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    Република  България 
    РАЙОНЕН СЪД  ПОПОВО 

                                     

 

7800 гр.Попово, област Търговище                           тел./факс 0608/47832 

ул.”Ал.Стамболийски” №1       www.rspopovo.com   e-mail :rspopovo@mail.bg 

 

 

                                        ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД 
 
                                                      ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

                                          Районен съд Попово през 2011 г. 

 

 

              Годишният доклад на Районен съд Попово през 2011 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 три отчетни години. Всички посочени данни в  

доклада са към 31.01.2011 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 та  

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.  В началото на 2011 г.  числеността на съдиите по щат бе 5, като с  

решение по т.4.2 по протокол № 12/31.03.2011 г.  щатната численост е  

намалена с незаетата длъжност „районен съдия”, като и към настоящият  

момент в съда са налични общо 4 щатни бройки за магистрати, които са заети  

от районните съдии Галена Чешмеджиева-Дякова, Маринела Стефанова и 

Поля Павлинова. В края на 2011 г.  в Районен съд Попово няма незаети  

магистратски длъжности,  както и щатни бройки за  държавен съдебен 

изпълнител и съдия по вписванията.  По отношение на работещите във ВПРС 
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районни съдии, държавни съдебни изпълнители и съдия по вписванията през  

изминалата година няма налагани дисциплинарни наказания.  

              Целогодишно са работили съдиите Явор Томов, Маринела Стефанова,  

Поля Павлинова и Галена Дякова. В Служба ”Държавен съдебен изпълнител”,  

и в служба по вписванията не са настъпвали промени в щата, като дейността  

им се осъществява съответно от един ДСИ – Пламен Стефанов Пенев и един 

съдия по вписванията –  Марияна Рачева Рачева.   

              През 2011 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.  

 
2. Съдебна администрация. Брой,  структура, промени, необходимос т 

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. В началото на 2011 г.  

Районен съд Попово осъществяваше своята дейност при численост на  

съдебната администрация по щат 20 съдебни служители.  Заемащите  

съответните длъжности лица в преобладаващата си част са с продължителен 

стаж в съдебната система и имат много добра квалификация, което оказва 

положителен ефект върху качеството на изпълнение на задълженията,  

произтичащи от длъжностните им характеристики. През отчетната година  

няма налагани дисциплинарни наказания на съдебни служители. Щатът   на  

съдебните служители е без промяна от предходната година, в състав:  

административен секретар; главен счетоводител; главен специалист-

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

деловодители; секретар СИС, деловодител СИС; архивар; деловодител-бюр о 

съдимост;  деловодител-регистратура; призовкар, двама призовкар-чистачи;  

огняр, той и работник по поддръжката.    

              След пенсионирането в края  на 2011 г.  на съдебен служител –  

„секретар СИС” и напускане още през 2010 г.  на съдебен служител на 

длъжността „съдебен деловодител”, реално са заети 18 щатни бройки. За  

незаетите 2 щатни бройки за съдебни служители, по искане на Председателя 

на съда, с  две решения на ВСС през 2010 г.  и  с  решение по протокол № 29/ 

19.09.2011 г.  не е дадено съгласие за назначаване на съдебни служители на 

вакантните длъжности като е прието, че липсват финансови средства предвид 

ограниченият бюджет на съдебната власт за 2019 г.  /респ.2011 г. /,  по-ниско  

съотношение на брой съдебни служители/брой магистрати от средното  

съотношение за страната и натовареността  на съда е под средната.  Въпреки 

отказа на ВСС, предвид увеличената натовареност през втората половина на  

2011 г. , в края на м.декември 2011 г.  е направено ново искане за даване на  
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съгласие за длъжността „съдебен деловодител”, по което все още няма 

произнасяне от страна ВСС. Към настоящият момент са налице 2 вакантни 

щатни бройки за съдебни служители за длъжностите – „съдебен деловодител” 

и „секретар СИС” (съгласно новия класификатор, в сила от 01.02.2012 г.  

подобна длъжност не съществува, като следва да се  приравни на „съдебен 

секретар”).  Единствената свободна щатна бройка, за която през годината е  

дадено съгласие за назначаване на съдебен служител е „съдебен архивар”,  

съгласно решение на ВСС по протокол №9/08.03.2011 г.  Проведен е конкурс 

при стриктно спазване на правилата по ПАРОАВАС и на 01.06.2011 г.  назначен 

съдебен служител на тази длъжност.  

    Производството по изпълнителни дела в  съдебно-изпълнителна служба 

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

СИС и деловодител СИС, а след пенсиониране на съдебния служител Румяна 

Бобева в  началото на м.12.2011 г.  дейността на тази служба се  осъществява  

само от един съдебен деловодител.  Връчването на призовки и съдебни книжа  

се осъществява от един призовкар при Районен съд Попово 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.  

      С оглед оптимизиране дейността на съдебната администрация и във  

връзка с увеличаването на броя на разглежданите дела, е наложително 

назначаването на съдебни служители на двете вакантни длъжности – съдебен 

деловодител и секретар СИС, за което периодично са правени искания до ВСС.  

От друга  страна 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.  

 

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

 

              През 2011 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 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 
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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 цялата  2011 година 

 

              А. Към 01.01.2011 г.  са останали несвършени  от предходни периоди 

общо 183  бр.  дела. Новообразувани дела - са общо 1573 бр., при 1482 бр. за  

2010 г.  и 1047 бр. за 2009 г.  В процентно съотношение несвършени от 

предходни периоди към новообразувани, това са  11.63 %, при 11.53 % за  2010 

г.  и 17 % за 2009 г.  Общо за разглеждане за 2011 г.  са били – 1756 бр. дела. От 

тях останали несвършени в края на 2011 г.  са 158 бр. дела или 8.99 %. За 

сравнение останали несвършени през 2010 г.  са били 11.07 %, а през 2009 г.   

13.96 %. 

              Впечатление прави леко намаляващият брой на висящи дела в  

началото и края на отчетния период, съответно в началото 183 бр. , а в края  

158 бр. дела.  От този брой висящи дела, преобладаваща част – 121 бр. или  

76.58 % са граждански, а 37 броя или 23.41 % са наказателни дела. Следва да 

бъде отчетено, че в 3-месечен срок са решени 95 %  (при 95 % за 2010 г.  и 78  

% за 2009 г. ) от гражданските дела, и  93 % (при 94 % за 2010 г.  и 94 % за 2009  

г.) от  разгледаните през годината наказателни дела.  

              При анализиране на тези показатели и въпреки постъпилите за  

разглеждане по-голям брой дела, добро впечатление прави намаляваща 

висящност при разглежданите през отчетния период дела, която вече е под 10 

%. Наличието на подобно съществено подобрение в този показател се дължи  

основно на това, че през 2011 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 липсват спорни въпроси  

между отделните състави. Възникващите противоречия се разрешават с  

помощта на съдии от гражданско отделение от Окръжен съд, а отделно от 

това се  проведоха и няколко обучения /семинари/ в  ТОС с  оглед уеднаквяване  

на съдебната практика и правилното приложение на закона. Разбира се  

продължават да съществуват и някои от проблемите по ГПК, изтъкнати и в  
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предходните отчетни доклади като например: по една или друга причина 

страните по делото предявяват искови молби, които не могат да бъдат приети  

незабавно за  разглеждане, тъй като не отговарят на изискванията на ГПК , 

което води до удължаване, респ.  до забавяне на процедурата по размяна на  

книжа, предвидена в чл.131 от ГПК.  В този контекст е и  забавянето на  

гражданските дела при отговор на ответника, който не съдържа ясни и точни  

искания и възражения и налага ново, допълнително изясняване на същите 

въпроси в първото по с.з. , което е в пряка връзка с въведеното от ГПК 

служебно начало и задължението на съда да дава конкретни указания на 

страните, с  което задължение на съда често злоупотребява.  

              Б. От общо новообразуваните 1573  бр.  дела -  гражданските са 1049  

броя,  или 66.68 %, а наказателните 524 бр., или 33.31 %.  

              От общо за разглеждане през годината 1756 бр. дела - гражданските 

са били 1181 бр.,  или 67.25 %, а наказателните 575 бр. или 32.74 %. 

              В края на отчетния период останали са несвършени 121 бр. гражд.  

дела, при 132 бр. за 2010 г.  и 108 бр. за 2009 г. , или 10.24 %  (при 11.90 % за  

2010 г.  и 16.36 % за 2009 г.), а при наказателните са останали несвършени  

общо 37 бр. дела или 6.43 %   (при 9.37 % за  2010 г.  и  11.15 % за 2009 г.).  В  

частност,  от наказателните общ характер дела,  които са  били за  разглеждане   

през 2011 г.  – 175 бр. са останали несвършени 11 бр. дела или 6.28 %, при 

6.49 % за 2010 г.  и  10.88 % за 2009 г.  

              Както вече се посочи по-горе в доклада общият процент на  

приключените в 3-месечен срок дела е висок (95 %, запазвайки се идентичен с  

предходната 2010 г.), но следва да се държи сметка 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. От  

друга страна, законово регламентираното право на защита на подсъдимите п о 

НОХД става причини за отлагане на НОХД, най-често поради това че  

ангажираният адвокат не се явява, с  което става причина за отлагане на  

делото. По наказателните от общ характер дела като причина за отлагане на 

делата (макар и малко на брой, но влошен показател в сравнение с  

предходната година),  а от там и невъзможност да се приключат в  3-месечен  

срок,  следва да се изтъкне неявяването на подсъдимите и свидетелите.  

              Сравнителният анализ  на постъплението  за последните три години е  

следният: 

 

 

Видове дела 2009 г.  2010 г.  2011 г.  

Наказателни 513 481 524 

Граждански 534 1001 1049 

Общо 1047 1482 1573 
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              Тези цифри сочат на увеличение в сравнение с 2010 г.  на постъпилите  

през отчетната година наказателни дела – с 43 повече наказателни дела и с  

48 повече граждански дела.  Тези данни показват устойчива тенденция за  

запазване и леко увеличаване на броя разглежданите наказателни дела и  

граждански дела.  

              Въпреки констатираното увеличение на броя на постъпилите за  

разглеждане граждански и наказателни дела, респ. по-големият  общ брой  

дела за разглеждане в сравнение с предходните отчетни периоди, не се  

наблюдава влошаване на работата на съдиите във връзка със срочността.  

Следва да се  обърне внимание на намаления съдийски състав,  който през  

2011 г.  е 4 реално заети щата /при 5 щатни бройки в предходните години/ и 

положените усилия от страна на съдиите по приключване на делата.  Така 

например по-голямата натовареност,при запазване броя на разгледаните през  

2011 г.  наказателните дела от общ характер – 175 броя при 185 бр. за 2010 г. ,  

е довела до макар и минимално подобрение на процента на свършените в 3-

месечен срок нохд – 91 %, при 90 % за 2010 г.  и  97 % за 2009 г.  Следва де се  

държи сметка и за законодателната   възможност по Глава ХХVІІ-ма от НПК (чл.  

370-374), при наличието на визираните предпоставки за по-бърз о 

приключване на производството по НОХД. Като причини за забавяне на  

производствата по НОХД 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.  

              Причините за  увеличението на постъпилите граждански дела и 

сравнителното запазване на броя на постъпили наказателни дела за поредна  

година дела може да се обоснове със световната финансова и икономическа  

криза, в  която несъмнено се  увеличава безработицата и престъпността,  

намаляват доходите и възможността за обслужване на кредити към банки и  
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небанкови финансови институции. Показател е запазващият се брой на 

разглежданите през 2011 г.  дела с правно основание чл.410 и чл.417 от ГПК -   

635 бр. /при 647 бр. за 2010 г.  и  227 бр. за 2009 г./ , които съставляват 60.53 % 

от всички постъпили за  разглеждане през годината 1049 бр. граждански дела.  

разглеждани през годината.  Съществено увеличение /от 39 бр. през 2010 г.  на  

98 бр. през 2011 г./  е налице и при всички други частни граждански дела, в  

които попадат най-вече разрешенията за разпореждане по СК. Запазва се  

броя на делата ЗГР, свързани с продължаващата промяна на имена по повод 

кампанията за подмяната на документите за самоличност.  Липсват други 

съществени обществени промени, които да обусловят продължаващото втора 

година увеличение в броя на постъпващите за разглеждане дела, при което в  

заключение следва да се отбележи, че  броят както на наказателните, така и 

на постъпващите в  съда граждански дела се увеличава.  

              Сравнителният анализ на общо разгледаните  дела за последните три  

години е следният: 

 

 

Видове дела 2009 г.  2010 г.  2011 г.  

Наказателни 565 544 575 

Граждански 660 1109 1181 

Общо 1225 1653 1756 

  

 

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

Районен съд през 2011 година”.  

 

              В. Брой свършени /решени/ дела в края на 2011 г. 

 

              Общият брой свършени дела през отчетния период към 31.12.2011 г.   

е 1598 или 91 % спрямо всичко разгледаните през годината 1756 броя и 

повече от 100 % спрямо броя на постъпилите през 2011 г.  1573 бр. дела. От 

всичко 1598 бр. дела, 1060 бр. са граждански дела, а 538 бр. са наказателни 

дела, като общия брой на свършените в  тримесечен срок дела е изключително  

висок – 95 % (при 95 % за  2010 г.  и  85 % за 2009 г.) 

              От всичко свършените  1060 бр. граждански дела в 3-месечен срок са  

свършени 1010 бр.  или  95 %, а при наказателните от общо свършените 538  

бр. дела, в 3-месечен срок са свършени 502 бр. или 93 %. Само НОХД от  

всичко за разглеждане през годината 175 бр. дела, в 3-месечния срок са  

свършени 150 бр. или 91 %. За сравнение през 2010 г.  са били  свършени 1470 

бр. дела, или 89 % от спрямо всичко разгледаните,  от които в  тримесечен 

срок 95 %, а за 2009 г.  тези проценти са съответно 85 и 84, т.е.  запазва се  

отличният резултат от предходната година.  

              Като фактор за високият процент решени в 3-месечен срок дела освен  

добрата работата на магистратите,  може да се отбележат и други  
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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.   

 

 

 

 

 

 

              Г. Брой на решените по същество и брой прекратени дела 

 

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

общо  1397 бр. граждански и наказателни дела, а без разпитите по реда на чл.  

222 и чл.223 от НПК /общо 28 бр. чнд/ -  1369 бр. дела, от които 995 бр. гражд.  

дела и 374 броя наказателни дела /без разпити/.  За сравнение, през 2010 г .  

със съдебен акт по същество са били свършени 1293 бр. дела /без разпитите в  

ДП – 46 на брой чнд/, от които 890 бр. граждански и 357 бр. наказателни 

дела, а през 2009 г.  със съдебен акт по същество са свършени общо 922 бр.  
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дела, а без разпитите от ДП – 829 бр. дела, от които 487 бр. гр.  дела и 342 бр.  

наказателни дела /без разпити/.  

 

              Г.2.   Броят на прекратените дела за 2011 г.  е общо 201 броя,  от които  

136 бр. наказателни и 65 броя  граждански дела.   От прекратените 65 броя   

граждански дела,  по спогодба са прекратени 13 бр., а  52  бр.  дела 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 прекратените наказателни дела общо 136 бр., 72 бр. са по 

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

останалите 64 бр. дела са  прекратени по други причини, например: поради 

недопустимост на подадени въззивни жалби срещу НП, при изтекъл срок за  

обжалване; поради неподсъдност на делото; поради неоснователност на 

искания за настаняване на задължително лечение по реда на чл.155 и сл.  от 

ЗЗ.  От прекратените наказателни дела 5 бр. са НОХД, съдебното производство  

по които е прекратено  от съдията-докладчик на осн.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  

2.86 % от внесените с  обвинителен акт през годината наказателни дела от ОХ. 

   

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

касационна проверка 

 

              През отчетният период от общо свършените 1598 бр. дела обжалвани 

и протестирани са общо 128 броя. След въззивна и касационна проверка в  

рамките на отчетния период от обжалвани и протестирани дела са налице  

данни за произнасяне по 82 броя от наказателни дела /общо решения , 

присъди, определения и разпореждания/, от които потвърдени,респ. оставени 

в сила 65 бр. , изменени 8 бр., а отменени изцяло са актовете по 9 бр.  

наказателни дела (от общо обжалваните 87 бр. наказателни дела или 10.3 4 

%).  При обжалваните през годината 41 броя граждански дела, са налице 

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

7 бр. и 3 бр.  изцяло отменени /7.31 % от обжалваните 41 бр. гр.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, след което следват изменените присъди -  

по правило, досежно размерите на наложените наказания, и на последно 

място са отменените съдебни актове. Посочените в горният абзац данни за  

изцяло отменени през годината актове по 9 броя наказателни дела, всъщнос т 

включват и определения на въззивния съд по мерки за неотклонение и 

касационни решения на Административен съд Търговище. Само за делата от 

общ характер, 20 бр. от които са обжалвани и протестирани през отчетния  

период, са налице данни за 16 върнати в първоинстанционния съд, от които 
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10 потвърдени изцяло, 5 изменени в гражданската или наказателната част и  

само 1 (нохд № 74/2011 г.) , по което оправдателната присъда на РС Попово е  

отменена от окръжния съд и е постановена нова осъдителна присъда, която е  

потвърдена от ВКС. Няма нито едно НОХД, по което съдебният акт да е бил 

отменен по реда на чл.334,т.1 НПК с връщане на делото за ново разглеждане.  

Преобладаващите случаи на изменени присъди се отнасят до размерите на  

наложените наказания, като във въззивната инстанция или поради нови 

доказателства,  или поради неправилна индивидуализация на наказанията от  

първостепенния съд те се намаляват или заменят с по-леки. През отчетната 

година прави впечатление и процесуалната активност на Районна прокуратура 

Попово, по повод на това, че се подават и протести, касаещи и само 

несправедливост на наложеното наказание, а не както досега само в случаите 

на оправдателни присъди или решения.  

              За гражданските дела –  по-голямата част както за отменените, така и 

за изменените решения,   причините са , че според въззивната инстанция 

първоинстанционният съд не е обсъдил правилно събраните пред нег о 

доказателства,поради което е сторил незаконосъобразни изводи, или в  

изолирани случаи пред въззивната инстанция са събрани нови доказателства,  

променящи първоинстанционния 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.  

              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 2011 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. Следва да 

бъдат отчетени и докладите от ТОС за извършените през 2011 г.  ежегодни 

ревизии, респ. дадените в  тях положителни оценки за  работата на съда.  

 

              Ж. Средна натовареност на  Районен съд Попово 

 

              Средната натовареност по щат през 2011 г.  на съдия спрямо всичко  

разглеждани дела е била 36.58 бр. и 33.29 бр. спрямо свършените дела. През 

предходната 2010 г.  тези показатели са  били съответно 27.55 бр. дела и 24.50  

бр., а  през 2009 г.  съответно 17.01 бр. и  14.64 бр.  дела. 
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              През отчетният период наказателни дела са разглеждани от съдия 

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

съдия Стефанова /при 5 % натовареност/.  Следва да се  отчете, че не може да  

се даде реална оценка на тежестта  на видовете разпределени дела п о 

съдиите, разглеждащи наказателни, НЧХД, НАХД и НЧД. Това е  така,  понеже 

при разпределението на всички отделни видове дела  деловодният продукт 

LawChoice, практически разпределящ делата на принципа на случайният 

избор, не държи сметка за  тежестта,  а 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 2011 г.  по щат е била 23.96 бр. спрямо делата за  

разглеждане и 22.42 бр. спрямо всичко свършените наказателни дела, като 

натовареността е  завишена 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 49.21 бр. дела на месец спрямо делата за  

разглеждане и 44.17 спрямо свършените дела – показатели, съществено 

завишени в сравнение с  предходните 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 
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съдебни актове през отчетният период, въпреки че към настоящия момент  

резултатите са  много добри .  

 

              2. Граждански дела 

 

              През 2011 г.  са постъпили за разглеждане 1049 бр. граждански дела,  

от които брачни /по СК/ - 86 бр. ;облигационни искове – 68 бр.;делби – 18 бр. ;  

вещни искове-19 бр.; искове по КТ –  40 бр. ;10 бр.  по Закона защита от 

домашното насилие; 46 бр. по Закона за закрила на детето (чл.26 и чл.30) ;  

други видове дела 175 броя. Наред с това, по подсъдност на получени 32 броя  

дела. Най-голям е броят на делата по чл.410,чл.417 от ГПК – 609 бр. В 

сравнение с предходните три години това видово съотношение на делата се  

запазва.  

              Свършените граждански дела са общо 1060 бр. от всичко за  

разглеждане 1181 бр. дела или 89.75 %. За сравнение през 2010 г.  от  

разгледаните 1109 бр. дела, свършени са били 977 бр. или 88.10 %, а през 

2009 г.  тези показатели са  били съответно 550/660 броя, или 83.63 %, т.е.  

наблюдава се трайна тенденция за подобряване на бързината на приключване 

на гражданските дела.  

              В края  на отчетния период са останали несвършени 121 бр.  

граждански дела, при 132 бр. за 2010 г .  и 108 бр. за 2009 г.  От тези цифри е  

видно, че въпреки увеличаващото се постъпление на граждански дела и по-  

голямата натовареност на гражданските съдии, броя на несвършените в  края  

на отчетния период граждански дела намалява в сравнение с предходната  

2010 г. , а още повече спрямо 2009 г .  Това показва също, че работата на 

съдиите, разглеждащи граждански дела несъмнено се е подобрила, за което 

важна роля има и уеднаквяващата се  практика по ГПК. 

              Прекратените граждански дела за 2011 г.  са били 65 бр. /при 87 бр.  

за 2010 г.  и  отново 65 бр. за 2009 г./,  от които по спогодба 13 бр. , а по други  

причини като отказ и оттегляне на иска,  неотстраняване на указаните  

нередовности по искови молби и др. са били прекратени 52 бр. дела. 

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

били обжалвани 41 бр. граждански дела, от които има резултат за 35 броя 

/решения и определения/, от които 25 бр. оставени в  сила, 7 бр. частично  

изменени и 3 бр. дела изцяло отменени. Броят на обжалваните през годината 

граждански дела е леко занижен в сравнение с 2010 г. /45 бр./  и леко завишен 

в сравнение с 2009 г.   /36 броя/,  като от друга страна е намалено 

съотношението между оставени в сила /респ. изменени/ и отменени съдебни 

актове.  

              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 2011 г.  в Районен съд Попово, може да се каже, че  

се отчита увеличаване на постъплението на делата в  сравнение със същия 



 13 

период на предходната 2010 г.  Увеличил се е и броят на свършените дела в  

сравнение с предходните години. 

              Тенденцията на увеличаване броя на делата за  разглеждане по 

отношение на гражданските дела е свързана с нарастването на броя на делата  

по чл.410 и чл.417 от ГПК. В тази насока се наблюдава запазване на броя на 

делата, които се разглеждат по общия ред. Увеличеният брой дела, води до 

нарастване на свършените дела от съдиите при Районен съд Попово, както и  

до увеличаване на натоварването.  

 

 

              3.Наказателни дела 

 

              А.Общо постъпили,разгледани,свършени и прекратени. 

 

              А.1.Наказателни общ характер дела 

 

              През 2011 г.  постъпилите  наказателни дела от общ характер са общо  

163 бр. дела; НЧХД - 18 бр.; по чл.78 А от НК -  20 бр.; принудителни 

медицински мерки по чл.  155 и сл.  от ЗЗ и чл.89 НК – общо 17 броя;  

кумулации 27 броя;  НЧД от досъдебното производство - 101 бр. ; други 34 бр.  

и АНХД -  140 бр. 

              Общо за разглеждане са били 175 НОХД, от тях   свършени – 164 бр.  

или 93.71 %, от които 83 бр. с  акт по същество. 

              Общо за  разглеждане наказателни дела за 2011 г.  са били  575 броя 

дела, от които свършени - 538 бр.  или  93.56 %. 

              Останали висящи в края на отчетния период са били само 11 бр. дела 

при 12 бр. за 2010 г.  и 21 бр. за  2009 г. ,   а общо висящите наказателни дела в  

края на периода са  били 37 бр.,  при 51 бр. за 2010 г.  и 63 бр. за 2009 г.   

              От свършените наказателни дела със съдебен акт по същество  до 3 

месеца са били  502 бр. дела /в т.ч.  и НЧД от досъдебното производство/ или 

93 %  от всичко свършените.  

              Броят на прекратените наказателни дела  през 2011 г.  е бил 136 бр.  

дела, от които 72 бр. НОХД, по които е одобрено споразумение по реда на 

чл.381 и сл.  от НПК и 53 бр. дела прекратени по други причини, изброени по-

горе в доклада 

              Върнати на Районна прокуратура от съда дела са  били общо 5 бр.   

НОХД. При всички по аналогични причини - допуснати отстраними  

съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване 

правата на подсъдим или пострадал. Тъй като в Приложение №1 /колона О,  

ред 52/ са посочени върнати 11 бр. наказателни дела следва да се уточни, че  

от останалите 6 дела – 3 бр. на върнати в ДП постановления по чл.377 НПК 

/чл.78а НК/, а останалите 3 бр. са върнати в ДП споразумения, сключени в  

противоречие на закона.  
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              През отчетният период са  постановени 2 изцяло оправдателни 

присъди по внесени обвинителни актове  и 1 оправдателно решение п о 

внесено предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда 

на чл.78а НК, като причините за оправдаване на обвиняемите са анализирани 

по-долу в доклада. 

 

              Б.Структура на  наказателната  престъпност 

     

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

 

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

постъпили и новобразувани 7 бр. НОХД,като от предходен период са останали 

несвършени 2 бр., или общо за разглеждане са били 9 бр.,  от които свършени  

8  бр.  Съдените лица по тях са били 8, от които осъдени по същество (с  

присъда или споразумение по чл.381 и сл.  от НПК/ са 7 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 І І І  от  НК - престъпления против правата на гражданите - са  

постъпили общо 2 НОХД, като толкова са били и за разглеждане.  В края на 

отчетният период делата са приключени, съдени са били 2 лица, толкова са и 

осъдените.  

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

младежта–не са постъпвали дела за 2011 г,както и няма останали несвършени  

от предходен период. 

              По Глава V от НК - престъпления против собствеността  

Новообразувани дела са  72 бр.,  останали несвършени от предходен период  4 

бр. дела или общо за разглеждане - 76 бр., от които останали несвършени в  

края на периода 3 бр. дела.  Съдени са били 111 лица, от които осъдени с ак т 

по същество /присъда или споразумение/ 109 лица, а  2 лица да оправдани.  

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

18 бр. НОХД, като толкова са били и за разглеждане. От тях са свършени 15  

бр. дела, съдени са 16 лица, от които 14 осъдени. 

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

осигурителната система - не са постъпвали дела за 2011 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 2011 г , както и няма останали несвършени о т 

предходен период. 

              По Глава ІХ от НК - документни престъпления –новообразуваните 

дела са 3, а едно е останало несвършено от предходен период, или общо за  
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разглеждане са били 4 бр. дела. В края на периода са свършени 4 бр.  дела,  

съдени са  5  лица,  които са осъдени.  

              По Глава Х  от НК - престъпления против реда и общественото 

спокойствие. Постъпили са  общо 6 НОХД, като толкова са били и за  

разглеждане през годината.  В края на отчетният период са свършени 5 от тези  

дела, съдените лица са били 5, толкова са и осъдените.  

              По Глава ХІ   от НК - общоопасни престъпления. Постъпили са 55 бр.  

дела, останали несвършени от предходен период 5 бр., общо за разглеждане 

60 бр. дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 3 бр. дела.  

Съдени по тях са били 58 лица, осъдени са 56 лица. 

              По Глава ХІІ  -  престъпления против отбранителната способност  на  

републиката и по Глава  и ХІІ І  - против мира и човечеството - няма постъпили 

и разгледани дела.  

              Наказателните дела от частен характер образувани през отчетния 

период са 18 бр.,  и 1 останало от предходен период, или общо 19 бр. за  

разглеждане.Свършени от този вид са 16 бр. дела,  

              По чл.  78 А от НК са образувани през годината 20 бр. дела, а 1 брой е  

останало несвършено от предходен период, или общо за разглеждане са били 

21 бр. дела. От тях са свършени общо 19 бр. дела, от които 19 бр.,  или 100 % 

са свършени в 3 - месечен срок от образуването.  Със съдебен акт по същество  

са решени 15 бр. дела, а 4 бр. са прекратени, като 2 бр. дела са останали  

висящи в края на отчетния период. Съдените лица са били 21, от които са 15 

са осъдени, а  2 са оправдани. 

              По наказателните дела от ЧХ през годината са  образувани 18 бр. дела  

а едно е останало несвършено от предходен период,или общо за разглеждане  

са били 19 бр. дела, от които свършени 16 бр. дела.Съдените лица са били 17 ,  

от които 5 осъдени и 1 оправдано. 

              Подробният   анализ  на  разгледаните наказателни дела в Районен 

съд Попово през 2011 г.   води до следните обобщения: увеличаване на  

постъплението на наказателните дела се наблюдава най-вече по отношение 

наказателните дела от частен характер, които са се увеличи повече от два  

пъти и при делата от административен характер , докато тези от общ характе р 

запазват броя си от миналата година.  Свършените дела от магистратите,  

неминуемо имат ръст на увеличение, което е свързано с нарастването на 

новообразуваните дела. За поредна година прави добро впечатление  

високият процент на приключените дела в тримесечен срок, което е следствие  

от желанието за разглеждане и решаване на делата в разумни срокове,  

независимо от повишаващата се натовареност на районните съдии и 

намеления щат на съдебните служители.  

 

              В .  Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените  

прокурорски актове.  
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              За отчетната година са внесени  общо 163 обвинителни акта   респ.  

образувани са толкова НОХ дела. По тях съдени лица са били 205, като са  

осъдени 198 лица или 96.58 %, а  са оправдани 2 лица. 

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

са  били общо 20 бр. (както и 1 останали висящи от предходен период, т.е.  

общо за разглеждане през 2011 г.  – 21 броя) , спрямо 21 лица. От тях на 15 

лица или 71.42 % съдът е наложил административно наказание, а 2 лица са  

били оправдани. 

              Както вече се посочи по-горе, по две от внесените в  съда дела от общ 

характер са  поставени оправдателни присъди,като едната /нохд № 74/2011 г. /  

е отменена с  нова присъда по внохд № 133/2011 г.  на ТОС, потвърдена с  

решение на ВКС. Въззивният съд е провел ново съдебно следствие, събрал е  

нови доказателства, с оглед на което е  приел, че първоинстанционният съд е  

допуснал нарушение при анализа и оценката на събраните по делото гласни и  

писмени доказателства, поради което е направил и незаконосъобразния 

извод, че авторството на деянието по чл.195,ал.1 НК не е доказано. По  

втората оправдателна присъда /нохд № 101/2011 г./ все още няма  

произнасяне от въззивната инстанция, където делото се намира към 

настоящия момент.  Постановено е и едно решение по чл.378,ал.4,т.2,вр.  с  

чл.78а НК /нахд № 257/2011 г./ , по което съдът във вр. с чл.9,ал.2 НК е  

признал за невинни обвиняемите. 

              В контекста на изложеното по-горе, не може да се твърди като обща 

оценка, че наказателното законодателство е лошо, най-малкото защото 

районният съд разглежда дела за ограничен кръг престъпления, но въпреки 

това 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. 
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              Г .Наказателни дела със значим обществен интерес 

 

              През 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 2011 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 2011г.  АНХД са били 140 бр.,останали несвършени  

от предходен период 32 бр. ,или общо за разглеждане-172 бр. дела. Свършени  

за годината -  155 бр. или 90 %, останали несвършени в  края  на периода 17 бр.  

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

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

– 38 броя,  по УБДХ – 12 бр.,  по Закона митниците –  8 бр. 

 

              Е.  НЧД  от досъдебното производство.  

 

              Общо постъпили и НЧД от досъдебното производство за  отчетния 

период са били  101 броя дела, като толкова си били и за разглеждане през  

периода. Свършени с акт по същество са били 101 бр. дела.  

 

              І ІІ . Служба  държавно съдебно изпълнение 

 

              През 2011 г.  в служба ”Държавен съдебен изпълнител” при Районен  

съд Попово са постъпили 206 изпълнителни дела, при 206 бр. за 2010 г.  и 97  

бр. 2009 г.  Общо за разглеждане са били 1275 г. , от които 1069 бр. дела 

висящи от предходни отчетни периоди.  

              Общо свършените за отчетния период изпълнителни дела са 335 бр.  

дела, от които чрез реализиране на вземането 82 бр. дела, прекратени по  

други причини 245 дела и 8 бр. дела изпратени на друг съдебен изпълнител. В 

сравнение с данните от 2010 г.  е запазена тенденцията за увеличение както  

на постъпващите, така и на свършените изпълнителни дела, а от друга страна  

се запазва процентното съотношение между постъпили и свършили 

изпълнителни дела. Средно месечно постъпление за държавният съдебен 
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изпълнител, който е и ръководител на службата е 17.16 броя дела, при 17.2  

бр. дела за  2010 г.  и 8.08 бр. дела за 2009 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 351 700 лв., при 328 132 лв.  за 2010 г.  и 178 718 лв.  за  

2009 г.  т.е.  в сравнение с предходните години е налице съществен о 

увеличение в общите суми събрани от ДСИ, което е пряко следствие от 

увеличения брой граждански дела, в частност производствата по чл.410 и 

чл.417 от ГПК. 

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

доклада. 

              Брой жалби против действията на държавния съдебен изпълнител са  

били – 6 бр.,  от които не е уважена нито една. 

              Видно от посочените по-горе резултати през отчетната година  са  се  

увеличили всички показатели, относими към дейността на ДСИ – увеличен е  

броя на постъпващите в службата изпълнителни дела, както и събраните по 

тях суми. 

              Към тази част от доклада: Статистическа таблица за съдебното  

изпълнение. 

 

              ІV.   Служба по вписванията .  

 

              През  цялата 2011 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  

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 2011 г.  са извършени 

6932 вписвани /при 5430 за 2010 г ./ и са издадени общо 3647  бр.  

удостоверения, преписи, отбелязвания, заличавания устни и писмени  

справки. 

 

              V. Бюро съдимост 

 

              Работата на Бюро съдимост при Поповски районен съд през отчетната  

2011 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 3245 бр.  
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свидетелства и справки за съдимост, от които 2493 свидетелства за съдимост  

и 752 бр. справки за съдимост.  За сравнение с 2010 г.  /общо 2891 бр./ броят 

на издадените свидетелства и справки е  увеличен.  

              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.  

              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 негов о 

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.  

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,  
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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 2-ма деловодители /един 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 

двама служители. В обособената регистратура постъпващите документи се  

регистрират от деловодител-регистратура,  който при изпълнява и функциите  

на деловодител-бюро съдимост при отсъствие на последния. През отчетната  

2011 година в деловодството на Районен съд Попово са  приети и 

регистрирани 8622 документа.  

              През изминалата 2011г.  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  

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 2011 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 секретаря на съдебно-изпълнителна служба 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 2011 година на съда, през отчетния период 

призовкарят е връчил общо 7171 броя призовки, съобщения и др.съдебни 
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книжа, в  т.  ч :1385 броя  получени от други съдилища и 5786 броя издадени 

от Районен съд  Попово. 

              Въпреки трудностите и проблемите, които възникват, поради 

недостига на съдебни служители в администрацията на съда и тяхната  

натовареност,същите имат стремежа за  усъвършенстване на  професионалните  

си умения и квалификация, което е видно от участията им в организираните 

от НИП  и ДКСИ обучения в които взеха участие административния секретар  

/семинар „Управление на съдебната администрация”/; системния 

администратор /”Защита на класифицираната информация”/;  деловодител и 

съдебен секретар /”Защита на класифицираната информация”, проведен в ОС 

Търговище/ 

 

 

              VІІ . Сграден  фонд и техническа обезпеченост 

 

              След официалното изграждане и откриване на 27.04.2007 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 (които работят сами в  кабинет) , така и за служителите.  

Компютъризирани са  всички служби и магистрати.  Компютърната мрежа е  

изградена изцяло и обхваща всички служби и магистрати. Което улеснява  

отразяванията на съдебните актове и публикуването им съгласно чл.  64 ЗСВ.  

 

              VІІ І.Заключителни изводи 

 

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

намаления щат и значително по-голямото натоварване на работилите през  

2011 год. съдии в сравнение с  предходните години. Съдийската работа се  

оценява по два основни показателя –  срочност и качество на постановените 

съдебни актове. По отношение на първия показател резултатите са на  

изключително високо ниво - в тримесечния срок за приключване на делото са  

свършени 95 % от гражданските дела (при 78 % за 2009 г.  и 76 % за 2008 г. )  и  

94 %  от наказателните дела (при 94 % за 2009 г.  и 92 % за 2008 г. ) , като и 

тримата съдии работили през годината нямат просрочен съдебен акт.  Следва 

да се отдаде и дължимото на съдиите, разглеждащи граждански дела,защото  

в гражданското отделение натовареността беше значително по-висока от  

предходната 2009 г.  Във всички случаи обаче през 2011 г.  следва да се  

положат още усилия за подобряване на показателя качество с цел намаляване 

в максимална степен на изменените и отменените съдебни актове.  

              Всичко гореизложено показва, че свършената работа в съда 

заслужава положителна оценка: няма забавяния в произнасянията на съдебни  
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актове,  много добри са резултатите  и  по отношение движението на делата 

във времето – 95 % (при 95 % за  2010 г.  и  85 % за  2009 г. ) от  разгледаните 

дела са свършени в  срок до 3 месеца. 

              Съпоставимо със средно за страната за 2010 г. , където свършените 

средно спрямо разгледаните дела е  било за районните съдилища - 88,94%, а  

свършените дела в 3-месечен срок  от разгледаните – 79,42%. Показателите за  

нашият съд са над цитираните средно за страната, което показва мног о 

добрата работа на магистратите и служителите работещи в него.  За това 

допринесе и създадената колегиална,  спокойна и хармонична среда.  Това  не  

означава обаче, че няма какво още повече да се желае - усърдието,  

отговорността в работата, проявата на висок професионализъм, съчетан с  

морална етика следва да водят и занапред  екипа  на  Поповския районен съд.  

 

 

20.01.2012 г.  

гр.Попово                     

 

                  Административен ръководител- 

                  Председател на Районен съд Попово:                                  

                                                                               /Явор Томов/ 

    


