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I.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА 
 

Щатът на Районен съд - гр.Карнобат в началото на 2014г. е както следва:6 щатни 

бройки за съдии(Административен ръководител-Председател и петима съдии), 1 щатна 

бройка държавен съдебен изпълнител, 2 щатни бройки за съдии по вписванията и 17 

щатни бройки за съдебни служители (обща и специализирана администрация).  

С Решение на ВСС по Протокол №18/17.04.2014г. щатът на магистратите в съда е 

намален от 6 на 4 щ.бройки и двама от съдиите Георги Николов Грънчев и Чанко Петков 

Петков, считано от 07.05.2014г. са преназначени в РС-Бургас по реда на чл.194 ЗСВ.  

От 07.05.2014г. до 22.12.2014г. съдия Мариела Атанасова Иванова изпълнява 

функциите на Адм.ръководител-Председател на РС-Карнобат.  

С решение по Протокол №60 от 11.12.2014г. на ВСС за Адм.ръководител –

Председател на РС-Карнобат е избрана съдия Татяна Станчева Станчева–Иванова. С 

встъпването  в длъжност на Т.Станчева-Иванова, на 23.12.2014г., съставът на 

магистратите в Районен съд Карнобат в края на отчетната година е  5 броя. 

През отчетния период  8 от служителите в РС-Карнобат са повишени в ранг. През 

2014г., на основание чл.196, ал.2 от ЗСВ, са атестирани двама от магистратите в РС-

Карнобат - съдия Ал.Коева и съдия Д.Маринов, които получават оценка „Много добра”. 

Магистрати от РС-Карнобат не са били повишавани в ранг през отчетната година. 

Щатната численост на служителите в съда е 17 броя, от които: административен 

секретар; главен счетоводител; системен администратор; съдебен секретар – 4 щ.бр.; 

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

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

служба Бюро съдимост; съдебен архивар; призовкар; работник поддръжка – огняр и 

чистач.  

На 08.07.2014г. е прекратено трудовото правоотношение с Надя Стоянова – 

съдебен деловодител - граждански дела, на основание чл.325, т.1 от КТ. На вакантната 

длъжност е преназначена Диана Стайкова, която преди това заема длъжността „съдебен 

секретар”.  

 В края на годината в РС-Карнобат от 17 щатни бройки за служители, са заети  16, 

като незаета остава една щатна бройка „съдебен секретар”.  

При настоящото натоварване в съда трима съдебни секретари са напълно 

достатъчни за обезпечаване 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- 2,6.  

Много 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 отговаря за спазването на 

решенията на Адм. ръководител по отношение на постъпилите заявления. Работникът 
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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, както и отговорник по пожарна 

безопасност в съда. 

През 2014 година, служителите на съда не са посещавали и участвали в обучения 

и семинари. Единствено Невена Маврова – адм.секретар е участвала в обучение 

„Практически аспекти при прилагане на СФУК”. Тонка Сарафова – съдия по 

вписванията е участвала в семинар, присъствена форма, организиран от НИП на тема 

„Съдебно сътрудничество по граждански дела в ЕС. Европейски изпълнителни 

основания.” От магистратите в РС-Карнобат само съдия Мариела Иванова  е участвала в 

четири семинара организирани от НИП под формата на дистанционни обучения. 

 

 
БЮРО ПРИЗОВКИ 

 

 
В РС-Карнобат има една щатна бройка за призовкар. През отчетния период 

служителката, изпълняваща длъжността „призовкар“  при РС-Карнобат е връчила общо 

10241 броя призовки и съобщения, от които по граждански и наказателни дела – 3643 

броя и 4956 бр. призовки по изпълнителни дела. Връчените призовки и съобщения на 

други съдилища са общо 1642 броя.  
 
 

БЮРО  СЪДИМОСТ 

 

 

Работата в Бюро Съдимост в Районен съд – Карнобат се осъществява в 

съответствие с действието на Наредба №8 от 26.02.2008 г. за организацията на дейността 

на бюрата за съдимост.  

През 2014 г. са били издадени общо: 

           3814 бр. свидетелства и 3761 справки за съдимост  при издадени: 

3205 бр. свидетелства и 1330 справки за съдимост за 2013г.; 

3417 бр. свидетелства и 4243 справки за съдимост за 2012г.; 

3139бр.  свидетелства и 4261 справки за съдимост  за 2011г.;  

В сравнение с предходните три години, през 2014г. значително се увеличи броят 

на издадените свидетелства за съдимост, като броят на справките за съдимост е 

относително постоянен за сравняваните периоди с изключение на данните от 2013г. 

Отчетните данни сочат, че се запазва високата натовареност в Бюро съдимост. 

 

 
 
 

II.МАТЕРИАЛНА БАЗА И ОБОРУДВАНЕ   
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

 
 
Районен съд Карнобат е обезпечен с добра материална база, като 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, но достъпът до втория и третия 
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етаж е невъзможен, тъй като до настоящия момент не са отпуснати средства за 

закупуване и монтиране на предвидения асансьор.  

През 2014година са одобрени и отпуснати средства от ВСС в размер на 17198 лв., 

с които е извършен ремонт на фасадата на сградата, както и средства в размер на 

873,60лв. за ремонт, профилактика, препрограмиране, тестване и настройка на системата 

за пожароизвестяване, но към настоящия момент РС-Карнобат няма сключен договор с 

лицензирана фирма за поддръжка на пожароизвестителната система. 

Районен съд - Карнобат е снабден с компютърна, комуникационна и офис 

техника,както и със софтуерни продукти в кабинетите, деловодствата и в съдебните 

зали, но компютърната техника е морално и физически остаряла и следва да бъдат 

предприети действия за поетапната им подмяна.  

Във връзка със стремежа на съда да отговори на нарастващите изисквания за 

открито, достъпно и модернизирано правосъдие, както и да осигури на страните по 

делата и техните процесуални представители бърз достъп до необходимата информация, 

е изключително важно да се работи за осигуряване на пълно електронно досие по делата. 

С наличната техника не е възможно поддържането на електронни досиета на делата в 

тяхната цялост, което се дължи на ограничените възможности на персоналните 

компютри и наличния сървър. За организиране сканирането на входящите документи  са 

необходими високоскоростни двустранни скенери, допълнително дисково пространство, 

допълнителна оперативна памет и допълнителен диск за архивиране на сканираната 

информация през определен период от време. 

Във всяка от трите заседателни зали в съда, има осигурен монитор пред съдията, 

който следи за изготвяне на протокола в реално време, като по този начин намалява 

вероятността да се допуснат пропуски и грешки в протоколите. 

В съда няма обособени отделения, като съдиите разглеждат всички видове дела. 

Разпределението на делата се извършва чрез програмата за случайно разпределение 

„Law Choice”. Разработени и утвърдени са правила за разпределение на делата, 

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

постъпването им или, най-късно на следващия ден, от административния ръководител 

или заместващият го съдия. За всеки проведен избор се разпечатва протокол, който се 

прилага към делото. Разпределението на случаен принцип на делата се извършва по 

групи, заложени в програмата, в зависимост от тяхната специфика и правна сложност, 

съгласно утвърдените в съда правила.  

Съдът поддържа интернет страница, на която се публикува 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. При 

настъпили промени, информацията  се актуализира своевременно. 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 2014г. в РС-Карнобат са постъпили общо 4 броя заявления за достъп 

до обществена информация по ЗДОИ. Две от исканията са от граждани на Република 

България и две от неправителствени организации. Административният ръководител –

Председател на КРС е разрешил пълен достъп до исканата информация.   
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III.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

1.ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В СЪДА 

   ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 

Общо делата за разглеждане за отчетния период са 1730 бр, при 2020 бр. за 

2013г., 2112бр. за 2012г. и 2436бр.  за 2011г.  

От разгледаните 1730 броя дела, постъпилите през 2014г. са 1560 броя, при 

1835бр. за 2013г., 1941бр. за 2012г.  и 2279бр. за 2011г.  

Останалите несвършени в началото на отчетния период са 170бр., при 185бр. за 

2013г., 171бр. за 2012г. и 157бр. за 2011г. 

 

1.1.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

През отчетната 2014 година, общият брой на разгледаните наказателни дела е -

496, от които останали несвършени от предходен период са 59 дела. Намаление бележи 

броят на постъпилите в съда наказателни дела през 2014г., като общият брой на 

новообразуваните наказателни дела е 437 броя, при 554бр.  за 2013г., 550бр. за 2012г. и 

534бр. за 2011г. Намаляването броят на постъпилите в съда наказателни дела в 

сравнение с предходните години в процентно отношение, е както следва: 

117 броя -21,12% спрямо 2013г.;  

113бр. – 20,55%, спрямо 2012г.;  

97 броя -18,16% спрямо 2011г.  

От посочените данни следва изводът, че броят на наказателните дела през 

отчетния период в сравнение с предходните години е намалял средно с около 20%. 

От новообразуваните наказателни дела, НОХД  са 173бр., при 184 броя за 2013г., 

195 броя за 2012г. и 265 броя за 2011г. Намаляването броя на постъпилите през 2014г. 

НОХД в сравнение с предходните години в процентно отношение, е както следва: 

спрямо  2013г. намалението 6 %(11 бр.); 

спрямо 2012г. -11,28%(22бр.); 

спрямо 2011г. – 34,72 %(92бр). 

 

 

1.2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

През 2014г. в съда са разгледани общо 1234 граждански дела, от които 

новопостъпили са 1123 броя граждански дела, при 1281 бр. за 2013г., 1391 бр. за 2012г. и 

1745 бр. за 2011г. 

От постъпилите през отчетния период 1123бр.граждански дела, 113 бр.дела са 

частно –граждански и 765 бр. заявления по чл.410 и чл.417 ГПК. За сравнение: 

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

граждански дела и 925 броя заявления по чл.410 и чл.417 ГПК; 

- през 2012 г., от постъпилите 1391бр. дела, 96 са били частно граждански и 1065 

бр. заявления по чл.410 и чл.417 ГПК; 

- през 2011г. постъпилите граждански дела са 1745бр., от които 75 частно-

граждански и 1476 бр. заявления по чл.410 и чл.417 ГПК. 

При съпоставянето на данните от 2014г. с данните от предходните години следва 

изводът, че през 2014г. година увеличение бележи броят на постъпилите частни 

граждански дела, като постъпилите са с 38 бр. повече в сравнение с постъпилите през 

2013 и 2011г., но значително е намалял броят на постъпилите  през 2014г. заявления по 
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чл.410 и 417 от ГПК. В сравнение с 2013г. година намалението е със 160 броя, което в 

процентно отношение съставлява намаление от 17% на заповедните производства.  

Намалението на постъпилите през 2014г. граждански дела, спрямо постъпилите 

през предходната 2013г. дела в процентно отношение  е 12,33%, а спрямо 2012г. – 

19,27%. 

 Спадът на заповедните производства намира своето обяснение в значителния 

брой фалити на фирми, както и в 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. 

 

 

1.3. ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 

2014 ГОДИНА В КРС ПО СЪДИИ 

 
    съдия    НОХД   НЧХД        АНД 

/чл.78а НК/ 

      АНД    ЧНД  ГР.Д. Ч.ГР.Д. чл.410 и 

чл.417        

ГПК 

  общо 

Петков 2 1 2 6 0 0 0 0 11 

Костадинов 37 4 9 24 22 61 26 186 369 

Коева 53 5 8 28 28 75 29 194 420 

Маринов 

 

44 4 9 28 22 56 34 187 384 

Иванова 37 4 7 28 25 53 24 198 376 

ОБЩО 173 18 35 114 97 245 113 765 1560 

 

През отчетния период съдия Грънчев няма разпределени дела, тъй като от 

началото на 2014г. е командирован в БРС, а от 07.05.2014г. е преназначен за съдия в 

същия съд. Съдия Станчева няма разпределени дела за отчетната 2014г., тъй като е на 

работа само 2 работни дни през годината.  

 

 

2.НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ОТ 

ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД 

 

Останалите несвършени дела от предходен период са 170 броя, от които 

граждански – 111броя и наказателни – 59броя. 

Данните, относно останалите несвършени наказателни и граждански дела от 

предходен период в КРС по съдии са, както следа: 

 
съдия НОХД НЧХД АНД 

/Чл.78а НК/ 

АНД ЧНД ГР.Д. Ч.ГР.Д. общо 

Петков 2 0 0 1 0 1 0 4 

Костадинов 5 1 0 1 0 15 0 22 

Коева 5 0 1 5 2 31 0 44 

Маринов 

 

2 0 0 4 4 43 0 53 

Иванова 3 2 3 15 3 21 0 47 

ОБЩО 17 3 4 26 9 111 0 170 
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В процентно отношение броят на заварените от предходния период към броя на 

новообразуваните дела през 2014г. се равнява на 10,9%. Процентът на останалите 

несвършени дела от предходен период, спрямо постъпилите дела за 2013г. е 10,08%, за 

2012г. – 8,81% и за 2011г. – 6,88%. Налице е незначително увеличаване на броя на 

заварените в началото на 2014г. несвършени дела в сравнение със заварените такива 

през 2012г. и 2011г., при запазване на показателя спрямо 2013г. Останалите  несвършени 

дела в края на отчетната година се дължи на  увеличеният брой постъпили дела през 

последното тримесечие на 2014г.    

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

ГОДИНАТА 

 
От общо разгледаните  1730 дела, свършените през отчетния период дела са 1585 

броя, при 1879 броя  за 2013г., 1928 броя за 2012г. и 2266 броя за 2011г. 

От свършените през отчетния период дела, прекратени са 94 граждански дела, от 

които със спогодба 21 дела. Прекратените граждански дела съставляват 8,4 % от 

разгледаните дела. Една голяма част от прекратените гражданските дела е при 

заповедните производства, в случаите когато КРС не е компетентен да разгледа 

подаденото заявление, с оглед разпоредбата на чл.411 от ГПК, изискваща заявлението да 

се депозира пред съда по постоянния адрес или седалището на длъжника. Друга част от 

делата се прекратяват на основание чл.129 от ГПК, поради неизпълнение указанията на 

съдията –докладчик и неотстраняване нередовностите по исковите молби. През 2014г., в 

съда  няма случаи на прекратени дела, поради неправилно определена родова 

подсъдност и изпращане им на БОС.  

От общият брой свършени наказателни дела, прекратените са 164 бр, което 

представлява 35,3% от разгледаните дела. От общия брой прекратени наказателни дела 

най-голям дял имат НОХД – 137 броя, приключили със споразумение по чл.382 и чл.384 

от НПК. 

От общо 1730 дела за разглеждане, свършените 1585 бр. дела съставляват 91,62%, 

като в сравнение с тези през 2013г. съотношението на общо свършените дела към общо 

делата за  разглеждане е било -  91,53%, за 2012г. - 91,28% и за 2011г. - 93,02%. От 

посочените данни следва изводът, че през годините съотношението между свършени 

спрямо разгледани дела се запазва като една сравнително постоянна величина. 

 

3.1. СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

НОХД 

От приключилите през 2014г. общо 465 наказателни дела, НОХД са 180 броя, при 

182 бр. за 2013г., 216 бр.  за 2012г. и 250 бр. за 2011г. Прекратените през 2014г. НОХД са 

138 броя, със споразумение по чл.382 и чл.384 НПК – 137 броя, като едно дело - НОХД 

№ 297/2014г. е върнато на КРП за доразследване. 

Налице е трайна тенденция за намаляване броят на НОХД приключили с присъда, 

като в по-голямата си част производствата приключват със сключване на споразумение. 

Приключване на НОХД със споразумение е положителна тенденция, предвид бързото 

приключване на производствата, спестяването на материални и времеви ресурси по 

воденето на процес, намаляването натовареността на съда и прокуратурата и 

постигането на незабавен и окончателен резултат. 
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НЧХД 

 От свършените 19 НЧХД, с присъда са приключили 7 дела, прекратени са 12бр., 

при свършени за 2013г.- 8 бр. дела, от които с присъда -3 бр., прекратени -5 бр., 

свършени за 2012г. – 10 бр, с присъда -5 бр., прекратени -5 бр., свършените за 2011г. - 8 

броя, с присъда – 3 бр.  и прекратени -5 броя дела. 

 

 

АНД  

 През 2014 г., свършените АНД са общо 166 броя, от които по жалба срещу 

наказателно постановление са 132 дела и  по чл.78а от НК са 34 дела.  

От приключилите АНД през 2014г., образувани по жалба срещу наказателно 

постановление, с решение са приключили 123 дела, прекратените са 9 броя, спрямо 184 

броя  свършени през 2013г., от които с решение 166 и прекратени 18; свършени 155 дела 

за 2012г., със съдебен акт 152, прекратени 3 и от свършените 84 дела за 2011 г. с 

решение са приключили 80 от делата, а прекратените са били 4.  

 От АНД  по чл.78а от НК, са свършени 34 дела, от които със съдебен акт са 

приключили 33 броя и едно е прекратено. За сравнение, през 2013г. са свършени         32 

дела, от които със съдебен акт – 30 броя  и 2 броя са прекратени; през 2012г. – свършени 

са  40 броя, с решение  39 броя и 1 дело прекратено; през 2011г. свършените са били 44 

броя, със съдебен акт по същество са приключили 43 броя  и едно  дело е прекратено. 

 

 

 ЧНД 

От свършените 100 броя частни наказателни дела за 2014г., 96 броя  са с акт по 

същество, а 4 броя са прекратени, спрямо 150 броя  свършени за 2013г., от които 136 

броя с акт по същество, а 14 броя са прекратени, при свършени 138 броя за 2012г., от 

които с акт по същество 127 броя, прекратени 11 броя и 105 броя свършени за 2011г., от 

които с акт по същество 130 броя  и 2 броя прекратени.   

В посочените данни са включени и ЧНД – разпити, които през 2014 г. са 19 броя,  

спрямо 38 броя за 2013г, 16 броя  за 2012г. и 25 броя за 2011г. 

 

 

3.2. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

 

ГД 

През 2014г. са свършени общо 1120 граждански дела, при 1293броя за 2013г., 

1369броя за 2012г. и 1748броя  за 2011г.  

От  разгледаните през 2014г. общо 1234 броя граждански дела, свършените 1120 

броя съставляват 90,76%.   

От свършените 1120 дела, с решение по същество са приключили 1026 дела 

(91,61% от свършените и 83,14% от разгледаните), при решени по същество 1161 броя за 

2013г., 1277 броя за 2012г. и 1684 броя за 2011г.  

През 2014г. са прекратени 94 граждански дела, при 132 броя за 2013г., 92 броя за 

2012г. и 64 броя за 2011г. Прекратени със спогодба през 2014г. са 21 дела, а по други 

причини са 73 дела, като основната причина  е  прилагането на разпоредбите на чл.129 

ГПК и чл.411 от ГПК. 
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ЧГД 

През 2014г. са свършени общо 878 ЧГД, от които 770 броя по чл.410 и чл.417 от 

ГПК и 108 броя други ч.гр.д., при свършени общо 1001 броя за 2013г., (от които  926 бр. 

по чл.410 и чл.417 ГПК и 75 други ч.гр.д.), 1169 бр. за 2012г. (от които 1069 бр. 

образувани по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК и 100 бр. други ч.гр.дела), 1538 бр. за 

2011г.(от които 1467 бр. по чл.410 и чл.417 ГПК и 71 бр. други ч.гр.дела).  

От свършените ЧГД, с акт по същество през 2014г. са приключили 855 броя, при  

955 броя за 2013г., 1132 броя  за 2012г., 1519 броя за 2011г.  

Прекратените дела за 2014г. са  23 броя, при 46 броя за 2013г.,  37 бр. за 2012г. и  

19 за 2011г., като 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. 

Както беше посочено, делата се образуват в деня на постъпването им в съда и се 

разпределят на случаен принцип от Председателя на съда, съгласно утвърдени правила. 

За разпределението на всяко дело се разпечатва протокол, който се подписва от 

Председателя (или заместващият го съдия) и се прилага към делото. От протокола за 

разпределение се вижда каква е натовареността на всеки един от съдиите по 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 1050 дела, което 

представлява 94% от свършените дела и 85% от разгледаните дела. От свършените 465 

наказателни дела 419 са свършени в срок до три месеца, което представлява 90% от 

свършените дела и 84,5% от разгледаните наказателни дела. 

Добрата срочност при разглеждане на делата  е следствие от спазването на 

законово предвидените срокове по производствата по чл.410 и чл.417 от ГПК, 

произнасянето, по които е в тридневен срок. На следващо място следва да се посочи и 

приключването на една част от наказателните дела със споразумение по реда на чл.381 и 

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

дела по реда на чл.370 от НПК, което също позволява насрочването на делата в 

едномесечен срок. 

През годините в КРС е създадена практика внесените от РП-Карнобат 

споразумения по чл.381 НПК да се разглеждат в деня на постъпването им, като по този 

начин се спестяват разходи и проблеми, във връзка с призоваването на обвиняемите и 

защитниците, предвид обстоятелството, че немалка част от обвиняемите лица са с 

местожителство извън гр.Карнобат. 

От свършените 1120 граждански дела: 

 по общия ред са свършени 134 дела, от които до три месеца 88 или 66%;  

 частно-граждански дела - 108, от които в срок до 3 месеца 107 броя или 99%;  

 дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК - 770 броя, от които в срок до 3 месеца 758 броя 

или 98 %;  

 дела от и срещу търговци 13 броя, от които в срок до 3 месеца - 10 броя или 77%   
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 други дела - 35 броя, от които в срок до 3 месеца - 32 броя или 91 %. 

 

От свършените 465 броя наказателни дела:  

 НОХД са 180 бр., от които до 3 месеца 165 броя или 92%; 

   НЧХД са  19 бр., от които до 3 месеца 13 броя или 68%; 

  АНД по чл. 78 а от НК са 34 бр., от до 3 месеца 32 броя или 94%; 

  ЧНД са  81 броя, от които в срок до 3 месеца 80 броя или 99%; 

  ЧНД - разпити – 19 бр., от които в срок до 3 месеца 19 броя или 100%; 

  АНД, образувани по жалба срещу наказателно постановление  – 132 бр., от 

които в срок до 3 месеца 110 броя или 83%. 

 

 

5. ДЕЛА ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 

В края на отчетната 2014 година в КРС са останали несвършени 145 дела, от 

които 114 броя граждански и 31 броя наказателни дела. 

От несвършените граждански дела, общо 114 броя, тези по  общия  ред са 77 

броя; производства по чл.310 ГПК са 12 броя; дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 1 брой; частни 

граждански дела - 5 броя; дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК - 10 броя; дела от и срещу 

търговци - 1 брой; други дела - 8 броя. 

Неприключените гражданските дела в края на отчетния период  са в резултат 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 до момента са в процес на разглеждане. 

През отчетния период несвършени от 1 до 3години са 9 граждански дела; 

несвършени от 3 до 5г. - 1 брой гражданско дело и несвършени над 5 години са 7 

гр.дела, или общо 17 броя дела. От тези несвършени 17 дела,  образувани в предходни 

години, 15 дела са за делба. По една част от делата се е наложило  заместване на някои 

от починалите съделители от техните наследници, което е довело да забавяне на 

производството до установяването и призоваването на наследниците. На следващо място 

следва да се има предвид, че делбените производства приключват изключително бавно 

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

решението по първата фаза. Статистически  делото се ототчита за свършено след 

приключването му във втората фаза, а практиката показва, че продължаването на делата 

във втора фаза се извършва няколко години след приключване на инстанционния 

контрол на решението по първата фаза. Като причина за забавянето на процеса е 

необходимо да се отчетат и 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 „Земеделие” и общините, 

съгласно изискванията на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ и ЗУТ. 

От останалите несвършени в края на 2014г. наказателни дела общо 31броя: 

НОХД са 10; НЧХД - 2 броя; АНД по чл. 78 а от НК - 5 броя; ЧНД - 6 броя и АНД по 

жалба срещу наказателно постановление - 8 броя. 

Анализът на причините за забавянето на наказателните дела и същите да останат 

несвършени в края на отчетния период е обстоятелството, че в края на 2014 година е 

увеличен броят на внесените дела от КРП, поради което е невъзможно приключването 

им до края на отчетния период. Следва да бъде отбелязано, че голяма част наказателните 

дела се забавят поради нередовното призоваване на страните, както и исканията на 

страните в хода на съдебното следствие за ангажиране на допълнителни доказателства.  
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В съда има едно наказателно дело което е спряно - ЧНД № 429/2012г., образувано 

по искане на прокурор при КРП за задължително настаняване и лечение на лице по реда 

предвиден в чл.157 вр. чл.158 от Закона за здравето. Производството е спряно поради 

неявяването в съдебно заседание на лицето, чието настаняване се иска. Лицето е обявено 

за ОДИ и до настоящия момент, въпреки предприетите действия от органите на МВР, 

лицето не е установено. 

Като цяло следва да се отчете фактът, че относителният дял на всички 

несвършените дела(145 броя) в края на отчетния период спрямо свършените дела(1585 

броя) е незначителен и възлиза на 9.15%, спрямо 9,24% за 2013г., 9,54 % за 2012г. и 7,5% 

за 2011г.  

 

6. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО  -   АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ 

 

От общо свършените през 2014г. 1585 дела, с акт по същество са решени 1327 

дела( 83,7 % от свършените), при 1527 за 2013г., 1663 за 2012г. и 1994 за 2011г. От 

решените по същество дела: 301 броя са наказателните дела(в този брой не се включват 

одобрените споразумения по чл.382 и чл.384 НПК) и 1026 гражданските дела.  

 

6.1. РЕШЕНИ НОХД 

ВИДОВЕ ДЕЛА ПО ТЕКСТОВЕ ОТ НК 

 

От анализа на решените по същество 179 наказателни дела през 2014г. отново най 

–голям е броят на делата за престъпления против собствеността -94 броя, следвани от 

делата за общоопасни престъпления – 58 броя, престъпления против стопанството -      

11 броя, престъпления против личността - 9 броя, против брака и семейството - 4 броя и 

престъпления против реда и общественото спокойствие - 3 броя. 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

 

През отчетната 2014година с акт по същество са приключили 179 НОХД. От 

свършените  през годината 180 НОХД с осъдителна присъда са завършили 42 дела, по 

споразумение по реда на чл.382 НПК -122 дела, по реда на чл.384 НПК – 15 дела, 1 дело 

върнато на КРП за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните 

правила, довели да ограничаване правото на защита на обвиняемия.  

 

ОСЪДЕНИ ЛИЦА 

 

От общо съдените 251 лица по НОХД, през отчетният период са осъдени 246 

лица, осъдените лица през 2013г. също са били 246, през 2012г.- 299, през 2011г. - 344. 

През 2014г., 2013г. и 2011г. няма опрадавдани лица, а през 2012г. оправданите лица  са 

били 4. 

 За отчетния период, осъдените по видове престъпления са: 

 престъпления против личността са 10 лица; 

 престъпления против брака, семейството и младежта са осъдени 4 лица;  

 престъпления против собствеността са осъдени 155 лица;  

 престъпления против стопанството са осъдени 11 лица;  

 престъпления против реда и общественото спокойствие са осъдени са 5 лица; 

 общоопасни престъпления са осъдени 61 лица.  

Лицата наказани по чл.78а НК са 34, от общо съдените 35 лица. През отчетния 

период са били осъдени 10 непълнолетни лица, спрямо 7 непълнолетни лица, осъдени 
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през 2013г., 11 непълнолетни за 2012г. и 26 за 2011г.  

 

ВИДОВЕ НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ. 

 

На лишаване от свобода до три години са били осъдени общо 203 лица, при 185 

за 2013г., 228 за 2012г. и 257 за 2011г.  

Условно осъдени за 2014г. са 131 лица, при 109 за 2013г., 142 за 2012г. и 155 за 

2011г.  

През отчетния период са налагани 7 наказания лишаване от свобода от три до 

петнадесет години, при 6 за 2013г., 7 за 2012г., 2 за 2011г.  

Наказание глоба е наложено на 1 лице, при 3 за 2013г., 2 за 2012г. и 8 за 2011г.. 

Наказание пробация е наложено на  34 лица, при 52 за 2013г., 61 за 2012г. и 75 за 

2011г., друго наказание е наложено на 1 лице(при 1 за 2012г., 2 за 2011г., през 2013г. не 

са налагани други наказания). 

Налице е трайна тенденция за увеличаване броят на случаите, при които 

налаганото наказание лишаване от свобода е за срок до три години. Това е най-често 

налаганото наказание в случаите, когато не е налице висока обществена опасност на 

деянието и дееца, с приложението на института на условното осъждане, при наличие на 

законовите предпоставки за прилагането му. 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. През отчетния период, сравнен с преходните години, няма съществени промени 

в статистическите данни, 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 21 наказателни частен характер дела, 

свършените са 19 бр., от които 13 са в тримесечния срок. По 7 от делата има постановена 

присъда, а 12 дела са били прекратени. Общо съдените лица са 24, като по 

приключилите с присъда дела: 2 от лицата са били оправдани изцяло, на 2 лица е 

наложено наказание глоба, на 1 лице е наложено наказание лишаване от свобода и на 2 е 

наложено наказание пробация.  

 

6.3. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО АНД. 

        ВИДОВЕ ДЕЛА ПО ПРЕДМЕТ. 

 

През отчетния период решените по същество АНД са 156 броя, като останали 

несвършени са 13 дела в края на годината, което както беше посочено се дължи на 

повишаване броят на постъпилите дела  в края на годината. От останалите несвършени в 

края на 2014г. АНД, 8 броя са образувани по жалба срещу наказателно постановление и 

5 дела са по чл.78а от НК.  

От общо решените по същество 156 АНД: 

-  33 дела са по чл.78а НК, при 32 за 2013г., 39 за 2012г. и 43 за 2011г.  

-  123 дела са по жалби против наказателни постановления, от които решените по 

същество по ЗДвП са 35 дела, при 46 за 2013г., 35 за 2012г. и 28 за 2011г. 

Запазва се тенденцията делата по ЗДвП да заемат най-голям дял от АНД, 

следвани от постановленията на прокуратурата с предложение по чл.78А от НК. 

Обикновено АНД приключват в едно заседание, като по изключение се отлагат в 

случаите, когато се налага допълнително събиране на доказателства, несвоевременно 
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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 39 постановления  на прокуратурата с предложение за 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по 

чл.78а НК,  свършените дела са 34, от които 33 с решение и 1 – АНД № 257/2014г. е 

прекратено, поради отвод на всички съдии в КРС. Общо съдени са 35 лица, от които с 

наложено наказание по административен ред са 34 лица. 

От разгледаните 140 жалби против наказателни постановления, решените по 

същество са 123, от които 60 НП са били потвърдени(при 67 за 2013г., 78 за 2012г. и 39 

за 2011г.), 8 НП са били изменени (при 12 за 2013г., 17 за 2012г. и 11 за 2011г.) и 55  НП 

са били отменени изцяло (при 87 за 2013г., 57 за 2012г., 30 за 2011г.). През 2014г. 

производствата по 8 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 106 ЧНД(ЧНД -87бр. и ЧНД-разпити -19бр.), решените 

са 96 дела. През отчетната 2014г. са внесени 2 искания по чл.64 от НПК и 1 по чл.65 от 

НПК. 

Частните наказателни дела, по правило, се разглеждат в кратки процесуални 

срокове, като по внесените искания по чл.64, чл.65, чл.161, чл.222 и чл.223 от НПК, 

произнасянето, респ. насрочването е в деня, съобразно процедурата предвидена в НПК.   

 

6.5. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 

ВИДОВЕ ДЕЛА ПО ПРЕДМЕТ. 

 

От решените по същество общо 1026 граждански дела през 2014г.: 

 30 са по облигационни искове, при 24 за 2013г., 29 за 2012г., 37 за 2011г.; 

 63 са по СК, при 79 за 2013г., 60 за 2012г. и 56 за 2011г.;  

 13 са по вещни искове, при 18 за 2013г., 10 за 2012г.и 19 за 2011г.; 

 11 са за делба, при 4 за 2013г., 5 за 2012г. и 5 за 2011г.; 

 5 са по искове по КТ, при 17 за 2013г.,10 за 2012г. и 12 за 2011г.; 

 Финансови начети -0 

 150 са други дела, при 120 за 2013г., 118 за 2012г., 109  за 2011г.  

 7  са делата от и срещу търговци, при 12 за 2013г., 14 за 2012г., 8 за 2011г.  

 758 са частни граждански дела –заявления по чл.410 и чл.417 ГПК, при 893 за 

2013г., 1045 за 2012г. и 1459 за 2011г. 

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 

най-висок дял от общия брой решени по същество дела заемат делата по СК и 

облигационните искове. Известно постоянство има при делата от и срещу търговци, 
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увеличение бележи броят на съдебните делби. От решените по същество граждански 

дела най –голям е делът -73,88% на делата образувани по чл.410 и чл.417 от ГПК. 

   

РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА. 

 

- по 195 дела искът е уважен изцяло, при 202 дела за 2013г., 177 дела за 2012г. и 

167 дела за 2011г.; 

- по 35 дела искът е уважен отчасти, при 32 дела за 2013., 34 дела за 2012г. и 30 

дела за 2011г.; 

- по 42 дела искът е отхвърлен изцяло, при 34 дела за 2013г., 21 дела за 2012г. и 

30 дела за 2011г. 

През 2014г., 21 от делата са приключили по спогодба и по 73 производството е 

било прекратено по други причини, които вече бяха посочени. 

При анализа на данните за 2014 година и тези от предходните три години следва 

изводът, че се запазва съотношението между уважените и отхвърлените искове, като се 

запазва и показателят за неоснователност на предявените искови претенции 

(приблизително половината). 

 

6.6. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ЧГД. 

 

От решените през 2014г. общо 855 частни граждански дела, 758 дела са били по 

чл.410 и чл.417 ГПК, а 97 са били другите ч.гр.дела. За сравнение от решените по 

същество 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. През 2012г., от общо решени 1132 частни 

граждански дела, 1035 са били по чл.410 и чл.417 ГПК, а 87 са били другите ч.гр.дела; 

през 2011г. от общо решени 1519 частни граждански дела, 1453 са били по чл.410 и 

чл.417 ГПК, а 66 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 2014 година в КРС са прекратени общо 258 граждански и 

наказателни дела, от които: 

94 броя граждански и частно-граждански: 

- по общия ред - 38 бр. 

- производства по чл.310 ГПК - 17 бр. 

- по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 0 бр. 

- дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК - 12 бр. 

- дела от и срещу търговци – 6  бр. 

- други дела - 10 бр. 

- частни граждански дела - 11 броя. 

164 броя наказателни: 

- НОХД - 138 бр. 

- НЧХД - 12 бр. 

- АНД по чл.78а НК - 1 бр. 

- ЧНД - 4 бр. 

- АНД по жалба срещу НП - 9 бр. 
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Относителният дял на прекратените общо 258 дела спрямо  приключените дела е 

16%, като следва да се има предвид, че в този процент 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 38 граждански дела по общия ред, 9 са приключили със спогодба, а 

останалите 29 по други причини. От прекратените общо 17 дела по чл.310 ГПК, 8 са 

приключили със спогодба, а 9 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.  

Прекратено е едно АНД по чл.78а от НК, поради отвод на всички съдии при КРС. 

Едно НОХД е прекратено и върнато на КРП за отстраними съществени нарушения на 

процесуалните правила. От прекратените 12 бр. НЧХД, 2 са приключили със спогодба, а 

10 са прекратени по други причини. Прекратяването на 9 АНД е поради оттегляне на 

жалбата, изпращане по подсъдност и просрочване на жалбата. От прекратените 4 броя 

ЧНД, 1 е върнато на КРП за доразследване, а 3 са прекратени по други причини.  

По НЧХД основната причина за прекратяване на делата е постигане на спогодба 

между страните, респективно извънсъдебна такава, която е последвана от оттегляне на 

тъжбата.  

 

8. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ДЕЛА 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА 
 

През отчетната 2014 година са обжалвани 211 дела, спрямо 195 дела за 2013г., 

238 за 2012г. и 146 за 2011г. От обжалваните общо 211 дела, 84 са граждански дела 

(спрямо 85 гр.дела за 2013г., 90 за 2012г. и 74 за 2011г) и 127 - наказателни дела(спрямо 

110 наказателни дела за 2013г., 148 за 2012г. и 72 за 2011г.). 

 

8.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

По видове обжалваните  граждански дела са: 

 искове по СК - 10, от които за издръжка и изменение на издръжка – 4 броя; 

 облигационни искове - 20 броя, 

 вещни искове - 18 броя; 

 делби - 3 броя, 

 трудови дела - 4 броя, от които 4 бр. за отмяна на уволнение; 

 финансови начети - 0 броя; 

 други дела - 12 броя; 

 частни граждански дела 17 броя; 

Резултатите от обжалването на върнатите дела през отчетния период и от 

предходни години са следните: 

 оставени в сила     - 39 броя; 

 отменени частично - 13 броя; 

 отменени  - 32 броя, от които отменени изцяло 31 броя и 1 брой върнато за 

ново разглеждане; 
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8.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

 

През отчетната 2014 година са обжалвани и протестирани общо 127 броя 

наказателни дела. 

По видове обжалваните и протестирани наказателни дела са: 

 Престъпления против личността - 3 броя; 

 Престъпления против собствеността - 22 броя; 

 Престъпления против реда и общественото спокойствие-2 бр.;  

 Престъпления против стопанството - 1 броя; 

 Общоопасни престъпления - 3бр.; 

 Престъпления против правата на гражданите - 0 бр.  

 Престъпления против брака, семейството и младежта -0 бр.  

 Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и 

лица, изпълняващи публични функции - 0 бр. 

 По ЗБППМН - 1 бр. 

 Други дела -0 бр. 

 НЧХД - 8 броя; 

 АНД по чл. 78 а НК - 3 броя 

 ЧНД -10 броя(от които ЧНД /ДПр./ - 5 бр).; 

 АНД по жалба срещу НП - 74 броя; 

Резултатите от обжалването и протестирането на върнатите дела за отчетния 

период и от предходни години са следните: 

 оставени в сила - 64 броя; 

 отменени частично - 16 броя; 

 отменени - 43 броя, от които 6 броя върнати за ново разглеждане и 2 дела върнати 

на КРП. 

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

били обжалвани през предходни години и са върнати през отчетната 2014година. От 

резултатите от проверените актове, следва изводът, че е необходимо да се работи 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. 
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През 2014 година в съда са разгледани 1730 дела, от които  новообразувани 1560 

броя дела (437 броя новообразувани наказателни дела и 1123 броя новообразувани 

граждански и частно- граждански дела). 

От новообразуваните наказателни дела: 173 броя НОХД, 18 броя - НЧХД, 35 броя 

АНД по чл. 78а от НК, ЧНД - 97 броя и 114 броя АНД. 

Новообразуваните НОХД през 2014 година по видове са: 

- против личността - 8 броя; 

- правата на гражданите - 0 броя; 

- против брака, семейството и младежта - 3 броя; 

- против собствеността - 93 броя; 

- против стопанството - 11 броя; 

- против държавата и обществените организации - 0броя; 

- документни престъпления - 0 броя; 

- против реда и общественото спокойствие - 1 броя; 

- общоопасни престъпления - 57 броя; 

От новообразуваните граждански дела през 2014 година по видове техният състав 

е следният: 

- по СК- 74 бр. 

- облигационни - 49 бр. 

- вещни искове - 24 бр. 

- делби - 10 бр. 

- трудови - 11 броя; 

- финансови начети - 0 бр.; 

- други дела - 189 броя; 

- административен характер - 1 броя; 

- заявления по чл. 410 и чл.417 от ГПК - 765 бр. 

Постъпили, разгледани, свършени и решени по същество дела по години: 

      година     постъпили   разгледани      свършени      решени  

2011          2279               2436               2266              1994                 

2012          1941               2112               1928              1663                 
2013          1835               2020               1879              1527                 

2014          1560               1730               1585              1327 

                 

Анализът на натовареността на РС-Карнобат показва, че постъплението на дела 

през 2014г. спрямо предходните три години  е намаляло. Независимо от това не следва 

да се приема, че натовареността на съдиите е намаляла същество, тъй като намалението 

се дължи основно на намаляване постъпленията на заповедните производства, а не на 

исковите производства.  

 

10. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 

 

Средната действителна натовареност на съдиите в КРС спрямо разгледаните дела 

е 36,04, а спрямо свършените дела е 33,02. 

При отчитане натовареността на съдиите следва  да се имат предвид не само 

постановените окончателни съдебни актове и свършените дела, но и  произнасянията в 

закрити заседания по висящи производства, които отнемат не по-малко време. Така 

системата(справките за натовареност) не отчита произнасянията в закрити заседания по 
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чл.140 ГПК (по които съдиите съгласно практиката в КРС правят проекто-доклад по 

делото), по чл.18, ал.1 от ЗЗДН и т.н. На следващо място при отчитане натовареността на 

съдиите от КРС, следва да се има предвид, че 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, като съдиите разглеждат правни спорове от най-разнообразен 

характер. 

Натовареността на съдиите в съда като цяло е сравнително еднаква. 

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 постига сравнително равномерно 

разпределение по брой и тежест на постъпващите дела.  

През отчетния период съдия Петков е свършил 15 броя дела; съдия Костадинов е 

свършил 360 броя дела; съдия Коева - 421 броя; съдия Маринов - 394 броя дела и съдия 

Иванова - 395 броя дела. 

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

показва следните резултати: 

• съдия Петков е свършил 14 броя наказателни дела, от които в срок до 3 

месеца - 12 бр. и в срок над 3 месеца - 2 броя, от които: 

 3 броя НОХД с присъда; 

 1 броя НОХД със споразумение 1 по реда на чл.384 от НПК; 

 1 НЧХД; 

 2 броя дела по чл.78а от НК; 

 7 броя АНД; 

• съдия Костадинов е свършил 360 броя граждански, частни граждански и 

наказателни дела, от които 267 граждански и частни граждански и 93 броя наказателни 

дела. 

 От свършените 267 броя граждански и частно граждански дела, в срок до 3 

месеца - 256 броя и в срок над 3 месеца - 11 броя, от които: 

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

 26 броя ч. гр. дела 

 54 броя гр. дела. 

От свършени общо 93 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца - 87 

броя и в срок над 3 месеца - 6 броя, както следва : 

 7 броя НОХД с присъда; 

 31 броя НОХД със споразумение, от които 3 броя по реда на чл. 384 

от НПК и 29 броя по реда на чл.381 от НПК; 

 3 броя НЧХД прекратени; 

 7 броя АНД по чл.78а от НК; 

 24 броя АНД; 

 21 броя ЧНД(1 прекратено), от които 3 броя разпит. 

• съдия Коева е свършила общо 421 броя граждански, частни граждански и 

наказателни дела, от които 295 са граждански и частни граждански и 126 наказателни 

дела. 

От свършените 295 броя граждански и частно-граждански дела, в срок до 3 

месеца са свършени  273 броя, а в срок над 3 месеца - 22броя, от които: 

 195 броя заявления по чл.410 - 417 от ГПК; 

 26 броя ч.гр. дела; 

 74 броя гр. дела. 
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От свършени общо 126 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца са свършени 

120 броя и 6 броя над 3 месеца, от които: 

 8 броя НОХД с присъда; 

 49 броя НОХД със споразумение, от които 6 бр. по реда на чл. 384 

от НПК и 43 броя по реда на чл.381 от НПК; 

 5 броя НЧХД, от които 2 бр. с присъда и 3 бр.прекратени; 

 8 броя АНД по чл. 78 а НК; 

 29  броя АНД; 

 27 броя ЧНД, от които 5 броя разпит. 

• съдия Маринов е свършил общо 394 дела, от които 283 граждански и 

частни граждански и 111 наказателни дела. 

От свършените 283 броя граждански и частни граждански дела, в срок до 3 

месеца са свършени 263 броя, а в срок над 3 месеца -20 броя, от които: 

 189 броя заявления по чл.410 - 417 от ГПК; 

 34 броя ч.гр. дела; 

 60 броя гр. дела. 

От свършените 111 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца са свършени 96 

броя и 15 броя над 3 месеца, от които: 

 10 броя НОХД с присъда; 

  35 броя НОХД със споразумение, от които по реда на чл.381 от 

НПК - 33 броя и по реда на чл. 384 НПК - 2 броя; 

 8 броя АНД по чл. 78а НК; 

 30 броя АНД; 

 4 броя НЧХД, от които с присъда 2 дела и 2- прекратени; 

  24 броя ЧНД, от които: 2 дела –прекратени и 3 броя разпити. 

• съдия Иванова е свършила общо 397 броя дела, от които 274 броя 

граждански и частни граждански дела и 121 наказателни дела.  

От свършените 274 броя граждански и частни граждански дела, в срок до 3 

месеца са свършени 258 броя и над 3 месеца - 16 броя. 

 От свършените 274 броя граждански и частни граждански дела: 

 199 броя заявления по чл.410 - 417 от ГПК; 

 22 броя ч.гр. дела; 

 53 броя гр. дела. 

От свършените 121 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца са  104 броя и в 

срок над 3 месеца - 17 броя, от които: 

 14 броя НОХД с присъда; 

 22 броя НОХД – прекратени, от които със споразумение - 3 по реда 

на чл. 384 от НПК и 18 броя по реда на чл.381 от НПК, 1 дело– прекратено и върнато на 

КРП; 

 6 броя НЧХД, от 3- с присъда и 3 - прекратени; 

 9 броя АНД по чл.78а от НК, с акт по същество -8 , прекратено-  1 ; 

 42 броя АНД; 

 28 броя ЧНД, прекратено -1 и 8 броя разпити. 

Що се касае до насрочването на делата следва да се посочи, че всички дела са 

насрочвани своевременно и в това отношение не са налице пропуски в дейността на 

съдиите. Същото се отнася и за образуването на делата. 
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11. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

 

От свършените 180 НОХД,  137 са приключили с одобрено споразумение по реда 

на чл.381-384 от НПК, по 42 са постановени присъди, 1 е  прекратено и върнато за 

доразследване. От общо свършените 19 НЧХД, 7 са приключили с присъда и 12 са 

прекратени. 

Броят осъдителни присъди е функция на броя постановени съдебни актове по 

същество по НОХД и НДЧХ за съответните периоди.  

Новообразуваните през 2014 г. НОХД -173 бр. се разпределят по видове, както 

следва: 

 против личността - 8 броя;  

 против правата на гражданите - 0 броя;  

 против брака, семейството и младежта – 3броя 

 против собствеността - 93 броя;  

 против стопанството - 11 броя; 

 против държавата и обществените организации - 0 броя;  

 документни престъпления - 0 броя;  

 против реда и общественото спокойствие - 1 броя; 

 общоопасни престъпления - 57 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 2014 година в Карнобатският районен съд са внесени от КРП 58 броя 

обвинителни акта по следните видове престъпления:  

против личността - 5 броя;  

против правата на гражданите - 0 броя;  

против брака, семейството и младежта -1 брой  

против собствеността - 42 броя;  

против стопанството - 1 броя; 

против държавата и обществените организации - 0 брой;  

против реда и общественото спокойствие - 0 брой;  

общоопасни престъпления - 9 броя; 

От внесените 58 броя обвинителни актове има постановени 33 осъдителни 

присъди. Едно дело - НОХД № 297/2014г. е прекратено и върнато на КРП за допуснато 

съществено нарушение на процесуалните правила. Петнадесет дела са приключили със 

споразумение по чл. 384 от НПК и останали несвършени в края на отчетния период -9 

бр. дела.  

 

13. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ 

ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 

През отчетния период - 2014 година са влезли в сила общо 179 бр.присъди. 

Общият брой на осъдените през 2014 година лица по НОХД възлиза на 246 лица. 

По видове престъпления по глави от НК броят на осъдените лица е както следва: 
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  по глава Престъпления против личността са осъдени 10 лица; 

 по глава Престъпления против правата на гражданите са осъдени 0 лица; 

 по глава Престъпления против брака, семейството и младежта са осъдени 

4 лица; 

 по глава Престъпления против собствеността са осъдени 155 лица; 

 по глава Престъпления против стопанството са осъдени 11 лица; 

 по глава Престъпления против Държавата и обществените 

организации са осъдени 0 лице; 

 по глава документни престъпления са осъдени 0 лица; 

 по глава Престъпления против реда и общественото спокойствие са 

осъдени 5 лица; 

 по глава Общоопасни престъпления са осъдени 61 лица; 

 по НЧХД са осъдени 4 лица; 

 по АНД по чл. 78а от НК са осъдени 34 лица. 

Осъдени са 10 непълнолетни лица, което съставлява 4,07 % от общият брой на 

осъдените лица. 

Общо осъдените на лишаване от свобода до 3 години са 203 лица, което 

представлява 83,74% от общо осъдените лица. 

От общо осъдени 246 лица, условно осъдените през 2014 година лица са 131 

лица, което представлява 53,25% от всички осъдени лица.  

Осъдени на лишаване от свобода до 3 години са 72 лица, което представлява 

29,27 % от общо осъдените. 

На лишаване от свобода от 3 до 15 години са осъдени 7 лица. Наказание глоба е 

наложено на 1 лице. Наказание пробация е наложено на 34 лица(13,82% от всички 

осъдени). 

 

 

ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

 

През отчетната 2014 г. в Карнобатския районен съд няма постановени оправдателни 

присъди. 

  

 

IV. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СЛУЖБА ВПИСВАНИЯ 
 

1. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

В Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд –Карнобат през 2014г. са 

образувани общо 791 изпълнителни дела, спрямо 397 дела за 2013 и 217 за 2012г. 

Несвършените в началото на отчетния период са 1304 дела, спрямо 1224 за 2013г. и 1357 

за 212г. Общо за разглеждане делата през 2014г. са били 2095, спрямо 1621 за 2013г. и 

1574 за 2012г. Свършени са общо 438 дела за отчетния период, спрямо 301 за 2013г. и 

336 за 2012г. Останали несвършени към края на отчетния период – 1643 дела, спрямо 

1304 за 2013г. и 1224 за 2012г.  

Прекратените през 2014г. са 438 дела, от които 297 са приключени, поради 

реализиране на вземането, а 141 дела по други причини, спрямо прекратени 301 дела за 

2013г., от които 192 поради реализиране на вземането и 109 по други причини и за 2012 
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г. прекратените дела са били общо 336, от които поради реализиране на вземането -123, 

по други причини – 213 дела.   Изпратените дела на друг съдебен изпълнител са 14, 

спрямо 16 за 2013г. и 14 за 2012г. Общо събраните суми през 2014г. са в размер на 

439560лв. доброволно платени са 231709 лв., спрямо 375670 лв. общо събрани суми за 

2013г. от които , доброволно са платени 140285 лв., при 390623лв. общо събрани суми 

през 2012г., от които доброволно са платени са 135856 лв. 

Отчетните данни показват че СИС при Районен съд Карнобат работи при 

изключително висока натовареност и е налице значително увеличение на постъпилите 

дела, независимо от възможноста предоставена на взискателите да се обърнат към 

частни съдебни изпълнители. 

 

2. СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

В Районен съд–Карнобат работят двама съдии по вписванията, които през 

отчетната 2014г. са вписали 2846 сделки, 82 договора за наем, 1256 за аренда 24- 

законни ипотеки, 66 -договорни ипотеки, 79 заличавания на ипотеки, общо са вписани 

252 възбрани, 105 делби, 18 искови молби, обявени са 4 завещания. Извършени са други 

вписвания -424, извършени са 1029 писмени справки и са издадени 1119 преписа. През 

2014г. са постановени общо 6 отказа за вписване, 3 от които са обжалвани, 1 е 

потвърден, 1 е отменен и по 1 няма резултат от обжалването.  

През 2014г. общият размер на държавните такси събрани от Службата по 

вписвания е 244 355,21 лв. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 2 – Отчет за дейността на РС-Карнобат по наказателни дела за 2014г. – 

образец на ВСС. 

Приложение № 3 – Справка за дейността на съдиите в РС-Карнобат през 12 месеца на 

2014г. (наказателни дела).  

Приложение № 4 – Отчет за дейността на КРС по граждански дела за 2014г.   

Приложение № 5 – Справка за дейността на съдиите в КРС през 12 месеца на 2014г. 

(граждански дела).  

Отчет за дейността на ДСИ в РС-Карнобат през 2014г. 
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                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС: 
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