, ЗГР - 35, вещни искове – 27, делби и искове по ЗН
– 11, облигационните искове - 24, искове по КТ – 12, адм. производства –
3 и частни гр. дела - 6. От несвършените дела със срок от 1 до 3 г. са - 13,
от 3 до 5 години – 3 и несвършени над 5 г. са - 1.
По-голямата част от тези дела са делби, които се отчитат за
свършени едва след приключване на втората фаза на делбата, а при
триинстанционното производство, в случай на обжалване на решението по
допускане на делбата, понякога делото се връща след години.
Други дела са спряни до приключване на друго гражданско дело,
решението, по което има значение за правилното решаване на спряното
дело. Тези дела се администрират постоянно, като се правят справки и
запитвания за приключването на преюдициалните спорове.
Причини за отлагане на делата
Причините за отлагане на делата са: нередовно призоваване на
страни, неявяване по уважителни причини /внезапно заболяване с
представяне на болнични листове/ на страни и адвокати едновременно;
неявяване на свидетели и вещи лица; искания за допълнителни
доказателства; оспорване на писмени доказателства и откриване на
производства по оспорването им; оспорване на заключения на вещи лица и
разширяване на експертизата по състав и задачи.
Частни граждански дела
През отчетната година в Районен съд гр.Пещера е имало за
разглеждане общо 1450 частни граждански дела, в т.ч. по чл.410 – 417 ГПК
– 647, при 1412 за 2018 г., при 1267 за 2017 г. и 1085 за 2016 г. От
свършените общо 1444 дела, в 3 месечен срок са 1443 или 100 %. Със
съдебен акт по същество са свършени 1403, прекратени са 41.
През 2018 година е имало за разглеждане общо 1412 частни
граждански дела, в т.ч. по чл.410 – 417 ГПК – 631. От свършените общо
1376 дела, в 3 месечен срок са 1371 или 100 %. Със съдебен акт по
същество са свършени 1327, прекратени са 49.
През 2017 година е имало за разглеждане общо 1267 частни
граждански дела, в т.ч. по чл.410 – 417 ГПК - 708. От свършените общо
1264 дела, в 3 месечен срок са 1261 или 100 %. Със съдебен акт по
същество са свършени 1215, прекратени са 49.
През 2016 г. е имало за разглеждане общо 1085 частни граждански
дела, в т.ч. по чл.410 – 417 ГПК – 479. От свършените общо 1083 дела, в 3
месечен срок са 1080 или 100 %. Със съдебен акт по същество са
свършени 1042, прекратени са 41.
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Свършени
Година

Общо за
разглеждане

Общо

Със
съдебен
Прекратени
акт по
същество

До 3
месеца
Бр.
%

2016

1085

1083

1042

41

1080

100

2017

1267

1264

1215

49

1261

100

2018

1412

1376

1327

49

1371

100

2019

1450

1444

1403

41

1443

100

Несвършени дела
Останали несвършени дела в края на 2019 г. - 6 Останали
несвършени дела в края на 2018 г. - 36. Останали несвършени дела в края
на 2017 г. – 3 и останали несвършени дела в края на 2016 г. – 2.
Обжалвани съдебни актове
През 2019 г. са постъпили общо 63 жалби против решения,
определения и разпореждания, при 64 за 2018 г., при 58 за 2017 г. и 85 за
2016 г.
Ревизирани съдебни актове
Резултатите от инстанционния контрол по всички върнати през 2019
г. граждански дела са следните: потвърдени – 23 решения, 3 - решения
отменени и постановен нов акт по същество; 1 решение обезсилено и и
производството по делото прекратено; 1 решение обезсилено и делото
върнати за ново разглеждане от нов състав; 4 – решения отменени в едната
част и потвърдени в друга част и 1 решение обезсилено в едната част и
делото върнати за ново разглеждане от нов състав.
От върнатите дела по обжалвани определения и разпореждания
резултатите са следните: 11 потвърдени и 6 отменени.
Анализирайки данните през отчетната 2019 година следва извода, че
съдиите, разглеждали граждански дела притежават много добър
професионален опит и знания, работят с чувство на отговорност и
добросъвестно изпълняват задълженията си. Полагали са максимални
усилия за своевременното насрочване, разглеждане и решаване на делата.
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СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
През отчетния период 2019 г. в Съдебно-изпълнителната служба
при Районен съд- Пещера като Държавен съдебен изпълнител работи
Мариана Гузгунджиева.
През 2019 г. са образувани 224 броя изпълнителни дела за сумата 231
426 лева, от които в полза на държавата - 180 броя, в полза на юридически
лица и търговци – 19 броя, в полза на граждани – 25 броя.
За сравнение 2018 г. са образувани 187 изпълнителни дела за сумата
373 646 лева, от които в полза на държавата - 147 броя, в полза на
юридически лица и търговци – 17 броя, в полза на граждани – 22 броя,
обезпечителни мерки – 1 брой.
През 2019 г. са свършени 490 дела и е събрана сумата 3 156 393 лв.,
от които в полза на Държавата – 144 броя, в полза на юридически лица и
търговци - 161 броя, в полза на граждани - 184 броя, в изпълнение на
обезпечителни мерки – 1 брой.
В края на 2019 г. са останали несвършени 857 броя изпълнителни
дела със сума за събиране по тях 3 278 628 лева.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА
ПЕЩЕРА през 2016г., 2017г., 2018г. и 2019г.
Постъпили дела

общ. брой
1.В полза на държавата
/публ./
2.В полза на юрид.лица
и търг.
-вземания на банки
-търговци
-други юл.
3.В полза на граждани
-издръжки
-по трудови спорове
-предаване на дете
-други
4.Обезпечения

РАБОТАТА

НА

СИС

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
58

191

187

224

8

156

147

180

18

3

17

19

2
3
13
31
11
20
1

3
0
0
32
13
2
17
-

3
3
11
22
7
2
13
1

4
4
11
25
10
2
2
11
-

29

През 2019 г. са постъпили 224 дела за сумата от 231 426 лв. Свършени
са общо 490 дела и е събрана сума 3 156 502 лв. Средномесечно постъпили
дела – 18.67 бр., средномесечно свършени изп. дела – 40.83 бр. По дела на
производство – реализиране натовареността на ДСИ е 112.25 бр.
През 2018г. са постъпили 187 дела за сумата от 373 646 лв.
Свършени са общо 299 дела и е събрана сума 2 019 877 лв. Средномесечно
постъпили дела – 15.58 бр., средномесечно свършени изп. дела – 24.91 бр.
По дела на производство – реализиране натовареността на ДСИ е 113.58
бр.
През 2017г. са постъпили 191 дела за сумата от 197 832 лв.
Свършени са общо 175 дела и е събрана сума 828 057 лв. Средномесечно
постъпили изпълнителни дела – 15.92 броя, средномесечно свършени изп.
дела – 14.58 броя. По дела на производство – реализиране на изпълнение
натовареността на ДСИ е 112.58 броя.
През 2016г. са постъпили 58 дела за сумата от 78 170 лв. Свършени
са 286 дела и е събрана сума от 738 067 лв. Средномесечно постъпили
изпълнителни дела – 4.83 броя, средномесечно свършени изп. дела – 23.83
броя. По дела на производство – реализиране на изпълнение
натовареността на ДСИ е 120.33 броя.
Налице е тенденция за увеличаване на общия брой постъпили дела в
сравнение с 2018г., като тази тенденция се задържа и в сравнение с 2017г.
и 2016г.
Дължими суми по
2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
постъпилите изп. дела
Обща дължима сума
1.в полза на държавата
2.в полза на юрид. лица
и търговци
3.в полза на граждани
4. обезпечителни мерки

78 170
1 760
18 740

197 832
36 604
2 347

373 646
54 903
259 322

231 426
75 010
118 879

57 670
-

158 881
-

39 554
19 867

37 537
-

Броят висящи в началото на отчетния период 01.01.2019г. дела са
1 123, постъпилите изп. дела са 224 броя, прекратените изп. дела са 490
броя и останалите несвършени дела в края на 2019г. са 857 броя.
Останалата несъбрана сума по всички висящи изп. дела е както следва: в
края на 2016г. – 10 802 395 лв., в края на 2017г. – 11 000 227 лв., в края на
2018г. – 7 210 200 лв., в края на 2019г. – 3 278 628 лв.
Все повече намаляват изпълнителните дела, по които може да се
наложи запор на трудовото възнаграждение на длъжниците поради липса
на активни трудови договори или сключени такива на минимален
осигурителен праг. Откритите банкови сметки нямат наличност,
длъжниците не притежават секвестируемо имущество, към което да се
насочи принудителното изпълнение.
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СВЪРШЕНИ/ПРЕКРАТЕНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
Свършени и
прекратени изп.
дела

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

общ.брой
в полза на държавата
в полза на юрид.лица
и търговци
в полза на граждани
изпълнение на чужд.
решения
обезпечения

286 бр.
127 бр.
99 бр.

175 бр.
36 бр.
106 бр.

299 бр.
90 бр.
148 бр.

490 бр.
144 бр.
161 бр.

56 бр.
-

32 бр.
-

60 бр.
-

184 бр.
-

1 бр.

1 бр.

1 бр.

1 бр.

Броят на прекратените изп. дела през 2019г. е най-голям в
сравнение с 2016г., 2017г. и 2018г.
Събрани
изп. дела

суми по

общо събрана сума
1.в полза на държавата
2.в полза на юрид.лица
и търговци
3.в полза на граждани
4.обезпечения

2016г. 2017г.

2018г. 2019г.

738 067
18 148
387 748

828 057
10 139
768 833

2 019 877
27 346
1 462 455

3 156 393
57 116
2 297 574

121 790
880

49 085
-

195 991
334 085

793 236
8 576

От таблицата е видно, че размерът на събраните суми по
прекратените изп. дела през 2019г. е най-голям в сравнение с 2016г., 2017г.
и 2018г.
През отчетния период са събрани държавни такси в размер на 58
619 лв. в т.ч. ДДС, за 2018г. - 38 124 лв. в т.ч.ДДС, за 2017г. – 20 451 лв. в
т.ч. ДДС, за 2016г.- 43 605 лв. в т.ч.ДДС.
Изготвени и изпратени са от службата 6 275 книжа, от тях са връчени
4 857 броя.
През 2019г. са насрочени: 31 описа и 9 броя продажби на недвижима
собственост. Забелязва се тенденция за намаляване на продажбите на
движима и недвижима собственост на длъжниците, поради липса на
секвестируеми такива.
През 2019 г. в Районен съд – Пещера са постъпили 2 жалби, които не
са уважени.
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През годината няма регистрирани сигнали и оплаквания във връзка с
дейността на Държавния съдебен изпълнител и служителите в службата
при съда.
През 2019г. за дейността на СИС при Районен съд гр. Пещера е
налице възходяща тенденция на постъпващите и прекратените изп. дела.
Размерът на събраната сума по прекратените дела е най-голям в сравнение
с 2016г., 2017г. и 2018г. Затруднена е събираемостта на суми в полза на
районни съдилища, поради обстоятелството, че по-голямата част от
длъжниците по тези дела се намират в затвора, не работят и нямат
имущество, върху което да се насочи изпълнението. Справки относно
имуществото, активни трудови договори, открити банкови сметки и
призоваване на тези длъжници се извършва периодично, с цел събиране на
сумите, макар и на малки разсрочени вноски.
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. в Службата
по
вписвания при Районен съд гр. Пещера са извършени 1880 вписвания,
както и 175 отбелязвания и заличавания 4 постановени отказа или общо
2059 вписвания , отбелязвания и заличавания , като съпоставка: за 2018 г. 2334, за 2017 г. – 2291 и за 2016 г.- 3337.
През отчетния период са образувани и свършени 1230 нотариални
дела, като за 2018 г. – 1276 нотариални дела, за 2017 г. – 1297 нотариални
дела и за 2016 г. – 1414 нотариални дела.
- 287- констативни актове,
- 179 - дарения,
- 686 - продажби,
- 58 - договорни ипотеки,
7 - замени,
7 - завещания,
- 204 - възбрани,
4 - постановени откази;
За 2019 г. са издадени 509 удостоверения за тежести; удостоверения
до други институции - 102 бр.; 23 бр.справки; 913 бр. - преписи за
граждани, както и служебни преписи - 177 бр. Събрана е сума от ДТ в
размер на 73 133.35 лв. за съответния период.
Вписванията в Службата
по вписвания са извършвани
от
следните съдии:
Съдия по вписванията до 28.11.2019 г. - Росица Панайотова - 1529
вписвания;
Съдия по вписванията – роза Божкова – 206 вписвания;
ДСИ - Мариана Гузгунджиева - 291 вписвания;
Съдия Камен Гатев – 18 вписвания;
Съдия Велина Ангелова – 7 вписвания и
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Съдия Атанаска Павлова – 8 вписвания.
От горните данни е видно, че броят на вписванията е намалял
спрямо 2018 г. с 275 бр., 2017 г. и с 232 броя и спрямо 2016 г. с 1278 бр.
Нотариалните дела са намалели с 46 бр. спрямо 2018 г., с 67 спрямо 2017
г. и с 211 спрямо 2016 г.
В района на Пещерски районен съд действат трима частни
нотариуса, като взаимодействието им със Службата по вписванията е
много добро.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА
Сграден фонд
Основната сграда на Районен съд Пещера е построена през 1936 г.
В съдебната сграда гр. Пещера се помещават Районен съд Пещера и
Районна прокуратура Пещера.
По проект „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на
Районен съд Пещера, строителството започна в края на 2003 г., но за
съжаление и до момента не е завършено.
През 2016 г. след преминаване на собствеността на съдебните сгради
от Министерство на правосъдието към Висш съдебен съвет беше изпратено
становище от Председателя на Районен съд - Пещера до Комисия
„Управление на собствеността“ към Висш съдебен съвет с предложение за
капиталови разходи за започната реконструкция на основната сграда на
Районен съд – Пещера.
С Решение по Протокол № 14/27.04.2017 г. от заседание на Пленума
на Висш съдебен съвет е утвърдено актуализирано поименно разпределение
на разходите по параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд –
Пещера за 2017 г. са утвърдени средства в размер на 270 000 лв. за
инженеринг „Проектиране и строителство на основен ремонт и
реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната палата в гр.Пещера“
и прогнозна стойност за строителен надзор и инвеститорски контрол на
обекта 6 000 лв.
Във връзка с Решение на Пленума на ВСС по Протокол №
16/25.05.2017 г. и утвърдени указания за упражняване правомощията на
административните ръководители на органите на съдебната власт по чл.5,
ал.2, т.7 от ЗОП, на 22.11.2017 г. сме изпратили документация за възлагане
на обществена поръчка - инженеринг: “Проектиране и строителство на
основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната
палата в гр.Пещера“, с прогнозна сметна стойност 270 000 лв. Прогнозната
стойност за строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта е 6 000
лв. за оказване на съдействие и съгласуване.
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С Решение по Протокол № 20/13.06.2018 г. от заседание на
комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС отпада
обект инженеринг: “Проектиране и строителство на основен ремонт и
реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната палата в
гр.Пещера“, с прогнозна сметна стойност 270 000 лв. и включва обекти:
„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за
основен ремонт и реконструкция на Съдебната палата в гр.Пещера“ с
прогнозна стойност 29 000 лв. и обект „Основен ремонт и реконструкция
на Съдебната палата в гр.Пещера“ с прогнозна стойност 241 000 лв.
След възлагане е изготвен инвестиционен проект за основен ремонт
и реконструкция на Съдебната палата в гр. Пещера. Въз основа на
количествено-стойностните сметки, приложени към проекта е изпратено
искане да Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висш
съдебен съвет за увеличаване на бюджетната сметка на съда по пар. 51-00
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата 546 786 лв. или общата необходима
сума е 822 786 лв. С Протокол № 29/18.09.2019 г. от заседание на комисия
„Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС е взето решение, че
приема за целесъобразно и необходимо увеличаване на прогнозната
стойност на обект „ Основен ремонт и реконструкция на съществуващата
сграда на Съдебната палата в гр.Пещера“ с допълнителни средства.
Техническо оборудване
В Районен съд Пещера е изградена структурна кабелна мрежа.
Комуникационният шкаф се намира в пристроената сграда на третия етаж
в специално изградено сървърно помещение, където са разположени общо
три броя сървъри: 1 бр. - на Министерството на Правосъдието и 2 бр. на
Районен съд Пещера.
Налична компютърна техника:
1. Сървър - 3 бр.;
2. Копирни машини - 2 бр.;
3. Скенери - 2 бр.;
4. Принтер-копир-скенер - 4 бр.;
5. Компютърни конфигурации - 23 бр.;
6. Локални принтери - 21 бр.;
7. Лаптоп - 1 бр.
Софтуер:
1. Система за правно-информационни услуги - АПИС.;
2. Програма за управление на съдебните дела САС “Съдебно
деловодство”;
3. Програма за съдебно изпълнителна служба JES;
4. Централизирана система за случайно разпределение на делата
/ЦСРД/;
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5. Счетоводна програма “MICROINVEST”;
6. Програма “ Труд и работна заплата” – TERES;
7. Програма за обработка на платежни нареждания „NFORCE“.
Районен съд - Пещера разполага с лек автомобил „Форд Фокус” .
СПРАВКА ЗА ОБЩО РАЗХОДИ НА РАЙОНЕН СЪД гр.
ПЕЩЕРА за 2019 г.
Размерът на извършените разходи по бюджетната сметка на РС Пещера за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. е 932 010 лв. или 92.07 %
спрямо утвърдените средства в размер на 1 012 240 лв. по годишен план.
Основните параметри на текущото изпълнение на основните групи
разходи са както следва:
-§ 01-00 “Заплати”- 587 450 лв.;
-§ 02-00 “Др.възнаграждения и плащания на персонала” – 76 436
лв.;
-§ 05-51 “Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 113 952
лв.;
-§ 05-60 “Здравно-осигурителни вноски от работодатели” – 44 956
лв.;
-§ 05-80 “Вноски за допълн. задължително осигуряване” – 24 037
лв.;
-§ 10-00 “Издръжка”
-§ 19-00 “Платени данъци, такси и адм. санкции”
-§ 51-00 “Основен ремонт на ДМА”

– 56 040 лв.;
–
139 лв.;
- 29 000 лв.

При утвърдени средства в годишния план по § 01-00 “Заплати” от
590 863 лв., изпълнението на разходите за работна заплата на персонала по
същия параграф към 31.12.2019 г. е 587 450 лв., или 99.42 %.
По § 02-00 “Др. възнаграждения и плащания на персонала”
планираните средства са общо в размер на 79 209 лв., а по отчет към
31.12.2019 г. разхода на същите е 76 436 лв., или изпълнението е 96.50 % .
По § 05-51, 05-60, и 05-80 /общо осигуровки/ по план утвърдените
средствата са в размер на 182 968 лв., а изпълнението на същите към
31.12.2019 г. е 182 945 лв., или изпълнението е 99.99 % .
По § 10-00 ”Издръжка” планираните средства са общо в размер на
56 061 лв., а по отчет към 31.12.2019 г. разхода на същите е 56 040 лв., или
изпълнението е 99.96 % .
По § 19-00 “Платени данъци, такси и адм. санкции” планираните
средства са общо в размер на 139 лв., а по отчет към 31.12.2019 г. разхода
на същите е 139 лв., или изпълнението е 100 % .
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По § 51-00 “Основен ремонт на ДМА” планираните средства са
общо в размер на 103 000 лв., а по отчет към 31.12.2019 г. разхода на
същите е 29 000.00 лв., или изпълнението е 28.16 % .
В заключение следва да заявя, че и през настоящата отчетна година,
дейността по правораздаването в Районен съд Пещера е много добра, с
поддържане и на традиционно добри отношения с прокуратурата,
разследващите органи, МВР и адвокатурата, благодарение на усилията на
всички съдии и служители.
Добрата работа следва да продължи и през 2020 г., като ние всички с
високо чувство за отговорност, професионализъм и стремеж към
повишаване на общественото доверие към съдебната система, убедим
обществото, че съдът е независим, обективен, справедлив и осъществява
ефективно правораздаване, в разумни срокове и дейността му е прозрачна
за обществото.
И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС - ПЕЩЕРА:
/Атанаска Павлова/
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