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ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РАЙОНЕН СЪД ПОПОВО ПРЕЗ 2013 г. 
 

 

              Годишният доклад на Районен съд Попово през 2013 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 31.12.2013 г. 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. 

 

              І .  Организация на работата.  Кадрова обезпеченост 

              1.  Съдебен район. Ръководство. Обезпечение на щата .  

 

              Като съдебен район Районен съд Попово обхваща територията на 

Община Попово и Община Опака. 

              Административен ръководител -  Председател на Районен съд Попово 

е Явор Пламенов Томов, избран с решение на ВСС по протокол № 32/29.07. 

2009 г. През отчетният период числеността на съдиите по щат беше четири 

щатни бройки, които са заети от съдиите Явор Томов, Галена Чешмеджиева-

Дякова, Маринела Стефанова и Поля Павлинова. В края на 2013 г . в Районен 

съд Попово няма незаети магистратски длъжности, както и незаети щатни 

бройки за държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията. По 

отношение на работещите във ПРС районни съдии, държавен съдебен 

изпълнител и съдия по вписванията през изминалата година няма налагани 

дисциплинарни наказания.  

              Целогодишно са работили съдиите Явор Томов, Маринела Стефанова, 

Поля Павлинова и Галена Дякова. 
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№ 

по 

ред 

имена длъжност юридически/ съдийски 

стаж къ м 31.12.2013 г .  

1. Явор Пламенов Томов Председател 14 г.  и 5 м./10 г.  

2.  Галена Чешмеджиева-Дякова Районен съдия 11 г.  и 8 м./6 г .  и 1 м.  

3.  Маринела Георгиева Стефанова Районен съдия 8 г .  и 8 м./6 г .  и 2 м. 

4.  Поля Павлинова Иванова Районен съдия 9 г .  и 7 м./6 г .  и 2 м. 

 

              През 2013 г. наказателни дела са разглеждали съдиите Явор Томов, 

Галена Дякова и Маринела Стефанова,   а граждански дела съдиите Маринела 

Стефанова и Поля Павлинова. Изготвен е и стриктно се спазва график за 

дежурства, а по време на съдебната ваканция дежурните съдии са 

разглеждали всички видове дела, посочени в чл.329,ал.3 от ЗСВ.  

              За повишаване на квалификацията и професионалната си подготовка 

магистратите в ПРС са взели участие в редица семинари: 

              Административен ръководител-Председател Явор Томов е участвал в 

дистанционно обучение по тема „Мерки за процесуална принуда”, както и в 

семинари на тема „Международна правна помощ и международно 

сътрудничество по наказателни дела. Евроджъст. Европол”; „Ролята на 

националния съдия при приложението на правото на ЕС. Преюдициално 

запитване”. Съдия Галена Дякова е участвала в семинари на тема 

„Противодействие на престъпността, свързана с незаконна търговия, трафик 

на културни ценности”;  „Прилагане на ЗАНН”; „Защита на финансовите 

интереси на ЕС. Функции на ОЛАФ”. Съдия Павлинова и съдия Стефанова не са 

участвали в семинари през отчетния период. 

              В Служба ”Държавен съдебен изпълнител” 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/съ дийски 

стаж къ м 31.12.2013 г .  

1. Пламен Стефанов Пенев Държавен съдебен 

изпълнител 

16 г.  и 11 м./  15 г .  и 1 м. 

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

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

от увеличаване на щата.             

 

              Съдебната администрация на Районен съд Попово се състои от 

съдебни служители от общата и специализираната администрация, която се 

ръководи и контролира от административния секретар. Към 01.01.2013 г.  

Районен съд Попово осъществяваше своята дейност при численост на 

съдебната администрация по щат  19 съдебни служители, останал непроменен 
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и към края на годината, 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.  

              Производството по изпълнителни дела в съдебно-изпълнителна 

служба при РС Попово се осъществява по щат от двама съдебни служители – 

деловодители.  

              Връчването на призовки и съдебни книжа се осъществява от един 

призовкар  и двама служители призовкар-чистачи. Последните съвместяват и 

функциите на работника по поддръжката, като го заместват  в случаите на 

отсъствие. 

              През годината няма постъпили сигнали или жалби, от страна на 

граждани или адвокати, по отношение работата на служителите от 

администрацията. Не е налице основание за искане за увеличаване на щата на 

съдебните служители с нови щатни бройки, тъй като и наличните осигуряват  

доброто обслужване на гражданите и страните по делата. 

              През отчетния период служителите в ПРС са участвали в обучения, 

водещи до повишаване на техните професионални знания и квалификация. 

Административният секретар Иванка Пенева е взела участие в семинар на 

тема „Ефективно управление на човешките ресурси. Оценка на изпълнението, 

обучение и развитие”. Съдебният архивар Светла Иванова е участвала в 

обучение  във връзка с архивирането и публичния достъп до информационна 

система на държавните архиви, а съвместно със съдебния деловодител 

Милена Лазарова са участвали в семинар по проект „Доизграждане и 

усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни 

системи с ядрото на ЕИСПП”. 

              И през следващата година е необходимо да се продължи дейността 

по обучението и повишаването на квалификацията на магистратите и на 

служителите. За да се повиши общественото доверие в съда, за да се подобри 

административното обслужване на гражданите,  за да се постановяват 

качествени съдебни актове е необходимо да се провеждат обучения 

включително и на място за обмяна на опит между съдебните служители и 

магистратите, като се организират и семинари, които имат за теми прилагане 

измененията в законите и уеднаквяване на вече съществуващата практика 

между съдилищата с тази на ВКС. 

 

              І І .  Движение на делата   /данни в приложение № 1/ 

 

              През 2013 година в Районен съд–Попово се запази добрата традиция 

за своевременно образуване на делата.  През цялата година делата се 

разпределяха от Административния ръководител – Председател, а при негово 

отсъствие от съдия Маринела Стефанова – в деня на постъпването им или 

най-късно на другия ден, съгласно изискванията на ПАРОАВАС. Всички дела са  
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разпределяни чрез внедрената програма Law Choise, предоставена за 

ползване от Висшия съдебен съвет,  при спазване на принципа на случайния 

подбор и съгласно изискванията на ЗСВ. Разпределението на постъпващите 

дела на случаен принцип има за цел да се избегнат всякакви съмнения 

относно равномерното разпределение на делата между магистратите от една 

страна и от друга, да бъде създадена прозрачност при определяне на съдията 

-  докладчик, изключваща съмнения за корупция. Съгласно дадените указания 

от ВСС към всяко новопостъпило дело се прилага протокол на хартиен носител 

от програмата за случайно разпределение на делата за извършеното 

разпределение, а съгласно заповед на Председателя на ТОС ежедневно се 

извършва разпечатка на протоколите от ежедневно разпределените дела, 

която се обособява в отделен том за всяка календарна година за възможност 

за последваща проверка.  

              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. 

 

              1.Брой  дела  за разглеждане за 2013 година 

 

              А. Към 01.01.2013 г.  са останали несвършени  от предходни периоди 

общо 161 бр. дела. Новообразувани през 2013 г . са били общо 1202 бр. при 

1429 броя за 2012 г .  и 1573 г . за 2011 г . В процентно съотношение несвършени 

от предходни периоди към новообразувани са 13.39 %, при 11.05 % за 2012 г.  

и 11.63 % за 2011 г.  Общо за разглеждане през 2013 г. са били 1363 бр. дела,  

като от тях в края на отчетния период са останали несвършени 135 бр. дела,  

или 9.90 %, при 10.20 % за 2012 г . и 9 % за 2011 г. (Заб .:  само през месец 

12.2013 г. са били образувани 19 наказателни  дела и 39 граждански дела,  

или общо 48 броя дела,  т.е без тях висящността е значително по-ниска – 

87 дела, или 6.4 %) .  

              За разлика от предходни отчетни периоди, през 2013 г. се наблюдава 

намаление в броя на висящите дела в началото и края на отчетния период, 

тъй като в началото са били 161 броя, а в края 135 броя. От този брой висящи 

в края на периода дела, преобладаваща част – 116 бр. или 85.93 % са 

граждански, а 19 броя или 14.07 % са били наказателни дела. Следва да бъде 

отчетено, че в 3-месечен срок са решени 90 % от гражданските дела  (при 88 

% за 2012 г . и 95 % за 2011 г . При разгледаните през 2013 г . наказателни дела 

този показател се запазва 96 %, какъвто е бил и за 2012 г.,  при 93 % за 2011 г .  

              При анализиране на тези показатели, съобразно намаляващия общ 

брой в сравнение с 2011 и 2012 година дела, добро впечатление за поредна 

година прави намаляващият и сам по себе си изключително нисък процент на 
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висящност, който отново е в границите на 10 %. Този добър показател се 

дължи на това, че през 2013 г. съдът е работил в пълния си състав от 

четирима съдии, при еднаква натовареност. Въпреки, че в основната си част 

висящите в края на годината дела са граждански, то не може да не бъде 

отчетено уеднаквяването на  съдебната практика на съдилищата в страната и 

частност в района на Търговищки окръжен съд, като почти липсват спорни 

въпроси между отделните състави. Възникващите противоречия се 

разрешават с помощта на съдии от гражданско отделение от Окръжния съд. 

              Б. От общо новообразуваните 1202  бр. дела -  гражданските са 845 

броя, или 70 %, а наказателните 357 бр.,  или 30 %, като тези показатели са 

абсолютно идентични с показателите за 2012 г. 

              От общо за разглеждане през годината 1363 бр. дела -  гражданските 

са били 986 бр.,  или 72.34 %, а наказателните 377 бр. или 27.66 %. 

              В края на отчетният период останали са несвършени 116 бр. гр.дела,  

при 142 броя гр.дела за 2012 г. и 121 бр. гр.дела за 2011 г. В процентно 

съотношение това са 11.76 %, при 12.66 % за 2012 г. и 10.24 % за 2011 г. При 

наказателните дела този показател традиционно е по-нисък, а именно 5.04 % 

/определи като съотношение между 19 бр. висящи в края на периода при 

общо за разглеждане през 2013 г.  377 броя наказателни дела/,  докато през 

2012 г. този процент е бил 4.29, а през 2011 г. 6.28 %. 

              Както вече се посочи по-горе в отчетният доклад, общият процент на 

приключените в 3-месечен срок дела се запазва висок – 92 %  (по-висок /90%/ 

от 2012 г. и малко по-нисък /95 %/ от 2011 г.) ,  но следва да се държи сметка и 

за това, че при формирането на този резултат,  от една страна 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 три години е 

следният: 

 

Видове дела 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Наказателни 524 429 357 

Граждански 1049 1000 845 

Общо 1573 1429 1202 

 

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

Районен съд през 2013 година”. 
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              Тези данни показват тенденция на продължаващо намаление в 

сравнение с 2012 г.  и 2011 г.  на постъпващите в съда както граждански, така 

и наказателни дела. Намалението при гражданските дела е най-вече при тези 

по чл.410 и чл.417 от ГПК /намаление със 101 броя през 2013 г. в сравнение с 

2012 г./,  но от друга е налице увеличение при делата по общия исков ред, 

които са с фактическа и правна сложност. Въпреки отчетеният намален общ 

брой на делата за разглеждане през 2013 г.,  се наблюдава подобряване на 

показателя „срочност на приключване” при гражданските дела. Видно от 

Приложение № 1, приключените в 3-месечен срок граждански дела са 90 %, 

при 88 % за 2012 г. и 95 % за 2011 г. При наказателните дела е налице 

намаление във всички видове и най-вече при АНД /с 66 бр. по-малко от 2012 

г./ и по-малко /с 15 броя в сравнение с 2012 г./ при делата от общ характер. 

При наказателните дела също е запазен изключително високият процент на 

показателя „срочност на приключване” – 96 %, при 96 % за 2012 г. и 93 % за 

2011 г.  

              През 2013 г. се запазва тенденцията за намаляване на средната 

продължителност на разглеждане на делата, както по време от постъпване до 

постановяване на съдебния акт, така и по брой провеждани съдебни 

заседания /Приложение №4/. 

              Налице е запазване на съотношението на отложените спрямо 

насрочените дела. Докато през 2011 г .  процентното съотношение на отложени 

от насрочени дела е било 12.69 % за гражданските и 32.02 % за наказателните 

дела, през 2012 г. тези проценти са съответно 10.06 %  за гражданските и 

21.50 % за наказателните дела, а през 2013 г. тези проценти  са 23.24 за нак.  

дела и 15.98 % за гражданските дела. 
    Причините за отлагане, респ. и за забавяне при разглеждането на 

гражданските дела са идентични с тези, отчитани и в предходните отчетни 

доклади, а именно: неизготвяне на експертизата от вещите лица поради 

обективни причини - служебна ангажираност, болест и др.;  откази на вещите 

лица да изготвят експертизата поради ангажираност; недобросъвестно 
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упражняване на правата от страните по делото и техните представители, 

които обжалват актове на съда, които не подлежат на самостоятелно 

обжалване, както и заложените в ГПК процедури и срокове по връчване на 

искова молба за отговор, назначаване на особени представители, изготвяне и 

връчване на страните на писмен проект за доклад по делото, произнасяне по 

някои искания в първо съдебно заседание, приемането на допълнителни 

искания по доказателствата,  допълнителни задачи по експертизите и 

назначаване на такива с повече от едно вещо лице.  

              Анализът на разгледаните извън тримесечен срок граждански дела 

показва, че най-честите причини за тази продължителност са непредставяне 

на експертизи от вещите лица в срок или пък представените от тях в срок са  

били непълни, което пък е  налагало  поставяне на допълнителна задача. Не 

са редки случаите,  когато определените вещи лица отказват извършване на 

поставената им задача или заявяват, че задачата не е в тяхната 

компетентност.  Често се  налага назначаване на вещи лица  извън  списъка на 

вещите лица за района на ОС Търговище – все обстоятелства, обуславящи 

продължаване на производството над 3 месеца. 

              Най-голяма забавяне има в делбените производство, които не могат 

да приключат в рамките на 3 месеца,  с оглед характера на съдебната делба, 

която протича във две фази. Други видове дела, при които се забелязва 

забавяне  са вещните и облигационни искове. Основната причина тук е, че в 

по голямата си част тези дела са с фактическа и правна сложност, което пък от 

своя страна за правилното им решаване е необходимо да се събират 

доказателства, било то писмени, или гласни, а често се налага и извършване 

на експертизи, като в някои от случаите се извършва и допълнителна, и 

повторна експертиза. 

              За разлика от сравнително запазеният брой на постъпилите за 

разглеждане граждански производства /респ. увеличение на тези по общия 

исков ред/, при наказателните дела е налице чувствително намаление, което 

в процентно съотношение на новопостъпилите през 2013 г. наказателни дела 

е с 16.78 % по-малко от тези, постъпили за разглеждане през 2012 г. и с 

повече от 30 % по-малко от постъпилите за разглеждане през 2011 г.  При 

анализа на причините за намаленото постъпление на наказателните дела,  

справката по видове на постъпилите сочи, че по същество е занижен броя на 

всички видове дела. Намаляването на броя постъпили дела от ОХ е 

незначително /104 бр. за 2013 г.,  при 110 бр. за 2012 г. и 163 бр. за 2011 г./  

може да се обясни единствено с подобрена работа на РП Попово, свързана 

със стремежа да съдебна фаза да достигат единствено дела с фактическа и 

правна сложност, а по отношение на престъпните деяния, които разкриват по-

ниска степен на обществена опасност, да се ползват други способи за 

приключване на делата, като например чл.218б от НК. Липсват други 

съществени обществени промени, които да обусловят намаляването на 

постъпващите наказателни дела, а от там и намаляващото общо постъпление 

на наказателни дела. 
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              Като причини за забавяне на производствата по НОХД и НЧХД следва 

да се изтъкнат:  1.Законово регламентираното право на защита на 

подсъдимите и от там отлагане на делата, поради ангажираност на 

защитниците по други дела; 2.Неявяване на подсъдими при изискване за 

задължителното им присъствие в с.з.;  3.Отлагания поради неявяване на 

свидетели и 4. Отлагане на делата по искане за събиране на доказателства. 

               

              В. Брой свършени /решени/ дела в края на 2013 г.  

 

              Общият брой свършени дела през отчетния период към 31.12.2013 г . 

е 1228 бр. или 91 % спрямо всичко разгледаните през годината 1363 бр. дела 

и повече от 100 % спрямо постъпилите само през 2013 г . 1202 бр. дела. От 

общо за разглеждане 1363 броя дела,  гражданските дела са били 986 броя,  а 

наказателните 377 броя, като общия брой на свършените в тримесечен срок 

дела е изключително висок – 92 % (при 90 % за 2012 г. и 95 % за 2011 г.) 

              От всичко приключените 870 бр. граждански дела в 3-месечен срок са 

свършени 787 бр. или 90 %, а при наказателните дела от общо свършените 358 

бр. дела, в 3-месечен срок са свършени 345 бр. или 96 %. Само НОХД от 

всичко за разглеждане през годината 106 бр. дела,  в края на годината са били 

приключени 119 бр. от тях, от които 102 броя, или 98 % в 3-месечен срок. За 

сравнение, този показател е чувствително подобрен, тъй като е бил 93 % през 

2012 г. и 91 % през 2011 г.  

              Като фактор за високият процент решени в 3-месечен срок 

граждански и наказателни дела освен добрата работата на магистратите,  

може да се отбележат и други обстоятелства като: равномерното 

разпределение на делата между съдиите, наличието на автоматизирана 

деловодна програма за обработка на делата,  обособяването на граждански и 

наказателни състави. Въведените и ефективно използвани програмни 

продукти позволяват проследяването на делото от момента на постъпването 

му в регистратурата до архивирането му. Този начин за наблюдаване на 

делото дава възможност за вземане на мерки на етапа, на който има забавяне 

на движението му. 

              Постъпващите в съда молби и други документи,  които се образуват в 

дела се разпределят веднага от административния ръководител по съдии-

докладчици и в края на годината е видно, че между съдиите има 

приблизително равенство на броя и тежестта на възложените им дела. 

Своевременната обработка на делата и наличието на информационна 

система, която позволява лесно да се следи движението на делата, 

несъмнено повишава бързината на администрирането им, както и позволява 

да се повиши бързината на произнасяне със съдебен акт като краен резултат.  
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              Г. Брой на решените по същество и брой прекратени дела 

 

              Г.  1.    През отчетния период със съдебен акт по същество са свършени 

общо 1085 бр. граждански и наказателни дела, а без разпитите по реда на чл. 

222 и чл.223 от НПК /общо 55 бр. чнд/ -  1030 бр. дела, от които 793 бр. гражд. 

дела и 292 бр. наказателни дела /без разпити/. С оглед намаляващото 

постъпление, логично е налице и намаление в броя на решените по същество 

дела в сравнение с предходните отчетни периоди. 

 

              Г.2.   Броят на прекратените дела за 2013 г. е общо  77 броя, от които 

по спогодба са прекратени 16 бр.,  останалите 61 бр. са прекратени по други 

причини, включващи основно отказ или оттегляне на иска, неотстраняване 

нередовности по искови молби или такива в хода на производството, поради 

неподсъдност на делото и др. 

              От общо прекратените наказателни 42 бр. дела, 37 броя са по 

постигнато споразумение за решаване на делото съгл.чл.382 и сл. от НПК, а за 

останалите 5 бр. посочени като прекратени и попадащи в графата „върнати за 

доразследване” са налице следните данни: по нохд № 35/ 2013 г. ,  нохд № 

173/2013 г. и нохд № 185/2013 г. съдебното производство е прекратено от 

съдията-докладчик на основание чл.249 ал.1 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НК и 

делото е върнато в предходната процесуална фаза за отстраняване на 

съществени процесуални нарушения, което представлява 2.88  % от внесените 

с обвинителен акт през годината наказателни дела от ОХ. Налице са и две 

дела – нохд № 174/2013 г. и нохд № 351/2013 г.,  по което съдебното 

производство е прекратено поради неодобряване на споразумение и връщане 

на делото на прокуратурата, на осн.чл.382,ал.8 от НПК. 
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              Д. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от въззивна и 

касационна проверка 

 

              През отчетният период от общо свършените 1228 бр. дела обжалвани 

и протестирани са били общо 87 броя. След въззивна и касационна проверка 

в рамките на отчетния период от обжалваните и протестирани дела са налице 

данни за произнасяне по 48 наказателни дела /в т .ч. решения, присъди, 

определения и разпореждания/,  от които потвърдени, респ. оставени в сила 

са 43 бр.,  отменени изцяло са актовете по 4 бр. наказателни дела,  а 1 съдебен 

акт е бил изменен. Следователно от общо обжалваните през годината 39 бр. 

наказателни дела, отменени изцяло са само актовете по 4 от тях, или 10.25 %. 

При обжалваните през годината 48 броя граждански дела, са налице данни за 

35 бр. дела, от които 25 бр. потвърдени /оставени в сила/, частично изменени 

6 броя и само 4 бр. отменени  изцяло /8.33  % от обжалваните граждански 

дела/. 

              За наказателните дела -  видно от приложената справка е това,  че в 

по-голямата си част от присъдите и решенията по чл.78а НК след обжалване 

или протестиране се потвърждават.В отчетният период e налице само един 

изменен съдебен акт – нохд № 379/2012 г. досежно отпадане на един от 

квалифициращите престъплението признаци, а отменените изцяло съдебни 

актове са по три дела /при 10 броя за 2012 г./. Видно от приложената справка,  

няма отменени актове по дела от общ характер – налице са само 2 акта по 

дела от ЧХ – нчхд № 422/2012 г. -  прекратено с разпореждане на съдията-

докладчик още в подготвителните действия за предаване на съд и по частна 

жалба на тъжителя,  ТОС е отменил разпореждането, и по нчхд № 16/2013 г. 

по което присъдата е отменена от ТОС. Отделно е налице и един отменен 

съдебен акт – решението по НАХД № 22/2013 г.,  което е отменено от 

Адиминистративен съд Търговище.  

              За гражданските дела –  както вече се посочи по-горе, налице през 

годината са отменени изцяло 4 решения по граждански дела, както следва:  

гр.д.№ 224/2008 г. – дело с фактическа и правна сложност, свързано с 

оспорване на завещание, съставено в САЩ, решението по което е отменено 

поради неправилно определена привързваща норма; гр.д.№ 296/2012 г . – иск 

по чл.79 ЗЗД, гр.д.№ 430/2012 г. с иск по чл.245,вр. с чл.128,т.2 и чл.224 КТ – 

решенията, по които решението по което са отменени поради неправилно 

приложение на материалния закон; гр.д.№ 833/2012 г. – по молба с правно 

основание чл.12,ал.2 от ЗЗДН – отменено поради необоснованост. Отделно от 

това са налице данни и за 6 бр. гр.дела,  по които е налице частично 

изменение, по които въззивният съд най-често е приемал, че събраните от 

него нови доказателства, изменящи първоинстанционният резултат. 

              Забележка:  Отчетът включва данните за всички обжалвани през 

периода дела,част от които към датата на изготвяне на отчета се намират във 

въззивна и касационна инстанция и не са приключили с влязъл в сила съдебен 

акт. 
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              Общите статистически показатели за личната дейност на всеки съдия 

касаеща постъпилите в състава дела, разгледани и свършени от него, както и 

сроковете на изготвяне на съдебните актове и резултатите от инстанционен 

контрол на обжалваните актове, са отразени в таблица Приложение № 2 . 

 

              Е.1    Жалби за бавност. 

 

              Жалби за бавност през 2013 г. ,  както и за предходните три години в 

ПРС не са постъпвали. Това е обяснимо с липсата на просрочени при 

изготвянето съдебни актове, както и със спазването на процесуалните и 

инструктивни срокове  от работещите районни съдии. През отчетния период 

не са извършвани проверки за работата на съда от страна на ИВСС. Тук е 

мястото да бъдат посочен и отчетен докладът за извършена ревизия на ПРС за 

периода 01.01. -  31.10.2013 г . По отношение действията по образуване, 

случайно разпределение, насрочване и разглеждане на делата е отчетено, че 

работата на съдиите и съдебните служители е много добра. 

              Ж. Средна натовареност на Районен съд Попово 

              Средната натовареност по щат през 2013 г. на съдия спрямо всичко 

разглеждани дела е била 28.40 бр. и 25.58 бр. През 2012 г .  тези показатели са 

били съответно 33.06 бр. и 29.69 бр. спрямо свършените, а през 2011 г. тези  

показатели са били съответно 36.58 бр. и 33.29 бр.  

 
 

 

 

              През отчетният период наказателни дела  са разглеждани от съдия 

Томов /при 100 % натовареност/,  съдия Дякова /при 95 % натовареност/ и 

съдия Стефанова /при 5 % натовареност/. За поредна година следва да се 

отчете, че не може да се даде реална оценка на тежестта  на видовете 

разпределени дела по съдии, разглеждащи наказателни, НЧХД, НАХД и НЧД. 

Това е така, понеже при разпределението на всички отделни видове дела  
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деловодният продукт LawChoice,  практически разпределящ делата на 

принципа на случайният избор, не държи сметка за тежестта, а само за 

равномерното разпределение на делата по постъпване, видове  и 

докладчици. За някаква тенденция или определяне на даден вид дела като 

представляващи фактическа и/или  правна сложност също не може да се 

говори.  

              При съобразяване с изложеното по-горе, натовареността на 

наказателните съдии за 2013 по щат е била 15.71 бр. спрямо делата за 

разглеждане и 14.92 бр. спрямо всичко свършените наказателни дела, като 

натовареността е намалена в сравнение с предходните години. 

              По аналогичен начин за гражданските дела на база двамата съдии, 

взели участие в разглеждането им – Павлинова и Стефанова, натовареността 

им за отчетния период е била 41.08 бр. дела на месец спрямо делата за 

разглеждане и 36.25 спрямо свършените дела – показатели, сходни с тези от 

предходните две години. 

              При определяне на горната натовареност не е взето в предвид 

времето, през което съдиите не са участвали в разглеждането на дела поради 

разрешен годишен платен годишен отпуск или ползването на такъв, поради 

болест, при което действителната натовареност би се оказала по-висока.  Като 

се вземат в предвид резултатите от обжалванията на съдебните актове по 

съдии и обстоятелството,че все още  няма резултат от всички обжалвани дела, 

не може да се даде окончателна оценка за качеството на постановените 

съдебни актове през отчетният период, въпреки че към настоящия момент 

резултатите са много добри . 

 

              2.  Граждански дела 

 

              През 2013 г. са постъпили за разглеждане общо 845 бр. граждански 

дела,  в т .ч. 17 дела получени по подсъдност от други съдилища; 101 бр. 

брачни дела /по СК/;облигационни искове – 65 бр.;делби – 23 бр.;  вещни 

искове -  37 бр.;  искове по КТ – 15 бр.;  23 бр. по Закона защита от домашното 

насилие; 29 бр. по Закона за закрила на детето (чл.26 и чл.30); други видове 

дела 205 броя. Най-голям традиционно е броят на делата по чл.410,чл.417 от 

ГПК – 396 бр. В сравнение с предходните три години това видово 

съотношение на делата се запазва, като е налице повишение при брачните и 

облигационните искове,  запазване при останалите видове дела и намаление 

при заповедните производства. 

              Свършените граждански дела са общо 870 бр. от всичко за 

разглеждане 986 бр.,  или 88 % - показател идентичен с 2012 г.,  и леко 

намален  в сравнение с 2011 г . /95 %/.  

              В края на отчетния период са останали несвършени 116 бр. гр.дела,  

при 142 бр. гр.дела за 2012 г. и 121 бр. за 2011 г. Тези данни показват, че е 

запазен ниският брой на несвършените в края на отчетния период граждански 
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дела, което се дължи на добрата работа на магистратите, разглеждали тези 

дела и уеднаквилата се съдебна практика по приложението на ГПК. 

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

свършените 870 бр. гр.дела, са били обжалвани 48 бр. от тях, или 5.51 %, като 

за сравнение този процент е бил 9.09 през 2012 г. и 3.87 през 2011 г .  

Резултатите в края на годината  са за  35 бр. гр.д.,  по които има произнасяне 

от въззивна или касационна инстанция, като само решенията по 4 дела /или 

8.33 %/ са били отменени изцяло, което е отличен атестат за работата на 

гражданските състави. 

обжалваните 

              Забавяне при изготвянето на съдебни актове по граждански дела не е 

допускано от работещите в тези състави магистрати. 

              Като обобщение на направения разбор на гражданските дела,  

разгледани през отчетната 2013 г . в Районен съд Попово, може да се каже, че 

макар и като цяло да е намален общия брой постъпващи за разглеждане дела, 

в частност е налице увеличение при делата,  които съставляват фактическа и 

правна сложност, за което сочи увеличения брой вещни искове, съдебни 

делби и облигационни искове. Основното намаление е при делата по чл.410 и 

чл.417 от ГПК – 396 броя, при 496 бр. за 2012 г.,  635 бр. за 2011 г. и 647 бр. за 

2010 г. Запазил се е се е и броят на свършените дела в сравнение с 

предходните години, както и високата натовареност на съставите 

разглеждащи граждански дела. 

 

              3.Наказателни дела  

 

              А.Общо постъпили,разгледани,свършени и прекратени. 

 

              А.1.Наказателни общ характер дела 

 

              През 2013 г . постъпилите  наказателни дела от общ характер са общо 

104 бр. дела; НЧХД - 12 бр.;  по чл.78 А от НК-12 бр.;принудителни медицински 

мерки по чл.155 и сл. от ЗЗ и чл.89 НК – общо 10 броя;кумулации 10 броя; НЧД 

от досъдебното производство -  112 бр.;  други 8 бр. и АНХД - 86 бр. 

              Общо за разглеждане са били 106 НОХД, от тях   свършени – 102 бр. 

или 96.3 %, от които 60 бр. с акт по същество. 

              Общо за разглеждане наказателни дела за 2013 г .  са били  377 броя 

дела, от които свършени - 358 бр. или 95 %. 

              Останали висящи в началото на отчетния период са били 2 броя нох 

дела ,  при 11 бр. за 2012 г. и 12 бр. за 2011 г. Общо висящите наказателни 

дела от общ характер в края на периода са били 4 бр.,  при 2 бр. висящи за 

2012 г. и 11 бр. висящи нохд за 2011 г.  и 12 бр. за 2010 г . Същите показатели, 

но за общия брой наказателни дела сочат, че в началото на отчетния период 

са били останали висящи от предходни периоди  20 бр. дела, при 37 бр. за 

2012 г. и 51 бр. за 2011 г.,   а в края на отчетния период са останали висящи 
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общо 19 бр. /всички образувани през м.12.2013 г./ ,  при 20 бр. за 2012 г. и 37 

бр. за 2011 г. 

              От свършените наказателни дела със съдебен акт по същество  до 3 

месеца са били 292 бр. дела /в т .ч. и НЧД от досъдебното производство/ или 

96 %  от всичко свършените, при 96 % за 2012 г. и 93 % за 2011 г.  

              Броят на прекратените наказателни дела  през 2013 г. е   бил 66 бр.,  

от които 37 бр. НОХД с одобрено споразумение по реда на чл.381 и сл. от 

НПК; 3 бр. върнати на прокуратурата за отстраняване на процесуални 

нарушения, 2 върнати на прокуратурата на осн.чл.382,ал.8 НПК и 24 бр. дела 

прекратени по други причини, изброени по-горе в доклада 

              През отчетният период не е постановена нито една изцяло 

оправдателна присъда до внесен дела с внесен от РП Попово обвинителен 

акт. Налице е само едно дело – нохд № 127/2013 г. ,  което и висящо в края на 

отчетния период, по което тримата подсъдими са оправдани само по едно от 

обвиненията. Налице е 1 оправдателно решение по внесено предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК, както и 3 

оправдателни присъди по дела от частен характер. 

              Б.Структура на наказателната престъпност 

     

              Б.1. Видове и брой дела по глави от НК 

 

              По глава ІІ  от НК-престъпления против личността на гражданите са 

били новообразувани 6 бр. НОХД, като от предходен период е останало 

несвършено 1 бр.,или общо за разглеждане са били 7 бр.,от които свършени 6  

бр. Съдените лица по тях са били 6, от които осъдени по същество (с присъда 

или споразумение по чл.381 и сл. от НПК/ са 6 бр. лица. 

              /Заб. Съотношението между брой разгледани дела/брой осъдени не 

държи сметка за обстоятелството, че при връщане на ОА в предходната 

процесуална фаза за отстраняване на процесуални нарушения и внасянето му 

отново впоследствие, води до некоректно отразяване в програмата, която 

регистрира осъдените лица, а не броя на делата срещу тях/.  

              По Глава ІІ І  от НК - престъпления против правата на гражданите -  не  

са постъпвали дела за 2013 г,както и няма останали несвършени от предходен 

период. 

              По Глава ІV от НК - престъпления против брака,  семейството и 

младежта–не са постъпвали дела за 2013 г,както и няма останали несвършени 

от предходен период. 

              По Глава V от НК - престъпления против собствеността 

Новообразувани дела са 45 бр.,  няма останали несвършени от предходен 

период, поради което 45 бр. са били и за разглеждане, като 43 бр. от тях са 

свършени в отчетния период. Съдени са били 52 лица, от които осъдени с акт 

по същество /присъда или споразумение/ 49 лица. 

              По Глава VІ  от НК - престъпления против стопанството -  постъпили са 

10 бр. НОХД, няма останали несвършени предходен период, поради което са 
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били 10 бр. за разглеждане. В края на годината с акт по същество са били 

свършени 9 бр. от тези дела, а едно е останало несвършено. Съдените лица са 

били 11, като всички те са осъдени. 

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

осигурителната система – не са постъпвали дела за 2013 г.,  както и няма 

останали несвършени от предходен период. 

              По Глава VІІ І   от НК - престъпления против дейността на държавни 

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

са постъпвали дела за 2013г.,както и няма останали несвършени от предходен 

период. 

              По Глава ІХ от НК - документни престъпления –новообразуваните 

дела са 2 броя,  толкова са били и общо за разглеждане през периода. В края 

на периода всички дела са били свършени, като са осъдени 2 лица. 

              По Глава Х от НК - престъпления против реда и общественото 

спокойствие. Новопостъпили е било едно дело, няма останали за разглеждане 

от предходен период. Същото е свършено в края на годината.  Съдени са 3 

лица, като 2 са осъдени, 1 е оправдано. 

              По Глава ХІ  от НК -  общоопасни престъпления. Постъпили са 39 бр. 

дела, останали несвършени от предходен период 1 бр.,  общо за разглеждане 

са били 40 бр. дела,  които са приключили до края на отчетния период. Съдени 

по тях са били 41 лица, осъдени са 39 от тях. 

              По Глава ХІІ НК, по Глава ХІІ І  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 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 8 5 7 

Гл.ІІІ ПРЕСТ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 2    

ГЛ. ІV П-Я П-В БРАКА, СЕМЕЙСТВ. И МЛАДЕЖТА      

Гл. V ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П-В СОБСТВЕНОСТТА 73 56 45 

Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО 15 9 10 

Гл. VІІ П-Я П-В ФИН., ДАН. И ОСИГ.СИСТЕМИ    1  

ГЛ. VІІІ П-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ. О-ИИ   2 1 

Гл.ІХ  ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 4 3 2 

Гл. Х П-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ 5 3 1 

Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 56 40 40 

ОБЩО: 164 119 106 

               

              Наказателните дела от частен характер образувани през отчетния 

период са 12 бр.,  а 3 бр. са били останали от предходен период, или общо 15 

бр. за разглеждане. Свършени от този вид са 13 бр. дела. 

              По чл. 78 А от НК са образувани през годината 12 бр. дела, а 3 бр. са 

останали несвършени от предходен период, или общо за разглеждане са били 
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15 бр. дела. От тях са свършени общо 13 бр. дела. Съдените лица са били 15, 

от които са налице данни за 10 осъдени, а 1 лице и било оправдано. 

              Както вече се посочи в доклада по-горе за разлика от гражданските 

производства, които приблизително запазват своя  брой през последните три 

години, при наказателните дела е налице съществено намаление на 

новообразуваните в сравнение с предходните отчетни периоди. Така,  

новопостъпилите наказателни дела са с 16.78 % по-малко от тези постъпили 

за разглеждане през 2012 г. с 30 % по-малко от тези през 2011 г. Реално са 

запазени показателите при делата от общ характер – 104 бр.,  при 110 бр. за 

2012 г.,  както и при делата от частен характер – 12 бр.,  при 11 бр. за 2012 г . 

Същото важи и за частно наказателните дела /в т .ч. мерки за неотклонение от 

ДП; кумулации; съдебна реабилитация;  производства по ЗЗ; производства по 

разкриване на банкова тайна и т.н./ ,  като за 2013 г . са постъпили 88 бр. дела, 

при 84 броя за 2012 г. и 137 бр. за 2011 г. Въпреки изменението на НПК в 

частта допускащ извършване на разпит на обвиняем пред защитник в ДП, 

броя на разпитите пред съдия от ПРС също е запазен в последните години, 

съответно 55 бр. през 2013 г.,  при 57 бр. през 2012 г . и при 46 бр. за 2011. 

              От друга страна обаче, налице е чувствително намаление при делата 

по чл.78а НК, тъй като през 2013 г . същите са били само 12 бр.,  при 20 броя за 

2012 г. и 2011 г.  Най-голямо е намалението при АНД, при които 

новообразуваните през 2013 г. са били 86 бр.,  при 147 бр. за 2012 г. и 140 бр. 

за 2011 г. Тези констатации сочат, че въпреки намаленото общо количество на 

новопостъпилите наказателни дела /от всички видове/,е значително увеличен 

броя на делата със съществена фактическа и правна сложност. От друга 

страна, запазва се тенденцията към широко приложение на диференцираните 

производства по глава XXVII-НПК  и глава XXIX-та от НПК. От общо свършените в 

отчетния период 102 броя нохд, 18 броя, или 17.64 % са приключени по реда на 

Глава ХХVІІ-ма от НПК, а 36 бр.,  или 35.30 % са приключени със споразумение по 

реда на Глава ХХІХ-та от НПК. 

              За поредна година прави добро впечатление все по-високият процент 

на приключените общо наказателни дела в тримесечен срок, който се запазва 

96 %, което е идентично за 2012 г .,  при 95 % за 2011 г.,  което разбира се от 

една страна е вследствие намаленото им постъпление, но от друга и от  

желанието за разглеждане и решаване на делата в разумни срокове. 

              В .  Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 

прокурорски актове.  

              За отчетната година са разгледани общо 106 броя НОХ дела. По тях 

съдени лица са били 116 лица,  като осъдени са били 110 лица /или 94.5 %, 

при 88.6 % за 2012 г. и 96.6 % за 2011 г./,  а са били оправдани /и то само 

частично по едно от обвиненията по чл.325 НК, нохд № 127/2013 г./ -  3 лица. 

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

са  били общо 12 бр. (както и 3 са останали висящи от предходен период, т.е.  

общо за разглеждане през 2013 г. – 15 броя), спрямо 15 лица. От тях на 10 
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лица или 66.7 % съдът е наложил административно наказание, като са данни 

само за едно оправдано лице – по нахд № 92/2013 г. 

              Впечатление през тази година прави липсата на изцяло оправдателни 

присъди по делата от общ характер и само едно оправдателно решение по 

внесено постановление за освобождаване от наказателна отговорност по реда 

на чл.78а НК, което говори за подобрената в сравнение с миналата година 

работа на РП Попово. Действително са налице 3 изцяло оправдателни 

присъди, но същите касаят само дела от частен характер – нчхд № 419/2012 г. ,  

нчхд № 322/2013 г.,  нчхд № 429/2012 г.  

              Като обща препоръка би могло да се предвиди възможността за 

отпадане на наказателната отговорност за по-леки общественоопасни деяния 

с налагането на административни наказания и въобще за декриминализиране 

на някои текстове от НК, което обаче очевидно не взето предвид при 

изготвяне на проекта за нов НК, чието приемане предстои през 2014 г. 
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              Г .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. През отчетната 2013 г . в  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. 

     

              Д.  Административно наказателни дела 

 

              Общо постъпили за 2013г. АНХД са били 86 бр.,останали несвършени 

от предходен период 12 бр.,или общо за разглеждане- 98 бр. дела. Свършени 

за годината – 89 бр.,  или 91 %, останали несвършени 9 бр. дела в края на 

периода. От вида постъпили за разглеждане АНХД традиционно най-висок е 

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

– 28 броя, по УБДХ – 9 бр.,  по ЗГ и ЗЛОД  – 3 бр. 

 

              Е.  НЧД  от досъдебното производство .  

 

              Общо постъпили и НЧД от досъдебното производство за отчетния 

период са били  112 броя дела, като толкова си били и за разглеждане през 

периода. Свършени с акт по същество са били 111 бр. дела, а 1 едно е 

останало несвършено в края на периода. 
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              І І І .  Служба  държавно съдебно изпълнение 

 

              През 2013 г. в  служба ”Държавен съдебен изпълнител” при Районен 

съд Попово са постъпили 169 бр. изпълнителни дела, при 121 бр. за 2012 г. и 

206 бр. за 2011 г.  Общо за разглеждане са били 1012 бр.,  от  които 843 бр. 

изпълнителни дела висящи от предходни отчетни периоди. 

              Общо свършените за отчетния период изпълнителни дела са 180 бр. 

дела, 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. В сравнение с данните от 2012 г. е налице тенденция към 

запазване на броя на новопостъпващите изпълнителни дела, респ. се запазва 

и броя на свършените в края на отчетния период дела, както и процентното 

съотношение между постъпили и свършили изпълнителни дела. Средното 

месечно постъпление за ДСИ, който е и ръководител на службата е 14.08 бр. 

дела, при 10.08 бр. за 2012 г. и 17.16 бр. за 2011 г. През отчетният период в 

съдебноизпълнителната служба функционира деловодна програма, която 

съществено улеснява  дейността й. 

              Събраните суми по свършените изпълнителни дела за отчетната 

година са в размер на 151 675 лв.,  при 187 706 лв. за 2012 г. и 351 700 лв. за 

2011 г. т .е.  видно е, че в сравнение с предходните години е налице 

съществено намаление в общите суми събрани от ДСИ, което е пряко 

следствие от намаляващото като цяло постъпление на делата. 

              По съдебен изпълнител: данните са посочени в Приложение №3 към 

доклада. 

              Брой жалби против действията на държавния съдебен изпълнител са 

били – 3 бр.,  от които е била уважена 1 бр. 

              Видно от посочените по-горе резултати, през отчетната година е 

налице баланс между измерваните количествени показатели, относими към 

работата на ДСИ – от една страна е налице повишение /с 48 бр./ на 

постъпващите изпълнителни дела, което е довело и до повишаване на 

средната натовареност на държавния съдебен изпълнител,  но от друга страна 

е продължила тенденцията за намаляване на събраните в службата суми. 

              Към тази част от доклада: Статистическа таблица за съдебното 

изпълнение. 

 

              ІV.  Служба по вписванията .  

 

              През  цялата 2013 година 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 
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недвижими имоти, както и приемане и обявяване на саморъчни завещания и 

различни нотариални удостоверявания. 

              В районен съд Попово по щат има един съдия по вписванията,  като 

при негови отсъствия дейността по вписванията се изпълнява от районните 

съдии, съгласно Заповеди на Председателя на съда. За 2013  г.  са извършени 

6309 вписвания /при 6612 за 2012 г.  и 6932 за 2011 г./ и са издадени общо 

1741 бр. удостоверения, преписи, отбелязвания, заличавания устни и писмени 

справки. 

 

              V. Бюро съдимост  

 

              Работата на Бюро съдимост при Поповски районен съд през отчетната 

2013 г. бе съобразена изцяло с разпоредбите на Наредба № 8/26.02. 2009 г. 

за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, Обн.,ДВ, 

бр.24/04.03.2008 г. Дейността на Бюрото за съдимост при ПРС се осъществява 

от 1 съдебен деловодител. През отчетния период са издадени общо 2360 бр. 

свидетелства и справки за съдимост, от които 1985 броя свидетелства за 

съдимост и 376 бр. справки за съдимост.  За сравнение, през 2012 г . са били 

издадени общо 2684 свидетелства и справки за съдимост, а през 2011 г. общо 

3245  бр. свидетелства и справки за съдимост. 

              Създадена е и организация за работата на Бюро „Съдимост”, като 

свидетелствата и справките за съдимост се подписват от Председателя на 

съда, а в негово отсъствие от съдия М.Стефанова или съдия Г.Дякова 

              В  тази служба е създадена отлична организация на работата и не са 

налице проблеми.Председателят на съда осъществява непосредствен контрол  

върху дейността на Бюрото за съдимост и работата на деловодителя, като на 

осн.чл.80,ал.1,т .6 от ЗСВ, във вр. с чл.51,ал.1 от Наредба №8/2009 г.  е 

създадена постоянно действаща комисия извършваща ревизии на дейността 

на Бюрото за съдимост.  

 

              VІ. Съдебна администрация  

              

              При осъществяването на своята дейност съдебните служители от 

администрацията на Районен съд Попово се ръководят от разпоредбите на 

Закона за съдебната власт, ПАРОАВАС, Етичния кодекс на служителите в 

съдебната администрация,  утвърдените от председателя на съда Вътрешни 

правила и заповеди, свързани с работата на администрацията. 

              Общата и специализираната администрация в Районен съд Попово се 

ръководи и контролира от административният секретар на съда, а в негово 

отсъствие от системния администратор съгласно изрична заповед. Същият 

изпълнява задължения, свързани с документооборота и административното 

обслужване на съда, подпомага председателя на съда при изготвянето на 

предложения и искания да ВСС и МП за отпускане на финансови средства по 

бюджета на съда и за увеличаване  щата му с  бройки за съдебни служители. 
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Изготвя статистическите отчети, справки и др. за дейността на ВПРС, 

предназначени за ВСС и МП. 

              Важна роля в подпомагането на председателя на съда при 

управлението на финансовите средства и стопанисването на съдебната сграда 

имат главния счетоводител и главния специалист-касиер, той и статистик. 

Тези съдебни служители подпомагат председателя на съда за правилното и 

законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на 

паричните средства и стоково-материалните ценности; осъществяват 

финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за 

счетоводството и другите нормативни актове; разработват проект за 

годишния бюджет на съда; изпълняват, приключват и отчитат бюджетните 

сметки на съда; извършват плащанията във връзка с разходите на съда и 

възнагражденията на съдиите, служителите и съдебните заседатели;вещи 

лица и свидетели по дела; събират и отчитат държавните такси; водят на 

отчет всички фондове, както и движимото и недвижимото имущество на съда;  

осъществяват материално-техническото снабдяване на съда с инвентар, 

организационна техника, консумативни материали и обзавеждане, 

подпомагат председателя на съда при управлението на съдебното имущество 

възложено на съда и управлението на помещенията на съда. 

              Служба ”Съдебно деловодство” включва 3-ма деловодители /двама 

по граждански и един по наказателни дела/, както и служител „съдебен 

архивар”, като при отсъствие на някой от тях, функциите му се поемат от 

останалите. В обособената в отделен вход на съда регистратура постъпващите 

документи се регистрират от деловодител-регистратура,  който изпълнява и 

функциите на деловодител-бюро съдимост. През отчетната 2013 година в 

деловодството на Районен съд Попово са регистрирани и приети 7532 

документа. 

              През изминалата 2013 г. съдебните секретар-протоколисти в съда са 

четири на брой, колкото са и съдиите по щат. 

              Всички постъпили за разглеждане дела са обработени от служителите 

в деловодството и от съдебните секретари, съобразно изискванията на Глава 

девета от ПАРОАВАС. Делата са въведени и се обработват чрез софтуерния 

продукт на „Информационно обслужване”-„САС-Съдебно деловодство”.   

              Всички дела се подреждат и съхраняват в деловодството на съда,  

съгласно разпоредбите на Глава дванадесета от ПАРОАВАС. 

              Съгласно издадени заповеди на председателя на съда се извършва  

ежемесечна проверка на наличността на делата в съдебното деловодство и 

тяхното насрочване в законовите срокове,  начина на водене на книгата за 

изпълнение на влезли в сила присъди и определения. 

              Администрирането на несвършените дела, дела с обжалвани актове и 

такива с влезли в сила актове, се осъществява от съдебните деловодители и 

секретар-протоколистите при спазване разпоредбите на  ПАРОАВАС. Наред с 

това се извършва и проверка на точното въвеждане и отразяване на 
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информацията в деловодните книги, регистри и в деловодната програма от 

страна на деловодителите и съдебните секретари. 

              Постъпилите в съда веществени доказателства се съхраняват съгласно 

ПАРОАВАС. През годината са извършени  ревизии на начина на съхраняване и 

наличността на веществените доказателства, описани в книгата за 

веществените доказателства на съда за 2013 г.  

              Събирането, обобщаването и изготвянето на  всички статистически 

справки и отчети, изисквани от съдилищата, съгласно ЗСВ, за предоставяне на 

Висш съдебен съвет, Инспектората  към ВСС, Министъра на правосъдието, 

Инспектората на Министъра на правосъдието, се осъществява от 

административния секретар и деловодителите-гражданско, наказателно 

деловодство и съдебните деловодители от СИС при РС Попово.  

              Връчването на призовки и съдебни книжа 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 2013 година на съда, през отчетния период 

призовкарят е връчил общо 4382 броя призовки, съобщения и др.съдебни 

книжа, в т . ч :  1361 броя  получени от други съдилища и 3021 броя издадени 

от Районен съд  Попово. 

              На основание Заповед № 52/25.10.2013 г. на Председателя на ТОС, 

комисия от окръжния съд извърши проверка /ревизия/ на работата на съда,  

обхващаща периода 01.01.2013 г. – 31.10.2012 г. Представеният окончателен 

доклад съдържа както отделни заключения относно работата на гражданските 

и наказателните съдии, така и такова относно цялостното администриране на 

дейността на съда. Всички изводи са много добра работа на съдиите и 

съдебните служители, като са дадени единствено препоръки за подобряване 

на работата на гражданските съдии във връзка с неоснователно отлагане на 

граждански дела и в частност използване на лостовете на ГПК за 

дисциплиниране на страните и вещите лица.  

 

              VІІ.  Сграден  фонд и техническа обезпеченост 

 

              След официалното изграждане и откриване през 2007 г. на 

новоизграденото източно крило на съдебната палата, Поповски районен съд е 

изцяло сградно и технически обезпечен. Създадена е оптимално добра 

материално-битова обстановка за спокойна и нормална работа както на 

съдиите, ДСИ и съдията по вписванията (които работят сами в кабинет), така и 

за съдебните служители. Компютъризирани са всички служби и кабинети на 

магистрати. Компютърната мрежа е изградена изцяло и обхваща всички 

служби и магистрати, което съществено улеснява  отразяванията на съдебните 

актове и публикуването им съгласно чл. 64 ЗСВ. 
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              VІІІ.Заключителни изводи 

 

              В Районен съд – Попово отчетния период се оказа успешен, което 

може да се обясни със изцяло заетия щат на магистрати и съдебни служители, 

както и с оглед намаляващият брой дела за разглеждане. Изложените по-горе 

в доклада показатели за работата на РС Попово водят до извод за запазване 

на много високото ниво на работа през годините, както относно качеството на 

съдебните атове, така и относно срочното и законосъобразно разглеждане на 

делата, и също и относно дейността на съдебната администрация. Всички 

съдебни състави са показали висок професионализъм и морал, и са се 

справили срочно и качествено с разглежданите дела,  част от които със 

значителна правна и фактическа сложност. Макар и през 2013 г. да бъде 

отчитано намаляване на общия брой граждански дела в сравнение с 2011 и 

2012 г.,  то  е завишено съотношението между разглежданите и свършените в  

граждански дела,  и е запазено отлично ниво на краткосрочност при 

разглеждане на делата.  

              С оглед намаленото постъпление на наказателни дела,  двата 

функциониращи състава в наказателно отделение са били по-малко 

натоварени в сравнение с предходните отчетни периоди.Отново са постигнати 

много добри показатели, както на съотношението между разглежданите и 

свършените наказателни дела, така и на краткосрочността при 

производствата. Минималният брой на отменени окончателни актове по 

граждански и наказателни дела също свидетелства за много доброто качество 

на работа на магистратите. С оглед оптимизиране работата на съдебните 

състави в ПРС, от началото на 01.01.2014 г. със заповед на Председателя на 

съда е възложено на съдия Дякова да разглежда и граждански дела в размер 

на 5 % от постъпващите, както и 20 % от всички частни граждански дела /в т .ч. 

и заповедните производства по чл.410 и чл.417 от ГПК/. 

              Гореизложеното показва, че свършената работа в съда заслужава 

положителна оценка: няма забавяния в произнасянията на съдебни актове,  

много добри са резултатите  и по отношение движението на делата във 

времето – 92 % (при 90 % за 2012 г. и 95 % за 2011 г.) от разгледаните дела са 

свършени в срок до 3 месеца. Интерес представляват данните за движението 

на делата, в частност показателя за процентното съотношение между 

насрочени, решени в едно заседание и отложени дела /Приложение №4/. При 

наказателните дела този показател е запазен, като показателят на отложени 

от насрочени дела е 23.24 %, при 21.5 % за 2012 г.  и при 32.02 % за 2011 г.   

При гражданските дела,  този показател също е леко завишен – 15.98 %, при 

10.06 % за 2012 г. и  12.69 % от 2011 г. От друга страна обаче следва да се 

отчете и изключителното подобряване в процентно съотношение на 

свършените в срок до 3 месеца от общо свършените пред периода граждански 

дела – 90.46 %, при 66.88 %  за 2012 г. и 83.45 % за 2011 г. При отчетеното в 

доклада повишаване на броя на постъпващите граждански дела с фактическа 

и правна сложност, считам, че този показател реално показва 
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продължаващото подобряване на качеството на работата на гражданските 

състави, отличен показател за което са и данните за обжалваемостта на 

съдебните актове. 

              Видно от Приложение №2, публикувано на интернет страницата на 

ВСС, касаещо обобщения отчет за първото полугодие на 2013 г.,  свършените 

спрямо разгледаните дела в 3 месечен срок, за районните съдилища извън 

областните центрове са 88 %, а действителната им натовареността е  била 40. 

28 бр. дела спрямо всички дела за разглеждане и 32.21 бр. дела спрямо 

свършени. Съпоставянето на тези показатели с резултатите на Районен съд 

Попово – 92 % от делата решени в 3-месечен срок и натовареност по щат 

28.40 бр./25.58 бр. дела, постигнати през 2013 г.  показва много добрата 

работа на магистратите и служителите работещи в него.  

              През изминалия отчетен период магистратите и съдебните служители 

в РС Попово със своето етично поведение към гражданите и чувството си на 

отговорност работеха ефективно за повишаване на общественото доверие и 

авторитет на съда. За това несъмнено допринася създадената колегиална, 

спокойна и хармонична среда,  както и проявеното усърдие, отговорност и 

професионализъм, които следва да водят и занапред  екипа  на Поповския 

районен съд. 

 

24.01.2014 г . 

гр.Попово                     

 

 

                         Административен ръководител- 

                         Председател на Районен съд Попово:                                  

                                                                                           /Явор Томов/ 


