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I.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА 

 
В Районен съд-гр.Карнобат, по щат работят 5 съдии (Административен 

ръководител-Председател и четирима съдии), 1 държавен съдебен изпълнител, 

2 съдии по вписванията. 

В началото на 2016г. щатните бройки за съдебни служители е 17, като 

през годината е съкратена 1 щ.бройка за длъжността „съдебен архивар“ и със 

заповед на Председателя функциите на съдебния архивар се съвместяват от 

деловодител служба „Бюро съдимост“. 

През отчетния период 14 служители в РС-Карнобат са атестирани, като 1 

от тях е повишен в ранг. През 2016 г. съдия Иванова е атестирана и  повишена 

в ранг „съдия в апелативен съд“. 

Заетите щатни бройки на служителите в съда, към 31.12.2016г. е 15, 

както следва: административен секретар; главен счетоводител; системен 

администратор; съдебен секретар – 3 щ.бр.; съдебен деловодител наказателни 

дела -1щ.бр.; съдебен деловодител граждански дела -1щ.бр.; съдебен 

деловодител – 1 щ.бр. деловодител в съдебно изпълнителна служба -3 щ.бр.; 

съдебен деловодител служба „Бюро съдимост“ и служба „Архив“; работник 

поддръжка - огняр, съвместяващ функциите и на призовкар и чистач.  

В края на годината в РС-Карнобат от 16 щатни бройки за служители, са 

заети 15 от тях, като незаета остава една щатна бройка за длъжността 

„призовкар”.  

В съда работят трима съдебни секретари, които напълно обезпечават 

работата на петимата съдии.  

Съобразно приетите от ВСС критерии, съотношението на броя на 

служителите към броя на съдиите е както следва: 

-специализирана администрация/магистрати- 2,2 

-служители общо/ магистрати, вкл.ДСИ- 2,7.  

Повечето от служителите в РС-Карнобат освен основните си функции, 

които изпълняват като преки задължения по длъжностна характеристика, са 

натоварени и съвместяват допълнителни функции. Административният 

секретар съвместява функциите на завеждащ регистратура за класифицирана 

информация, осъществява предварителен контрол в съда, съгласно Системата 

за предварителен контрол /СПК/, осъществява функциите и организацията на 

работа на звено „Човешки ресурси“. Един от съдебните секретари изпълнява 

функциите на касиер, на друг съдебен секретар е възложено да изпълнява 

допълнително функциите на служител за работа с автоматизираните 

информационни фондове на Национална база „Население“ в съда. Съдебните 

деловодители изпълняват и функциите на служба „Регистратура” по 

отношение на постъпващите дела и материали по делата. На съдебния 

деловодител наказателни дела е възложено да води регистър по ЗДОИ и 
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отговаря за спазването на решенията на Адм. ръководител по отношение на 

постъпилите заявления. Работникът поддръжка-огняр изпълнява функциите на 

домакин, материално–отговорно лице, отговорен служител за провеждане на 

инструктажи по здраве и безопасност и представител на работещите  по 

безопасност и здраве, отговорник по пожарна безопасност в съда, а към 

настоящия момент изпълнява функциите на призовкар. 

През 2016г. трима от съдиите бяха командировани със заповед на 

Председателя на Окръжен съд Бургас в РС-Царево. Това са съдиите Мариела 

Иванова, командирована за десет работни дни, Димитър Маринов, 

командирован за дванадесет дни и Александра Коева, командирована за 

периода от 22.08.2016г. до края на 2016г. 

През 2016 година, двама от служителите в съда са участвали в обучения. 

Това са Невена Маврова, преминала едно обучение, и Веска Христова – 

съдебен секретар, преминала три семинарни обучения. От съдиите: съдия 

Иванова е участвала в 8 обучения, съдия Маринов е участвал в 1 обучение,  

съдия Станчева в 4 обучения. 

 

II.МАТЕРИАЛНА БАЗА И ОБОРУДВАНЕ 

   ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

 
Районен съд Карнобат е обезпечен с добра материална база. Сградата и 

съдебните зали отговорят на съвременните и европейски изисквания. Сградата 

е строена за съдебна палата и разполага с достатъчен брой кабинети и зали.  

Входа на сградата е приспособен(изградена е рампа) и осигурява достъп 

на лица в неравностойно положение до първия етаж на сградата. През 2016г. в 

съдебната сграда е монтиран асансьор, чието въвеждане в експлоатация ще 

облекчи  достъпа на трудно подвижни лица до втория и третия етаж на 

сградата.  

Районен съд - Карнобат е снабден с компютърна, комуникационна и 

офис техника и софтуерни продукти в кабинетите, деловодствата и в 

съдебните зали. През 2016г. са подменени 2 бр. компютри. В съдебното 

деловодство е инсталирано мултифункционално устройство, което облекчава 

работата на деловодителите. Налице необходимост от поетапна подмяна на 6 

компютърни конфигурации, за които е направено искане през 2016г. до ВСС, 

но решението е отложено за събиране на информация и възлагане на 

обществена поръчка.  

В края на 2016г. е закупена нова копирна машина XEROX WC 5335, 

която облекчава работата на съдебното деловодство и СИС по копиране на 

документи. Чрез въведените в деловодството  сканиращи устройства всяко 

дело е във вид на електронно досие, което позволява отдалечен достъп до 

делата. През 2016г. е закупен и се ползва в съдебното деловодство баркод 
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четец, който облекчава работата на деловодителите за въвеждане данните по 

връчване на призовки и съобщения. 

В съда се поддържа вътрешна поща, на която се публикуват заповеди, 

указания на горните съдебни инстанции, становища на ВСС, искания за 

становища във връзка с предстоящи законодателни промени и пр. Въведената 

вътрешната поща улеснява довеждането на нужната информация до знанието 

на съдиите и служителите. 

Поддържа се и локална страница на КРС, на която се публикуват 

преминалите на инстанционен контрол актове на съда, заедно със съответния 

акт на въззивната, респ.касационната инстанция. 

Всяка от трите заседателни зали в съда е снабдена с монитор, пред 

съдията, който следи за точното изготвяне на протокола в реално време, което 

намалява вероятността за грешки в протокола. 

Поради малкия брой съдии, в съда не са обособени отделения и няма 

специализация на магистратите по материя. Съдиите разглеждат всички 

видове дела. Разпределението на делата се осъществява чрез въведената от 

ВСС програма за случаен избор, с която информацията за извършеното 

разпределение на делото постъпва във ВСС незабавно, в момента на 

разпределението. Следва да се отбележи, че програмата за разпределение на  

делата е въведена през октомври 2015г. и до настоящия момент не са 

предприети действия по нейното оптимизиране. След генерирането на номер 

на делото е необходимо извършване на няколко операции до приключване на 

разпределението и отпечатването на протокола от разпределението. Не са 

редки случите, при които има забавяне в зареждането на програмата  

Разработени и утвърдени са правила за разпределение на делата, които 

са публикувани на интернет страницата на съда. Делата се разпределят в деня 

на постъпването им или на следващия ден от Административния ръководител-

Председател на съда или от заместващия го съдия. Всички съдии са снабдени с 

електронни подписи, с които влизат в системата за разпределение да делата и 

разпределят делата при дежурство и при заместване на председателя. За всеки 

проведен избор се разпечатва протокол, който се подписва от разпределящия 

съдия и се прилага към делото. Разпределението на случаен принцип на делата 

се извършва по групи, заложени в програмата, съгласно утвърдените правила.  

Съдът поддържа интернет страница, на която е публикувана 

информация за структурата на съда, контакти, обяви, банкови сметки на съда, 

нормативни актове, съдебни актове, годишни доклади, информация за графика 

на заседанията и дежурствата на съдиите, статистически отчети, декларации, 

обхват на съдебния район, e-mail адрес на съда, информация за начина, по 

който гражданите могат да изложат своето мнение за работата на съда, 

предложения и оплаквания и друга полезна информация. Публикуван е 

списъкът и правилата за организацията на работа на  съдебните заседатели. 

Тази информация се актуализира своевременно при настъпили промени. 
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Публикуването на съдебните актове на интернет страницата на съда се 

осъществява съгласно утвърдени правила. С правила е регламентиран и 

достъпът до обществена информация в съда. 

За отчетната 2016г. в РС-Карнобат не са постъпвали заявления за достъп 

до обществена информация по ЗДОИ.  

 

БЮРО ПРИЗОВКИ 
 

 През 2016г. са връчени общо  3463 бр. призовки и съобщения от КРС, от 

които връчените от призовкаря призовки и съобщения на гражданско 

деловодство при КРС са 2132 бр., на наказателно деловодство са 1331 бр. От 

други съдилища са връчени призовки и съобщения 1632 бр. 

 

 

БЮРО  СЪДИМОСТ 
 

Работата в Бюро Съдимост в Районен съд - Карнобат се осъществява при 

действието на Наредба № 8 от 28.02.2008г. за организацията на дейността на 

бюрата за съдимост. През 2016 г. са били издадени общо: 

           3493 бр. свидетелства и 3785 бр. справки за съдимост(в тази цифра са 

включени и справките съдимост получени от Бюра съдимост от други районни 

съдилища в страната),  при издадени: 

 3494 бр. свидетелства и 3864 справки за съдимост за 2015г 

Тези цифри сочат на запазване на изключителната натовареност на 

служителя от това звено на съда, който  от началото на 2016г. съвместява и 

длъжността съдебен архивар.  

 

 

III.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 
1.ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В СЪДА 

   ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

Общо делата за разглеждане за отчетния период са 1760 бр. при 1759 бр.  

за 2015 г., при 1730 бр. за 2014 г., при 2020 бр. за 2013 г.  

От разгледаните дела 1760 броя дела, постъпилите през 2016 г. дела са 

1608 при  1616 бр. за 2015 г., при 1560 бр. за 2014 г., при 1835 бр. за 2013 г.   

Останали несвършени в началото на отчетния период са 152 бр. дела, 

при 143 бр. за 2015 г., при 170 бр. за 2014 г., при 185 бр. за 2013 г.  

1.1.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

През отчетната 2016 година, общият брой на разгледаните наказателни 

дела е 586, от които останали от предходен период са 51 дела. Увеличение 
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спрямо предходната 2015 г. бележи броят на постъпилите в съда наказателни 

дела - ЧНД разпити. Общият брой на новообразуваните наказателни дела през 

2016 г. е 535, през 2015 г. е 469, през 2014 г. новообразуваните дела е 437 броя 

и през 2013 г. -554 бр. 

Сравнение на постъпилите през 2016 г. наказателни дела спрямо  

предходните години: 

За 2016  г.(535 бр.) спрямо 2015 г.(469 бр.) – 14 % увеличение,  

В сравнение с показателите за 2014 г. и 2013 г.: 

През 2016 г. е налице увеличение на постъпленията на наказателни дела 

с 98 броя – с 22 %, спрямо 2014 г., но спрямо показателите за 2013г. е налице 

намаление с 19 бр. – с 3.42%.  

От новообразуваните наказателни дела, НОХД  са 162 бр. дела, при 150 

дела за 2015 г., при 173бр. за 2014 г., при 184 броя за 2013 г.  

Сравнението на данните за постъпилите НОХДела през 2016г. с 

предходните години е както следва: 

 спрямо 2015 г. увеличението е с 8 % (12 бр.) 

 спрямо  2014 г.. намалението е с 6.35 % (11 бр.); 

 спрямо 2013 г. намалението е с 11.95 % (22 бр.); 

 

1.2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

През 2016 г. в съда са разгледани общо 1174 бр. граждански дела, от 

които новопостъпили през отчетния период са 1073 бр. граждански дела, при 

1147 броя постъпили през 2015 г., 1123 броя постъпили през 2014 г. 

граждански дела, при 1281 бр. за 2013 г.  

От постъпилите през отчетния период 1073 бр.граждански дела, 111 бр. 

са частни граждански дела и 759 бр. частни граждански дела, образувани по 

заявления по чл.410 и чл.417 ГПК.  

За сравнение: 

през 2015 г. са постъпили 1147 бр. дела, от които 115 бр. са частни 

граждански дела и 814 бр. частни граждански дела, образувани по заявления 

по чл.410 и чл.417 ГПК; 

през 2014 г. са постъпили 1123 бр. дела, от които 113 бр. са частни 

граждански дела и  765 бр. частни граждански дела, образувани по заявления 

по чл.410 и чл.417 ГПК; 

през 2013 г. са постъпили 1281 броя граждански дела, от които 75 

бр.частни граждански дела и 925 броя частни граждански дела, образувани по 

заявления по чл.410 и чл.417 ГПК. 

В сравнение с предходната 2015 г. е налице незначително намаление  от 

6.45 % на новообразуваните граждански дела през 2016г. 

Сравнението на показателя брой постъпили граждански дела през 2016г. 

спрямо 2014г., намалението е с 50 бр.дела или 4,45%. 
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При сравнение показателят постъпили през 2016г. дела спрямо спрямо 

2013г. намалението е с 16,23% или това са 208 бр. дела. 

При съпоставянето на данните с предходните години се установява че 

липсва динамика в постъпленията на частните граждански дела -4 бр. по-

малко дела в сравнение с предходната 2015 година, което намаление е 

незначително. 

Броят на постъпилите през 2016 г. заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК е 

759 бр., което е с 55 броя по-малко (7.2 % намаление) от тези постъпили през 

2015 г. Постъпленията на заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК бележи по-

чувствително намаление в сравнение с постъпленията през 2013 г. В 

сравнение с данните от 2013 г. година, намалението през 2016 е със 166 броя, 

което съставлява намаление от близо 18% на заповедни производства 

образувани през 2016 г. в сравнение с 2013 г.  

Спадът на заповедните производства се дължи на липсата на 

секвестируемо имущество у длъжниците, към което да бъдат насочени 

действията на взискателите, които от своя страна правят невъзстановими 

разходи при образуването на производствата, както и на задължението на 

кредиторите преди депозиране на заявлението по чл.417 от ГПК, да уведомят 

длъжниците за обявяването на предсрочната изискуемост. 

 

 

1.3. ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПРЕЗ 

ОТЧЕТНАТА 2016 ГОДИНА В КРС ПО СЪДИИ 

 

2.НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И 

                  НАКАЗАТЕЛНИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД 

 
Останалите несвършени дела от предходен период са 152 броя, от които 

граждански –101 бр. и наказателни – 51 бр. 
Данни относно останалите несвършени наказателни и граждански дела 

от предходен период в КРС по съдии: 
 

    съдия    НОХД   НЧХД чл.78а НК    НАХД     ЧНД    ГР.Д.  Ч.ГР.Д. чл.410 и 

чл.417        

ГПК 

  общо 

Ал.Коева 19 1 3 7 21 13 19 79 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Д.Маринов 36 4 9 21 47 47 23 153 340 

Зл.Костадиново 38 4 9 27 89 50 28 177 422 

М.Иванова 

 

36 3 9 27 48 52 36 187 398 

Т.Станчева 33 4 7 19 14 41 5 163 286 

ОБЩО 162 16 37 101 219 203 111 759 1608 
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съдия НОХД НЧХД Чл.78а 
НК 

НАХД ЧНД ГР.Д. Ч.ГР.Д. общо 

Ал.Коева 0 1 0 7 0 20 0 28 

Д.Маринов 1 1 0 16 0 26 0 44 

Зл.Костадинов 1 2 0 4 1 21 2 31 

М.Иванова 

 

3 2 0 3 1 19 0 28 

Т.Станчева 1 2 0 3 2 11 2 21 

ОБЩО 6 8 0 33 4 97 4 152 
 

 

В процентно съотношение броят на заварените от предходния период 

към броя на новообразуваните дела през 2016 г. се равнява на 9,45 %. 

Процентът на останалите несвършени дела от предходен период спрямо 

постъпилите дела за 2015г. е 8,8%, за 2014 г. е 10,9%, за 2013 г. - 10,08%.  

От показаните резултати следва изводът, че липсва съществена 

динамика в броя на заварените в началото на отчетната година дела в 

сравнение с предходната 2015г. и е налице незначително намаляване броят на 

заварените в началото на 2014 г. и 2013 г. дела в сравнение със заварените за 

2016 г. Оставането на несвършени дела в началото на отчетния период се 

дължи на известно увеличение постъплението на дела в последното 

тримесечие на предходната 2015 г.  

   
 

3. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ В 
КРАЯ НА ГОДИНАТА 

 
От общо разгледаните през отчетния период 1760 дела свършените 

са 1605 дела, при свършени 1607 броя дела за 2015 г., при свършени 1585 

броя дела за 2014 г., при 1879 бр. свършени за 2013 година.  

Разгледаните граждански дела са 1174 броя, а свършените 

граждански дела са 1066 броя. От гражданските дела прекратени са 91 

броя дела. От общо 91 бр. прекратени граждански  дела със спогодба са 

приключили 13 дела. Прекратените граждански дела съставляват 7,7 % от 

разгледаните 1174 граждански дела и 8.5 % от свършените 1066 гр. дела. 

Една голяма част от прекратените гражданските дела е при заповедните 

производства, с оглед разпоредбата на чл. 411 ал.1 от ГПК, задължаваща 

съда да  извършва служебна проверка за местна подсъдност на подадените 

заявления и в случай, че не е местно компетентен да прекрати 

производството и да изпрати делото на съответния съд по постоянния 

адрес на длъжника. Неголяма част от делата се прекратяват на основание 

чл.129 от ГПК, поради неизпълнение указанията на съдията–докладчик и 

неотстраняване нередовностите в искови молби.  
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От общо за разглеждане 586 наказателни дела, свършените 

наказателни дела са общо 539 бр., прекратените са 181 наказателни дела, 

което представлява 33.5 % от свършените наказателни дела. От 

прекратените 181 бр. наказателни дела, със споразумение по чл.382 и 

чл.384 от НПК са приключили 136 дела и 5 НЧХД са приключили със 

спогодба между ч.тъжител и подсъдимия, по други причини са прекратени 

6 бр. наказателни дела. 

От общо 1760 бр. дела за разглеждане, свършените 1605 бр.  дела 

съставляват 91.19 %, като за сравнение през 2015 г. общо свършените към 

общо разгледаните дела е бил 91,62%, през 2013 г. общо свършените дела 

към общо за разглеждане е бил  91,53%, за 2012 г.- 91,28% . От посочените 

данни следва изводът, че в годините съотношението между свършени 

спрямо разгледани дела се запазва като една сравнително постоянна 

величина. 

 

3.1. СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

НОХД 

От приключилите през 2016 г. общо 539 бр. наказателни дела, 

НОХДелата са 154 бр., при 153 бр. за 2015 г., при 180 бр. за 2014 г., 182 

бр. за 2013 г., Прекратените през 2016 г. НОХД са 139 дела, със 

споразумение по чл.382 и чл.384 НПК-136 дела. Едно НОХД № 474/2016 

г. е прекратено и върнато на КРП, за допуснати съществени процесуални 

нарушения в хода на досъдебното производство, довели до ограничаване 

правото на защита на обвиняемия. Две НОХДела, са върнати на 

прокуратурата, поради неодобряване на внесени споразумения /НОХД № 

224/2016 г. и НОХД № 366/2016 г./ 

Налице е трайна тенденция за намаляване броят на НОХД, 

приключили с присъда, като през 2016 г. НОХДелата приключили с 

присъда са 15 бр. През 2015г. също 15 НОХДела са приключили с 

присъда. През отчетната година се запазва тенденцията по-голямата част 

от НОХД да приключват със споразумение. Приключването на НОХД със 

споразумение е положителна тенденция, предвид бързото приключване на 

производствата, спестяването на материални и времеви ресурси по 

призоваване на свидетели вещи лица, воденето на процес, намаляването 

натовареността на съда и прокуратурата и постигането на незабавен и 

окончателен резултат. 

 НЧХД 

 От свършените 22 бр.НЧХД, с присъда са приключили 11 дела, 

прекратените са 11 дела/5 със спогодба и 6 по други причини/, при 

свършени 13 НЧХД за 2015 г., от които с присъда са приключили 5 дела, 

прекратени - 8, при свършени 19 НЧХД за 2014 г., от които с присъда 7 
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дела, прекратени -12, при свършени за 2013 г.- 8 дела, от които с присъда -

3, прекратени -5. 

АНД  

През 2016 г. свършените АНД са общо 149 бр., от които по жалба 

срещу наказателно постановление 116 бр. и по чл.78а от НК -33 бр.  

От приключилите 116 бр. АНД, образувани по жалба срещу 

наказателно постановление, с решение са приключили 113 бр. дела, 

прекратените са 3 бр.  

По жалба срещу наказателно постановление:  

за 2015 г. са приключили 132 бр., от които с решение са приключили 

129 бр. дела, прекратени 3 бр.,  

за 2014 г. са приключили 132 бр.дела, от които с решение са 

приключили 123 бр. дела, прекратени 9 бр.,  

за  2013 г. са приключили 184 бр.дела, от които с решение 166 бр. и 

прекратени 18бр. 

От АНД  по чл.78а от НК, свършените са 33 дела от които със 

съдебен акт са приключили 33 дела. През 2016 г. няма прекратени дела по 

чл.78а от НК. 

 За сравнение през 2015 година са свършени 36 броя дела, които са 

приключили със съдебен акт, за 2014 г. са свършени 34 дела от които със 

съдебен акт са приключили 33 дела и 1 дело е прекратено, през 2013 г. – 

32бр. свършени дела, от които със съдебен акт -30бр. и 2бр. са прекратени. 

 ЧНД 

През 2016г. са свършени 214 бр. частни наказателни дела за  2016 г., 

186 бр. са приключили с акт по същество, прекратените са 28 бр.дела, 

спрямо: 

114 бр. свършени частни наказателни дела през 2015 г., от които 106 

бр. са с акт по същество и 8 бр. са прекратени;  

100 бр. свършени частни наказателни дела през 2014 г., от които 96 

бр. са с акт по същество и 4 бр. са прекратени,   

150 бр. свършени частни наказателни дела за 2013 г., от които 136 

бр. с акт по същество и 14 бр. прекратени.   

В посочените данни  са включени ЧНД, образувани по искане за 

провеждане на разпити пред съдия. През 2016 година в съда са постъпили 

77 броя искания, от които 17 бр. дела са прекратени, поради оттегляне на 

искането, спрямо 16 дела за разпити за 2015 г., спрямо 19 дела  за 2014 г. и  

38 дела за 2013 г.  

 

3.2. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

ГД 

През 2016 г. са свършени общо 1066 бр. граждански дела при 1159 бр. за 

2015 г. ; 1120 бр. за 2014 г. и 1293бр. за 2013 г.  
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От разгледаните през 2016 г. общо 1174 бр. граждански дела, 

свършените 1066 бр. съставляват 91 % /за 2015 г. този процент е бил 92 %, за 

2014г. -90,76% за 2013г. – 92 %/.   

От свършените 1066 бр. дела, с решение по същество са приключили 

975 бр. дела  (91.46 % от свършените и 83 % от разгледаните), при решени по 

същество 1065 бр. за 2015 г.; 1026 бр. за 2014 г. и 1161 бр. за 2013 г.  

През 2016 г. прекратените граждански дела са 91 бр., спрямо  

предходната 2015 г. – 94 бр. граждански дела(несъществено намаление на 

показателя с 3 броя), при 94 за 2013г. при 132 бр. за 2013 г.  

От общо прекратените 91 бр. дела със спогодба са приключили 13 дела, 

а по други причини са прекратени 78 бр. дела. Основна причина за 

прекратяване на делата е прилагане разпоредбите на чл.129 ГПК и чл.411 от 

ГПК. 

 

ЧГД 

През 2016 г. са свършени общо 873 бр. ЧГД, от които 763 бр. по чл.410 и 

чл.417 ГПК и 110 бр. други ч.гр.д., като сравнение през  2015 година са 

свършени 930 бр. ЧГД, от които 815 бр. по чл.410 и чл.417 ГПК и 115бр. други 

ч.гр.д., спрямо 878 бр. ЧГД за 2014 г., от които 770 бр.дела образувани по 

заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК и 108 други ч.гр.д., при свършени общо 

1001 бр. за 2013 г.(от които 926 бр. образувани по заявления по чл.410 и 

чл.417 ГПК и 75 други ч.гр.д.). Показателят за свършените ЧГД се доближава 

до показателя за 2014г. и бележи известно намаление от 6,13 % в сравнение 

със свършените ЧГД през 2015г.  

От свършените ЧГД, с акт по същество през 2016 г. са приключили 832 

бр. дела, спрямо 889 бр. за 2015 г., спрямо 855 бр. за 2014 г., при  955бр. за 

2013 г. 

 Прекратените ЧГДела за 2016 г. са 41 бр. дела, при 41 бр. за 2015 г., при 

23бр. за 2014 г. и при 46 бр. за 2013 г. Основната причина за прекратяване на 

делата е констатираната липса на местна подсъдност, съобразно разпоредбата 

на чл.411, ал.1 от ГПК. 

 

4. СРОЧНОСТ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 

 

При образуването и насрочването на делата в съда се спазват законните 

срокове. Делата се образуват и разпределят в деня на постъпването им в съда и 

по изключение на следващия ден. Разпределението на делата е на случаен 

принцип и се осъществява от председателя или заместващия го съдия, 

съгласно утвърдени правила. За разпределението на всяко дело се разпечатва 

протокол, който се подписва от разпределящия съдия и се прилага към делото. 

Натовареността на съдиите в процентно отношение е определена със заповед 

на Административния ръководител. При отпечатването на протокола за 
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разпределение е видна натовареността на всеки един от съдиите от 

съответната група дела. Делата се насрочват в месечен или най-късно 

двумесечен срок. В случаите на внесени НОХД със задържано лице, 

насрочването е в едномесечен срок, а във всички останали случаи съдебното 

заседание се насрочва до два месеца от внасянето на обвинителния акт или 

постъпването на тъжбата в съда. Предприети са действия и се следи за 

спазване на всички установени от процесуалните закони съкратени срокове за 

насрочване и разглеждане на специални категории граждански и наказателни 

дела. 

От гражданските дела в срок до 3 месеца са свършени 993 бр. дела, 

което представлява 93% от свършените дела и 85 % от разгледаните дела. За 

сравнение през 2015 г. в срок до 3 месеца са разгледани 1082 бр. дела, което е 

93 % от свършените дела и 84,58 % от разгледаните дела. През 2014г. в срок 

до 3 месеца са разгледани 1050 бр.дела, което е 94 % от свършените и 85 % от 

разгледаните дела, т.е. налице е запазване на показателя за срочност на 

разглежданите дела в КРС. 

От свършените 539 наказателни дела 487 са свършили в тримесечния 

срок, което представлява 90,35%  от свършените дела и 83.1 % от разгледаните 

дела. 

Добрата срочност при разглеждането на гражданските дела е следствие 

от спазването на законово предвидените срокове по производствата по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК, произнасянето, по които е в тридневен срок. При 

наказателните дела добрата срочност е в резултат на обстоятелството, че 

голяма част от наказателните дела приключват със споразумение по реда на 

чл.381 и чл.384 от НПК, както и разглеждането на част от производствата по 

наказателни дела - 8 бр., по реда на чл.370 от НПК, което води процесуална 

икономия и приключването им в едно заседание. 

През годините в КРС е създадена практика, при възможност, внесените 

от РП-Карнобат споразумения по чл.381 НПК, да се разглеждат в деня на 

постъпването им, което води до спестяване на разходи и проблеми, във връзка 

с призоваването на обвиняемите и защитниците, тъй като немалка част от 

обвиняемите лица са с местожителство извън гр.Карнобат. 

 

От свършените 1066 граждански дела: 

 по общия ред са свършени 108 дела, от които до три месеца 59 

или 55 %;  

 частно-граждански дела - 110, от които в срок до 3 месеца 107 

броя или 97 %;  

 дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК - 763 броя, от които в срок до 3 

месеца 757 броя или 99 %;  

 други дела – 19 броя, от които в срок до 3 месеца – 13 броя или  

68 %; 
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 административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 2 бр., от които в 

срок до 3 месеца -1, което съставлява 50% 

 производства по чл.310 от ГПК, са свършени 64 дела от които в 3 

месечния срок 56 дела или 88 %. 

 

От свършените 539 броя наказателни дела:  

 НОХД са 154 бр., от които до 3 месеца 147 броя или 95 %; 

   НЧХД са  22 бр., от които до 3 месеца 9 броя или 41 %; 

   АНД по чл. 78 а от НК са 33 бр., от до 3 месеца 32  броя или 97%; 

  ЧНД са  137 броя, от които в срок до 3 месеца 133 броя или 97 %; 

  ЧНД - разпити – 77 бр., от които в срок до 3 месеца 77 броя или      

100 %; 

  НАХД, образувани по жалба срещу наказателно постановление  – 116 

бр., от които в срок до 3 месеца 89 броя или 77 %. 

5. ДЕЛА ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ         

ПЕРИОД 

В края на отчетната 2016 г. са останали несвършени 155 дела, от които 

108 граждански и 47 наказателни, спрямо несвършени за 2015 г. - 152 броя 

дела, от които 101 гр.д. и 51 наказателни дела; за 2014 г.-143 дела, от които 

113 бр. граждански и 30 броя наказателни дела. 

От несвършените граждански дела, общо 108 броя, тези по  общия  ред 

са 83 броя; производства по чл.310 ГПК са 10 броя; частни граждански дела – 

5 броя; дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК - 5 броя; други дела - 5 броя. 

В повечето случаи неприключването на гражданските дела в края на 

отчетния период се дължи на нередовното призоваване на страните, поради 

неправилно посочени адреси за призоваване, както и на обстоятелството,  че 

една част от делата са постъпили в края на годината и са в процес на 

разглеждане. 

През отчетния период несвършени от 1 до 3 години са 10 граждански 

дела; несвършени от 3 до 5г. са 1 гражданско дела и несвършени над 5 години 

са 3 гр.дела, или общо 14 броя дела. От тези несвършени 14 дела, образувани в 

предходни години, 10 дела са за делба, 2 дела са за вещни искове и 2 от  делата 

са спрени на основание чл.229, ал.1 т.4 от ГПК. По делбените производства е 

налице заместване на някои от починалите съделители от техните наследници, 

което води до забавяне на производството до установяването и призоваването 

на наследниците. По други от делата причина за забавянето им е невнасянето 

на депозит от страните за извършване на СТЕ. Една от причините за 

забавянето на процеса са процедурите, които във фазата на извършване на 

делбата се извършват от други държавни органи – одобряването на проекти за 

делба и изготвяне на скици на новообразувани имоти от Общинските служби 
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„Земеделие” и общините, съгласно изискванията на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ и ЗУТ. 

Поначало делбените производство приключват изключително бавно предвид 

двете фази, в които се развива производството и възможността за обжалване 

на решението по първата фаза. Продължаването на производството във 

втората фаза се извършва няколко години след приключване на 

инстанционния контрол на решението по първата фаза.  

От останалите несвършени в края на 2016 г. наказателни дела общо 47 

броя: НОХД са 14; НЧХД - 2 броя; ЧНД – 9 броя; АНД по чл. 78а НК- 4 бр. и 

НАХД по жалба срещу наказателно постановление - 18 броя. 

Забавянето на наказателните дела, останали несвършени в края на 

отчетния период е обстоятелството, че в края на 2016 година е увеличено 

постъплението на дела в съда, които по обективни причини не могат да 

приключат до края на отчетния период. Така през м. декември (на 

30.12.2016г.) са образувани 7 бр. ЧНД по внесени от РП-Карнобат 

предложения за определяне на общо наказание по реда на чл.23 и чл. 25 от 

НК.  

Друга причина за забавянето на наказателните дела е нередовното 

призоваване на страните, както и доказателствените  искания на страните в 

хода на съдебното следствие. В КРС няма спрени наказателни дела. 

Относителният дял на несвършените дела (155 броя) в края на отчетния 

период спрямо свършените дела (1605 броя) възлиза на                                                              

9.65 %, спрямо 9.5%  за 2015 г. спрямо 9.15% за 2014 г. и спрямо 9,24% за   

2013 г.  
 

6. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО - 

АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ 
 

От общо свършените през 2016 г. – 1605 бр. дела, с акт по същество са 

решени общо 1333 дела (83 % от свършените дела), при решени по същество 

1356(84 %) дела за 2015 г., 1327 дела за 2014 г.(84%) и 1527 за 2013 г. От 

решените по същество дела 358 броя са наказателните дела и 975 

гражданските дела.  

 

6.1. РЕШЕНИ НОХД 

ВИДОВЕ ДЕЛА ПО ТЕКСТОВЕ ОТ НК 

От свършените 154 НОХД дела през 2016 г., делата образувани за 

престъпления против личността са 4 бр., против брака и семейството - 6 бр., 

против правата на гражданите – 2 бр., престъпления против собствеността – 56 

броя, престъпления против стопанството- 9, против държ.органи и общ. 

организации-1 бр., документни престъпления-1 бр. ,престъпления против реда 

и общественото спокойствие -2 броя, делата за общоопасни престъпления -73 

бр.,  



РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ 
                          8400 гр. Карнобат  ул. „Г. Димитров” 2, централа 0559 25915, факс 0559 22867                        
 

15 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

През отчетната 2016 година от свършените 154 НОХД, с присъда са 

приключили -15 дела, със споразумение по реда на чл.382 НПК -120 дела, по 

реда на чл.384 НПК – 16 дела. На КРП е върнато едно дело за отстраняване на 

допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и 2 дела са 

върнати, поради неодобряване на внесени споразумения за решаване на 

делото.  

ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

От общо съдените 189 лица по НОХД, през отчетния период са осъдени 

183 лица, през 2015 г. - 168 лица, през 2014 г. -246 лица и през 2013 г. 

осъдените лица са били също 246 лица. През 2016 г. няма оправдани лица, 

през 2015 г. има едно оправдано лице, през 2014 г., 2013 г.. няма оправдани 

лица. 

 За отчетния период, осъдените за: 

 престъпления против личността са 4 лица; 

 престъпления против правата на гражданите са осъдени 3 лица; 

 престъпления против брака, семейството и младежта са осъдени 6 лица;  

 престъпления против собствеността са осъдени 83 лица;  

 престъпления против стопанството са осъдени 10 лица;  

 престъпления против реда и общественото спокойствие са осъдени са 2 

лица; 

 за общоопасни престъпления са осъдени 71 лица; 

 за документни престъпления са осъдени 1 лица 

 за престъпления против държ. и общ организации-3 лица.  

По чл.78а НК са съдени общо 33 лица, от които наказаните лица са 31. 

По две от делата, образувани по внесени предложения от КРП за 

освобождаване от наказателна отговорност, с налагане на административно 

наказание по реда на чл.78а от НК, съдът след като е признал лицата за 

виновни не им е наложил наказание, с приложение разпоредбата на чл.191, 

ал.4 от НК. 

През отчетния период са били осъдени 7 непълнолетни лица, спрямо 3 

непълнолетни лица за 2015 година, спрямо 10 непълнолетни лица за 2014 г. и 

7 непълнолетни лица, осъдени през 2013 г.  

 

ВИДОВЕ НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ. 

На лишаване от свобода до три години през 2016 година са били 

осъдени 158 лица; през 2015 г. са били осъдени общо 100 лица, при 203 лица 

за 2014 г. и 185 лица за 2013 г.  

Условно осъдени за 2016 година са 98 лица;  за 2015 г. са 74 лица, за 

2014 г. условно осъдените са 131 лица, при 109 за 2013 г.  
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През отчетния период  не са наложения наказания лишаване от свобода 

от 3 до 15 г., през 2015 г. са налагани 4 наказания лишаване от свобода от 3 

години до 15 г., при 7 наказания лишаване от свобода от три до петнадесет 

години за 2014 г., при 6 наказания за 2013 г. 

Наказание глоба е наложено на 3 лица през 2016 г., на 8 лица през 2015 

г., при 1 лице за 2014 г. и на 3 лица за 2013 г. 

Наказание пробация е наложено на 22 лица, при 56 лица за 2015 г., при  

34 лица за 2014 г., при 52 за 2013 г. 

Данните за отчетния период, съпоставени с данните за предходните 

години, показват трайна тенденция за увеличаване броят на случаите, при 

които е налагано наказание лишаване от свобода за срок до три години. Това е 

най-често налаганото наказание, когато не е налице висока обществена 

опасност на деянието и дееца. В голямата част при налагането на наказание до 

3 години лишаване от свобода, се прилага института на условното осъждане, 

при наличието на предпоставките за  това. С налагането на условно наказание 

се цели осъденият принудително да бъде мотивиран да се въздържа от 

противоправни действия под страх, че при ново осъждане ще изтърпи и 

отложеното наказание лишаване от свобода. Статистическите данни за 

отчетната година, сравнени с предходните години не отчитат съществени 

промени, относно броят на осъдените лица, вида и размера на наложените 

наказания и видовете извършени престъпления. 
 

6.2. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО НЧХД 

От разгледаните през отчетния период общо 24 наказателни частен 

характер дела, свършените са 22 бр., от които 9 са в тримесечния срок(41%). 

По 11 от делата има постановена присъда, а 11 дела са били прекратени. Общо 

съдените са 32 лица, а 2 лица са оправдани, общо осъдените лица са 9, на 5 от 

които е наложено наказание глоба и на 4 лица наказание пробация.  
 

6.3. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО АНД. 

        ВИДОВЕ ДЕЛА ПО ПРЕДМЕТ. 

През отчетния период решените по същество АНД са 146, останали 

несвършени в края на периода са 22, спрямо 165 решени АНД за 2015г. и 

несвършени 33 бр.дела, спрямо 156 бр.АНД за 2014г. и несвършени в края на 

периода 13 бр.дела. 

От останалите несвършени в края на 2016 г. АНД, 18 броя са образувани 

по жалба срещу наказателно постановление. 

От общо решените по същество 146 АНД: 

-  33  дела са по чл.78а НК, при 36 за 2015 г.; 33 за 2014 г., при 32 за          

2013 г.  

-  113 дела са по жалби против наказателни постановления, спрямо 129 

дела през 2015г. и 123 дела з 2014г.  
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От данните е видно че няма съществено изменение в броя решени дела, 

образувани по чл.78а от НК, като в годините се запазва сравнително постоянна 

величината на образуваните АНД по постановления на прокуратурата, с 

предложение по чл.78А от НК. В сравнение с предходните години се забелязва 

известно намаление на АНД образувани по жалби срещу наказателни 

постановления. АНД обикновено приключват в едно заседание, по 

изключение делата се отлагат при необходимост от допълнително събиране на 

доказателства, несвоевременно представяне от страна на административно-

наказващият орган на изискани доказателства с разпореждането за насрочване, 

неявяване на актосъставителя в първо по делото с.з., по обективни причини.  

 

РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

От общо разгледаните 37 постановления  на прокуратурата с 

предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл.78а НК,  свършените дела приключили с 

постановяване на решение са 33. 

Общо съдени са 33 лица, от които на 31 от лицата е наложено 

административно наказание глоба. На две от лицата, след като съдът ги е 

признал за виновни, не е наложено наказание, както беше посочено по-горе с 

прилагане разпоредбата на чл.191, ал.4 от НК. 

От разгледаните 134 жалби против наказателни постановления, 

решените по същество са 113, от които 52 НП са били потвърдени(при 44 за 

2015 г., 60 за 2014 г. и 67 за 2013 г.), 9  са изменени (при 16 за 2015 г., 8 за 

2014 г. и 12 за 2013 г.) и 52 са били отменени изцяло (при 69 за 2015 г., 55  за 

2014 г. и 87 за 2013 г.). През 2016 г. производствата по 3 дела са били 

прекратени по различни причини(оттегляне или просрочие на жалбата, 

изпращане по подсъдност). 

От данните може да се направи извод, че в около 50 % от случаите 

жалбите срещу наказателни постановления са основателни и същите биват или 

напълно или отчасти отменени. 
 

6.4 .РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ЧНД. 

От общо за разглеждане 223 ЧНД (ЧНД -146 бр. и ЧНД-разпити -77 бр.), 

решените са 186 дела. През отчетната 2016 г. са внесени 8 искания от РП-

Карнобат по чл.64 НПК за вземане МНО „задържане под стража“ (три от 

образуваните дела: ЧНД № 454/16г., ЧНД № 455/16г. и ЧНД № 456/16г.  са 

прекратени и обединени към ЧНД № 453/16г.). През отчетната година в съда 

са разгледани две искания по чл.65 от НПК за изменение на взета МНО.  

Частните наказателни дела, по правило, се разглеждат в кратки 

процесуални срокове, като по внесените искания чл. 64, чл.161, чл.222 и 

чл.223 от НПК, произнасянето, респ. насрочването е в деня, съобразно 

процедурата предвидена в НПК.   
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6.5. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 

ВИДОВЕ ДЕЛА ПО ПРЕДМЕТ. 

От решените по същество общо 975 граждански дела през 2016 г.: 

 25 са по облигационни искове, при 33 за 2015 г., 30 за 2014 г. и при 24 

за 2013 г.; 

 68 са по СК при 57 за 2015 г., 63 за 2014 г. и 79 за 2013 г.;  

 9 са по вещни искове, при 11 за 2015 година, 13 за 2014 година, при 

18 за 2013 г и 10 за 2012 г.; 

 16 са за делба и искове по Закона за наследството, при 4 за 2015 г., 11 

за 2014 г. и при 4 за 2013 г.;  

 3 бр. установителни искове; 

 7 са по искове по КТ, при 11 дела за 2015 г., 5 дела за 2014 г. и 17 за 

2013 г.; 

 1 бр. административно производство; 

 4 бр.обезпечения; 

 98 частни производства; 

 730 са частните граждански дела –заявления по чл.410 и чл.417 от 

ГПК, при 787 за 2015 г., при 758 за 2014 г. и 893 за 2013 г.  

 14 са другите дела, при 159 за 2015 г., 150 за 2014 г. и при 120 за 

2013г.;  

Предложеното по-горе изброяване има за цел да онагледи основните  

тенденции и промени през последната година. От анализа на видовете дела по 

предмет е видно, че се запазва тенденцията основно образуваните дела да са 

облигационни и дела по СК. Известно увеличение има в групата делби, но 

това се дължи на обстоятелството, че в статическите таблици към групата на 

делбите са включени и исковете по ЗН. От решените по същество граждански 

дела най –голям е делът на делата образувани по чл.410 и чл.417 от ГПК – 75% 

от всички дела, при 74 % за 2015г. и 74 % за 2014г. От данните става ясно, че 

този процент в годините е постоянна величина. 

   

РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА. 

 

От общо решените граждански дела по общия ред 143 бр.: 

- по 107 дела искът е уважен изцяло, при 216 за 2015 г., при 195  дела за 

2014 г. и 202 за 2013 г.; 

- по 18 дела искът е уважен отчасти, при 25 дела за 2015 г., при 35 дела 

за 2014 г. и 32 за 2013 г.; 

- по 18 дела искът е отхвърлен изцяло, при 34 дела за 2015 г., при 42  

дела за 2014 г. и 34 за 2013 г.; 
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През 2016 г. 13 от производствата са приключили със спогодба, при 

същия показател (13дела) за  2015 г.  

През 2016 г.  78 от делата са прекратени по други причини.  

При анализа на данните за 2016 година и тези от предходните години 

може да се направи извод, че няма съществена разлика в съотношението 

между уважените искове 74% и отхвърлените и частично уважени искове 25%, 

като този показател спрямо 2015 г. е: уважени искове - 78%, а отхвърлените и 

частично уважени искове е 21%. Запазва се и показателят за неоснователност 

на предявените искови претенции. 
 

6.6. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ЧГД. 

От решените през 2016 г. частни граждански дела общо 828 дела, 730 са 

били по чл.410 и чл.417 ГПК, а 98 са били другите ч.гр.дела. За сравнение от 

решените по същество през 2015 година общо ЧГД са били 889, от които 787 

бр. по чл.410  чл.417 ГПК, а 102 бр. други ЧГД. През 2014 г. от общо 855 

частни граждански дела, 758 са били по чл.410 и чл.417 ГПК, а 97 са били 

другите ч.гр.дела. През 2013 г. общо 955 частни граждански дела, 893 са били 

по чл.410 и чл.417 ГПК, а 62 са били другите ч.гр.дела.  

Причините за намаляването постъпленията на заявленията по чл.410 и 

чл.417 от ГПК, вече бяха посочени по-горе. 

 

7. БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА 

АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ 
 

През отчетната 2016 година в КРС са прекратени общо 272 граждански 

и наказателни дела, от които: 

91 броя граждански и частно-граждански: 

 по общия ред - 25 бр. 

 производства по чл.310 ГПК – 19 бр. 

 по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 1 бр. 

 дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК - 33 бр. 

 други дела – 5 бр. 

 частни граждански дела - 8 броя. 

181 броя наказателни: 

 НОХД – 139 бр. 

 НЧХД - 11 бр. 

 АНД по чл.78а НК - 0 бр. 

 ЧНД - 28 бр. 

 АНД по жалба срещу НП - 3 бр. 

Относителният дял на прекратените общо 272 дела спрямо  

приключените дела е 17 %, като следва да се има предвид, че в този процент 
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се включват и НОХД приключили със споразумение за прекратяване на 

наказателното производство, които независимо от тяхното разглеждане по 

същество са включени в групата на прекратените дела. От прекратените 25 

граждански дела по общия ред, 4 са приключили със спогодба, а останалите 

21 по други причини. От прекратените общо 19 дела по чл.310 ГПК, 9 са 

приключили със спогодба, а 10 са прекратени на други основания. Анализът 

на причините за прекратяване на гражданските дела сочи, че по-голяма част 

от тях се прекратяват, поради оттегляне на иска, изпращане на делото по 

подсъдност на друг съд, неизпълнение указанията на съдията докладчик за 

отстраняване нередовностите по исковата молба.  

Едно НОХД е прекратено и върнато на КРП за отстраняване на 

съществени нарушения на процесуалните правила и 2 дела са върнати поради 

неодобряване от съда на внесените споразумения за решаване на делото.  

От прекратените 11 бр. НЧХД, 5 са приключили със спогодба и 6 дела 

са прекратени по други причини.  

Прекратени са 28 ЧНД, от които 17-по искане на разследващия орган с 

оттегляне искането за провеждане на разпит пред съдия. Четири ЧНД са 

прекратени поради липсата на предпоставки за реабилитиране на осъденото 

лице. Едно ЧНД по молба за реабилитация е прекратено и изпратено по 

подсъдност на компетентния съд. Едно ЧНД, по искане на РП-Карнобат за 

задължително лечение на лице по чл.155 ЗЗ е прекратено, като неоснователно, 

две ЧНД са прекратени поради липса на основания за определяне на общо 

наказание по чл.23 и чл.25 от НК и 3 ЧНД, по искания на РП-Карнобат за 

вземане на МНО, са прекратени и са обединени в едно производство. 

От прекратените 3 АНД по жалба срещу наказателно постановление, 1 е 

прекратено поради недопустимост на жалбата и 2 АНД са прекратени поради 

оттегляне на жалбата срещу наказателното постановление. 

По НЧХДела основната причина за прекратяване на делата е постигане 

на спогодба между страните, респ.извънсъдебна такава, която е последвана от 

оттегляне на тъжбата.  

През отчетния период върнатото едно НОХД на КРП за доразследване и 

неодобрените две споразумения, не се отразяват на общия брой внесени и 

разгледани в съда дела. 

 

8. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА. 
 

 

През отчетната 2016 година са обжалвани, респ. протестирани актове на 

съда по 168 дела при 174 за 2015 година, при 211 дела за 2014 г. и 195 за 2013 

година. От обжалваните общо 168 дела 65 са граждански дела, спрямо 92 

граждански дела за 2015 г., при 84  граждански дела за 2014 г. и 85 гр.дела за 
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2013 г. и 103 наказателни дела за 2016 г., при 82-нак.дела за 2015 г., при 127 

- наказателни дела за 2014 г. и 110 наказателни дела за 2013 г. 

 

8.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

По видове граждански дела са обжалвани 65 дела: 

 искове по СК - 8, от които за издръжка и изменение на издръжка – 1 

брой и 2 бр. по иск за развод; 

 облигационни искове - 10 броя, 

 вещни искове - 10 броя; 

 делби и искове по ЗН - 3 броя, 

 установителни искове – 1 брой; 

 трудови дела - 8 броя, от които 3бр. за отмяна на уволнение; 

 административни производства – 1бр.; 

 други дела – 7  броя; 

 частни производства- 3 бр.; 

 частни производства заповедни -   14 броя. 

 

Резултатите от обжалването на върнатите граждански дела (решения и 

определения) са следните: 

                  

 оставени в сила - 28 броя 

 недопуснати до кас.обжалване -2 броя; 

 потвърдени в една част в друга отменено от по-горната 

инстанция и постановен акт по същество - 5 броя; 

 отменени изцяло и постановен акт по същество -6 бр. 

 потвърдени в една част, в друга върнато за ново разглеждане 

-1 брой; 

 потвърдено в едната част отменено/обезсилено в друга част 

по обективни причини – 3 броя; 

 изцяло обезсилено -1 брой; 

 

 Броят на делата (46 дела) преминали инстанционен контрол, включва 

и актовете на съда и от предходни години. Една част от актовете, обжалвани 

през отчетната година до настоящия момент не са върнати, поради което броят 

на делата с резултат от проверката на по-висшите инстанции е по-малък от 

броя на обжалваните актове. 

 От делата минали на инстанционен контрол изцяло потвърдените и 

тези които са потвърдени в една част и отменени в друга по причини извън 

поведението на съда съставляват 67%. 

  

          8.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 



РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ 
                          8400 гр. Карнобат  ул. „Г. Димитров” 2, централа 0559 25915, факс 0559 22867                        
 

22 

 

 

Резултатите от обжалването и протестирането на върнатите наказателни 

дела са следните:       

 оставени в сила - 20 броя; 

 отменени и върнати за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд  - 4 броя; 

 отменени и върнати на прокурора - 1 брой; 

 отменени с постановяване на нова присъда – 3 броя;  

 съдебни актове отменени по причини извън поведението на 

съда -  1 брой; 

 изменени в наказателната част -3 брой; 

 изменени в гражданската част – 1 брой; 

 изменени в частта за веществените доказателства – 1 брой; 

 възобновени от ВКС и върнати за ново разглеждане от 

първоинстанционния съд – 1 бр.  

  

    В броя на проверените на инстанционен контрол дела влизат и тези, 

които са били обжалвани през предходни години и са върнати през отчетната 

2016година.  

От резултатите от проверените актове, следва изводът, че е 

необходимо да се работи и да се полагат усилия за повишаване качеството на 

работа на съдиите. Необходимо е съдиите при връщане на делата от 

инстанционен контрол да се запознават обстойно с мотивите на възивната и 

касационната инстанция за причините довели до изменението или отмяната на 

съдебните актове. Необходимо е също така вниманието на магистратите да 

бъде насочено към по-сериозно и задълбочено проучване на делата още с 

постъпване на исковата молба и в последствие в хода на делото да положат 

максимални усилия за прецизно събиране на доказателствата, с цел при 

постановяване на съдебните актове да е налице пълно и обективно изясняване 

на фактическата обстановка.  
 

9. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН 
 

Съдебният район на Районен съд Карнобат обхваща две общини - 

Община Карнобат и Община Сунгурларе с прилежащите им села, или  60 

населени места и 2 града. Съдът обслужва население от 38 036 души. 

Регионът е на трето място по многобройност на жителите в общините, които 

попадат в съдебния район, след Районен съд- Бургас и Районен съд- Айтос. 

През 2016 година в съда са разгледани 1760 дела, от които  

новообразувани 1608 броя дела (535 броя новообразувани наказателни дела и 

1073 броя новообразувани граждански и частно- граждански дела). 

От новообразуваните наказателни дела: 162 броя НОХД, 16 броя - 

НЧХД, 37 броя АНД по чл. 78а от НК, ЧНД - 219 броя и 101 броя АНД. 
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Новообразуваните НОХД през 2016 година по видове: 

 против личността - 5 броя; 

 правата на гражданите - 3 броя; 

 против брака, семейството и младежта - 6 броя; 

 против собствеността - 57 броя; 

 против стопанството – 9 броя; 

 против държавата и обществените организации – 1 брой; 

 документни престъпления - 1 брой; 

 против реда и общественото спокойствие - 1 брой; 

 общоопасни престъпления - 79 броя; 

От новообразуваните граждански дела през 2016 година по видове 

техният състав е следният: 

- по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗЗД- 103 бр. 

- облигационни – 26 бр. 

- вещни искове – 16 бр. 

- делби и искове по Закона за наследството– 7 бр. 

- установителни искове – 20 бр. 

- трудови – 12 броя; 

- административни производства – 1 бр.; 

- обезпечения – 4 бр.; 

- частни производства – 101 бр.; 

- други дела - 18 броя; 

- заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК – 759 бр.; 

- частни производства-регламенти – 6 бр. 

Постъпили, разгледани, свършени и решени по същество дела по 

години: 

     

 

година     постъпили   разгледани      свършени      решени  

2013          1835               2020                1879              1527                 

2014          1560               1730                1585              1327 

2015          1616               1759               1607              1357 

2016         1608  1755     1600    1328 

 

Анализът на общия брой дела за разглеждане 1760 броя, от които 

постъпилите през отчетния период 1608, показва намаление на постъпилите 

спрямо предходната 2015 г. 8 броя дела(0,5%), и слабо увеличение от 48 броя 

(3%) на постъпилите спрямо 2014 г. дела. Постъплението на делата, сравнено 

с 2013г. бележи намаление с 227 дела (12%).Това намаление на постъпленията 

от дела води статистически до намаляване натовареността на съдиите, като 
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следва да се има предвид, че намалението се дължи преди всичко на 

намаляване постъпленията на заповедните производства. 

 

10. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 

 

Средната действителна натовареност на съдиите в КРС спрямо 

разгледаните дела е за 2016г. е 32 броя, спрямо решените – 29,18 дела. През 

2015 натовареността на съдиите по отношение на разгледаните дела е -30,86, а 

спрямо свършените дела е 28,19. Показателите за натовареността бележат  

слабо увеличение, което се дължи на командироването на съдиите М.Иванова, 

Д.Маринов и съдия А. Коева. 

При отчитане натовареността на съдиите от значение са не само 

постановените окончателни съдебни актове и свършените дела, но и  

произнасянията в закрити заседания по висящи производства, които отнемат 

не малко време. В малък съд като КРС не е възможно обособяването на 

наказателно и гражданско отделение и специализация на съдиите. Всеки от 

магистратите  разглежда всички видове дела, които са подсъдни на районен 

съд като първа инстанция и съдиите разглеждат правни спорове от най-

разнообразен характер. Въведената, от 01.04.2016г., от ВСС Система за 

изчисляване натовареността на съдиите не би могла да даде реална картина за 

натоварването на съдиите, тъй като отчита приключените дела от началото на 

април 2016г. до края на годината, без свършените дела за периода от 

01.01.2016г. до 31.03.2016г. От въвеждането на системата, както Правилата за 

отчитане натовареността на съдиите, така шифрите на делата бяха променени 

не веднъж, а през месец декември на 2016г. бяха променени и основанията за 

увеличаване и намаляване на коефицентите на тежест.  

Разпределението на постъпващите в съда дела се извършва при спазване 

на принципа на случайния избор, чрез въведен в експлоатация програмен 

продукт, одобрен от ВСС и съгласно вътрешните правила. По този начин се 

цели сравнително равномерно разпределение по брой и тежест на 

постъпващите дела.  

През отчетния период съдия Коева е свършила 186 броя дела; съдия 

Маринов е свършил  344, съдия Костадинов е свършил 416 броя дела; съдия 

Иванова - 385 броя; съдия Станчева – 274 броя дела. 

Поотделно за всеки един от съдиите в КРС анализа на разглеждане на 

делата показва следните резултати: 

• съдия Коева е свършила 186 броя дела, от които 59 са наказателни 

дела и 127 са граждански дела.  

От гражданските дела, решени по същество са 111 дела, прекратените 

са 16, в срок до 3 месеца са приключили 115 бр.  

 Свършените 127 броя граждански и частно граждански дела, се 

разпределят както следва: 
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 -   80 броя заявления по чл.410 - 417 от ГПК; 

 19 броя ч. гр. дела 

  18 броя гр. дела. 

 7 броя- по чл. 310  ГПК  

 0 броя - Адм. дела 

 3 бр. – други дела  

             

 От наказателните дела, по същество са решени 37 дела, прекратените са 

22 бр., в срок до 3 месеца са свършени 58 дела. 

 Свършените  59 дела се разпределят както следва:  

- 19 броя НОХД; 

- 2 –НЧХД; 

-      3 броя дела по чл.78а от НК; 

- 14 броя АНД; 

- 21 ЧНД.  

 

 съдия Маринов е свършил 344 броя граждански, частни граждански 

и наказателни дела, от които 221 граждански и частни граждански и 123 броя 

наказателни дела. Решените по същество са 198 граждански, прекратени 23 

дела. В срок до 3 месеца са свършени 202 гр.дела.  

Свършените 221 броя граждански и частно граждански дела се 

разпределят както следва: 

 -    153 броя, образувани по заявления по чл.410 - 417 от ГПК; 

 22 броя ч. гр. дела 

 26 броя гр. дела. 

 15 броя по чл. 310  ГПК  

 0 броя- адм. дела 

 5 броя други дела.  

От свършените 123  наказателни дела, в срок до 3 месеца са свършени 

104. Решени по същество са 89 наказателни дела, прекратени 34 дела.  

Свършените общо 123 броя наказателни дела, се разпределят както 

следва : 

- 33 броя НОХД; 

- 4 броя НЧХД; 

- 8 броя АНД по чл.78а от НК; 

- 33 броя АНД; 

- 45 броя ЧНД. 

• съдия Костадинов е свършил общо 416 броя граждански, частни 

граждански и наказателни дела, от които 254 са граждански и частни 

граждански и 162 наказателни дела. По същество решените граждански дела 

са 242. От свършените 254 гр.дела в 3 месечен срок са приключили 234 дела, 



РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ 
                          8400 гр. Карнобат  ул. „Г. Димитров” 2, централа 0559 25915, факс 0559 22867                        
 

26 

 

 

прекратени 12 дела. 

           Свършените гр. дела 254 бр. се разпределят както следва:  

- 178 броя, образувани по заявления по чл.410 - 417 от ГПК; 

- 29 броя ч.гр. дела; 

- 29 броя гр. дела. 

- 13 броя по чл. 310  от  ГПК  

- други- 5 броя. 

  

Свършените общо 162 броя наказателни дела се разпределят както 

следва: 

-       35 броя НОХД; 

-  5 броя НЧХД; 

-  7 броя АНД по чл. 78 а НК; 

- 26  броя АНД; 

- 89 броя ЧНД 

От свършените наказателни дела в 3 месечния срок са приключили 

 152 дела. Решени по същество са 104 наказателни дела, прекратените са 58 бр. 

• съдия Иванова е свършила общо 385 броя дела, от които 265 броя 

граждански и частни граждански дела и 120 наказателни дела. По същество са 

решени 241 гр.дела, прекратените са 24 гр.дела. 

           От свършените 265 гр.дела, в тримесечен срок са 253 дела.   

           Свършените 265 броя граждански и частни граждански дела по видове 

са разпределят: 

 187 броя, образувани по заявления по чл.410 - 417 от ГПК; 

 34 броя ч.гр. дела; 

 22 броя гр. дела. 

   18 броя по чл. 310  ГПК  

    1 брой – адм.дело 

    3 броя -други дела. 

Свършените 120 броя наказателни дела се разпределят както следва:  

 37 броя НОХД  

 8 броя АНД по чл. 78а НК; 

 24 броя АНД; 

 5 броя НЧХД,  

  46 броя ЧНД. 

От свършените наказателни дела 84 са решени по същество, 36 са  

прекратени. В тримесечен срок са приключени 106 наказателни дела. 

 

• съдия Станчева е свършила общо 274 дела, от които 199 

граждански и частни граждански и 75 наказателни дела. От разгледаните дела 

по същество са решени 183 граждански дела, прекратени 16 дела.           
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Свършените 199 гр.дела се разпределят както следва: 

 165 броя, образувани по заявления по чл.410 - 417 от ГПК; 

 6 броя ч.гр. дела; 

 13 броя гр. дела. 

 11 броя по чл. 310  ГПК  

 3 броя -други дела 

 1 бр. адм.дело. 

Свършените в 3 месечен срок са 189 гр. дела.  

 

• От свършените 75 броя наказателни дела. Решените по същество 

наказателни дела са 44 дела, прекратените са 31 бр. 

 

   30 броя НОХД  

 7 броя АНД по чл. 78а НК; 

 19 броя АНД; 

 6 броя НЧХД,  

  13 броя ЧНД. 

В тримесечния срок са свършени 67 наказателни дела. 

Насрочването на делата в КРС е своевременно и в това отношение не са 

налице пропуски в дейността на съдиите. Същото се отнася и за образуването 

на делата. 
 

11. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 

От свършените 154 НОХДела, 136 са приключили с одобрено 

споразумение по реда на чл.381-384 от НПК, по 15 са постановени присъди, 1 

е прекратено и върнато на прокуратурата за доразследване и 2 от делата са 

прекратени и върнати на прокуратурата, поради неодобряване на внесените 

споразумения. От общо свършените 22 НЧХД, 11 са приключили с присъда и 

11 са прекратени. 

Броят осъдителни присъди е функция на броя постановени съдебни 

актове по същество по НОХД и НДЧХ за съответните периоди.  

Новообразуваните през 2016 г. НОХД -162 бр. се разпределят по видове, 

както следва: 

- против личността – 5 броя;  

- против правата на гражданите - 3 броя;  

- против брака, семейството и младежта – 6 броя 

- против собствеността – 57 броя;  

- против стопанството - 9 броя; 

- против държавата и обществените организации - 1 брой;  

-  документни престъпления – 1 брой;   

- против реда и общественото спокойствие – 1 брой;  
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- общоопасни престъпления - 79 броя. 

 

В Карнобатския районен съд няма дела, придобили изключително 

значим обществен интерес.  

 

12. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ СПРЯМО 

ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ” 

През 2016 година в Карнобатският районен съд са внесени от КРП 41 

броя обвинителни акта по следните видове престъпления:  

- против личността - 2 броя;  

- против правата на гражданите - 2 броя;  

- против брака, семейството и младежта -0 брой  

- против собствеността - 21 броя;  

- против стопанството – 0 броя; 

- против държ. и обществените организации - 0 броя;  

- документи престъпления -0 бр.; 

- против реда и общественото спокойствие - 0 бр.;  

- общоопасни престъпления - 16 броя; 

От внесените през отчетната година 41 броя обвинителни актове са 

постановени 12 осъдителни присъди. Едно дело е прекратено и върнато на 

КРП за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. 

Тринадесет дела са приключили със споразумение по чл. 384 от НПК. 

Останали несвършени в края на отчетния период -14 бр. дела.  
 

13. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И 

БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

През отчетния период - 2016 година са влезли в сила общо 12 присъди и 

136 споразумения, от които по чл.382 НПК-120 бр. и по чл.384 НПК-16 бр. 

Общият брой на осъдените през 2016 година лица по НОХД възлиза на 

183 лица. По видове престъпления по глави от НК броят на осъдените лица е 

както следва: 

  по глава Престъпления против личността са осъдени 4 лица; 

 по глава Престъпления против правата на гражданите са осъдени 3 

лица; 

 по глава Престъпления против брака, семейството и младежта са 

осъдени 6 лица; 

 по глава Престъпления против собствеността са осъдени 83 лица; 

 по глава Престъпления против стопанството са осъдени 10 лица; 

 по глава Престъпления против Държавата и обществените 
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организации са осъдени 3 лица; 

 по глава документни престъпления са осъдени 1 лице; 

 по глава Престъпления против реда и общественото спокойствие 

са осъдени 2 лица; 

 по глава Общоопасни престъпления са осъдени 71 лица; 

  

 По НЧХД са осъдени 9 лица. По АНД по чл. 78а от НК, наказаните са 

31 лица. 

Осъдени са 7 непълнолетни лица, което съставлява 3,8 % от общият 

брой на осъдените лица. 

Общо осъдените на лишаване от свобода до 3 години са 158 лица, което 

представлява 86.3 % от общо осъдените лица. 

От общо осъдени 183 лица, условно осъдените през 2016 година лица са 

98 лица, което представлява 54 % от всички осъдени лица.  

Осъдени на лишаване от свобода до 3 години(ефективно),  са 60 лица, 

което представлява 32.8% от общо осъдените. 

През 2016г. не е налагано наказание лишаване от свобода от 3 до 15 

години. Наказание глоба е наложено на 3 лица. Наказание пробация е 

наложено на 22 лица(12 % от всички осъдени). 

В обобщение може да се направи извод, че цялостната работа на съда е 

добра, но е необходимо полагане на повече усилия от магистратите при 

проучването на делата, още с постъпването им в съда, задълбочена преценка и 

анализ на доказателствата, запознаване с актовете на въззивната и 

касационната инстанция, както и със задължителната практика на ВКС, с цел 

намаляване броят на отменените, изменените актове на съда и недопускане 

връщането на делата за ново разглеждане.  
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Справка за дейността на съдиите в Районен съд - Карнобат  по наказателните дела за  2016г. 

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани  наказателни  дела на съдиите от Районен съд – 

Карнобат за  2016г. 

Справка за дейността на съдиите в Районен съд - Карнобат  по граждански дела за  2016г.  

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани  граждански дела на съдиите от Районен съд – 
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