РАЗДЕЛ ПЪРВИ
І. ОРГАНИЗАЦИЯ И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

През 2011 година, промени в щата на магистратите в РС-Елхово не са
настъпили, утвърденият е 6 –ма районни съдии, в това число и Административиня
ръководител, 1 съдия изпълнител и 1 съдия по вписванията. Работата, касаеща
пряката правораздавателна дейност е била осъществяване в намален състав, само
петима съдии са разглеждали дела, тъй като магистратът -М.Меткалф е била в отпуск
поради бременност и раждане, ползва и допълнителен такъв- за отглеждане на дете,
към момента.
По отношение съдебни служители, утвърденият техен щат през година е
променен, като 1 щ.бр. с Решение на ВСС е съкратена, като към момента същият е 16
съдебни служители. Настъпили са през 2011г и кадрови промени в техния състав, в
частност – назначен е нов административен секретар, както и 1 съдебен секретар –с
което е запълнен щата им 4-ма, освободена е била и длъжността призовкар в ЕРС, за
която е обявен конкурс и предстои заемането й,вече през предстоящата година. За
обезпечаване изпълнението на функциите за посочените длъжности е била създадена
съответната организация от административния ръководител, включително и черз
съвместяване на функции - за първата и последната.
ІІ. ПОСТЪПЛЕНИЕ НА ДЕЛА в ЕРС. Разпределение. Образувани – свършени и
разгледани дела. Средна натовареност.

През изтеклата 2011 г. в Районен съд - Елхово са постъпили общо 1368 бр. дела,
от които граждански дела - общо 805 бр. и наказателни дела общо 563 бр. (в това
число 201 бр. НОХД). Статистически оценено, техният брой за всяка от посочените
категории, e в повече от 2010г -1234 дела и от 2009г- 995 дела
Постъпилите дела се разпределят на случаен принцип, според видът им, чрез
специализирания софтуер Law Choice 3.0, предоставен от ВСС, измежду съдебните
състави- обособени в граждански и наказателни, сформирани с титуляри наличните
районни съдии. Към момента същите са пет, от тях два са граждански, включващи
съдия Кирова и съдия Апостолова-в течение на годината преминала в граждански
състав,от наказателен такъв. Два са и съставите разглеждащи наказателни дела – на
съдиите Я.Ангелова и Д.Янкова. В петият състав –този на Председателя на съда, се
разглеждат и граждански и наказателни дела. Съдия Меткалф отсъства през годината
и нейният състав, формално част от щата, не разглежда дела. Обезпечено е и даване на
дежурства от съдиите, съобразно разпределението им съставите.
ІІ.1. Брой на свършените и разгледани дела- граждански и наказателни:
Общо разгледаните през 2011г дела са 1573 бр. дела, от които
новообразуваните са 1368 бр. и от тях - 895 граждански и 678 наказателни.Броят им е
по-висок спрямо 2010г, когато са били разгледани 1492 дела/ 718 гр.д. и 516 н.д/, както
и от 2009г – разгледани общо 1238дела /4646 гр.д. и 531 н.д./
2.1 Средномесечното постъпление от нови дела на един съдия на база 12 месеца
и при щат 6 съдии е 19 бр.дела, който показател е увеличен спрямо предходните
2010г-17,14дела,респ.2009г-13,82 дела
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2.2 Средно месечно свършени дела от един съдия, през отчетната година, при
действащия щат е 18,85 бр., при общо свършени – 1357 дела.Броят им е нараснал.
ІІ.2. НАТОВАРЕНОСТ на съдиите. На база дела, подлежащи на разглеждане новопостъпили и останали несвършени от предходен период, за период от 12 месеца,
натовареността на съдиите от ЕРС е:
• спрямо щата /6 съдии/ възлиза на 21,85 бр. дела средномесечно на съдия,
• съобразно реално отработеното време е 26,22 бр. дела.
На база показател свършени дела, натовареността на съдиите е:
• 18,85 бр.дела средномесечно,
• е 22,62 бр.дела – действителна /според отработеното време/
Показателят натовареност- общо на съдиите в ЕРС е по-висока спрямо
предходната 2010г., когато е била 20,72 бр. /от всичко разгледани/ и съотв. 17,88 бр.
/свършени/. Така е и по критерии- свършени дела:
Индивидуално по съдии, натовареността – разгледани /в т.число и висящи от
предходен период/ и свършени дела през 2011г, е следната следните
Натовареност по съдии:
СЪДИЯ

ВИСЯЩИ ДЕЛА
ПОСТЪПИЛИ
към 01.01.2011г
ДЕЛА
Гр Нак Общо Гр Нак Общо
В.АПОСТОЛОВА
3
38
41 251
64
315
Я.АНГЕЛОВА
2
17
19
0 196
196
М.КИРОВА
49
2
51 244
1
245
М.МЕТКАЛФ
0
0
Д.ЯНКОВА
2
37
39
13 168
181
Е.ТОДОРОВА
34
21
55 297 134
431
ОБЩО
90 115
205 805 563 1368

ОБЩО ЗА
РАЗГЛЕЖДАНЕ
Гр Нак Общо
254 102
356
2 213
215
293
3
296
0
0
0
15 205
220
331 155
486
895 678
1573

ВИСЯЩИ
СВЪРШЕНИ
ДЕЛА към
ДЕЛА
31.12.2011г
Гр Нак Общо Гр. На. Общо
194 97
291 60
5
65
2 169
171
0 44
44
271
2
273 22
1
23
0
15 169
184
0 36
36
313 125
438 18 30
48
795 562 1357 100 116
216

ІІІ. Анализ на делата по видове.
ІІІ.1.Граждански дела – постъпили, разгледани, свършени.
Постъпилите през 2011г. граждански дела са 805 бр. – новообразувани по
видове, както следва, и в съпоставка с предходни години:
ВИД
2011г.
2010г.
2009г.
брой
брой
брой
Семеен кодекс
43
36
56
Облигационни искове
97
42
37
Вещни искове, в т.ч.ЗСПЗЗ
15
19
25
Делби
10
17
9
Искове по КТ
5
8
13
Финансови начети
0
0
0
Други искове/дела
105
95
61
в т.ч.частни граждански дела 76
48
21
Дела от администр.х-р
0
0
0
в т.ч.ЗУТ
По чл.410 и чл. 417 ГПК
530
501
263
Увеличено е постъплението на облигационните искове, при исковете по
семейния кодекс, както и на други искове/искания –обща група, така също и при
заповедните производства. За последните се запазва тенденцията да имат най-голям
дял от постъпилите дела- 65,84%
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Намаляло е постъплението през 2011г на исковете за съдебна делба, вещните
искове, както и исковете по Кодекса на труда през 2011г., което е незначително.
От новообразуваните граждански дела, 18 са бързи производство, като техният
брой е намалял в сравнение с предходните 2010г и 09г години.
1.2. Свършени граждански дела. Броят им през 2011г е 795 дела, от общо
разгледаните, което в повече от 2010г. , когато са били 700 свършените граждански
дела, съответно 2009г. – 473 бр. От решените през 2011г., в срок до 3мес. са 777 бр.,
което съставлява 98%, съпоставено с предходните години – за 2010г. са били 95% и за
2009г. – 86%. Последният посочен показател сочи подобрение, съотв. намаляване
средната продължителност на разглеждане на гр.д.
От свършените със съдебен акт по същество са приключили 701 бр.дела, от
които 267 бр. са гражданските дела и 510бр.-заповедни производства. Постановени
през 2011г са били: 128 съдебни решения, съотв. 71 бр. определения/като акт
приключващ по същество/ и 510 за издадените заповеди за изпълнение /чл.410 417
ГПК/. От гр. искове, разгледани по общия ред и в бързо производство, решени по
същество са 191 бр., със спогодба са приключили 14бр.
Общият брой проведени заседания /о.с.з. и з.с.з./ е 883бр.. От тях насрочванията
на дела в о.с.з. 355 бр., отложени са 163 бр., в това число в 1-во по делото – 125 от тях.
Броят на отложените дела се е увеличил-несъществено, спрямо 2010г, съотв. намялал е
спрямо 09г. Промяната в този показател за 2011г е обяснима с нарасналото
постъпление –общо на граждански дела, разглежданите по общия исков ред и
охранителни производства
Причините за отлагане на граждански дела-основно неродовно призоваване
на страните, както и обстоятелства стоящи в тяхното процесуално поведение. Не са
изолирани и случаи на отлагане на дела, поради за събиране на доказателства,
включително и по доказателствени искания направени след изслушване на устния
доклад по делото.
Времетраене размяната съдебни книжа по граждански дела - в едномесечен
срок - по 121 бр.дела,; в срок до 2 месеца е по 24 дела, а над 3 месеца- по 8 дела. За
бързите производства/чл.310ГПК/, времетраенето на размяната на книжа - до 1 месец
за 3 дела, до 2 м -12 дела.
1.3. Несвършени дела: В края на 2011г. в ЕРС са останали висящи 100 бр.,като
съответно висящите в началото на периода 90 бр. Висящите за 2010г са били -90 бр.,
съотв. 72бр. за 09г, при по-малко постъпление на делата. Процентът на висящността на
съдебните производства се е запазил спрямо предходната година, което е един относително
добър резултат при увеличеното постъпление на делата.

ІІІ.2 СВЪРШЕНИ граждански дела по съдии.
Разгледаните и свършени през 2011г от съдебните състави разглеждащи
граждански дела, данни са следните:
Съдия
Висящи Постъпили Общо за
Общо
Висящи
от 2010г 2011г
разглеждане свършили 2011г.
Е.Тодорова
34
297
331
313
18
В.Апостолова
3
251
254
194
60
М.Кирова
49
244
293
271
22
Д.Янкова
2
13
15
15
0
Я.Ангелова
2
0
2
2
0
90
805
895
795
100
ІІІ.3 ПРЕКРАТЕНИ граждански дела
Общият брой на прекратените граждански дела е 94 бр., като от тях 14 бр. са
тези приключили със съдебна спогодба, а останалите 80бр. –прекратени по др.
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причини.Последните могат да се обобщят до – оттегляне,респ. отказ от иск- 15 бр.; неподсъдност -5 бр; - недопустимост на иска-7 бр.; неотстраняване в срок на
нередовности на ИМ/молба -24 бр. и по др. причини-29 бр.; както и специфичната за
заповедните производства /общо 18 бр/ - обезсилване на издадена заповед -11 бр. дела.
ІІІ.4 Резултат от инстанционен контрол. Качество на съдебните актове:
1.Граждански дела: общо резултат от обжалване
От върналите се през 2011г от инстанционен контрол, независимо кога са свършени в
ЕРС, потвърдени са 30 бр. съдебни актове, съотв. отменени -12 и изменени -6 бр.
Не би могло да се говори за определени тенденции в допускането на нарушения
от гражданските състави в ЕРС, причините довели до отмяна на съдебните актове,
биха могли да се посочат, като възникнали нови факти и доказателства при
разглеждане на делото във въззивната инстанция.
ІV.1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – постъпили, разгледани, свършени.
През изтеклата 2011г в Районен съд-Елхово са постъпили 563бр. наказателни
дела, което показва увеличение, в сравнителен план с предходните три години:
Година
2011
2010
2009

Постъпили нак. дела ОБЩО
563 бр.
516 бр.
531 бр.

в т.ч. постъпили НОХД
201бр
153 бр.
176 бр.

По основни видове, същото е както следва:
Година
2011
2010
2009

НОХД
201
153 бр.
176 бр.

НЧхД
14
16 бр.
82 бр.

АНД
129
95 бр.
126 бр.

По чл.78а НК
25
18 бр.
15 бр.

ЧНД
194 бр.
234 бр.
132 бр.

От новопостъпилите наказателни дела през 2011г няма такива образувани по
ЗБППМН и по УБДХ
Увеличено, спрямо предходните години, е и постъплението през 2011г на
НОХД -образувани са 201 такива, от тях 153 бр. въз основа на внесен обвинителен акт
и 48 бр. споразумения.
Общият брой разглеждани наказателни дела е 678 бр., от които свършени са
562, или средномесечно свършени от съдия през11г -15,6 дела. Съответно през 2010гразгледаните са били- 702,свършени 587 дела, а за 09г –разгледани 693 дела и
свършени-507 дела.
Процентът на останалите висящи в края на 2011г е 17%, обяснимо с внесените
значителен брой обвинителни актове от ЕРП в края на годината .
1.2. Брой свършени наказателни дела – 562 бр през 2011г, от разгледани
678бр., в порцентно съотношение - 82,9 % -свършени. Решените НОХД –общо са 188
н.д., от тях с Присъда-а 86 бр. и 98 бр.- решени със споразумение по чл.382-384 НПК.
Решените с акт по същество АНД са 109 бр., а 7 са били прекратени, т.е. общо
свършените са 116 бр.
Свършените в срок до 3 месеца са 538 бр., или 96%. Сравнение с предходните
години- 2010г свършените в този срок са 84% от делата, съотв. за 2009г- 76%
Решените в инструктивния 3-месечен срок НОХД са 180бр. /96%/, което
показва бързина и намаляване средната продължителност за разглеждането им.
Подобрена е срочността и при свършването на АНД в същия срок- 89%, в повече от
предходните 2 години.
Отложените НОХД са 229 бр., за 2011г, което е вследствие на обективни
причини- неявяване на страни, необходимост от извършване на допълнителни
следствени действия и събиране на доказателства.
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Несвършените наказателни дела.В края на 2011г са останали висящи 116 бр.,
от тях 61 са НОХД, висящите АНД-общо,вкл. и 78аНК- 46бр. и НЧХД-4бр.
ІV.4. Свършени наказателни дела от съдиите в ЕРС
Разгледаните и свършени през 2011г от съдебните състави разглеждащи наказателни
дела, са както следва:

БРОЙ РАЗГЛЕДАНИ И СВЪРШЕНИ наказателни ДЕЛА ОТ ВСЕКИ СЪДИЯ
Съдия
Висящи Постъпили Разгледани Свършени В т.ч. решени
от 2010г 2011г
Н.д
н.д
по същество
Елена Тодорова
21 бр.
134 бр.
155 бр.
125 бр.
98 бр.
Виолета Апостолова 38 бр.
64 бр.
102 бр.
97 бр.
79 бр.
Яна Ангелова
17 бр.
196 бр.
213 бр.
169 бр.
131 бр.
Доротея Янкова
37 бр.
168 бр.
205 бр.
169 бр.
126 бр.
Мартина Кирова
2 бр.
1 бр.
3 бр.
2 бр.
2бр.
Общо
115 бр. 563 бр.
678 бр.
562 бр.
434 бр.
Извън посочените за свършени в таблицата, са бр. прекратени наказателни дела,
без значение от основанието и останалите висящи. Свършени наказателни дела, от
съдии разглеждащи граждански дела, е резултат от отводи на наказателните състави.
2.3. ПРЕКРАТЕНИ наказателни дела: Общо те са 126 бр., от които 102 са
прекратените НОХД в т.число и 98бр.,поради одобряване на споразумения. Броят им
е по-малък спрямо 2010г. Основанията за прекратяване, извън споразумение
/чл.382,384НПК/, в най-честия случай – върнати поради съществени процесуални
нарушения - по 3 дела; и 1 НОХД е прекратено по давност.
Прекратените АНД през 2011г са 7 бр., основно поради недопуситмост на
жалбата.
ІV.5. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.
Новопостъпилите през 2011 г. наказателни дела от общ характер по видове
престъпления, криминализирани в НК, на-голям брой са тези по Гл.V „П-я против
собствеността”- 74бр. ,следват тези по Гл.ІХ”Общоопасни п-я”- 51бр.; 41бр. са по Гл.VІІІ”П-я
против държавата…”. По Гл. ІV”П-я против брака, семейството и младежта” и по Гл.VІ”П-я
против стопанството” – те са по 11бр. В ЕРС през 2011г не са постъпили и образувани
наказателни дела по тл. VІІ”П-я против финансокавата, данъчната и осигурителната система”,
по Гл. ІХ”Документни п-я”, както и по ГЛ.ХІІ”П-я против отбраната” и Гл.ХІV”П-я против
мира и човечеството. Незначително е постъплението за др. криминализирани в НК видове
престъпления
5.1. Осъдени лица. На база постъпили обвинителни актове и споразумения, т.е.
предадени на съд по НОХД са 258 лица, съотв. броят им през 2010г е бил 216 лица, при 244 за
2009г, по показател /висящи и новопостъпили/. Броят на осъдените лица по НОХД е 248,
или 96,12 % от общо съдените лица, а този на оправданите – 10 лица, т.е.3,88%. За сравнение
през 2010г осъдените по НОХД е 199 или 92.13% , от общо съдени 216 лица, като 17 лица
са оправданите, и през 2009 г. – осъдени 219 лица, или 89,75% от общо съдените 244 лица,
оправданите -14 лица.
Влезлите в сила присъди през 2011г по НОХД са 86 бр, от тях оправдателните са 7
бр., останалите 79 формират броя на осъдителните присъди. Спрямо предходните години
намалял е броят на оправдателните присъди.
От общо осъдените лица, съобразно вида на извършеното престъпление, най-голям е
броят -93 осъдени лица за престъпления против собствеността- гл. V НК; следвани от тези по
гл.VІІІ НК- осъдени 63 лица; 60 лица са осъдени за престъпления по гл.ХІ”Общоопасни
престъпления; осъдените за престъпления по гл. ІІ НК са 11 лица. Съответно 5 бр. са
осъдените лица за престъпления по гл.ІV НК и т.н.
Осъдените лица по споразумения са общо 144, от които 57 лица –за престъпления по
гл.VІІІ и 38 лица за престъпления по гл.V/против собствеността/, и 36 лица са осъдени за
престъпления по гл.ХІ НК, по останалите видове престъпления броят им е незначителен
между 1-5 лица.
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Наложените наказания на осъдените, през 2011г, включват наказание „лишаване
от свобода” до 3 години -на 187 лица, а „пробация” на 50 лица, съответно наказание “глоба” на десет лица. Условно осъдените на лишаване от свобода са 140 лица.
5.2. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените
прокурорски актове. Определен статистически, същият е 42,02 %, на база внесени
обвинителни актове, спрямо свършените дела.
От внесените от ЕРП през 2011г наказателни производства няма такива със значим
обществен интерес.
5.3. Брой, конкретизация и причини на оправдателните присъди.
Оправдателните присъди в ЕРС през 11г са 7 бр. с които са оправдани 10 лица /по
НОХД/. Обобщени причините за това се свеждат до : недоказаност по категоричен начин
обвинение.
ІV.6 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ на нак. дела
На база върнали през 2011г в ЕРС, независимо от годината през която са свършени, от
постановените съдебни актове по наказателни дела: ПОТВЪРДЕНИ са 88; ОТМЕНЕНИ са 17
и 15 са изменените. За 2010г данните са -92бр. потвърдени; отменени 13бр., и изменени 30бр., съотв. за 2009г-потвърдени 72; отменени 38 и 25-изменени. Само по 3 дела съдебните
актове отменени изцяло и върнати за ново разглеждане
V. БЮРО „СЪДИМОСТ”- Издадени през 2011г са 1839 броя свидетелства за
съдимост и 824 бр. справки за съдимост, или общо 2663 бр., вписани са 921 бр. бюлетини и
изготвени /изпратени справки до друг съд - са 2265 бр.Статистически спрямо предходни
години намалял е обема на работа.
VІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЕЙНОСТ на СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
І. Съдебно изпълнение:
През отчетния период са постъпили общо 159 бр. изпълнителни дела, за съберане на
публични и частни вземания. Средно месечно постъпление на държавния съдебен изпълнител
на база 12 месеца – 13.25 дела, като броят им се е увеличил спрямо предходни години. От
образуваните,свършени са общо 165 бр. изп.дела, от които чрез реализиране на вземането 37 бр.дела, а останалите 125 бр. са били прекратени– по други причини. Събраните суми по
тях са общо - 171 678 лв, прекратените изпълнителни дела са за суми 2 419 709 лв-общо.
Останали висящи,в края на 2011г, са 615 бр. изп.дела, с подлежащи на събиране суми,
общо за 1 238 692 лева.
ІІ.Служба по вписванията: Постъплението на актове подлежащи на вписване, през
2011г е общо 3702 молби, касаещи раазлични актове –нотариални, ипотеки, възбрани и др.
Актове. Спрямо 2010г е нарастнал обема на работата, образувани са 2 878бр. Нот.дела.
Извършените заличавания на вписвания са-101, постановени са и 11 бр. откази. Издадени са
400 бр. удостоверения за тежести, 347 бр. преписи и 621 бр. справки.
VІІ. Проблеми. Проверки. Срочност при изготвяне на съдебните актове: През 2011г
също е допуснато известно забавяне при обявяване на решения и мотиви към присъди, макар
и не общо проявено, това показва, че този проблем в ЕРС не е окончателно преодолян. От
свършените дела, забавени са 6,04%, т.е. в над 90% от случаите съдебните актове се изготвят
в процесуалните срокове. Допуснатото забавяне, се проявява в по-чест брой случаи от съдия
Д.Янкова, в др. състави не се допуска, или е ицидентно. От гражданските дела допуснатото
забавяне е по общо 9бр., от които 2 са на съдия Янкова,довършвани от предходен период, а 7
- на съдия Е.Тодорова-административен ръководител, разглеждащ гр. и наказателни дела.
Забавените-мотиви, решения по наказателни дела- ОХ,Чх и АНД е общо по 73 дела, от които
58 бр. са на съдия Янкова, 12бр.- на съдия Е.Тодорова; 2 бр. –на съдия В.Апостолова и 1-но на
съдия Я.Ангелова. Във връзка със спазването на срочността продължава въведената практика
за ежемесечни проверки за ненаписаните в срок дела. За подобряването й следва да се
положат индивидуални усилия от магистратите, при които се наблюдава този пропуск.
Против съдия Янкова-за системно забавяне обявяването на решения и мотиви,
констатирано и при проверка от ЯОС и от Инспектората, открито е дисциплинарно
производство от административния ръководител на ЕРС, което следва да завърши вече през
2012г. Отделно от това, за изготвянето, макар и извън процесуалните срокове, на съдебните

7
актове в нейния състав, временно е била изключена от разпределението на наказателните
дела.
След извършената контролна проверка от Инспектората през 2011г, за периода
01.01.2010г до 31.03.11г., по организацията на деловодствата, разпределението и
администрирането по делата, в основните им, съществени измерения не са установени
нарушения. Дадените препоръки са изпълнени и от административния ръководител са
предприети съответните мерки.
От към техническо оборудване ЕРС и през 2011г е обезпечен с необходимия брой
компютри, мрежи, програмни продукти и сървъри. Необходима е подмяна на принтерите. На
интернет страницата на съда се публикуват съдебните актове, при спазване ЗЗКЛ и ЗЗЛД,
същата се актуализира и се публикува календар с насрочените дела. По отношение на
сградния фонд, ЕРС се помещава в стара сграда, която и съвместно ползва с др. институции –
ЕРП и АВ. Същата към момента не задоволява нуждите на съда, извършените ремонти през
2011г са козметични –за освежаването и като работна среда. Тя не е и приспособена достъпна среда за хора с увреждания, което е трудно и скъпо реализируемо поради
конструктивните и особенности.

14.02.2012г.
гр.Елхово

Адм. ръководител Председател РС:
(Елена Тодорова)

