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 Годишният доклад на Районен съд Попово през 2015 година обхваща 

дейността на съда в цялост за отчетната календарна година, като я отразява в 

аналитичен вид, със съответните статистически данни, изводи, констатирани 

проблеми и предложения за подобряване работата на съда, чрез съпоставяне с 

данните от предходните отчетни години. Всички посочени данни в доклада са към 

31.12.2015г. Структурата и съдържанието на отчетния доклад са  съобразени с 

решение на  Висшият съдебен съвет на Република България  по протокол № 2 от 

заседанието, проведено на 12.01.2009 г. и указанията, дадени в протокол № 1 от 

11.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на Висш съдебен съвет, потвърдени 

с решение по протокол №44 от 13.12.2010 г. на Комисията по правни  въпроси на 

ВСС. Статистическите форми за отчет за изготвени съобразно приетата  от ВСС 

Методика  за контрол  и проверка на статистическите данни  отчитащи дейността 

на съдебните органи и съдиите в Република България. 

 

              І. Организация на работата на съда. Кадрова обезпеченост. 

              1. Съдебен район. Ръководство. Обезпечение на щата. 

            Като съдебен район Районен съд Попово обхваща територията на Община 

Попово и Община Опака. 

През отчетният период числеността на съдиите по щат беше четири щатни 

бройки, които са  били заети от съдиите  Маринела Стефанова, Поля Павлинова,  

Явор Томов и Хрисимир Пройнов. 

С решение по протокол №15/26.03.2015г. на ВСС съдия Маринела 

Стефанова бе избрана за   административен ръководител-председател на съда. 

Със заповед №97/15.12.2014г. на административния-ръководител-

председател на ТОС, в Районен съд гр.Попово бе  командирован младши съдия 

Хрисимир Пройнов, считано от 01.01.2015г., който след изтичане срока на 

назначаването му като младши съдия, с решение по протокол №35/18.06.2015г. на 

ВСС бе назначен на незаетото щатно място-съдия в Районен съд гр.Попово. 

 В края на 2015г. в Районен съд Попово няма  незаети магистратски 

длъжности, както и незаети щатни бройки за държавен съдебен изпълнител и 

съдия по вписванията. 

  През цялата година са работили съдиите Маринела Стефанова, Поля 

Павлинова, Явор Томов и Хрисимир Пройнов.  

 

№ 

по 

ред 

имена длъжност юридически/ 

съдийски стаж към 

31.12.2015 г. 

1. Маринела Георгиева 

Стефанова  

Адм. ръководител-

председател 

10г. и 8 м./8 г. и 2 м. 

 

 

2. Явор Пламенов Томов Съдия в РС 16 г. и 5 м./12 г. 

3. Поля Павлинова Иванова Съдия в РС 11 г. и 7 м./8 г. и 2 м. 

4 Хрисимир Пройнов Съдия в РС   9г. и 5м. /2г. и 6м 
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            За повишаване на квалификацията и професионалната си подготовка 

магистратите в ПРС са взели участие в редица семинари: 

Съдия Явор Томов е участвал в обучения по следните  теми:  

„Доказателства и доказателствени средства в наказателния процес”;  

„Административно-наказателна отговорност”; „Съдебно медицински 

експертизи”. 

Съдия Хрисимир Пройнов е  участвал в семинар в  гр.Трир, Република 

Германия на тема: ”Базов курс по правни и технически аспекти на кибер 

престъпленията”. Участвал е в специализирано обучение по „ Производства пред 

съда при настаняване на детето извън семейството по ЗЗДетето, прекратяване на 

настаняването. Противоречива съдебна практика”, организиран по направление 

на ВСС. Участвал е в  регионален семинар на тема: ”Защита на правото на личен  

и семеен живот, съгласно ЕКПЧ”, както и в годишен симпозиум по наказателно 

правосъдие чрез НИП, проведено в гр.Трир,  Република Германия. 

Съдия Поля Павлинова и Маринела Стефанова са взели участие в дискусия 

на тема „Проблемни въпроси в гражданското правораздаване”. 

           В  Съдебно изпълнителна и в Служба по вписванията не са настъпвали 

промени в щата, като дейността им се осъществява съответно от един държавен 

съдебен изпълнител – Пламен Стефанов Пенев и един съдия по вписванията – 

Марияна Рачева Рачева.  

 

№ 

по 

ред 

имена длъжност юридически/съдийски 

стаж към 31.12.2015 г. 

1. Пламен Стефанов 

Пенев 

Държавен съдебен 

изпълнител 

18 г. и 11 м./ 17г. и 11 м. 

2. Марияна Рачева Рачева Съдия по вписванията 10 г. и 8 м./10г. и 8 м. 

 

По отношение на работещите в Районният съд  съдии, държавен съдебен   

изпълнител и съдия по вписванията през изминалата година няма налагани 

дисциплинарни наказания.  

 

           2.Съдебна администрация. Брой, структура, промени, необходимост 

от увеличаване на щата.         

Към 01.01.2015г. Районен съд Попово осъществяваше своята дейност при 

численост на съдебната администрация по щат  19 съдебни служители, в следния 

състав: административен секретар; системен администратор; главен счетоводител; 

главен специалист-статистик, той и касиер; четирима  секретар - протоколисти; 

трима деловодители; двама деловодители в СИС; архивар; деловодител-

регистратура и бюро съдимост; призовкар; двама призовкар-чистачи; огняр, той 

и работник по поддръжката.  

През годината щатът на съдебните служители претърпя промени, като  

към края на годината има незаета щатна бройка за съдебен деловодител, поради 

настъпила смърт на служителя заемащ тази длъжност. Предвид прекратяване на 
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правоотношението със служителя заемащ длъжността „призовкар”, в ПРС бе 

проведен конкурс за заемане на освободената длъжност и  в края на отчетната 

година щата за  тази длъжност бе попълнен. 

Така съществуващият щат е достатъчен за осъществяване на  дейността на 

съда, за обслужването на гражданите и страните по делата, поради което не се 

налага увеличаване му с нови щатни бройки.  С оглед  по-равномерно  

разпределяне на функциите и задълженията на служителите,  т.е. така 

съществуващият щат да се оптимизира, по начин,  по който  всички  служители 

на равна по степен длъжност да са натоварени еднакво, както и  за да се постигне  

принципа на взаимно заменяемост на служителите, на част от служителите бяха 

променени длъжностните характеристики. С отделни заповеди на 

адм.ръководител-председател  на ПРС на друга част от служителите бяха 

възложени нови задължения.  

Общата и специализираната администрация в Районен съд Попово се 

ръководи и контролира от административния секретар на съда. Същият 

подпомага административният ръководител в управлението на човешките 

ресурси в съда, като събира, обработва и съхранява информация свързана с 

трудовите и служебни правоотношения на съдиите и съдебните служители,  

изпълнява задължения, свързани  и с документооборота и административното 

обслужване  на съда, подпомага председателя на съда при изготвянето на 

предложения и искания до Висшия съдебен съвет за отпускане на финансови 

средства по бюджета на съда. От 01.10.2015г. извършва справки от НБД 

„Население” 

Системният администратор  отговаря за програмното и технологично  

осигуряване на компютърната техника. Поддържа интернет страницата на съда. 

Подпомага административният ръководител на съда при изготвяне на искания до 

ВСС за отпускане на средства във връзка с закупуване на   нова техника. Освен това 

този служител, е натоварен  със задължението да води регистъра за отводи и 

самоотводи в съда, както и да извършва справки от НБД „Население”. 

Управлението на финансовите средства   и стопанисването на съдебната  

сграда са възложени на  главния счетоводител и главния специалист-касиер, той и 

статистик.  За управление на тези финансови средства в съда са разработени  и 

въведени редица правила като  Правилник за документооборота, счетоводни 

документи и форма на счетоводство,  Правила за завеждане и изписване на  

дълготрайните материални активи, краткотрайните активи и инвентар,  Правила 

за събиране, отчитане и контрол на държавните такси,  Правила за провеждане на 

процедури за възлагане на  обществени поръчки и др. Има разработена 

счетоводна политика и Стратегия за управление на риска. Освен това  е  въведена 

и система за  мониторинг за финансово управление и контрол /СФУК/.  Има  

разработена и въведена Система за предварителен контрол при поемане на 

финансови задължения и извършване на разходи. 

Служба „Съдебно деловодство“ включва 3-ма деловодители-двама 

граждански  и един наказателен, като и служител съдебен архивар. Постъпилите 

книжа, по които се образуват дела, се обработват  от съдебните деловодители 
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съгласно  ПАС. Делата са въвеждат и  обработват чрез софтуерния  продукт на 

„Информационно обслужване”  АД клон Варна - САС „Съдебно деловодство”. 

Правилно се водят всички деловодни книги, като ежемесечно се извършва 

проверка  относно въвеждането и отразяването на информацията в тях, за което 

се съставя протокол, който се утвърждава от административния ръководител.  

Извършват проверка всеки месец относно спрените дела в съда и причините за 

това, като се изготвят и справки. Не  са налице  жалби  относно обслужването на 

граждани и адвокати в тази  служба, като се полагат  усилия и старание  справки 

по делата  да се осъществява бързо и компетентно.  Съдебният архивар изцяло е 

натоварен с производство по свършени дела.  Ежегодно се извършва преглед и 

унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение. Единият от съдебните 

деловодители, от 01.10.2015г. извършва справки от НБД „Население” по дела, 

образувани по  заявления по чл.410 от ГПК и чл.417 от ГПК, с цел  ускоряване на 

производството, предвид извършените законодателни  промени в ГПК, касаещи 

„заповедното производство”. 

 В обособената в отделен вход на съда регистратура постъпващите 

документи в съда се регистрират от деловодител-регистратура, който изпълнява и 

функциите на деловодител-бюро съдимост. През отчетната 2015 година в 

деловодството на Районен съд Попово са регистрирани и приети 7510 броя 

документи. Издадени са  общо 2551бр. свидетелства и справки за съдимост, от 

които 2253 броя свидетелства за съдимост и 298 бр. справки за съдимост. За 

сравнение, през 2014г.  са били издадени  общо 2354бр. свидетелства, а за през 

2013г. са били издадени общо 2360бр. свидетелства и справки за съдимост. 

Работата на Бюро съдимост при Поповски районен съд  е  съобразена изцяло с 

разпоредбите на Наредба №8/26.02.2009г. за функциите и организацията на 

дейността на бюрата за съдимост, Обн.,ДВ, бр.24/04.03.2008г. Създадена е  

постоянно действаща комисия извършваща ревизии на дейността на Бюрото за 

съдимост, в т.ч. и  на подлежащи на унищожаване бюлетини за съдимост.  

По щат в районния съд работят четирима  секретар протоколисти, толкова 

колкото са по щат и съдиите в ПРС. Това позволява всеки един съдия да работи с  

конкретен секретар-протоколист, който  модел на работа доказва през годините  

своята ефективност,  поради  което следва  да продължи и занапред. Тези 

служители  изпълняват стриктно задълженията си, съгласно изискванията на 

ПАС.  Със Заповед № 39/04.09.2015г. на адм.ръководител-председател на съда, на 

съдебните секретари  са възложени  допълнителни задължения, като същите 

издават изпълнителни листове  по подлежащите на изпълнение съдебни актове, 

както и такива за присъдени  държавни такси, процесуални глоби и съдебни 

разноски по делата;  изпълняват разпорежданията на съда, постановени в 

закрити и разпоредителни заседания по всички граждански (вкл.ч.гр.д. по 

чл.410и чл.417 от ГПК ) и  наказателни дела. Ежемесечно изготвят справки за 

отложените дела в съда и причините за това, както и справки за  не изготвените в 

срок съдебни актове. 
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Обобщаването и изготвянето на всички статистически справки и отчети, 

изисквани от съдилищата се осъществяват от главният специалист, статистик, той 

и касиер, подпомаган  от административния секретар и деловодителите  на съда.  

Връчването на призовки и съобщения се осъществява от един призовкар и 

двама призовкар-чистачи, при обособено райониране в рамките на гр.Попово. По 

извършена справка в книгите за получени и върнати призовки и съдебни книжа 

за 2015 година на съда, през отчетния период призовкарите са връчили общо 5531 

броя призовки, съобщения и др.съдебни книжа, в т. ч : 1314 броя  получени от 

други съдилища, 2972 броя издадени от Районен съд  Попово и  1245 броя 

издадени от съдебно-изпълнителна служба. В края на отчетният период бе 

закупен допълнителен модул  от програмата САС „Съдебно деловодство”- 

„Съдебен призовкар”, който модул значително ще улесни и подобри работата на 

съда при връчване на призовки и съобщения.  

          Производството по изпълнителни дела в съдебно-изпълнителна служба при 

РС Попово се осъществява по щат от двама съдебни служители – деловодители. В 

СИС се използва програмната система „JES”, който продукт значително улеснява 

работата по изпълнителни дела в съда. 

    През годината няма постъпили сигнали или жалби, от страна на граждани 

или адвокати, по отношение работата на служителите от администрацията. 

Всички служители бяха атестирани в края на годината, като оценката на  всички 

за изпълнението на работата на съдебните служители е  „много добра” (редовно 

изпълнение на задълженията над  изискванията).   В резултата на тези атестации, 

четирима  от съдебните служители бяха предложени от административният 

секретар за повишаване в по-горен ранг. 

В края на 2015г. се проведе периодичен очен преглед на работещите в съда, 

съгласно Наредба № 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, като на 

всички лица с отклонение в зрението бяха осигурени средства за закупуване на 

очила. На този етап за втора поредна година  районният съд няма сключен 

договор със СТМ, предвид липсата на средства за това,  като за следващата  

година е необходимо да се сключи такъв,  тъй  като данните на съда за  

здравословни и безопасни условия на труд и  анализа за здравословното 

състояние на съдии и служители са неактуални. 

          През отчетния период служителите в ПРС  не са участвали в обучения, 

водещи до повишаване на техните професионални знания и квалификация. 

В заключение може да  се направи извод, че през отчетната година 

съдебната администрация се справи много добре със задълженията си. Няма 

сериозни пропуски при обработването на делата,  както  и при обслужването на 

гражданите. Няма нарушения на трудовата дисциплина, а оттам и налагане на 

дисциплинарни наказания. С оглед натовареността и обема на 

правораздавателната дейност в рамките на съществуващия щат, следва да  се 

продължи  с практиката  да се  разпределят функциите на отделните длъжности в 

съда,   с цел постигане на  оптимална  организация на работа, както и за 

постигане на  принципа на взаимно заменяемост  между служителите, както и 
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същите да повишат уменията се за работа с всички модули от програмата САС 

„Съдебно деловодство”. Необходимо е през следващата година служителите  да 

участват  в различни по вид  обучението, с цел повишаване на квалификацията, 

което неминуемо  ще допринесе до промяна в поведението,  и до промяна в 

обслужването на гражданите, в посока  бързина и  ефективност.  

 

            ІІ. Организация по разпределение и движение на делата.                  

През 2015г. делата в Районен съд гр.Попово  са образувани своевременно- в 

деня на постъпването им или най- късно на другия ден, съгласно изискванията на 

чл.35, ал.4 от Правилника за администрацията на съдилищата. 

 През цялата година делата се разпределяни от Административния 

ръководител – Председател, а при негово отсъствие от съдия Поля Павлинова. До 

30.09.2015г. всички дела са  разпределяни чрез внедрената програма Law Chоise, 

предоставена за ползване от Висшия съдебен съвет, при спазване на принципа на 

случайния подбор и съгласно изискванията на  чл.9 от Закона за съдебната власт.   

От 01.10.2015г., в съда е внедрен нов софтуерен продукт-  Централизирана 

система за разпределение на делата (ЦСРД), разработена от „Смарт Системс 

2010” ЕООД.. Централизирана система за разпределение на делата е  въведена за 

реално ползване с Решение по Протокол № 37/29.09.2015г. от заседание на 

Комисия по професионална квалификация, информационни технологии и 

статистика при ВСС, считано от 01.10.2015г.  Достъпът до програмата се 

осъществява с Квалифициран електронен подпис (КЕП), потребителско име и 

парола, които се въвеждат всеки път при отваряне на програмата. Софтуерът 

осигурява прозрачност на разпределението на делата, като позволява всяко дело 

да се провери как е разпределено. Информация от протоколите от 

разпределение е достъпна за всеки  в интернет страницата на ВСС- 

www.vss.justice.bg  

И при двата програмни продукта към всяко ново постъпило дело се 

прилага протокол на хартиен носител от програмата за случайно разпределение 

на делата  за извършеното разпределение,  ежедневно се извършва разпечатка на 

протоколите от  разпределените дела, която се обособява в отделен том за всяка 

календарна година.  

Процесът на разпределение, и участието на съдиите в това, е уреден с  

утвърдени Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, на осн.чл.9 от 

ЗСВ. Въвеждането на такива правила има за цел  ефективно приложение на  

принципа на случайния избор и невъзможност за манипулиране на процеса за 

разпределение на делата; правилно администриране на делата и повишаване 

ефективността на работата на съда; отчитане особеностите на отделните видове 

дела и  равномерност при разпределението им и гарантиране на прозрачност, 

безпристрастност и обективно правосъдие. 
Делата в програмата за случайно разпределение на делата са   отделени по  

кодове и групи. За Районен съд Попово се използват следните кодове дела: 

Първоинстанционни граждански дела и Първоинстанционни наказателни дела.  

Първоинстанционните граждански дела са обособени  в следните групи: ЧГД – 
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частни граждански дела; ЧГД – частни граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК; 

„граждански дела - общи искови производства”, включващи  искове по СК, 

облигационни искове, вещни искове, делби, искове по КТ, други дела; 

„граждански дела - охранителни производства”, включващи молби по чл.50 от 

СК, по чл.19 от ЗГР, производства по Закона за закрила на детето и Закона за 

защита от домашно насилие. Първоинстанционните наказателни дела  са  

обособени също в няколко групи: НОХД – наказателни дела от общ характер; 

НОХД – наказателни дела от общо характер - споразумения от досъдебното 

производство; НЧХД – наказателни дела от частен характер; НЧД – наказателни 

частни дела; разпити; АНД  по чл.78а от НК, включващи административно 

наказателни дела, по внесени от РП –Попово предложения  за освобождаване от 

наказателна отговорност по реда на Глава ХХVІІІ – ма от НПК; АНД по НП и 

УБДХ, включващи административно  наказателни дела по издадени НП, както и 

производства по УБДХ и ЗООРПСМ . 

В  съда  има  условно разделение на граждански и наказателни състави. 

През 2015г. наказателни дела са разглеждани от   съдиите Явор Томов, Маринела 

Стефанова и Хрисимир Пройнов,  а граждански дела се разглеждани от  съдиите 

Маринела Стефанова, Поля Павлинова и Хрисимир Пройнов.  С цел постигане на 

приблизително еднаква натовареност съдиите, в началото на  2015г. в   

разглеждане на делата образувани по чл.410 от ГПК и чл.417 от ГПК участва и 

съдия Явор Томов. 

През годината съдия Павлинова, съдия Стефанова и съдия Пройнов, освен 

задълженията си  по делата са извършвали и  заместване на съдията по 

вписванията в ПРС, в случай на отсъствие, като заместването се определя с 

нарочна заповед на председателя на съда. 

В Районен съд гр.Попово е изготвен график, както за провеждане на 

съдебни засадения, така и график  за дежурства, а по време на съдебната ваканция 

присъстващите  съдии са разглеждали всички видове дела, посочени в чл.329,ал.3 

от ЗСВ. 

В ПРС е въведен електронен регистър на отводите и самоотводите в 

районния съд, който се води заедно с регистър на хартиен носител. В отделна 

папка се съхраняват всички отводи и самоотводи, като към тях се прилагат 

определенията на съдията –докладчик. Към отводите се прилага и копие от 

протокола за случайно разпределение и преразпределение на делото. 

Съгласно новия Правилник за администрацията в съдилищата, от 

началото на 2015г.  в Районен съд е създаден електронен регистър на издадените 

изпълнителни листи. 

 През 2014г. във връзка с присъединяването на  Районен съд гр.Попово към   

създадения от Апелативен съд гр.Варна -  Портал за достъп на делата  на 

апелативен район Варна, в съда започнаха да се създават електронни папки на 

делата.  В края на 2014г., след закупуване на 2 многофункционални устройства,  се 

създаде  възможност  в съда да се създадат условия за сканиране и 

присъединяване на всички постъпващи по делата документи. Така от началото на 

2015г. всяко едно от образуваните в съда дела има създадена попълнена 
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електронна папка, с изкл. на съобщенията и призовките по делата, за 

присъединяването на които бе необходимо да се закупи допълнителен модул 

„Съдебен призовкар”. В края на 2015г., ВСС одобри средства  за закупуване на 

този модул и същия предстои да бъде внедрен.  

           Чрез изготвени справки от информационната система за управление на 

делата, на интернет страницата на съда www.rspopovo.com се публикува календар 

за насрочените за разглеждане за предстоящият месец дела и постановените 

съдебни актове при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за 

защита на класифицираната информация. Ежедневно, преди започване на 

делата, на съответната зала се поставя списък с обявяване на разглежданите дела 

и съдебните състави. Във връзка с повишаване на  достъпа на информация и 

доверието към съдебната власт, започна дейност по обновяване на 

информационния сайт на съда, която дейност следва да продължи и занапред, 

като на страницата на съда бъде публикувана  интересна и полезна информация  

за гражданите относно дейността на съда.    

 

ІІІ. Движение на делата –Общо граждански и наказателни дела.  

/данни в приложение № 1/ 

 

            1.Брой  дела  за разглеждане за 2015 година 

            Към 01.01.2015г. са останали несвършени  от предходни периоди общо 144 

бр. дела. Новообразувани през  2015г. са били общо 1101бр., при 1212 бр. за  

2014г.,  1202 бр. дела за 2013г. и 1429 броя за 2012 г. 

            В процентно съотношение несвършени от предходни периоди към 

новообразувани са  13.07%, при  11.13%  за 2014г., 13.39 % за 2013г. и 11.05 % за 

2012г.  

Общо за разглеждане през  2015г. са били 1245бр., като от тях в края на 

отчетния период са останали несвършени 122бр.дела, или  9.79%, при  10.76% за 

2014г.,  9.90 % за 2013г. и  10.20 % за 2012 г.  

            За разлика от предходният отчетен период, през 2015г. се наблюдава  

намаление в броя на висящите дела в края на отчетния период, в сравнение с 

началото на периода,  тъй като в началото са били 144 броя, а в края 122 броя. В 

случаят,   следва да се отбележи, че  е   налице подобряване  на този показател. 

Следва да се има в предвид, че  през м.ноември и м.декември на 2015г. са 

образувани 176 бр. дела,   което  прави невъзможно  приключването им  в 

отчетния период, с оглед необходимостта от време за спазване на  

регламентираните  срокове, установени в процесуалните закони касаещи размяна 

на книжа,   насрочване на делата, своевременно призоваване на страните   и др.           

    От общо новообразуваните 1101бр. дела гражданските са 792 броя, или 

71.93%, а наказателните  са 309бр., или  28.06%,  като тези показатели са близки с 

показателите за 2014г., 2013г. и 2012г. 

            От общо за разглеждане през годината 1245 бр. дела - гражданските са 

били 924 бр., или 74.22 %, а наказателните  са били 321 бр. или 25.78 % 

http://www.rspopovo.com/
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            В края на отчетният период останали са несвършени 103 бр. гр.дела, при 

132 бр. за 2014г., 116 броя гр.дела за 2013г. и 142 бр. гр.дела за 2012г.  В процентно 

съотношение това са 11,15% за 2015г., при 12.81 за 2014г.,   11.76 % за 2013г. и   12.66 

% за 2012 г., спрямо общият брой   граждански дела за разглеждане. 

При наказателните дела този показател  е по-нисък, а именно 5.91%, 

определен като съотношение  между 19 бр. дела висящи в края на периода,  при 

общо за разглеждане през 2015г. - 321 броя наказателни дела , докато през 2014г. 

този процент е бил 4.10%, през  2013г.  е бил 5.04 %, а  през 2012г.- 4.29%. 

            Общият процент на приключените в 3-месечен срок дела се запазва висок -

97%, при 94% за 2014г. , при 92 %  за 2013г. и 90%  за 2012 г., като следва да се 

държи сметка и за това, че при формирането на този резултат участвуват голям 

брой дела, свързани с кратки процесуални срокове за разглеждане - чл. 310 ГПК, 

чл.395 ГПК, чл.410 ГПК, чл.417 ГПК, чл.78 ”а”, ал.1 НК, чл.243-244 НПК и други. 

            Сравнителният анализ  на постъплението за последните четири години е 

следният: 

 

Видове дела 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Граждански 1000 845 914 792 

Наказателни 

дела 

429 357 298 309 

Общо  1429 1202 1212 1101 

 

            Подробно данните в Приложение № 1 “Годишен отчет за работата на 

Районен съд през 2015 година”. 
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            Тези данни показват  намаление като цяло  на постъпилите  в сравнение с 

предходните отчетни години дела. В сравнение  с предходната отчетна 2014г,  се 

наблюдава  леко повишаване  на постъпленията на  наказателните дела, като това 

основно се  дължи на  образуваните  ЧНД по чл.159а от НПК, след извършените 

законодателни промени в НПК, обн.ДВ бр.24 от 31.03.2015г. При останалите 

видове   дела, както граждански, така и наказателни се наблюдава относителна 

устойчивост, а при някой от тях чувствително намаление. Чувствително  

намаление има най-вече при  делата  образувани по чл.410 и чл.417 от ГПК,  

НАХД, образувани по жалби срещу НП и ЧНД-разпити.  Най-общо  намалението  

на постъплението на дела може да бъде свързано с обстоятелството, че региона не 

е силно икономически развит, което мотивира гражданите да  се съсредоточат в 

големи центрове на страната, или извън пределите й.  Не може да не се  отчете и 

обстоятелството, че в сравнение с предходни години  очевидно намалява  

задлъжнялостта между лицата, което води до намаление на броя на постъпления 

на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК.  Като причина за намаляващите  в съда  

НАХД  през последните няколко години е настъпилата промяната в структурите 

на държавните органи, осъществяващи контрол по спазване на законодателството 

в страната, тъй като голяма част от тези органи, които са и административно 

наказващи са съсредоточени в областните центрове на страната. 

  

 2. Брой свършени /решени/ дела в края на 2015г. 

 Общият брой свършени дела през отчетния период към 31.12.2015г. е 1123 

бр. или 90.20% % спрямо всичко разгледаните през годината 1245 бр. дела и 

повече от 100 % спрямо постъпилите само през 2015г.- 1101 бр. дела. 

За 2014г. общият брой свършени дела  е  бил 1202 бр. или 89.23% % спрямо 

всичко разгледаните през тази година 1347 бр. дела. Сходни са и цифрите и за 

2013г.- 91%  и  за 2012г.-90%. 
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С произнасяне на акт по същество са приключили общо 977 дела, а 146 са 

били прекратени по различни причини. Останали са несвършени в края на 

периода 122 дела, от които 103 граждански и 14 наказателни дела.  

Продължава да бъде сравнително по - голям броя на несвършените 

граждански дела, като  основната причина за това са  предвидените в ГПК 

сроковете за размяна на книжа, при които на практика почти всички постъпили 

дела през последните месеци ноември и декември на съответната година остават 

несвършени, а голяма  част от тях и не насрочени в съдебно заседание. 

От всичко свършени дела,  с акт по същество ( 977 дела), граждански дела са 

били  732 дела , а наказателните  дела  са  били 245 дела 

По видове приключилите с акт по същество дела са 134 граждански дела по 

общия ред,  10  производства по чл.310 от ГПК,  400 дела по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК, 193 частни граждански дела и 49 дела от и срещу търговци и 46  други 

граждански дела. 

При наказателните дела  със съдебен акт по същество са приключили  50бр. 

НОХД, 3бр. НЧХД,  14 дела по чл.78а от НК, 96бр. ЧНД , 23  разпита и   НАХД са  

59 дела. 

 При така посочените данни  се налага извода, че за отчетната година е 

запазен броя на  делата, приключващи с акт по същество,   в сравнение с 

предходни години. 

От общо за разглеждане 1245 броя дела, гражданските дела са били 924 

броя, а наказателните 321 броя, като общия брой на свършените в тримесечен 

срок дела е изключително висок –97%, при 94 %  за 2014г.,   92 %  за 2013г. и  90 % 

за 2012 г., който показател е  подобрен  и е много над средната за страната. 

От всичко приключените 821 бр. граждански дела в 3-месечен срок са 

свършени 769 бр. или 94 %, а при наказателните дела от общо свършените 302 бр. 

дела, в 3-месечен срок са свършени 292 бр. или 97 %. 

Анализът на тези данни показва, че  този показател е чувствително 

подобрен. Смятам,  че  магистратите от ПРС са достигнали максималният  предел 

за бързина, както по отношение  на общо свършени дела, така и по отношение на 

приключилите дела в тримесечен срок. Очевидно  е усилието на всички колеги  

голяма част от делата да   приключват в така нар.”разумен срок”, като следва да се 

отбележи, че  част от  първоинстанционните дела, предвид характера си 

(например делби и вещни искове) трудно могат да бъдат разгледани в този срок.  

Делата в ПРС се отлагат съгласно процесуалните изисквания по ГПК и НПК, 

които гарантират равенство на страните в процеса и  възможност за участие и 

процесуална защита на същите.  Друга причина е желанието и целта  на всички 

магистрати  в ПРС правилно да  изяснят и решат  всяко дело, като това се 

отразява и на постановените от съда актове, които актове  в изключително 

минимален брой се отменят от по-горна инстанция. 

 

             3. Брой прекратени дела през 2015г. 
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   Броят на прекратените дела за 2015г. е общо 146 броя, от които 

прекратените граждански дела са 89 броя , а наказателните са 57броя. 

През  2014 г.  общият брой на прекратените села е бил  132 броя, от които 

гражданските дела са били 65 броя , а наказателните са били  67бр.  

За сравнение  през 2013г. прекратените дела са били 143 дела, а през 2012г. 

техният общ брой е бил 173 броя.  

   От общият брой прекратени граждански дела, по спогодба са прекратени 

15 дела,   а останалите 74 дела са прекратени по други причини, включващи 

основно отказ или оттегляне на иска,  връщане на искови молби поради 

неотстраняване нередовности, поради неподсъдност на делото и др. 

             От общо прекратените наказателни 57 броя дела, 34 броя са по постигнато 

споразумение за решаване на делото съгл.чл.382 и сл. от НПК.  За сравнение с 

предходната отчета година този брой дела е бил 64 броя, при 37бр.  за 2013г. От 

прекратените дела  3 НОХД са  „върнати за доразследване”, от които две  са 

върнати още при предварителната подготовка на делото, а едно в съдебно 

заседание, а останалите 12 дела са прекратени поради други причини- най-вече 

заради неподсъдност на делото, недопустимост на тъжбите/ жалбите  и др. 

 От тези данни може да се направи извод за намаляване на броя на делата 

като цяло, които приключват по спогодба и  с одобрено   споразумение за 

решаване на делото съгл.чл.382 и сл. от НПК, каквато тенденция  имаше 

установена в предходните отчетни години.  

 

             4. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и 

касационна проверка. 

             През отчетният период от общо свършените 1123бр. дела обжалвани и 

протестирани са били общо 80 броя, от които  обжалвани са били 47 акта по 

граждански дела и 33 по наказателни дела. 

След въззивна и касационна проверка в рамките на отчетния период от 

обжалваните и протестирани дела са налице данни за произнасяне по 39 

наказателни дела /в т.ч. решения, присъди, определения и разпореждания/, от 

които потвърдени, респ. оставени в сила са 29 бр., отменени изцяло са актовете по 

9 бр. наказателни дела, а 1 съдебен акт е  бил изменен. 

 При обжалваните през годината 47 броя граждански дела, са налице данни 

за 42 бр. дела, от които 32 бр. потвърдени /оставени в сила/, частично изменени са 

9 съдебни акта, и само 1  на брой отменен  изцяло съдебен акт. 

 За сравнение през 2014г.  обжалваните  или протестираните актове са били 

113 броя, от които   61 акта по граждански дела и 52 акта  по наказателни дела. 

След въззивна и касационна проверка  в края на  годината са били  налице данни 

за произнасяне по 104 броя дела, от  които 60 бр.актове са били потвърдени,  8 

бр.актове са били отменени и 14 бр.актове са били изменени от по-горната 

инстанция. 

През 2013г., обжалвани или простестирани са били 87 бр., от 48бр. по 

граждански дела и 39бр. наказателни дела. Към края  годината данни  за 
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произнасяне имало по 83бр.дела, от които 68 бр.акта са били потвърдени, 8 

бр.актове са били отменени и 7 броя актове са били изменени. 

За 2012г. общият брой обжалвани актове са били  182 бр., от които 89бр. по 

граждански дела и 93бр. по наказателни дела.  Потвърдените актове са били общо 

141бр.,  а отменените са били 11бр. 

При сравнителният анализ на тези цифри, се налага извод , че в сравнение с 

предходната година намалява броя на обжалваните актове, но пък се е запазил  

големият брой актове, които са потвърдени на по-горна инстанция, както и броя 

на изменените съдебни актове   Наблюдава се  леко увеличение на отмените 

актове по наказателни дела, като причините за това ще бъдат изложени по-долу в 

доклада, но въпреки това не може  да се говори чисто формално  за намаляване 

качеството на съдебните актове по граждански дела. Напротив от данните, които 

са посочени по-горе  може да се направи извода, че се запазва едно много добро 

качество на съдебните актове, което е тенденция през последните няколко години. 

 

            4.1.  Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и 

касационна проверка по наказателните дела през 2015г.  

През 2015 година общият брой на изпратените на инстанционен контрол 

наказателни дела на Районен съд -Попово е 33 дела, от които 7бр. НОХД , 1бр. 

НЧХД,  1бр. НАХД по чл.78а от НК,  4 бр. ЧНД и 20бр. НАХД, образувани по 

жалби по ЗАНН. 

През същия период в съда са се върнали с резултат от инстанционна 

проверка, обжалвани и протестирани  общо 39 дела. От тези дела 35 броя са с 

проверени присъди и решения, постановени по тях, а 4 броя са с проверени 

определения и разпореждания на съда. 

От  проверените присъди и решения  по НОХД,  които са били  7 на брой, 5 

от постановените присъди са потвърдени и  по 2 бр. дела присъдите са отменени 

и върнати за ново разглеждане. Това са: 

  С Присъда №12/10.02.2015г. по НОХД №16/2015г. на ПРС, с докладчик 

съдия Стефанова, подсъдимият по делото е бил признат за виновен  в извършено 

престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.С решение от 21.04.2015г. по ВНОХД 

№53/2015г. на ТОС, така постановената присъда от съда е отменена, поради 

съществено процесуално нарушение,  и делото е върнато за ново разглеждане от 

друг съдебен състав. 

  С Присъда №63/27.05.2015г. по НОХД №56/2015г. на ПРС, с докладчик 

съдия Томов, подсъдимият по делото е бил признат за невиновен  в извършено 

престъпление по чл.194 от НК. С  Решение от 17.07.2015г. по ВНОХД № 112/2015г. 

по описа на ТОС така постановената присъда от съда е отменена, поради неяснота 

и противоречие в мотивите,  и делото е върнато за ново разглеждане от друг 

съдебен състав. 

  През годината е  обжалвано едно  НЧХД №33/2015г., като присъдата по 

него е изцяло потвърдена. 
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От обжалваните през отчетната година  3 броя НЧД, 2 от тях са 

потвърдени, а  едно е  отменено. Това е НЧД №153/2015г., образувано по чл.65 от 

НПК, с докладчик съдия Пройнов.   

През отчетната година от касационна проверка са се върнали 27 бр. НАХД, 

образувани по жалби по ЗАНН, от които 20   съдебни актове са изцяло 

потвърдени, 1  съдебен акт е изменен  и 6 бр. актове са отменени. Това са 

решенията по НАХД №25/2015г., НАХД №77/2015г., НАХД №91/2015г., НАХД 

№92/2015г., НАХД №109/2015г., НАХД №128/2015г., всички с докладчик съдия 

Томов.  Мотивите  на Административен съд-Търговище за отмяна на 5 от 

решенията са били неправилно приложение на материалния закон от въззивния 

съд, а  едно от решенията е  обезсилено и делото е върнато за ново разглеждане от 

друг състав на съда ( НАХД №25/2015г.).  

 Въпреки отменения брой дела от този вид, смятам,  че   в случая не може 

да става въпрос за влошаване работата на  съдиите, както и понижаване 

качеството на постановените от тях съдебни актове. Това е така, тъй като по този 

вид дела съществува противоречива съдебна практика, в т.ч. и на 

административните съдилища, действащи като касационна инстанция, предвид  

прилагане на различни критерии  и различна преценка при допуснати 

нарушения в административно наказателното производство. Липсата на 

законодателна уредба по този въпрос, а и по други важни процесуални и 

материално правни въпроси на практика създават несигурност, както в работата 

на съдиите, така и сред обществото. Поради което,  или следва ЗАНН да бъде 

изменен и допълнен, или  да се създаде нов нормативен акт, който ясно да 

регулира тези  правни отношения.  

 Видно от справката,  през отчетната  годината от  инстанционна проверка  

са се върнали 4  определения, като  3 от тях са обжалваните и върнати ЧНД през 

годината, които бяха обсъдени по –горе в доклада,  а  едно  разпореждане по  

НАХД, образувано  по чл.78а от НК е  потвърдено от по-горната инстанция. 

 

            4.2 Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и 

касационна проверка по гражданските дела за 2015г. 

Както вече се посочи по-горе, през годината има данни за 42 дела от общо 

80 дела, които  са обжалвани пред по-горни инстанции. От тях решенията по 25 

граждански  дела са потвърдени, респ.оставени в сила; по  8 дела   решенията са 

изменени  и 1  решение е изцяло отменено. Това е решението по гр.д. №389/2014г. 

по описа на ПРС, с докладчик съдия Дякова, което решение е отменено, поради 

неправилно приложение на закона. 

Обжалваните през годината определения по граждански и ч.гр.д. са били 

общо 8 на брой, като изцяло потвърдени са 7 акта и само едно  определение е   

изменено. 

Всичко изложеното дотук дава основание да се направи извода, че по 

отношение качеството на постановените съдебни актове,  за поредна година е 

запазен постигнатия през предходните години висок професионализъм на 

съдиите.  Това се дължи, както  на чувството им за дълг и отговорност, така и на  
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задълбочените  правни познания, които притежава всеки един от тях. Не без 

значение за това са и обстоятелствата, че всеки магистрат  в ПРС извършва 

задълбочена подготовка по делата си, проучвайки не само делото, но и съдебната 

практика,   че  делата се изясняват  изцяло откъм фактическа страна, което  пък 

води до правилно приложение на закона и постановяване на правилни и 

законосъобразни актове. В този смисъл са и изводите на Окръжен съд -Търговище 

отразени в докладите от извършените ревизии.  

 

5.   Жалби за бавност. 

            Жалби за бавност през 2015г., както и за предходните три години в ПРС не 

са постъпвали. 

 

6. Средна натовареност на Районен съд Попово. 

6.1. Щатна натовареност на съдебния район.  

През отчетната 2015 година щатната численост на магистрати е 4 щ.бр., 

като делата за разглеждане  през годината са били  1245бр. дела, а свършените 

дела са общо 1123 броя. 

  Натовареност по щат спрямо общо  делата за разглеждане дела през 2015г. 

в РС гр.Попово е  25.94 дела месечно, при 28.06 дела за 2014г., 28.40 за 2013 г. и  

33.06 за 2012 г  

Щатната натовареност  спрямо свършените делата за 2015г. в РС Попово е 

23,04 бр.дела при  25,04бр. дела за 2014г., 25,58 бр. дела за 2013г. и 29,69 бр. дела 

през 2012г. 

 

6. 2. Действителна натовареност на съдебният район. 

През годината на работа са били  целогодишно четиримата  магистрати, и 

са отработени общо 48 човекомесеци, поради което действителната натовареност 

в РС Попово спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела е еднаква. 

 

6.3. Натовареност на граждански и наказателни съдии по щат. 

От приложеният отчет за работата на Районен съд гр.Попово (приложение 

№1), натовареността на гражданските съдии по щат през годината  е била 38,50 

дела спрямо делата за разглеждане и 34,21 дела спрямо  свършените дела.  

За 2014г. спрямо делата за разглеждане, натовареността на гражданските 

съдии е била 42,92 дела, а  спрямо свършените дела, натовареността е била  37,42 

дела. За 2013г. спрямо делата за разглеждане, натовареността на гражданските 

съдии е била 41,08 дела, а  спрямо свършените дела-36,25 дела. За 2012г. тази 

натовареност  съответно е била 46,71 дела спрямо делата за разглеждане и 40,76 

дела спрямо свършените дела 

Натовареността на наказателните съдии през годината е била  13,38 дела 

спрямо делата за разглеждане и 12,58 дела спрямо  свършените дела  

 През 2014г. натовареността на наказателните съдии  е била  13,21 дела 

спрямо делата за разглеждане и 12,67 дела спрямо  свършените дела. За 2013г. 

спрямо делата за разглеждане, натовареността на наказателните съдии е била 
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15,71 дела, а  спрямо свършените дела- 14,92 дела. За 2012г. тази натовареност  

съответно е била 19,42 дела спрямо делата за разглеждане и 18,58 дела спрямо 

свършените дела. 

При  анализа  на тези показатели, се налага извода, че  натовареността на 

наказателните съдии  се е запазила,  и това е така доколкото няма съществени 

отклонения в постъпленията на наказателни дела  в сравнение с  предходната  

отчетна година.  За разлика от тях при гражданските съдии,  се  наблюдава  леко  

намаление на натовареността им. Основна  причина за това  е   намаляващото 

постъпление на ЧГД, образувани по чл.410 и чл.417 от ГПК, които в предходни 

години,  допринасяха за високата натовареност на съдиите, разглеждащи гр.дела, 

както и това, че от началото на 2015г. в тези производства участват всички съдии 

от ПРС. Въпреки това за поредна година натовареността на гр.съдии е над 

средната за страната. 
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6.4. Индивидуална натовареност на съдиите. Тежест на видове 

разпределени и решени дела и качество  на съдебните актове. 

 Индивидуалната натовареност на всеки съдия в ПРС се  определя със 

заповед на адм.ръководител-председател на ПРС, която натовареност съответства 

на индивидуалните проценти на участие на всеки един магистрат в програмата за 

случайно разпределение на делата „Low choice”, а след 01.10.2015г. и в 
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Централизираната система за случайно разпределение на делата.  Тези 

програмни продукт не  могат да отчетат тежестта на делата, като  разпределя  

количествено по постъпване, общи групи  и докладчици.  Т.е. програмните 

продукти не отчитат реално натовареността на отделните съдии. През  2016г този 

проблем  предстои да бъда решен,   след изработване и въвеждане от ВСС на 

специално приложение към централизираната система за случайно 

разпределение на делата, което да отчита всички данни, свързани с 

натовареността на съдиите, съгласно приетите  с решение по протокол 

№62/16.12.2015г. Правила за оценка на натовареността на съдиите.  До тогава за  

да се постигне  равномерна натовареност между съдиите  по дела  от една правна 

материя, с близка фактическа и правна сложност,  се наложи обособяване на 

отделни видове дела, които са с еднаква или приблизително еднаква сложност и  

тежест.   

 Съгласно заповед на и.ф. административният ръководител-председател на  

ПРС, считано от 01.01.2015г. постъпилите  дела в Районен съд гр.Попово се 

разпределят както следва: Маринела Стефанова-70% от  гражданските дела, 5% от 

наказателните дела и 25% от ч.гр.д. по чл.410 от ГПК  и чл.417 от ГПК;  Явор 

Томов- 80% от   наказателните дела и 20% от ч.гр.д. по чл.410 от ГПК  и чл.417 от 

ГПК;  Поля Павлинова -75% от  гражданските дела и 25% от ч.гр.д. по чл.410  от 

ГПК и чл.417 от ГПК и Хрисимир Пройнов- -55% от  гражданските дела, 15% от 

наказателните дела и 30% от ч.гр.д. по чл.410 от ГПК  и чл.417 от ГПК 

Съгласно Вътрешните правила  за случайно разпределение на делата, по 

дежурство се разпределят –АНД по УБДХ, искания от РП за вземане на 

първоначална мярка неотклонение „задържане под стража”; изменение на взета 

мярка неотклонение „задържане под стража”, бързи и незабавни наказателни 

производства;  разпити, граждански-ч.гр. за издаване на разрешения по СК и др., 

в които  дела участват и всички съдии от ПРС. 

Така въз основа на това разпределение,   разгледани по съдии отделните 

видове дела и индивидуална натовареност на всеки от районните съдии е 

следната:  

Съдия Явор Томов- съдебен състав, работил през целия отчетен период на 

годината, са му  били разпределени за разглеждане общо 272 бр.  дела, от които 

81 ч.гр.дела и 191 бр. наказателни дела. Несвършени в началото на периода са 

били 12 бр.наказателни  дела, или общо дела за разглеждане през годината са 

били 284  дела.  

От тези дела са свършени общо 270 бр. дела. От всички свършени дела 

приключени в 3 – месечен срок са 261бр. Останали несвършени  в края на периода 

общо 14 бр. наказателни дела.  

От приключените от съдия Томов общо 270 бр.дела, по 25 бр.дела 

определенията и решенията /присъдите са били обжалвани.  

През годината са се върнали от по – горна инстанция общо 28 дела, от 

които  по 21 бр. от върнатите дела постановените съдебни актове са  потвърдени 

изцяло (19 решения/присъди и 1 определение и 1 разпореждане), 7 акта са 

отменени изцяло.  
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Личната действителна натовареност на съдия Томов   по отношение на 

делата за разглеждане е   23,66 бр. дела на месец , а тази при свършените дела е 

22,50 бр. дела месечно.  

 

Съдия Поля Павлинова- съдебен състав, работил  през целия отчетен 

период на годината, са й били разпределени за разглеждане общо 242бр.  дела, от 

които 4 бр. наказателни дела и 238 бр. граждански дела. Несвършени в началото 

на периода са били 70 бр. дела, или общо дела за разглеждане през годината-

312бр. От тези дела са свършени общо 265 бр. дела. От всички свършени дела 

приключени в 3 – месечен срок са 240 бр. Останали несвършени   в края на 

периода са 47бр. дела.  

От приключените от  съдия Павлинова общо 265 бр.дела, по 14бр. дела 

определенията и решенията  са били обжалвани.  

През годината са се върнали от по – горна инстанция общо 13 дела, от 

които  по 10 бр. от върнатите дела постановените съдебни актове са  потвърдени 

изцяло (9 решения и 1 определение)  и 3 акта  са изменени .  

Личната действителна натовареност на съдия Павлинова по отношение на 

делата за разглеждане е 26 бр. дела месечно, а тази при свършените дела е 22,08 

бр. дела месечно.  

 

Съдия Хрисимир Пройнов съдебен състав, работил през цялата година, са  

му  били разпределени за разглеждане общо 299бр. дела, от които 229 бр. 

граждански дела и 70бр. наказателни дела. От тези дела са свършени общо 275 бр. 

дела. От всички свършени дела приключени в 3 – месечен срок са 271бр.Останали 

несвършени   в края на периода са 24 бр. дела.  

От приключените от съдия Пройнов  общо 275 бр.дела, по 19бр. дела 

определенията и решенията /присъдите са били обжалвани.  

През годината са се върнали от по – горна инстанция общо 14 дела, от 

които  по 12 бр. от върнатите дела постановените съдебни актове са  потвърдени 

изцяло (8 решения и 4 определение), 1 акт е отменен изцяло (1 определение)  и 1 

акт  е изменени.  

Личната действителна натовареност на съдия Пройнов по отношение на 

делата за разглеждане е 24,92 бр. дела месечно, а тази при свършените дела е 22,92 

бр. дела месечно. 

 

Съдия Маринела Стефанова- съдебен състав, работил през цялата година, 

са  били разпределени за разглеждане общо 288бр. дела, от които 244 бр. 

граждански дела и 44бр. наказателни дела. Несвършени в началото на периода са 

били 62 бр. дела, или общо дела за разглеждане през годината  -350бр. От тези 

дела са свършени общо 313 бр. дела. От всички свършени дела приключени в 3 – 

месечен срок са 289бр Останали несвършени   в края на периода са 37 бр. дела.  

От приключените от  съдия Стефанова  общо 313 бр.дела, по 20бр. дела 

определенията и решенията /присъдите са били обжалвани.  
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През годината са се върнали от по – горна инстанция общо 19 дела, от 

които  по 14 бр. от върнатите дела постановените съдебни актове са  потвърдени 

изцяло (11 решения и 3 определение), 4 акта са изменени и 1 акт е отменен.  

Личната действителна натовареност на съдия Стефанова по отношение на 

делата за разглеждане е 29,16 бр. дела месечно, а тази при свършените дела е 26,08 

бр. дела месечно. 

 

Разликите в  действителния брой на делата за разглеждане между 

различните състави е незначителна, като  това основно се дължи в смяната на 

програмния продукт за разпределение на делата.  Както се посочи и по-горе в 

доклада, от 01.10.2015г. бе внедрена нова централизирана система за 

разпределение на делата,  която система  започна  наново разпределение на 

делата, без  да отчита извършеното  до този момент разпределение. Въпреки това 

може да се направи извод, че  предприетата в началото  на отчетната година 

мярка,  всички съдии да участват в разпределението и разглеждането на дела с 

най-голям брой-заповедните производства даде своя резултат, и през годината се 

получи приблизително еднаква натовареност на отделните съдебни състави. По 

този начин се преодоля  установилата се през последните години тенденция в 

съда  гражданските състави да са в пъти повече натоварени от наказателните 

съдии, каквато беше и целта на тази мярка. 

 

7. Резултати от проверки на Инспектората към ВСС и Окръжен съд-

гр.Търговище. 

   През 2015г.  в Районен съд попово не са извършвани проверки от 

Инспектората към ВСС. 

  В изпълнение на заповед № 46/04.11.2015г.г. на административният 

ръководител-председател на Окръжен съд гр.Търговище, бе извършена ревизия, 

както на гражданските дела, така и  на наказателните дела в ПРС, за периода от 

01.01.2015г. до 31.10.2015г.  като са  изготвени два доклада, касаещи съотв. 

наказателни и граждански дела,  

В  изготвеният доклад касаещ  гражданските дела в ПРС са направени 

изводи, че в Поповски районен съд е създадена отлична организация по 

разпределение и администрирането на делата, при спазване на  законовите 

изисквания  и вътрешни актове-заповеди и правила за това.  Съответните 

деловодни книги се водят съобразно с изискванията на ПАС и на утвърдените 

Вътрешни правила. Насрочването на делата за съдебни заседания е в разумни 

срокове.  Намалял е процента на отложените спрямо разгледаните дела, в 

сравнение с предходния ревизиран период. Дадена е препоръка  да се подобри 

организацията на работа по делата във връзка с назначаването на съдебните 

експертизи и тяхното своевременно представяне, своевременното събиране на 

доказателства и използване на лостовете ГПК за дисциплиниране на страните и 

вещите лица в процеса. Констатирано е, че е намалял броя на отменените 

съдебни актове, което съпоставено с броя на разгледаните и приключили дела 

дава основание за извод за добра професионална подготовка на съдиите и много 
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добро качество на съдебните актове. Общият извод от извършената проверка е, че 

работата на съдии и съдебни служители от РС-Попово е много добра. 

По отношение на наказателните дела, в изготвеният доклад е отразено, че 

всички наказателни дела се разпределят съобразно утвърдените от Председателя 

вътрешни правила за случайно разпределение на делата без изключения. 

Насрочват от съдията -докладчик с разпореждане, при спазване правилата на 

чл.248 и в сроковете по чл.252 от НПК. Подобрили са се показателите за бързина 

при разглеждане на всички видове дела.Подобрила се е предварителната 

подготовка по делата, като съдиите осъществяват правомощията си по 

дисциплиниране на страните в процеса, използвайки лостовете на НПК. 

Администрирането от страна на председателя на съда е много добро. Изготвени 

са заповеди, регламентиращи изцяло работата на администрацията и съдиите, 

като същите се спазват точно. Общият извод  от извършената проверка по 

наказателни дела е че   работата  на съдиите и съдебните служители  от РС-

Попово е отлична. 

 

            ІV. Граждански дела. 

 През 2015г. в  Районен съд Попово са постъпили общо 792 граждански 

дела, от които 25бр.дела получени по подсъдност. За сравнение през 2014г.  са 

постъпили 914 дела, през  2013 г. са постъпили 845 дела, за 2012 г. са постъпили  са 

общо 1000 дела.   Или  налице е намаление на постъпилите граждански дела  през 

тази отчетна година. 

Останали несвършени в началото на периода са били 132 дела, при  116 

бр.дела за 2014г., 141 бр. дела за 2013г. и 121 бр. дела за 2012г., а в края 

несвършените дела са  103 бр. дела при 132 дела за 2014г., 116 дела за 2013г. и 142 

дела за 2012г. 

Общо за разглеждане гражданските дела през годината са  били 924 дела, 

при  1030 дела за 2013г., 986 за 2013г. и 1121 дела за 2012г. 

От всички дела 242 са граждански дела по общия ред, 17 дела са бързи 

производства по чл. 310 от ГПК,  2  административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ , 

100 частни граждански дела, 407 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 99 дела от и 

срещу търговци и 57 броя други граждански дела. 

В предходната 2014г. от всички  за разглеждане дела 260 са граждански дела 

по общия ред, 16 дела са бързи производства по чл. 310 от ГПК,  няма постъпили 

административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ , 156 частни граждански дела, 449 

дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 63 дела от и срещу търговци и 84 броя други 

граждански дела  

За  2013г. от всички  за разглеждане дела 303 са граждански дела по общия 

ред, 18 дела са бързи производства по чл. 310 от ГПК, 2 административни дела по 

ЗСПЗЗ, 134 частни граждански дела, 396 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 42 дела 

от и срещу търговци и 91 броя други граждански дела. 

За 2012г.  е имало за разглеждане 279 са граждански дела по общия ред, 15 

дела са бързи производства по чл. 310 от ГПК, 32 административни дела по 
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ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, 128 частни граждански дела, 497 дела по чл. 410 и чл. 417 от 

ГПК, 85 дела от и срещу търговци и  85броя други граждански дела. 

 От изложеното по-горе може да се направи извод  за намаляване   на  

гражданските дела по общия исков ред,  както и дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, в 

сравнение с миналия отчетен период, като са се увеличили частно гражданските 

дела, както и  делата от  и срещу търговци. 

Постъплението на отделните видове дела през последните  години е както 

следва: 

 

ВИДОВЕ  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 дела 

за 

разгле

ждане                                

2012 г. 

 дела 

за 

разгле

ждане                                

2013 г. 

 дела 

за 

разгле

ждане                                

2014 г. 

 дела 

за 

разгле

ждане                                

2015 г. 

ИСКОВЕ ПО СК 119 136 140 137 

в т.ч. развод и недействителност на брака 47 43 39 42 

        развод по взаимно съгласие 21 25 34 28 

        издръжка 16 18 16 14 

        изменение на издръжка 16 14 11 14 

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 143 114 91 112 

в т.ч.:за непозв. увреждане и дела от и с/у 

търговци  134 99 75 99 

ВЕЩНИ ИСКОВЕ 28 49 55 33 

     в т.ч.   по ЗСПЗЗ 0 1 1 0 

ДЕЛБИ 36 46 37 38 

ИСКОВЕ ПО КТ 53 18 17 38 

     в т.ч. за обезщетение по чл. 200 КТ 42 14 10 14 

     за отмяна на уволнение 1 2 1 0 

ДРУГИ ДЕЛА 213 225 241 157 

в т.ч. по Закона срещу домашното насилие 25 25 17 7 

по Закона за защита срещу дискриминацията 1 0 0 0 

по чл.26-ти от Закона за закрила на детето 38 33 48 32 

по чл.30-ти от Закона за закрила на детето 12 24 9 4 

ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 32 2 0 2 

Дела по чл.410 и чл. 417 ГПК и Закона за 

кредитн.и-ии 497 396 449 407 

ВСИЧКО:     1121 986 1030 924 

 

  При сравнителен анализ на  разгледаните през четирите  години дела  се 

налага извода, че  гражданските дела  образувани по СК  и делбите са запазили 

своя брой. Увеличение се наблюдава при постъплението на облигационните 

искове, както и исковете по КТ.  Намаление в постъпление на дела се наблюдава  

при  вещните искове,  категорията други дела и  заповедните производства. 
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   Въпреки намалението им отново най - голям дял от постъпилите дела са  

ч.гр.д. образувани  по чл. 410 и чл. 417 от ГПК -407 броя, или 51,39 % от общият 

брой  новообразувани граждански дела. 

           Свършените граждански дела са общо 821 бр. от всичко за разглеждане, или 

88,85% , който показател е  леко увеличен, в сравнение с предходни години. От 

тези свършени дела, с акт по същество са приключили  732 дела,  а прекратени са 

89 бр.делата, от които по спогодба са прекратени 15 дела,  прекратените 

производства по други причини са 74 дела. 

 В сравнение с предходната 2014г. свършените граждански дела са общо 898 

бр. дела,  от които  с акт по същество са приключили  833 дела,  по спогодба са 

прекратени  са били 22 дела,  прекратените производства по други причини са 

били  43 дела. 

 През  2013г. свършените през отчетния период граждански дела са общо 

870. От тях 793 дела са решени с акт по същество, 16 дела са прекратени по 

спогодба и 61 дела са прекратени на други основания. 

 През 2012 г. свършените граждански дела са общо 979. От тях 898 дела са 

решени с акт по същество, 14 дела са прекратени по спогодба и 67 дела са 

прекратени на други  основания. 

От всички свършени  821 граждански дела за 2015г. в тримесечен срок са 

решени 769 дела, което представлява 94% от свършените дела. За предходните 

години  това съотношение е било 93% за 2014г.,  90% за 2013г.  и 88% за 2012г. 

Увеличени  са и броят на решените в тримесечен срок граждански дела по общия 

ред, които са 83 % от общият им брой, при 76% за 2014г.,   72% за 2013г. и 56% за 

2012г. 

 При сравнителен анализ на тези данни  се налага извода, с всяка изминала 

отчетна година този показател  се  подобрява и  голяма част от гражданските дела 

приключва в тримесечен срок.  С основание   този изключително добър показател  

може да се отнесе  към професионализма и  работата на съдиите, разглеждащи 

граждански дела,  както и към умението им  да организират и  извършват 

предварителна подготовка за разглеждане на делата. 

Проверката на разгледаните дела над 3 месечен срок показва, че причините 

за  това са изцяло обективни и извън волята на съда. Голяма част от нерешените в 

3-месечен срок граждански дела,  са  дела образувани по искове за непозволено 

увреждане, вещни дела и др., които дела  в повечето случаи  са с  правна и 

фактическа сложност   приключват  до 6 месеца, който срок за подобен вид дела  

не е голям срок, имайки предвид, че се налага за пълно  и правилно изясняване на 

делото да се събират  множество доказателства, което е  и причина за 

разглеждането им над този 3-месечен срок.Не бе значение е и обстоятелството, че 

част от тези дела са и делби, които дела, предвид характера на производството, 

което протича в две фази не могат приключат в този срок. 

 Друга основна причина за разглеждане на делата извън  този срок е 

свързана с вещи лица. Сериозен проблем за  съда от години  е определяне на 

вещи лица, тъй като в  одобрения списък за вещи лица за съдебен район 

Търговище липсват специалисти, или по една специалност има само едно вещо 
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лице, което налага да се  определят вещи лица от други съдебни райони.  Не без 

значение  за по-дългото разглеждане на делата,  е и обстоятелството, че вещи 

лица, вкл. и  от гр.Търговище отказват да  извършват експертизи,  по причина, че 

са служебно, или лично ангажирани.  Не са малко и случаите, при които се 

налага изготвяне на допълнителни експертизи, или събиране на доказателства, с 

цел  пълно изясняване на делата от фактическа страна. Тук следва да се отбележи 

и предвидената в закона възможност на страните да уточнят допълнително 

претенциите си в заседанието, в което се прави доклад на делото, и в което се 

указва тежестта на доказване в процеса, като в тази връзка се ангажират и 

доказателства, която възможност  не е изключение, особено при неясни  и 

непрецизни искания и възражения на страните по делото. 

Общия брой насрочвания на граждански дела в открито съдебно заседание 

за 2015г. е 418, а броят на отлагания на дела в открито заседание е 142, от които 92 

в първото по делото заседание, т. е. 88 % от делата, насрочени в открито съдебно 

заседание, са приключили в първото по делото заседание. 

За сравнение  през 2014г. общия брой насрочвания на граждански дела в 

открито съдебно заседание за бил 397, а броят на отлагания на дела в открито 

заседание е 132, от които 81 в първото по делото заседание, т. е. 79,60 % от делата, 

насрочени в открито съдебно заседание, са приключили в първото по делото 

заседание. Приключилите дела в първото по делото  съдебно заседание през  

2013г.  са  били  88,38%, а за 2012г.  са   били 76,33%. 

 От тези данни може да се направи извод, че се  увеличава процента на 

делата приключили в първото съдебно заседание, съотв. намалява процента на 

отложените дела. Причините за отлагане на делата след първо заседание са 

идентични, с тези които се изложиха  по-горе  в доклада- промененото 

съотношение на видове дела,  които предполагат събиране на достатъчно 

доказателства за постановяване на  правилен и законосъобразен съдебен акт. Най-

честите причини за отлагане на дела са нередовно призоваване на страните,  

назначаване на експертизи и допълнителни такива, представяне на писмени 

доказателства, за разпит на свидетели . 

През отчетния период и както вече се посочи по-горе в доклада от 

свършените 821 бр. гр.дела, са били обжалвани 47 бр. от тях, или 5,72%,  като за 

сравнение този процент  е   бил  6,79%  през 2014г., 5.51 %,  през 2013г. и 9.09% 

през 2012г.  Резултатите в края на годината  са за  42 бр. гр.д., по които има 

произнасяне от въззивна или касационна инстанция, като само решението по 1 

дело е било отменено изцяло, което е отличен атестат за работата на 

гражданските състави. 

  Съдебните актове по делата се изготвят в законоустановените срокове. През  

2015г.  няма  постановени решения, след инструктивният срок по чл.235, ал.5 от 

ГПК. 

В заключение може да каже, че работата по гражданските дела за поредна 

година  е отлична. Подобрени  са  показателите бързина и отлагане на делата. 

Запазено е качеството на постановените актове, което дава основание да се даде 

отлична оценка на магистратите разглеждащи граждански дела. 
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          V.Наказателни дела  

Общият брой на постъпилите в Районен съд Попово  наказателни дела за  

2015г.  е 309 бр., като за 2014 г.  са били 298бр., за 2013г., броят им е бил 357 броя, а  

за 2012г.-429 броя.  

Постъпилите общо  наказателни дела се делят по видове както следва: 

 

Видове 

наказателни 

дела 

Брой дела 

през 2012г. 

Брой дела  

през 2013г 

Брой дела 

през 2014г 

Брой дела през 

2015г 

Наказателни 

дела от общ 

характер 

110 броя 104 броя 94 брой 87 броя 

Наказателни 

частен 

характер дела 

11 броя 12 броя  6 броя  6 броя 

Дела по 

чл.78а от НК 

20 броя 12 броя 12 броя 15 броя 

Частни 

наказателни 

дела 

84 броя 88 броя 63 броя 111 броя 

ЧНД-Разпити 57 броя 55 броя 37 броя 23 броя 

Администрат

ивно 

наказателен 

характер дела 

147 броя 86 броя 86 броя 67 броя 

Всичко 429 броя 357 броя 298 броя 309 броя 

 

   Като общ брой  постъплението на  наказателните дела  през 2015г.  е 

увеличено,  което се дължи на постъпилите през годината ЧНД, което увеличение 

е почти двойно с предходната отчетна година. При останалите видове 

наказателни дела се наблюдава намаление при постъплението им, като най-

чувствително е намалението при ЧНД-разпити и НАХД, образувани по жалби по 

ЗАНН.  

Намаляването на броя постъпили дела от ОХ е  с 7 броя дела по-малко от 

предходната година. Като  тенденция през  последните четири годините,  се 

установи  намалението на постъпленията на НОХД-та в съда. Някакви конкретни 

причини за намаляване на постъпленията на този вид дела трудно могат да бъдат 

посочени. Това намаление може да се обясни както с подобрена работа на РП 

Попово, свързана със стремежа до съдебна фаза да достигат единствено дела с 

фактическа и правна сложност,  така  и  с това, че по отношение на престъпните 

деяния, които разкриват по-ниска степен на обществена опасност,  се използват 

други способи за приключване на делата. Други съществени обществени 

промени, които да обусловят намаляването на постъпващите наказателни дела  
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през годините, е  увеличеният брой на мигриращите българи, в т.ч. и на 

обвиняеми или заподозрени лица, което на практика възпрепятства  или 

значителна забавя реализиране на наказателна отговорност спрямо тях.  За 

поредна година значително  намаляват и ЧНД-разпити, който способ за 

приобщаване на доказателства в досъдебното производство е силно пренебрегнат 

и подценен, след извършените промени в НПК през 2010г.  

При постъпленията на НЧХД се наблюдава устойчивост, в сравнение с 

предходната  отчетна година. Сравнителна устойчивост има и при  НАХД, 

образувани по чл.78а от НК, тъй като увеличението им от предходната година е 

само с 3 дела  повече. 

Намаление  има и при постъпленията на НАХД, които  през предходния 

период са били 86бр., а през тази отчетна година са едва 67 броя. Като причина за 

намаляващите  в съда  НАХД  през последните няколко години е настъпилата 

промяната в структурите на държавните органи, осъществяващи контрол по 

спазване на законодателството в страната, тъй като голяма част от тези органи, 

които са и административно наказващи са съсредоточени в областните центрове 

на страната, а гр.Попово не е такъв център. 

 От вида постъпили за разглеждане АНХД традиционно най-висок е 

процента на делата свързани с нарушения по Закона за движение по пътищата – 

25 броя, а  по делата  по УБДХ  се наблюдава намаление от 20 през 2014г. на 8 през 

2015г.  От всичко свършени дела потвърдените  НП  са по 16 бр. дела, изменени са  

по 6 броя дела,    отменените НП са 37 на брой.  

      Най-чувствително увеличение през годината има при постъпленията при 

ЧНД, от 63 бр. за 2014г. на 111 бр. през 2015г.  Най-голям брой от тях дела са НЧД  

в  графа „други” -58 бр., следвани от ЧНД от досъдебното производство-50 бр., 

принудителните медицински мерки  от ЗЗ-15 бр.,   кумулациите -8 бр. и 3 бр. 

ЧНД за  реабилитация по чл.85-88а от НК. Както вече бе посочено в доклада това 

увеличение основно се  дължи на  образуваните  ЧНД по чл.159а от НПК, след 

извършените законодателни промени в НПК, обн.ДВ бр.24 от 31.03.2015г. 

Останали висящи в началото на отчетния период са били 12 броя дела, при 

19 броя дела за 2014г.,  20 бр. за 2013 г. и 37 бр. за 2012 г. Общо висящите 

наказателни дела в края на периода са били 19 бр.,  при 13 бр. за 2014г., 19 бр. 

висящи за 2013 г. и 20 бр. за 2012г.  

` Общо за разглеждане наказателни дела през годината са били 321 дела,  

при 317 дела за 2014г.,  377 дела  за 2013г. и 466 дела през 2012г. 

           Свършените наказателни  дела са общо 302 бр. от всичко за разглеждане, 

или 94,08% - показател идентичен с предходните две години.  

От тези свършени дела, с акт по същество са приключили 245 дела,  

прекратени са 57 бр. дела, от които по споразумение по чл.382 от НПК са 

приключили 34 дела, три дела са върнати за доразследване и 20бр.дела са 

прекратени поради други причини. 

  В сравнение с предходната 2014г. свършените дела са били  304 бр., от които  

с акт по същество са приключили 237 дела,  а по споразумение по чл.382 от НПК 

са приключили 64 дела. 



 26 

В сравнение с предходната 2013г. свършените през отчетния период 

наказателни дела са общо 358. От тях 292 дела са решени с акт по същество, 37 

дела са прекратени по   споразумение по чл.382 от НПК, 5 дела са върнати за 

доразследване и 24 дела са прекратени по други причини. 

През 2012 г. свършените наказателни  дела са общо 446бр. От тях 354 дела 

са решени с акт по същество, 44 дела са прекратени по  споразумение по чл.382 от 

НПК, 2 дела са върнати за доразследване и 35 дела са прекратени по други 

причини. 

От справка  VІ от отчета за   наказателни дела се установява, че от  всички 

свършени дела  43 бр. дела са били по реда на глава ХІV от НПК- „ Бързи 

производства”, 8 бр. дела са били  реда на глава ХХV от НПК-„Незабавни 

производства”,а  по 19 бр. дела са проведени „Съкратени съдебни следствия” по 

реда на глава ХХVІІ от НПК. 

За сравнение с предходната отчетна година, броят на бързите производства 

е бил 61 бр.дела, незабавните производства са били 2 бр., а съкратено съдебно 

следствие е проведено по 11 бр.дела  

Анализът на тези цифри сочи, че  в сравнение с предходната година е 

намалял броят на делата, приключващи със споразумение по чл.382 от НПК и 

прекратени по други причини.   Запазен е относителният брой на решените дела 

с акт по същество и броят на  делата, които са върнати за доразследване. 

Увеличение се наблюдава при делата, разгледани като „Незабавни производства”, 

както и  делата, които са приключили по  реда на глава ХХVІІ от НПК 

От всички свършени  302 наказателни  дела за 2015г. в тримесечен срок са 

решени 292 дела, което представлява 97% от свършените дела От всички 

свършени 304 наказателни  дела за 2014г. в тримесечен срок са решени 299 дела, 

което представлява 98% от свършените дела. За предходните години  това 

съотношение е било  98% за 2014г. и 96% , както за 2013г., така и  за 2012г.  

Както за гражданските , така и за наказателните дела   този изключително 

добър показател  може да се отнесе  към  високият професионализъм на съдиите,   

както и към умението им  да организират и  извършват добра предварителна 

подготовка за разглеждане на делата  . 

           Проверката на отложените дела показва, че причините за отлаганията са 

изцяло по обективни и извън волята на съда. Причините за забавяне на 

производствата по НОХД, НЧХД и НАХД   през тази отчетна година са сходни с 

тези от предходната  година, и това са най-често  неявяване на подсъдими при 

изискване за задължителното им присъствие в с.з.; отлагания поради неявяване 

на свидетели;  отлагания поради ангажираност на защитниците по други дела и 

отлагане на делата по искане за събиране на доказателства. 

Отложените НОХД съставляват  20.18 % от насрочените дела от този вид,  

тъй като само 22 НОХД от общо насрочените 109 броя дела от този вид са били 

отложени.  Традиционно по-висок е процента на отложените дела спрямо 

насрочените при НЧХД и това е така с оглед на това производство. Отложените 

НЧХД и през отчетната година съставляват 61,54 % от насрочените дела от този 

вид. Причините за това са не представяне при образуване на делата всички 
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доказателства, като в процеса на разглеждане на делото се налага отлагане за 

събиране и представяне на доказателства, призоваване или довеждане на 

свидетели, назначаване на експертизи. Независимо от сравнително големия брой 

отлагания,   повече от половината от този вид дела са приключили в рамките на 

тримесечния срок. 

          През отчетният период и както вече се посочи по-горе в доклада от 

свършените  302бр. наказателни дела, са били обжалвани 33 бр. от тях, или  

10,93% като за сравнение този проценти за 2014 г. е бил 17,10%, през 2013г. е бил    

10,89 %  и 20,85% през 2012 г.  Резултатите в края на годината  има  за  39 бр. дела, 

по които има произнасяне от въззивна или касационна инстанция, като само 

решенията/ присъди  по 7 дела  са били отменени изцяло, което е отличен атестат 

за работата на наказателните състави. 

Съдебните актове по делата се изготвят в законоустановените срокове. 

В заключение може да каже, че работата по наказателните дела е отлична. 

Постигнатите изключително добри резултати по отношение на бързина и 

срочност на разглеждане и решаване на делата,  са запазени и през настоящата 

отчетна година, което дава основание да се даде отлична оценка на магистратите 

разглеждащи наказателни дела. 

 

            VІІ. Структура на наказателната престъпност.    

            1. Видове и брой дела по глави от НК 

            По глава ІІ от НК-Престъпления против личността на гражданите. През 

годината от този вид  са били новообразувани 3 бр. НОХД,   толкова са били и  за 

разглеждане. От тях са  свършени  3 дела, от които 1 бр. с акт по същество-

присъда и 2 бр. свършени със споразумение по чл.381-384 от НПК. Съдените лица 

по тях са били 3, на две от които е наложено наказание ЛОС до 3г. условно и  на 1 

лице е наложено наказание  пробация. 

            По Глава ІІІ от НК - Престъпления против правата на гражданите. 

Новообразувани през годината  са 2 бр.дела, като  няма останали несвършени от 

предходен период.  Свършените от този вид дела са били 2 бр.,  от които 1 бр. с 

акт по същество-присъда и 1 бр. свършени със споразумение по чл.381-384 от 

НПК. Съдените лица по тях са били 2,   които са били осъдени, като им е 

наложено наказание  ЛОС до 3г. условно. 

            По Глава ІV от НК - Престъпления против брака, семейството и младежта. 

През 2015г. са постъпили 2 бр. НОХД от този вид, като от предходен период  е 

имало 1  несвършено дела, или общо за разглеждане са били 3 бр.,от които 

свършени са  3  бр. от свършените от този вид дела  с акт по същество-присъда са 

приключили 2бр.дела,  и  1 бр.  е  свършило със споразумение по чл.381-384 от 

НПК. Съдените лица по тях са били 3,  2 от които са осъдени, а едно  лице  не е 

наказано, на осн. чл.183, ал.3 от НК. На едно от лицата е наложено условно  

наказание ЛОС, а на другото  е наложено наказание пробация. 

            По Глава V от НК - Престъпления против собствеността. За такива 

престъпления   новообразувани дела през 2015г.  в съда  са 24 бр., в т.ч. 20бр.  за 

кражби, 2 бр. за  присвояване, 1 дело  измама и 1 дело за  документна измама. 
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Три  от образуваните дела са  останали несвършени от предходен период, толкова 

са останали несвършени и в края на периода. Общо за разглеждане по Глава V от 

НК през 2015г. са били  27 бр. НОХД.  От тях свършени са  24 бр. , от които 17 бр. с 

присъди, 5 бр. със споразумение по чл.381-384 от НПК и 2 бр. са прекратени 

поради други причини. Съдени са били 33 лица, в т.ч. 2 непълнолетни и  1 лице е 

било оправдано.  На 16 осъдени  лица е наложено наказание ЛОС до 3г., в т.ч. 9 са 

били с условна присъда,  на 3 лица е наложена глоба, 4 лица са наказани с 

пробация . 

            По Глава VІ от НК - Престъпления против стопанството.През отчетната 

година  са постъпили  от този вид 5 бр. НОХД,   не е имало несвършено от 

предходен период, поради което са били 5 бр. за разглеждане. В края на годината 

с акт по същество са били свършени 5 бр. от тези дела, като три от тях са 

приключили с присъди и 2 бр. дела са  приключили със споразумение. Съдените 

лица са били 5, като всички те са осъдени, като на двама от тях е наложено 

наказание ЛОС до 3г., в т.ч. на 1 лице е с  условна присъда, а 3 лица са с наложено 

наказание пробация. 

            По Глава VІІ от НК - Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната система – не са постъпвали дела за 2015 г., както и няма останали 

несвършени от предходен период. 

            По Глава VІІІ  от НК - Престъпления против дейността на държавни 

органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – не 

са постъпвали дела за 2015г.,както и няма останали несвършени от предходен 

период. 

            По Глава ІХ от НК - Документни престъпления. За документни 

престъпления новообразуваните в ПРС  дела са 4 броя, толкова са били и общо за 

разглеждане през периода. В края на периода всички дела са били свършени,  

като е 1 дело е решено с акт по същество, 2 дела са решени със споразумения, а 1 

дело е прекратено поради други причини. Съдените лица са 3, колкото са и 

осъдените лица. На 2 от тях е наложено е наложено наказание ЛОС до 3г.,  в т.ч. 

на 1 лице е с  условна присъда, а  на  лица  е  наложено наказание пробация. 

            По Глава Х от НК - Престъпления против реда и общественото 

спокойствие. Новопостъпили  са 2 дела, няма останали за разглеждане от 

предходен период. Същите са свършени в края на годината, като и двете са 

приключили по реда на чл.381-384 от НПК. Съдени са 2 лица,  колкото са и  

осъдените, като  на едното лице е наложено ефективно  наказание ЛОС, а на 

другото лице е наложено наказание пробация. 

            По Глава ХІ  от НК - Общоопасни престъпления. Постъпили са 45 бр. дела,  

няма останали несвършени от предходен период, или общо за разглеждане са 

били 45 бр. дела.  От тях  40 бр. са  за престъпления по транспорта- по чл. 343б от 

НК,  като за престъпления, свързани с наркотични вещества по чл. 354, 354а и 354в 

от НК е образувано едно дела. От всичко дела за разглеждане от този вид, 

приключили в края на годината са 45 бр.дела, от които с акт по същество 25 бр., а 

20 дела са прекратени в т.ч.  19 са приключили със споразумение.  Съдени по тях 

са били 45 лица,  от които 41 лица са осъдени в т.ч. едно лице е непълнолетно. На 
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28 от лицата е наложена наказание ЛОС, в т.ч.  25 лица са били с условни 

присъди, а на 13 лица е наложено наказание пробация. 

            По Глава ХІІ НК, по Глава ХІІІ НК и по Глава ХІV от НК няма образувани 

дела доколкото същите не са родово подсъдни на районен съд. 

            Разпределението на разгледаните наказателни дела от общ характер по 

брой и видове престъпления по НК в сравнение с предходните години, е дадено в 

табличен вид в долната таблица: 

 

Глава от НК 

 

 Дела през 

2012г. 

Дела през 

2013г. 

Дела през 

2014г. 

Дела през 

2015г. 

Гл.ІІ-П-я п/в личността 5 7 4 3 

Гл.ІІІ-П-я п/в правата 

на гражданите 

0 0 1 2 

Гл.ІV-П-я  п/в брака, с-

вото   и  младежта 

0 0 4 3 

Гл.V П-я п/в 

собствеността 

56 45 35 27 

Гл.VІ П-я п/в 

стопанството 

9 10 11 5 

Гл.VІІ П-я п/в фин., 

дан. и осиг. системи 

1 0 0 0 

Гл.VІІІ П-я п/в 

дейността на  държ. 

органи, общ.орган. 

2 1 0 0 

Гл. ІХ-Докум. п-я  3 2 2 4 

Гл.Х П-я п/в реда и 

общ.спокойствие 

 3 1 2 2 

Гл.ХІ Общо опасни  п-я  40 40 37 45 

Общо  119 106 94 91 

 

            Наказателните дела от частен характер образувани през отчетния период 

са 6 бр., а 2 бр. са били останали от предходен период, или общо 8 бр. за 

разглеждане. Свършени от този вид са 7 бр. дела, а  1 дело е останало несвършено 

в края на периода.Съдените лица по тях са били 10, като 5 лица от тях са 

оправдани. 

            По чл. 78а от НК са образувани през годината 15 бр. дела, като всички те са 

приключени в края на отчетния период. От приключилите дела  с акт по 

същество са свършили 14 бр.дела, а едно дело е прекратено. Съдените лица са 

били 15, от които са налице данни за 12 осъдено, в това число едно непълнолетно. 

Видно от  изложените данни  най - голям брой дела  през  отчетната година 

са разглеждани за общоопасни престъпления, като преимуществено тези дела са 

били  за престъпления по чл. 343б от НК - управление на МПС след употреба на 

алкохол.  Следва да се отбележи, че тези дела значително са се увеличили в 

сравнение с предходна година. За разлика  от тях  престъпленията против 

собствеността са  по-малко,  в сравнение с предходен период, и заемат второ 

място по постъпления след общоопасните престъпления. Традиционно в тази 
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група най-много са дела образувани за престъпления - кражба по чл. 194 - 197 от 

НК. Намалял е и броя на делата за престъпление против стопанството, които 

преимуществено са по чл. 234 от НК - акцизни стоки без бандерол, цигари и 

алкохол. За разлика от  тази група „документните престъпления”  са се 

увеличили. Относителна устойчивост запазват делата за престъпления против 

реда и общественото спокойствие престъпления против брака, семейството и 

младежта, престъпления против правата на гражданите, както и престъпленията 

против личността. 

Общият  брой  съдени лица е бил 126, от тях оправдани са били 10, а 93 

лица са били осъдени за престъпления от общ характер, в т.ч. 4 лица са били 

непълнолетни. От тях 53 лица са с наложени наказания „Лишаване от свобода”, 

от които 41 лица са условно осъдени,  и за 12 лица е постановено  ефективно  

изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода”. На 23 лица е наложено 

наказание „Пробация”,  с различни по вид пробационни мерки и на 15 лица е 

наложено наказание „глоба”. 

 

            2. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

прокурорски актове. Брой и причини за оправдателни присъди.  

За отчетната година са разгледани общо 91 броя НОХД.  

Общия брой съдени лица за престъпления от общ характер през 2015г. е 96,  

от тях 82 лица са осъдени и   1 лице е оправдано . От тези лица 54 са с наложени 

наказания „Лишаване от свобода”, като 42 лица са  условно осъдени. На 24 лица е 

наложено наказание „Пробация”, а на 3 лица е наложено наказание „глоба”. 

От внесените общо обвинителни актове и образувани НОХД, през 2015г. 

има постановена  оправдателна присъда по НОХД №56/2015г. на ПРС. 

Подсъдимият по делото е бил признат за невиновен  в извършено престъпление 

по чл.194 от НК, поради липса на доказателства за извършено престъпление. Така 

постановената присъда е била протестирана от РП-Попово, и с  Решение от 

17.07.2015г. по ВНОХД № 112/2015г. по описа на ТОС, присъдата  е отменена,  и 

делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав.  

 Внесените от прокуратурата  предложения по реда на чл.78 А от НК-са  

били общо 15 бр., спрямо 15 лица. От тях на 11 лица е наложено 

административно наказание, като едно лице  е оправдано. Това е обвиняемото 

лице по НАХД №227/2015г.,  като същото е оправдано, поради липсата на 

доказателства за това, че обвиняемата е осъществила от обективна и субективна 

страна състава на престъплението по чл.182, ал.2 от НК. Това решение е 

протестирано от РП-Попово, като все още няма резултат от  обжалването на акта. 

 Постановени са също така и 5 оправдателни присъди по НЧХД, от общо за 

разглеждане от този вид 8 дела, по които са оправдани 5 лица. От тези пет 

присъди само една е обжалвана- тази по НЧХД №33/2015г., като същата е 

потвърдена от Окръжен съд гр.Търговище. Причините за постановяване на 

оправдателни присъди по този вид дела, могат да се изведат от характера на 

самото производство, което започва по тъжба на пострадало лице. Често в тези 

производства както тъжителите, така и  подсъдимите се явяват без защитници и 
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повереници.  Повдигат се обвинения без каквито и да са доказателства относно 

авторството на деянието или липсват част от обективните или субективни 

признаци на престъплението, което води и до оправдаване на подведените под 

отговорност лица.  
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            3. Наказателни дела със значим обществен интерес. 

            От 2008 год. с Решение на ВСС започна ежемесечно отчитане на делата с 

особен обществен интерес – организирана престъпност, корупционни 

престъпления, изпиране на пари, престъпления, свързани с фондовете на ЕС, 

такива за деяния извършени от народни представители, магистрати, членове на 

МС и други лица, заемащи ръководни обществени и държавни длъжности, 

данъчни престъпления, престъпления свършени с изготвяне, прокарване в 

обръщение и използване на неистински и преправени парични знаци и кредитни 

карти, престъпления с предмет – наркотични вещества и такива за незаконен 

трафик на хора. Както  през предходни години, така и през отчетната 2015г. в 
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Районен съд гр.Попово  не са постъпвали за разглеждане такива дела, като 

въпреки това в изпълнение на указанията на ВСС е създадена организация за 

допълнително отчитане на образуването и движението на такъв род дела като е 

утвърден регистър, и се изготвят ежемесечни справки.       

 

VІІІ. Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр.Попово. 

През 2015г. в Съдебно изпълнителна служба при РС-Попово са работили 

един  държавен съдебен изпълнител и двама съдебни деловодители. 

            През 2015г. в службата са постъпили 145бр. изпълнителни дела, при 

108бр.изпълнителни дела за 2014г., 169 бр. изпълнителни дела  и 121 бр. за 2012г. 

Несвършени от 954бр.дела,  предходен период са  били 809бр.. дела. Общо за 

разглеждане  през  2015 са били при  940 бр. дела за 2014г.,   1012 бр. за 2013г. и 943 

бр. дела за 2012г. 

Новопостъпилите изпълнителни дела през годината  се разпределят, 

както следва:в полза на държавата - 5 бр.; в полза на банки и кредитни 

институции - 8бр.;  в полза на търговци – 2 бр.; на други ЮЛ - 51 бр.; издръжки - 

27 бр.; трудови спорове - 0 бр.; други в полза на граждани -50 бр.; за предаване на 

дете -1 бр. и обезпечителни мерки -1 бр. 

За 2014г. постъпилите изпълнителни дела се разпределят, както следва:в 

полза на държавата - 2 бр.; в полза на банки и кредитни институции - 13бр.;  в 

полза на търговци - 3 бр.; на други ЮЛ - 30 бр.; издръжки - 23 бр.; трудови 

спорове - 6 бр.; други в полза на граждани - 23 бр.; за предаване на дете - 2 бр. и 

обезпечителни мерки - 6 бр. 

За 2013г.  разпределението на делата е било  както следва: в  полза на 

държавата - 2 бр.;  в полза на банки и кредитни институции - 21бр.; търговци - 1 

бр.; други ЮЛ - 30 бр.; издръжки - 23 бр.; трудови спорове – 32 бр.; други в полза 

на граждани - 37 бр.; предаване на дете - 1 бр. и обезпечителни мерки - 1 бр. 

За 2012г. делата са били разпределени  по видове както следва: в  полза на 

държавата - 16 бр.;  в полза на банки и кредитни институции -13бр.; търговци - 4 

бр.; други ЮЛ - 38 бр.; издръжки - 27 бр.; трудови спорове – 3 бр.; други в полза на 

граждани - 12 бр.; предаване на дете - 4 бр. и обезпечителни мерки - 4 бр. 

 

Видове изп.дела 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

В полза на 

държавата 

16 бр. 2 бр. 2 бр. 5 бр. 

В полза на 

банки и кр.инс. 

13 бр. 21 бр. 13 бр. 8 бр. 

В полза на 

търговци 

4 бр. 1 бр. 3 бр. 2 бр. 

Други ЮЛ 38 бр. 30 бр. 30 бр. 51 бр. 

Издръжки 27 бр. 23 бр. 23 бр. 27 бр. 

Трудови 

спорове 

3 бр. 32 бр. 6 бр. 0 бр. 

Други в полза 12 бр. 37 бр. 23 бр. 50 бр. 
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на граждани 

Предаване на 

дете 

4 бр. 1 бр. 2 бр. 1 бр. 

Обезпечителни 

мерки 

4 бр. 1 бр. 6 бр. 1 бр. 

Всичко 121бр. 169бр. 108бр. 145бр. 

 

  Видно от посочените данни, постъплението на  изпълнителните дела  през 

годината  е значително увеличено,  и то при почти  всички видове  изпълнителни 

дела.  Най-голямо увеличение се наблюдава при постъплението на  дела-други 

ЮЛ и други в полза на гражданите. Незначително  увеличение има при 

постъпленията на делата  за присъдени издръжки и делата в полза на държавата. 

За разлика от тях значително обаче  са намалели  изпълнителните  дела  по 

трудови спорове. Намаление има и при останалите видове дела. Ако в предходни 

години намалението на постъпления на изпълнителни дела са  обосноваваше с  

това, че повечето взискатели се обръщаха към ЧСИ, смятайки, че ще има по бърза 

събираемост, то в последната година се очертава обратната тенденция,  което и 

обяснява значително увеличение  на новообразувани изпълнителни дела през 

отчетната година. 

Останали висящи в края на периода са  били 787 дела ,при  809 бр.дела за 

23014г.,  832 бр. дела  за 2013г. и 848 бр. за 2012г.  От тези данни се налага извода, 

че този показател значително е подобрен.    Причините за тази висящност са 

сходни като с тези от предходни години,  и това са  най-често промяна адреса, 

респ.местоработата на длъжниците, в периода между издаване на 

изпълнителния лист и образуването на изпълнителното дело, което затруднява 

своевременното връчване на покани за доброволно изпълнение и призовки, 

съотв. и  самото изпълнение; нередовни призовавания, особено  в случаите, 

когато  поканите и призовките се връчват от служители на кметствата. Не са 

редки и случаите, когато  работодатели, които са получили запорни съобщения, 

освобождават от работа длъжниците,  като се внася много малка част или изобщо 

не  се внася част от  изработеното и дължимо до момента възнаграждение.  Не са 

малко и делата, при които взискателите бездействат дълго време, като започват 

да искат да  извършват действия  преди изтичане на двугодишния срок, визиран в 

чл.433, ал.1, т.8 от ГПК. 

            Общо свършените за отчетния период изпълнителни дела са 167  дела, от 

които чрез реализиране на вземането 49 бр. дела, прекратени по други причини 

107 бр. дела и 11 бр. дела изпратени на друг съдебен изпълнител 

 За сравнение през  2014г. свършените дела са били  131 бр. дела, от които чрез 

реализиране на вземането 59 бр. дела, прекратени по други причини 66 бр. дела и 

6 бр. дела изпратени на друг съдебен изпълнител.  За 2013г. свършените дела са 

били общо 180бр. от които чрез реализиране на вземането 47 бр. дела, 

прекратени по други причини 119 бр. дела и 14 бр. дела изпратени на друг 

съдебен изпълнител.  През 2012г.  свършените дела са били 218 бр.,  от които чрез 
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реализиране на вземането 42 бр. дела, прекратени по други причини 171 бр. дела 

и 5 бр. дела изпратени на друг съдебен изпълнител. 

Събраните суми по свършените изпълнителни дела за отчетната година са  

в размер на  258 441 лв.,  при 169 300лв. за 2014г., 151 675 лв. за 2013г. и 187 706 лв. за 

2012 г. т.е. видно е, че в сравнение с предходната години е налице  увеличение в 

общите суми събрани от ДСИ,  което би могло да се обясни  с увеличението като 

цяло  на постъплението на дела през годината. 

Прекратените на осн. чл.443, ал.1, т.8 от ГПК дела  общо за 2015г.  са 107 бр. 

за 332 243 лв.. За сравнение прекратените на  това основание дела  през  2014г.  са 

били  66 бр. за 343 578 лв.   За 2013г. тези дела са били 118 бр. за  179 511 лв.,  за 

2012г. тези дела са били 171бр. за сума 53 746 лв. 

Средното месечно постъпление за ДСИ, който е и ръководител на службата 

е 12.08 бр. дела , при  9 бр.дела за 2014г.,  14.08 бр. дела за 2013г. и  10.08 бр. за 

2012г., като тези данни са следствие от увеличаващите  като цяло постъпление на 

дела. 

         Брой жалби против действията на държавния съдебен изпълнител са били 

– 2 бр., от които едната е оставена без уважение, а по другата все още няма 

резултат. За 2014г.  жалбите са били три на брой, като само една от тях е 

уважена, а  по останалите две са потвърдени действията на съдебния 

изпълнител. Същият е бил и  както броя, така и резултата от обжалваните 

актове и действия на съдебния изпълнител и  през 2013г. 

Тези резултати показват, че съдебният изпълнител осъществява 

правомощията си изцяло съобразно  законовите норми.  

В заключение  може да се направи извод, че тази служба работи много 

добре и като цяло не се наблюдават проблеми. Данните през тази отчетна 

година относно  свършените изпълнителни дела и  събраната сума през 

годината   са основание за  даване на положителна оценка, както на ДСИ, така и 

на служителите работещи в тази служба. 

 

            ІХ.  Служба по вписванията при Районен съд гр.Попово. 

            В районен съд Попово по щат има един съдия по вписванията,  като при 

негови отсъствия дейността по вписванията се изпълнява от  съдиите в районния 

съд- съдия Павлинова, съдия Стефанова и съдия Пройнов, съгласно Заповеди на 

председателя на съда.  

Основната дейност на службата е била свързана с вписване на актове, 

подлежащи на такова по Правилника за вписванията, свързани с прехвърляне 

правото на собственост на недвижими имоти и учредяване, прекратяване и 

изменение на ограничени вещни права върху недвижими имоти, удостоверяване 

правото на собственост на недвижими имоти, както и приемане и обявяване на 

саморъчни завещания и различни нотариални удостоверявания. 

            През 2015г.   са извършени 5491 вписвания и заличавания, като за  2014г. са  

били извършени 2997 вписвания , при  6309 вписвания  за 2013г. и 6612бр. за 2012г. 

Издадени са  издадени общо 2731 бр. удостоверения, преписи, отбелязвания, 

заличавания устни и писмени справки, при 1443 бр. за 2014г. и 1741 бр. за 2013г. 



 35 

От извършените вписвания  най-голям е броят на  извършените покупко-

продажби- 1589бр., следвани от вписаните наемни договори-1068 бр., арендни 

договори-602бр., обстоятелствени проверки-217бр.,  дарения-200бр. и  замени-

53бр. Вписаните договорни ипотеки през годината са били 75 бр.,  а законните  

само 9 бр., като са заличени 63 бр. ипотеки. Вписаните възбрани са били общо 64 

бр., от които 53 бр. на ДСИ, а останалите 111 бр. са били на ЧСИ, а 

постановленията на публичен изпълнител са били 16 на брой. През отчетната 

година  са били вписани 860бр. АОС и 10 бр. АДС. Вписаните искови молби са 

били 45 бр.,а делбите са 84бр. 

 Като цяло дейността на Службата по вписванията при Районен съд гр. 

Попово е много  добре организирана и не се наблюдават   някакви конкретни 

проблеми.  Постигнатите резултати, отразени в справката  за образуване, 

движение и приключване на преписките  и делата на съдията по вписвания са  

основание за   даване на  положителна оценка  и на тази служба  във връзка със 

свършената  от нея дейност. 

 

            Х. Сграден  фонд и техническа обезпеченост. 

Сградата на съда е построена през 1936-1937г. и е с квадратура 413 кв.м. Към 

съществуващата стара сграда има новопостроено източно крило, което 

официално е  открито през 2007г.  

 В тази връзка,   районния съд е изцяло сградно и технически обезпечен. 

Създадена е оптимално добра материално- битова обстановка за  нормална 

работа,  както на съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по 

вписванията, които работят сами в кабинет, така и за съдебните служители, които 

са разпределени по служби.  В   една част от  сградата се намира и  Районна 

прокуратура гр.Попово. 

  През 2015г., след отпускане на средства от ВСС,  в т.нар. „стара” сграда,  се 

подмени дограмата, която бе дървена, остаряла и неефективна. За поддръжката  

на тази сграда обаче е необходимо да се  извършат  още строително-монтажни 

работи по фасадата на сградата, тъй като се руши, както и в архива на съда, в 

което помещение избива влага. 

   Компютъризирани са всички служби и кабинети на магистрати. 

Компютърната мрежа е изградена изцяло и обхваща всички служби и 

магистрати, което съществено улеснява  дейността на съда. 

 През 2015г.,  част от компютърните конфигурации в съда, които бяха 

придобити преди 2006 г. и   друга част през  2007 г., бяха   подменени с нови, в 

резултат на отпуснати допълнителни средства от ВСС. Това позволи да се сменят  

компютърните конфигурации в съдебното деловодство и в съдебно изпълнителна 

служба, които компютри бяха острели, често водеха до срив в системата, или 

даваха грешки, което пък водеше до  забавяне на  работата в тези две служби. 

Останалите компютърни конфигурации в съда са придобити през 2007г. е и само 

4 конфигурации са придобити през  2009г.   Предвид на това е необходимо и през 

следваща година,   част от остарелите вече компютърни конфигурации да бъдат 
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подменени с по-нови, за да се подобри и улесни  съществено  работата на съда, и 

на други служби и служители. 

  Районен съд гр.Попово разполага с 2 сървъра, придобити съответно през 

2007г. и 2013г. Към момента, тъй като параметрите на тези сървъри отговарят на 

изискванията на новите програмни продукти, то напълно  обезпечават работата 

на съда. 

Принтери и многофункционалните устройства в експлоатация в съда са 20 

на брой, като 13 от тях са придобити преди 2006 г., 2 преди 2008 г., 4 са закупени 

през 2013г.  Закупените по-рано принтери и устройства са амортизирани  и 

частите им са износени, но като цяло тази техника към момента също  обезпечава 

работата, както на служителите, така и на магистратите. 

Освен това в съда има 3 многофункционални устройства, като две от тях 

Xerox WorkCentre 5330 и WorkCentre 3325 бяха закупени в края на 2014г., след 

отпускане на средства от ВСС.  Тези две устройства бяха монтирани в деловодство 

и регистратура, и  наличието им позволи  принтиране, копиране и  сканиране на 

необходимите документи, с цел попълване в цялост на  електронните папки на 

делата. 

През отчетния период в Бюро ”Съдимост” отново  се работи с програмният 

продукт АИС „Бюра съдимост”. Съдебно изпълнителна служба управление на 

изпълнителните дела се осъществява посредством програмен продукт “Съдебно 

изпълнителна система” (JES), разработена от ЕТ „Темида 2000”. Работещият в 

съда програмен продукт САС “Съдебно деловодство” през отчетния период  

непрекъснато бе обновяван, което увеличава значително, както възможностите, 

така  и начина на използване на този продукт.   В края на отчетната година  бе 

закупен  модул „Призовкар”, с помощта на който,  ще  може да  се води отчетност 

за изпратените и получени призовки, както и ще даде възможност към ел.папки 

на делата да се  присъединяват съобщенията и призовките  по делата. 

От 01.04.2015г., в съда бяха инсталирани две ПОС терминални устройства, в  

изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси” на ВСС,  както и  във 

връзка с изпълнение на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на  плащанията в 

брой   Чрез тези устройства  се осигури възможност, на гражданите, страните по 

делата и  адвокатите за заплащане на държавни такси, глоби  и разноски,  без да 

се дължи  допълнителна такса за това. 

В Службата по вписвания работи централизирана информационна 

система “ИКАР”. Редовно се поддържа абонамента на Правно информационна 

система “Апис”. За обслужване на счетоводната дейност работи централизирана 

счетоводна система “Конто”.  За управлението на човешките ресурси в съда, през 

2015г. бе инсталиран и  програмен продукт „Аладин”. 

С цел подобряване управлението и работата на съда, в ПРС има  създадена 

вътрешна страница на съда, или т.нар. „интранет страница”.  В нея се публикуват: 

заповеди на адм. ръководител, Вътрешни правила,  писма и др.документи.  С 

изрична заповед на адм.ръководител-председател на съда, от м.май 2015г. е 

разпоредено, че след публикуване на  всички заповеди, правила, писма и 

документи, същите са сведени до знанието на съдии и служители в ПРС. Това 
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позволява от една страна,  да се осъществява  безхартиен обмен на вътрешни 

документи, касаещи работата на съда, магистратите и   съдебните служители, а от 

друга страна се постига бързина при сведение и изпълнение на съответните 

документи. 

 

Заключителни изводи 

 

В заключение следва да се посочи, че в Районен съд гр.Попово  е  създадена 

добра традиция за качествено и срочно изпълняване на задълженията, свързани с 

образуване, движение, администриране и приключване на делата, като 

посочените  резултати дават основание да се приеме, че  и през изминалия 

период   тази традиция е спазена. 

Искам да изкажа своите  благодарности на  всички колеги съдии, както и на 

всички съдебни служители за положените усилия през  изминалата година, 

която година считам за успешна в професионално отношение, имайки предвид 

отразените данни и резултати в доклада. Всеки един от съдиите и служителите е 

допринесъл със своя труд, усилия и знания за  осъществяване на бързо и 

качествено правораздаване,  като  с основание може да се изпитва удовлетворение  

от добре свършената работа. 

Целите през следващата година остават същите - запазване качеството на 

администриране на делата; запазване на  бързината и срочността  при 

разглеждане   и  приключване на делата; запазване качеството на постановените 

съдебни актове,  и качеството на обслужване на гражданите.   И през следващата 

година, както досега, водещи в работата, както на магистратите, така и на 

съдебната администрация  следва да са принципите на независимост, 

безпристрастност и обективност, за да има  ефективно, качествено и прозрачно 

правосъдие, каквото очаква  българското общество. 

Нека всеки един от нас се води от основните предписания на правото: да 

живее честно, да не вреди другиму, да отдава на всекиму дължимото! 

               

2016г.,  гр.Попово                                     Административен ръководител- 

Председател на Районен съд Попово:      

                             

                                                                                    /Маринела Стефанова/ 


