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ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

 Районен съд Попово през 2009 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 год. и указанията, дадени в 
протокол № 1 от 11.01.2010 г. на Комисията по правни въпроси на Висш 
съдебен съвет. 

              І. Организация на работата 

              1. Кадрова обезпеченост 

              През 2009 година Районен съд Попово осъществяваше своята 
дейност при численост по щат към края на годината - 28  човека, при 
работещи 27 човека. От които 5 съдии, един държавен съдебен изпълнител 
и  един съдия по вписванията, и 20 съдебни служители. Спрямо 2008 г 
щатът не е претърпял изменение, единствено длъжността заместник- 
председател е незаета. Работещите съдии са разпределени по състави в 
две отделения - гражданска колегия - 2 състава и наказателна - 2 
състава.  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.  

              Със Заповед № 323/19.08.2009 год. на Административен 
ръководител - Председател на Апелативен съд Варна, съдия Каролина 
Неделчева Михайлова е командирована в Окръжен съд Варна за срок от 6 
месеца, считано от 14.09.2009 г. С решение по т.13.3.19 по протокол № 
51/10.12.2009 г. съдия Каролина Неделчева Михайлова е повишена  в 
длъжност „съдия” в Окръжен съд Варна–гражданско отделение считано от 
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датата на встъпване в длъжност. Съдия Михайлова е встъпила в длъжност 
на 04.01.2010 г. и към началото на 2010 година Районен съд Попово 
разполага с още една свободна щатна бройка за съдия.  

              Щатът   на съдебните служители  в помощните звена и 
канцелариите на Районен съд Попово е 20 служители - без промяна от 
предходната година. В състав: Главен счетоводител; административен 
секретар; старши специалист-статистик, той и касиер; четирима  секретар-
протоколисти; четирима деловодители; секретар СИС, деловодител СИС; 
архивар; съдебен секретар-бюро съдимост; деловодител-регистратура; 
призовкар, двама призовкар-чистачи; огняр, той и работник по 
поддръжката. Текучество на служители през отчетната година нямаше, за 
това и рутината и създадената организация на работа на всеки от 
служителите способства за нормалното функциониране на работата.  През    
отчетната 2009 год. предложения за увеличение и промени в щата на 
служителите не са правени. Не са налагани дисциплинарни наказания на  
магистрати. Със Заповед №34/14.08.2009 год. е наложено дисциплинарно 
наказание „предупреждение за уволнение” на съдебния служител Илияна 
Добрева Белчева, което и на основание чл.198 КТ е предсрочно заличено 
със Заповед № 63/ 14.12.2009 г. 

              ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА     

                                        /данни в приложение № 1/ 

              1.Брой  дела  за разглеждане за цялата  2009 година 

              А. Към 01.01.2009 г. са останали несвършени  от предходни 
периоди общо 178  бр. дела. Новообразувани дела - са общо 1047 бр. В 
процентно съотношение несвършени от предходни периоди към 
новообразувани, това са 17 % . Общо за разглеждане за 2009 г. са били – 
1225 бр. дела. От тях останали несвършени в края на 2009 година са - 171 
бр., или 13.96 %. За сравнение, несвършените към 01.01.2008 г. са били 
178 бр., новообразуваните 985 бр., или в процентно съотношение 18.07 
%., а към 01.01.2007 г. несвършените са били 147 бр., новообразуваните 
1026 бр., или процентно съотношение 14.32 %. 
              Прави впечатление запазващият се брой на висящи дела в 
началото и края на отчетния период, съответно 178 към 171 броя дела. От 
този брой дела, преобладаваща част - 108 бр. или 63.16 % са граждански, 
а 63 бр. или 36.84 % са наказателни дела. От друга страна не може да не 
бъде отчетено, че в 3-месечен срок са решени 78 % (при 76 % за 2008 г. и 
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при 73 % за 2007 г.) от гражданските дела, и 94 % (при 92 % за 2008 г. и 
91 % за 2007 г.)  от разгледаните наказателни дела. 
              При анализиране на тези показатели, прави впечатление все 
още сравнително завишената висящност особено при разглежданите през 
отчетния период граждански дела. Липсата на съществено съкращаване на 
броя на висящите граждански дела се дължи и на това,че реално от 14.09. 
2009 г. съдът работи с намален състав предвид командироването на съдия 
Каролина Неделчева Михайлова в ОС Варна. Разбира се, не може да се 
твърди с абсолютна сигурност и точност и че „новият” ГПК (в сила от 
01.03.2008 г.) съдържа процесуални правила, позволяващи по-бързото или 
по бавното приключване на гражданските дела по общия ред (за тези по 
които се провежда открито съдебно заседание), защото срокът на 
приложението му все още е прекалено кратък, но все пак следва да бъдат 
отбелязани типичните причини, обуславящи повишената висящност на 
гражданските дела. Тези причини преимуществено са свързани както с 
поведението на страните, така и с  прилагането на  ГПК.  
              Дългият период от образуване на гражданското дело до 
провеждане на открито с .з. и съответно до разглеждането и решаването  
му се обуславя от няколко причини: на първо място следва да се 
отбележи, че страните съзнателно или поради незнание и липса на правна 
култура предявяват искови молби, които не могат да бъдат приети 
незабавно за разглеждане, тъй като не отговарят на изискванията на ГПК. 
Това от своя страна води до удължаване, респ. до забавяне на 
процедурата по размяна на книжа, предвидена в чл.131 от ГПК. Следва да 
се отбележи, че самата процедура и уредба на тази размяна на книжа 
също е една от причините, която може да се свърже с повишената 
висящност на делата. Предвидения едномесечен срок за отговор на 
ответника и правото му да упражни определени права само в този срок 
като  например тези по чл.211, чл.212 и чл.219 от ГПК допълнително 
удължава периода, в който конкретното дело би следвало да се разгледа. 
Друг е въпросът, че не винаги с отговора ответника прави ясни и прецизни 
искания и възражения, което налага изясняване на тези въпроси в първото 
по делото с.з.,  а това от  своя страна води често до отлагане на делото, с 
оглед спазване принципа на равнопоставеност между страните.  Нещо 
повече, в ГПК е въведено служебно начало и задължението на съда да 
дава конкретни указания на страните, с което задължение на съда често 
злоупотребява.  
              Проблеми съществуват и при прилагане на разпоредбите по 
връчване на книжа и призоваване на страните. Следва да се посочи, че 
тези разпоредби не са особено прецизни и създават  неяснота и 
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противоречия в прилагането  им, което води до забавяне на делата. 
Особено непрецизна е разпоредбата с връчване на книжа и призоваване 
на ЮЛ, които в повечето случаи  нямат  нито канцелария, нито служител, 
който да приеме съобщението или призовката.  
             Б. От общо новообразуваните 1047  бр. дела - гражданските са  
534 бр., или 51 % ,  а наказателните 513 бр. или  49 % . 
             От общо за разглеждане през годината 1225 бр. дела - 
гражданските са били 660 бр., или 53.88 % , а наказателните 565 бр. или 
46.12 %. 
             В края на отчетния период останали са несвършени 108 бр. 
граждански дела или 16.36 %, а при наказателните 63 бр. несвършени или 
11.15 %. От наказателните общ характер дела, които са били за 
разглеждане  през 2009 г. общо 193 бр., са останали несвършени - 21 бр. 
или 10.88 %. 

      Както вече се посочи по-горе в доклада общият процент на 
приключените в 3-месечен срок дела е висок (85 %), 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 по 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, 
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 2007 г. 2008г. 2009г. 
Наказателни 512 487 513 
Граждански 514 498 534 
Общо 1026 985 1047 
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              Тези цифри сочат на макар и минимално увеличение както на 
наказателните, така и на гражданските дела съответно с  5.33 % или 26 бр. 
наказателни дела и с 7.22 % или 36 броя граждански дела. От друга 
страна видно е, че стойностите както за гражданските, така и за 
наказателните дела се приближават към тези за 2007 година, като се 
налага устойчива тенденция за запазване броя на разглежданите дела. 

       Увеличението на постъплението на делата, по-големият  общ 
брой дела за разглеждане в сравнение с  предходният отчетен период, 
значителният брой дела постъпили за разглеждане в последните два 
месеца от отчетният период, по-малкият обем реално отработени 
човекомесеца поради намаленият съдийски състав, предвид 
командироването на съдия Каролина Михайлова в ОС Варна и поради 
използването на редовен платен годишен отпуск, както и очевидно 
положените усилия от страна на съдиите, разглеждащи през периода 
НОХД,  са  довели като краен резултат до увеличение на неприключилите 
наказателни дела с 11   броя в сравнение с предходния отчетен период. От 
другa страна, от общия брой висящи в началото на периода 52 
наказателни дела, само 24 бр. са НОХД, които в края на периода са 21 
броя, като е увеличен и броя на приключените в 3-месечен срок 
наказателни дела. 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-бързо приключване на производството по 
НОХД. Като причини за забавяне на производствата по НОХД следва да се 
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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 както граждански, 
така и на наказателни 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 небанкови финансови институции. Действително, 
населението на община Попово прогресивно намалява, липсват и други 
обществени промени засягащи интересите на голяма част от обществото 
(например смяна на имена, реституция, възстановяване на земеделски 
земи), което да доведе до някакво рязко и  значимо увеличение в броя на 
постъпващите за разглеждане дела. Поради основни причини броят на 
делата в сравнителния период се запазва, като се наблюдават леки 
отклонения надолу (за 2008 г.) и  нагоре (2009 г.) 

 
              Сравнителният анализ на общо разгледаните дела за 
последните три години е следният: 
 

Видове дела 2007г. 2008г. 2009г. 
Наказателни 562 537 565 

Граждански 593 595 660 
Общо 1155 1132 1225 

  
              Подробно данните в Приложение № 1 “Годишен отчет за 
работата на Районен съд през 2009 година”. 
 
 
              В. Брой свършени /решени/ дела в края на 2009 г. 
 
              Общият брой свършени дела през отчетния период към 
31.12.2009 г. е  1054 бр. или 86.04 % спрямо всичко разгледаните и  
повече от 100 %  - 1047 броя спрямо броя на постъпилите. От всичко 
свършените 1054 бр. дела, от тях  552 бр. са граждански и  502 бр. 
наказателни. От свършените за отчетния период общо 1054 бр. дела, от 
тях в тримесечен срок са свършени 899 бр. или 85 % . 
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              От всичко свършените  552 бр. граждански дела в 3 месечен 
срок са свършени 428 бр. или 78 %, а от свършените наказателни дела на 
брой 502 бр.,в 3-месечен срок са свършени  471 бр. или 94  %. Само НОХД 
са свършени  172  бр.  от всичко за разглеждане 193 бр., или  89.11 % 
свършени, от тях в тримесечен срок - 166 бр. или  86 % . 
              За сравнение през 2008 г. са били свършени 954 дела или 84.28 
% спрямо всичко разгледаните и 96.85 % спрямо постъпилите, от които в 
тримесечен срок 84 %, а през 2007 г. са били свършени  87.27 %, от 
всичко дела за разглеждане, от които в тримесечен срок 82%.  
 

 
 
 
 
              Г. Брой на решените по същество  и брой прекратени дела 
 
              Г. 1.   През отчетния период със съдебен акт по същество са 
свършени общо  922 бр. дела - граждански и наказателни. А без разпити 
от досъдебното производство - 829 бр. дела. От които 487 бр. граждански 
дела и 342 бр. наказателни дела /без разпити/.  
              За сравнение през 2008 г. със съдебен акт по същество са 
свършени общо  801 бр. дела - граждански и наказателни,а  без разпитите 
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от досъдебното производство - 692 бр. дела. От които 385 бр. граждански 
или 82.09%  и 307 бр. наказателни дела /без разпити/ или 81.87 % . През 
2007 г. свършените с акт по същество  дела са били  общо  843 бр. дела. 
/без разпити/ или 82 %. 
 
              Г.2.  Броят на прекратените дела за 2009 г. са 132 броя дела 
общо, от които 67 бр. наказателни и 65 броя граждански дела.  
              От прекратените 65 бр. граждански дела, по спогодба са 
прекратени   18 бр. и  47 бр. 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 67 бр., от тях 45 бр. са 
по споразумение по чл.382 от НПК, а 22 бр. дела 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, от тях 7 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. 
   
              Д. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от 
въззивна и касационна проверка 
 
              През отчетният период от общо свършените 1054  бр. дела 
обжалвани и протестирани са общо 105 бр. След въззивна и касационна 
проверка в рамките на отчетния период от обжалвани и протестирани дела 
са потвърдени, респ. оставени в сила общо 45 броя дела, от които 30 
наказателни и 15 граждански дела. Изменени са общо 8 дела, от които 5 
наказателни и 3 граждански дела, а отменени общо  8 дела, от които 5 
наказателни и 3 граждански дела. От обжалваните общо за годината 105 
бр. дела  гражданските дела са 36 броя, а наказателните дела 69 броя.  

      За наказателните дела - видно от справката е това, че по-
голямата част от присъдите след обжалване или протестиране се 
потвърждават, след което следват изменените присъди - по правило, 
досежно размерите на наложените наказания, и на последно място 
отмените съдебни актове. В частта оправдателни присъди с резултат от 
въззивната инстанция има само едно отменено осъдително решение по чл. 
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78а НК и постановено ново оправдателно решение от ТОС, като няма 
отменена осъдителна присъда и постановена нова оправдателна присъда 
от въззивния съд.  Масовите 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 първоинстанционния съд те се намаляват или заменят с по-
леки. За поредна година следва да се отбележи, че липсва протест на 
Районна прокуратура против постановена присъда,само в частта и досежно 
размера и/или вида на наказанието и протестите касаят единствено 
оправдателните присъди. 

              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 него 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 2009 г., както и за предходните три 
години в ПРС не са постъпвали. Обяснимо, с  липсата на просрочени при 
изготвянето съдебни актове, и със спазването на процесуалните и 
инструктивни срокове  от работещите районни съдии. 
 
   
              Ж. Средна натовареност на Районен съд Попово 
 
              Средната натовареност по щат през 2009 г. на съдия от всички 
дела за разглеждане е 20.42 дела на месец, а от свършените 17.57 дела на 
месец. 



 10

 
              През 2008 г. натовареността по щат е била общо 18.87 бр. дела 
спрямо всичко за разглеждане и 15.90 спрямо свършените, а през 2008 г. 
данните са били съответно 19.25 броя дела,а действителната натовареност 
е била 43 бр. дела, предвид непопълнеността на щата.  
             През отчетния период наказателни дела са разглеждани основно 
от двама съдии – Томов и Дякова. Следва да се отчете, че не може да се 
даде реална оценка на тежестта  на видовете разпределени дела по 
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 2009 г. по щат е била 23.54 бр. спрямо делата за 
разглеждане и 20.92 бр. спрямо всичко свършените. 
              По аналогичен начин за гражданските дела на база трима съдии, 
взели основно участие в разглеждането им – Михайлова (командирована от 
14.09.2009 г. във ВОС, респ. преместена считано от 01.04.2010 г.), 
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Павлинова и Стефанова, като преобладаваща част от делата са разгледани 
от съдиите Павлинова и Стефанова. Натовареността на гражданските 
съдии за отчетния период е била 18.33 бр. дела на месец спрямо делата за 
разглеждане и 15.33 спрямо свършените дела.  

       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 2009 година са постъпили за разглеждане 534  броя 
граждански дела, от които брачни – 73 бр.; облигационни -  50 бр.; делби 
- 17 бр.; вещни искове - 38 бр., такива по КТ - 14 бр.; 14 бр. по Закона 
срещу домашното насилие; 24 бр. по Закона за закрила на детето; други 
видове дела 111 броя. Наред с това, по подсъдност на получени 11 броя 
дела и едно е върнато за ново разглеждане и новообразувано. Най-голям е 
броят на делата по чл.410,чл.417 от ГПК – 219. В сравнение с предходните 
три години това видово съотношение на делата се запазва, като е 
значителен ръстът в постъпленията на дела по заповедното производство 
по причините, изтъкнати по-горе в доклада. 
              Свършените граждански дела са общо 552 бр., от всичко за 
разглеждане 660 бр. от всичко за разглеждане, или 83.63 %. За сравнение 
през 2008 г. свършените граждански дела са били общо 469 бр., от всичко 
за разглеждане 595 бр. или  78.82 %.,а през 2007г. са постъпили 514 бр., 
всичко за разглеждане 593 бр. от които свършени 496 бр. или  83.64 %. 
              В края на отчетния период са останали несвършени 108 бр. 
граждански дела,при 126 бр. за 2008 г. и 97  - за 2007 г. Видно е, че 
намалява броя на несвършените в края на отчетния период граждански 
дела особено в сравнение с 2008 г. Това се дължи на подобрената работа 
на разглеждащите граждански дела съдии, както и предвид уеднаквяване 
на съдебната практика по новия ГПК. 
              Свършените граждански дела са общо 552 бр. от всичко за 
разглеждане 660 бр., или 83.63 %. За 2008 г. свършените граждански дела 
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са били 469 бр., от всичко за разглеждане 595 бр., или  78.82 %, а за 2007 
г. са постъпили 514 бр., всичко за разглеждане 593 бр. от които свършени 
496 бр. или  83.64 %, т.е. отново се налага извода за подобряване 
работата по гражданските дела в сравнение с предходния период. 
              Прекратените граждански дела за 2009 г. са били 65 бр. от 
които по спогодба 18 бр., по други причини - отказ и оттегляне на иска, 
неотстраняване на указаните нередовности по искови молби и др. са били 
47 броя дела. За сравнение - прекратените граждански дела за 2008 г. са 
били 84 бр. от които по спогодба 22 бр., по други причини – 62 броя. 
              През отчетният период са били обжалвани 36 бр. граждански 
дела, като както се посочи и по-горе в доклада през същия период са били 
оставени в сила 15 бр., изменени са били 3 бр. и отменени 3 броя. Следва 
да се отбележи, че намалява чувствително броя на обжалваните 
граждански дела от 64 броя през 2008 г., на 36 бр. през 2009 г., като от 
друга страна се запазва съотношението оставени в сила /изменени/ 
отменени съдебни актове.  
              Забавяне при изготвянето на съдебни актове по граждански дела 
не е допускано от работещите в тези състави магистрати.  
              Със Заповед № 116/12.05.2009 г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, в  Районен съд Попово се 
извърши планова проверка, засягащата работата по граждански дела. С 
акт изх.№ 2107/06.07.2009 г. е дадена цялостна положителна оценка на 
работата и са обособени конкретни препоръки за преодоляване на 
посочени в доклада неточности. На 28.09.2009 г. е проведено общо 
събрание на съдиите от РС Попово, на което са обсъдени въпросите 
поставени в доклада и отчетено изпълнение на дадените конкретни 
препоръки, като копие от доклада е изпратено на ИВСС. 
 
              3.Наказателни дела 
 
              А.Общо постъпили,разгледани,свършени и прекратени. 
 
              А.1.Наказателни общ характер дела 
 
              През 2009 г. постъпилите  наказателни дела от общ характер са 
общо  169 бр. дела; НЧХД-5 бр.; по чл.78 А от НК-33 бр.; 1 бр. по ЗБППМН, 
9 бр. за реабилитация по чл.87 НК; принудителни медицински мерки по чл. 
155 и сл. от ЗЗ и чл.89 НК – общо 16 броя; кумулации 16 броя; НЧД от 
досъдебното производство - 135 бр.; други 11 бр. и АНХД - 118 бр. 
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              Общо за разглеждане са били 193 НОХД, от тях   свършени – 172 
бр. или 89.11 %, от които с акт по същество 120 бр. с акт по същество или 
62.17 %. 
              Общо за разглеждане наказателни дела за 2009 г. са били  565 
бр., от които свършени - 502 бр. или  88.85 %. 
              Останали висящи в края на отчетния период 21 бр. НОХД,а 
наказателни дела висящи в края на периода 63 броя. 
              От свършените наказателни дела със съдебен акт по същество  
до 3 месеца са били  471 бр. дела /в т.ч. и НЧД от досъдебното 
производство/ или  92 % от всичко свършените. 
              Броят на прекратените наказателни дела  през 2009 г. е бил 67 
бр. дела. От които 45 бр. НОХД, по които е одобрено споразумение по 
реда на чл.381 и сл. от НПК, и 22 бр. дела прекратени по други причини, 
изброени по-горе в доклада 
              Върнати на Районна прокуратура от съда дела са били общо 7 
бр.  НОХД. При всички по аналогични причини - допуснати отстраними  
съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване 
правата на подсъдим или пострадал. Във връзка с  намаляване броя на 
върнатите в досъдебното производство  наказателни дела и съгласно реш. 
№24.1 по протокол № 13/25.03.2009 г. на ВСС, и в изпълнение Заповеди 
на Председателя на ТОС, се проведоха съвместни съвещания с 
представители на прокуратурата. Обсъдени бяха редица процесуални 
въпроси и набелязани конкретни мерки за бъдещо недупоскане на връщане 
на дела в предходната процесуална фаза. 
              През отчетният период са постановени 2 изцяло оправдателни 
присъди по внесени обвинителни актове и 1 оправдателно решение по 
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 ІІ от НК-престъпления против личността на гражданите 
са постъпили и новобразувани  8 бр. НОХД, като от предходен период е 
останало несвършено  1 бр., или общо за разглеждане са били 9 бр. от 
които свършени  8  бр. Съдени лица по тях са били  10 лица, от които 
осъдени с присъда 10 лица. 
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              По Глава ІІІ от НК - престъпления против правата на гражданите 
- са постъпили общо  2 НОХД, висящи от предходни години няма, като 
останало несвършено в края на отчетния период е 1 бр. НОХД. Съдени 
лица по тях са били  2 лица, толкова и осъдени. 
              По Глава ІV от НК - престъпления против брака, семейството и 
младежта - постъпило за разглеждане 1 бр. дело, толкова е било и за 
разглеждане, както и няма останали несвършени. Съдени лица по него е 
едно лице, което е осъдено. 
              По Глава V от НК - престъпления против собствеността 
Новообразувани дела са 69 бр., останали несвършени от предходен период 
15 бр., или общо за разглеждане - 84 бр. Останали несвършени от този 
вид дела в края на отчетния период са  10 бр. дела. Съдени лица  са били  
общо 89 лица, от тях оправдани 2 лица. Осъдени са общо 79 лица. 
              По Глава VІ от НК - престъпления против стопанството - 
постъпили са 9 бр. НОХД, несвършени от предходен период няма, т.е.  
също 9 бр. дела за разглеждане. От тях са свършени 7 бр. дела, съдени са 
7 лица, от които 6 осъдени  и 1 оправдан. 
              По Глава VІІ от НК - престъпления против финансовата, 
данъчната и осигурителната система - не са постъпвали дела за 2008г, 
както и няма останали несвършени от предходен период. 
              По Глава VІІІ  от НК - престъпления против дейността на 
държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 
функции - постъпило 1 бр. НОХД, което е свършено и по което е осъдено 1 
лице. 
              По Глава ІХ от НК - документни престъпления - новообразувани 
са 2 бр. дела, които са свършени в срока на отчетния период. Съдени лица 
са били 2 лица, осъдени  2 лица.                        
              По Глава Х от НК - престъпления против реда и общественото 
спокойствие. Постъпили са 4 броя дела, останали несвършени от 
предходен период са 2 броя дела. Всички са по чл. 325 от НК - 
хулиганство. От тях останало несвършено 1 бр.дело. Съдени лица са били 
5 лица, осъдени също 5 лица. 
              По Глава ХІ  от НК - общоопасни престъпления. Постъпили са 73 
бр. дела, останали несвършени от предходен период 6 бр., общо за 
разглеждане 79 бр. дела. Останали несвършени в края на отчетния период 
са 6 бр. дела. Съдени по тях са били 73  лица, от тях осъдени - 70 лица. 
              По Глава ХІІ -  престъпления против отбранителната способност  
на републиката и по Глава  и ХІІІ - против мира и човечеството - няма 
постъпили и разгледани дела. 
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              Наказателните частен характер дела образувани през отчетния 
период са 5 бр., и 1 останало от предходен период, или общо 6 бр. за 
разглеждане. Свършени от този вид са 5 бр. дела, а 1 бр. дело е 
прекратено по други причини. 
              По чл. 78 А от НК са образувани през годината 33 бр. дела, 9 бр. 
са останали несвършени, или общо за разглеждане са били 42 бр. дела. От 
тях са свършени общо 36 бр. дела, от които 94 % в 3 - месечен срок от 
образуването. Със съдебен акт по същество са решени 33 бр. дела, а 3 бр. 
са прекратени по други причини. Съдените лица са били 36, като е 
оправдано 1 лице, а са осъдени 26 лица. 
 
              В . Относителен дял на осъдителните присъди спрямо внесените 
прокурорски актове.  
              За отчетната година са внесени  общо 169 обвинителни акта      
респ. образувани  толкова НОХ дела. По тях съдени лица са били 189, като 
са осъдени 175 лица или 92.59 %, а са оправдани 3 лица.  

 
              Внесените от прокуратурата  предложения по реда на чл.78 А от 
НК-са  били общо 33 бр. (както и 9 останали висящи от предходен период, 
т.е. общо за разглеждане през 2009 г. – 42 броя), спрямо 36 лица. От тях, 
на 26 лица или 61.90 % съдът е наложил административно наказание, а 
едно лице е било оправдано.  

        Както вече се посочи по-горе, по три от внесените в съда дела 
са поставени оправдателни присъди, като и трите първоинстнационни 
съдебни акта са проверени по въззивен ред и са потвърдени изцяло. 
Първият от трите съдебни акта е решение по чл.378,ал.4,т.2,вр. с чл.78а 
НК, по което обвиняемия е оправдан за престъпление по чл.323,ал.2 НК. 
Останалите две са оправдателни присъди съответно за извършено 
престъпление по чл.196,ал.1,т.2,вр. с чл.195,ал.1 НК и за престъпление по 
чл.235,ал.4,вр. с ал.1 НК. По първите два посочени акта причините за 
оправдаване на обвиняемия, респ.подсъдимия се състоят основно в това, 
че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните доказателства и/ 
или липсата на такива са довели като резултат до незаконосъобразна 
преценка на прокурора за съставомерността на деянието,което е довело до 
постановяване на оправдателна присъда. Само по отношение последния 
визиран съдебен акт първоинстанционният съд се е позовал на чл.9,ал.2 
от НК. Може да бъде направен правен извод за това, че постановените 
макар и малко на брой оправдателни присъди се дължат на недостатъци в 
работата на органите на досъдебното производство. 
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       В контекста на изложеното в горния абзац, 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 
 
              Наказателни общ характер дела, придобили категорията ”значим 
обществен интерес” в ПРС през отчетната година не са внасяни от 
Районната прокуратура  и не са разглеждани. 
     
              Д.  Административно наказателни дела 

              Общо постъпили за 2009 г. АНХД са били 118 бр., останали 
несвършени от предходен период 13 бр., или общо за разглеждане - 131 
бр. дела. Свършени за годината - 104 бр. Останали неприключени в края 
на отчетния период - 27 бр. От вида АНХД най-голям е броят на 
постъпилите дела по приложението на Закона за движение по пътищата – 
37 броя, по Закона за акцизите и данъчните складове – 6 бр., по Закон за 
горите и Закон за лова и опазване на дивеча също 6 броя.                                                                                                                                                                 
 

              Е.  НЧД  от досъдебното производство. 
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              Общо постъпили и НЧД от досъдебното производство за 
отчетния период са били  135 броя дела, а 1 бр. дело е останало висящо 
от предходен период, или общо са разгледани 136 бр. дела. Свършени с 
акт по същество са били 135 бр. дела, а 1 бр. е прекратено.  
 
 
              ІІІ. Служба  държавно съдебно изпълнение 
 
              През 2009 г. в служба ”Държавен съдебен изпълнител” при 
Районен съд Попово са постъпили 97 бр. изпълнителни дела, при 112 бр. 
за 2008 г. и 129 бр. за 2007 г.Общо за разглеждане са били 1248 броя изп. 
дела, от които 1151 бр. висящи от предходни отчетни периоди. 
              Общо свършените за отчетния период изпълнителни дела са 165 
дела, от които чрез реализиране на вземането 70 бр., прекратени по други 
причини 80 бл. и изпратени на друг съдебен изпълнител 15 бр. дела. В 
сравнение с данните от 2008 г. е видно,че се запазва броят на свършените 
изпълнителни дела, както и процентното съотношение между постъпили и 
свършили изпълнителни дела. Средно месечно постъпление за държавният 
съдебен изпълнител, който е и ръководител на службата е 8.08 бр. дела, 
при натовареност 6.2 бр. дела месечно за предходната 2008 г. и 5.4 бр. 
дела за 2007 год. 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 178 718 лв., при събрани за 2008 г. 331 195 лв. и за 
2007 г. общо 666 979 лв., т .е. налице е съществено намаление в събраните 
от ДСИ суми. 
              По съдия изпълнител: данните са посочени в Приложение №3 
към доклада. 
              Брой жалби против действията на държавния съдебен 
изпълнител са били - 9, от които уважени 3 бр. 
              Видно от посочените по-горе резултати през отчетната година  е 
намаляло постъплението на изпълнителни дела и събираните по тях суми - 
установило се като трайна тенденция през последните три години ,а в 
противовес на това има увеличение броя на свършените дела спрямо 
постъпилите. 
              Към тази част от доклада: Статистическа таблица за съдебното 
изпълнение. 
 
              ІV.  Служба по вписванията . 
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              През  цялата 2009 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 2009 г. 
са извършени общо 7912 вписвания и са издадени общо 6040 бр. 
удостоверения, преписи, отбелязвания, заличавания и устни справки. За 
сравнение, през предходния отчетен период - 2008 г. са образувани и 
приключили 5 385 бр. нотариални дела; извършени са 9 596 бр. 
вписвания; издадени са били 2 682 бр. удостоверения, извършени 405 бр. 
устни справки, както и извършени други справки - отбелязвания, 
заличавания, а за 2007 г. са били образувани 4 838 бр. нотариални дела, и 
са извършени общо 7 622 бр. вписвания. 
 
              V. Бюро съдимост 
 
              Работата на Бюро съдимост при Поповски районен съд през 
отчетната 2009 г. бе съобразена изцяло с разпоредбите на новата Наредба 
№ 8/26.02.2009 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата 
за съдимост, Обн.,ДВ, бр.24/04.03.2008 г. През отчетния период са 
издадени общо 5506 бр. свидетелства и справки за съдимост,от които 2459 
справки за съдимост и 3047 (в т.ч. 2058 бр. по електронен път и 989 бр. 
официални) броя справки за съдимост.  
              За сравнение с  предходните години – за 2008 г. са издадени  
общо 5 475 бр. свидетелства и справки за съдимост, а през 2007 г. общо 
5914 броя. 
              В  тази служба е създадена отлична организация на работата и 
не са налице проблеми. 
 
              VІ. 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 
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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. 
              Беше закупена и втора копирна многофункционална машина с 
оглед улесняване   издаването на преписи от съдебните актове и други 
деловодни документи. Компютърната мрежа е изградена изцяло и обхваща 
всички служби и магистрати. Което улеснява  отразяванията на съдебните 
актове и публикуването им съгласно чл. 64 от ЗСВ. 
 
              VІІ.Заключителни изводи 
 
              Всичко гореизложено 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 – 85 % (при 84 % за 2008 г. и  82 % за 2007 г.)  от 
разгледаните дела са свършени. А спрямо постъпилите - свършените 
повече от постъпилите – постъпили 1047 броя за 2009 г., свършени 1054 
броя дела, като в 3-месечен срок от постъпването са свършени 86 %, при 
81 % за 2008 г. 
              Съпоставимо със средно за страната за първото шестмесечие на 
отчетната 2009г., където свършените за страната средно спрямо 
разгледаните дела е било 68 %, а свършените дела в 3 - месечен срок  от 
разгледаните е била 62 %. Показателите за нашия съд са доста над 
цитираните средно за страната, което показва много 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.  
 
 
 
27.01.2010 г. 
Гр.Попово                     
 
                  Административен ръководител-Председател 
                                              на Районен съд Попово:                                  
                                                                               /Явор Томов/ 
 
    


