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ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖНИЯ СЪД: 
 

 
 
1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 
 
През отчетната 2014 година в Търговищкия окръжен съд са 

постъпили ОБЩО 748  броя дела  
При 801 броя дела за 2013 година; 830 за 2012 година; 795 

за 2011 година; 830 за 2010 година, т.е. с 53 броя дела по-малко в 
сравнение с предходната година като е налице намаление и за 
целия четиригодишен период.  

 
От тях:  
 
ОБЩО ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ ДЕЛА И ФИРМЕНИ– 465   

броя при 536 броя за 2013 година;  537 за 2012 година;  512 за 2011 
година; 496 за 2010 година  

 
ОТ КОИТО: 
 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – 303 броя  при 273 броя за 2013г. Налице е 

увеличение с 30  броя дела. 
 от които: първоинстанционни – 73  броя, при 72 броя за 

2013 година /от тях – 5 ч.гр./;  въззивни 230  броя  при 201 бр. за 
2013 година, увеличение на въззивните граждански с 29 броя дела.  

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА  -  130 броя при 238 броя за 2013година. Налице 
е намаление с 108 броя дела. 

от които: първоинстанционни – 68 броя /от тях - 25 броя 
ч.т.д./ и  въззивни 62  броя /от тях в.ч.т.д. - 36 броя/. 

 
ФИРМЕНИ ДЕЛА - 32 броя 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА – 283 броя, при 265 броя за 2013 

година ; 293 за 2012 година; 283 за 2011 година т.е увеличение с 18 
броя дела.   

 

ОТ КОИТО: първоинстанционни – 149 броя /от тях 29 ОХ, 
АНД- 16 и ЧНД - 104 броя/ и  въззивни наказателни дела – 134 
броя, от които ВНОХД – 78 броя, ВАНД - 14 и ВЧНД – 42 броя/.  
Общия брой постъпили наказателни дела е с 18 броя повече от 
предходната година. Увеличението се дължи най-вече на  
увеличения брой ЧНД от 76 броя през 2013г. на 104 броя през 2014 
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година и на увеличението на ВНОХД от 66 броя през предходната 
година на 78 броя през 2014г.  

 
 

Съотношението на постъплението на видовете дела в 
процентно съотношение спрямо общо постъпилите дела е отразено 
в следната  

 
 

Графика 1 
 

 

 
 

 Видно от диаграмата, най-голям е дела на гр.ІІ инстанц. дела, 
следвани от наказателни І инстанция дела, наказателни ІІ 
инстанция дела, търговски І инстанция дела, граждански І 
инстанция, въззивни търговски дела и фирмени дела. 

В процентно съотношение спрямо всички пъстъпили дела е 
налице увеличение на въззивните граждански и на НОХ делата ІІ 
инстанция, намаление на търговските дела І и ІІ инстанции, 
запазване на процента на първоинстанционните граждански дела. 
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Постъплението на основните видове дела по брой и в 
процентно съотношение спрямо всички е посочено в следната 

 
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИ И 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  В ПЕРИОДА 2011 – 2014 ГОДИНА В  ТЪРГОВИЩКИЯ 
ОКРЪЖЕН СЪД 

 
 

 
 

 
  
Посочените по-горе цифри сочат, че през отчетния период 

се е увеличил общия брой на наказателните дела както І така и ІІ 
инстанция, общо на гражданските - І и ІІ инстанция/намалял е броя 
на граждански І инстанция дела/ и е намалял общо броя на 
постъпилите търговски дела мака, че са се увеличил броя на  
търговските І инстанция дела. 

 
 ОБЩИЯТ ИЗВОД, който може да се направи е, че е 

налице тенденция за увеличаване съотношението между основните 
видове дела - граждански и наказателни, при по-голям дял на 
гражданските и търговските дела. Налице е увеличаване броя на 
наказателните дела и гражданските дела и значително намаляване 
броя на търговските дела. 

 
 
 
 
 

Наказателни  I 106 13,33% 139 16,75% 142 17,73% 149 19,92%

Наказателни  I I 177 22,26% 154 18,55% 123 15,36% 134 17,91%

Общо 283 35,60% 293 35,30% 265 33,08% 283 37,83%

Граждански  I 187 23,52% 127 15,30% 72 8,99% 73 9,76%

Граждански  I I 311 39,12% 263 31,69% 201 25,09% 230 30,75%

Общо 498 62,64% 390 46,99% 273 34,08% 303 40,51%

Търговски I 0,00% 78 9,40% 108 13,48% 68 9,09%

Търговски I I 0,00% 56 6,75% 130 16,23% 62 8,29%

Общо 0 0,00% 134 16,14% 238 29,71% 130 17,38%

Фирмени 14 1,76% 13 1,57% 25 3,12% 32 4,28%

Общо-Нак.иГр. 795 100,00% 830 100,00% 801 100,00% 748 100,00%

% от 

всички

% от 

всички 
2014

Видове Дела 

постъпили
2011

% от 

всички
2012 % от всички 2013
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Това е видно и от следната 
Графика 2 

 
 

 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: В гражданските дела са включени и фирмените дела. 

 
 
2. СРЕДНО МЕСЕЧНА НАТОВАРЕНОСТ  за 2014 година 
 
ОБЩО средно месечната натовареност ПО ЩАТ на един 

съдия на база 12 месеца е:  
- по постъпили дела – 4,45 при 4.76 за 2013 година  
- по дела за разглеждане – 5.05 при 5.24 за 2013 година 
- по свършени дела – 4,55 при 4.64 за 2013 година 
 
Средно месечната натовареност по щат на един съдия, 

разглеждащ  НАКАЗАТЕЛНИ дела е : 
- по постъпили дела – 3,36 при 3.15 за 2013 година   
- по дела за разглеждане – 3,70 при 3.48 бр. за 2013 г. 
- по свършени дела – 3,35 при 3.14 броя за 2013 година 
 
Средно месечната натовареност по щат на един съдия, 

разглеждащ ГРАЖДАНСКИ и ТЪРГОВСКИ дела е : 
      - по постъпили дела – 5,53 при 6.38 броя за 2013 година 

- по дела за разглеждане – 6,40 при 7 бр.за 2013 година 
- по свършени дела – 5,76 при 6.13 броя за 2013 година. 
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Налице е, макар и минимално, увеличение на 
натовареността по щат на наказателните съдии и минимално 
намаление на натовареността по щат на граждански и търговски 
съдии. 

 
В следващата графика е посочена действителната 

натовареност на съдиите от окръжен съд през периода 2011-2014 
година според отработени човекомесеци за 2014 година. 

                                                                                                                                                        
Графика 3 

 

 
 

3.СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
 
През годината са свършени общо 765 броя дела при 779   

за 2013г.; 828 за 2012 година; 796 за 2011 година;   
От тях 670 броя дела са свършени с постановяване на акт 

по същество при 667 за 2013 година, 737 за 2012 година; 704 за 
2011 година;  

95 броя дела прекратени при 112 броя дела за 2013година.  
От общо свършените 765 броя дела средно месечно по щат 

на един съдия при база 12 месеца са свършвани по 4,55 при 4.64 
дела за 2013 година, 4.93 за 2012 година;  4.74 дела за 2011 година;  

По съдии данните са посочени в Приложение 3. 
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Като се имат пред вид посочените данни за натовареност 
по щат за 12 месеца по постъпление на делата /4.45/, делата за 
разглеждане /5.05/  и по свършени дела /4.55/ се налага ИЗВОДА, че 
съдиите от Търговищкия окръжен съд са свършвали средно 
месечно, макар и минимално, повече от постъпилите дела, което 
води до намаляване на броя на висящите дела в края на отчетния 
период – 84 броя, в сравнение със 101 броя от предходната година.  

 
4.СРОЧНОСТ 
 
От общо свършените през годината 765 броя дела в 

тримесечен срок са били свършени 717 дела или 94 % при 94.86% 
за 2013 година, 94.6% за 2012 година; 95% за 2011 година; т.е. 
показателят е много добър. Налице е запазване на бързината при 
много добри показатели. 

 От тях 97 % от всички гражданските дела са свършени в 3 
месечен срок при 95,8% за 2013г.  

От тях 89% от всички търговски са свършени в З-месечен 
срок при 94% за 2013г. 

От наказателните – І и ІІ инстанция дела 93% са 
приключили в 3-месечен срок при 87,7% за 2013 година 

ЧНД и АНХД са приключили в З-месечен срок 100%. 
Фирмените дела са приключили в 3-месечен срок – 100%.  
 
 
 КАКВА Е БЪРЗИНАТА ПО ВИДОВЕ ДЕЛА: 
 
От първоинстанционните наказателен характер дела  78% 

са решени в 3 месечен срок при 80% за 2013 година, 94% за 2012 
година;  94% за 2011 година; Налице е значително подобрение на 
показателя през отчетния период и връщането му към добрите 
такива през 2012г. За остналите наказателни дела І инстанция /ЧНД 
и АНХД/ процента на разгледаните в 3 месечен срок е 100% при 
93%, за 2013 година, т.е и тук е налице значително подобряване на 
този показател. 

  
От въззивните общ характер наказателни дела 86% са 

решени в  законоустановения 3 месечен срок при 95% за 2013 
година, 94.9% за 2012 година; 95% за 2011 година. Налице е спад на 
този показател. От ВЧНД 98% са решени в З-месечен срок а от 
ВАНХД 81% са решение в този срок. 
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От първоинстанционните граждански дела 92% са решени в  
законоустановения 3 месечен срок при 88,4% за 2013 година, 
93.33% за 2012 година; 96% за 2011 година; Налице е значително 
подобряване на този показател в сравнение с 2013 година и 
връщането му към много добрите такива за предходния тригодишен 
период. 

 
От въззивните граждански дела 98% са решени в 3 месечен 

срок при 98,43% за 2013 година, 98% за 2012 година; 96% за 2011 
година. Налице е трайно запазване на много добрия показател за 
този вид дела. 

 
От първоинстанционните търговски дела  81% са решени в  

законоустановения 3 месечен срок при 87,5% за 2013 г., а от 
въззивните търговски 100 % при 99.3%. за 2013 година. 

 
 
За по-голяма прегледност е изготвена сравнителна графика 

за съотношението на свършените спрямо общо постъпилите дела в 
Окръжен съд Търговище за периода 2011-2014 година. 

 
 

Графика 4 
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постъпили свършени в 3 мес срок 
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5. ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА 
 
През 2014 година процента на отлаганите НОХ дела е 

47,5% при 40 % за 2013 година, 45.45% за 2012 година;  36.55% за 
2011 година т.е. показателят е влошен спрямо предходния отчетен 
период. 

От насрочените  въззивни наказателни дела се отлагат 
12,5% при 7% за 2013 година, 3.6% за 2012 година; 7.1% за 2011 
година; т.е. показателят е влошен. 

  
От първоинстанционните граждански дела, след първото по 

делото заседание се отлагат 10% , при 10,5% за 2013 година, 8.3% 
за 2012 година; 6.47% за 2011 година;  

 
От  въззивни граждански дела след първото заседание по 

делото са отложени – 2% при 3.17 % за 2013 година, 5.5% за 2012 
година; 3.68% за 2011 година, т.е. показателят е подобрен. 

 
От  първоинстанционните търговски дела 32% са отложени 

а няма отложени въззивни търговски дела. 
 
Изложеното сочи, че  през отчетната година са влошени 

показателите за отлагане на наказателните дела докато тези на 
гражданските са подобрени. 

 

От общо насрочени – 61 броя НОХ през 2014 година – 29 
броя от тях са били отложени или 47,5% при 40% за 2013 година. 

Този резултат се получава поради малкия брой дела, една 
част от които многократно отлагани, поради което и не показва 
действителното положение за процента на отложените дела. 

 
Във всички останали случаи на отлагане на делата е бил 

спазван разумният срок за насрочването им в ново съдебно 
заседание и те са били насрочвани в срокове, значително по-кратки 
от тримесечния срок, регламентиран в чл. 271, ал.10 от НПК. 

 
Независимо от отлагането на делата, в тримесечен срок са 

решени 78% от общо свършените НОХ дела при 80% за 2013 
година; 94% за 2012 година;  94% за 2011 година, което е показател 
за бързина при правораздаването.  

 
За по-добра прегледност, данните за отложените спрямо 

насрочените дела и за свършените в тримесечен срок дела за 
четиригодишния период, са посочени в следната 
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6. НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 
Към края на 2014 година са останали несвършени /висящи/ 

общо 84 бр.дела / наказателни 30, граждански 39 и търговски 15/ 
при общо 101 броя дела за 2013 година / 39 граждански, 34 
търговски и 28 наказателни/;  при 79 броя дела за 2012 година / 26 
граждански, 26 търговски и 27 наказателни/; 77 броя дела за 2011 
година /30 граждански, 28 търговски и 19 наказателни/, т.е. намален 
е броя на несвършените дела, и е подобрена бързината за 
разглеждането им. 
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АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ ДЕЛА 
 
І.  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ   ПРОИЗВОДСТВА                      
 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА І инстанция: 
 
1 . Брой дела за разглеждане през 2014 година - 163 дела, 

от които: 
  - новообразувани - 149 броя. 
  - несвършени към 01.01.2014 година - 14 броя. 
 
2.Брой свършени дела - 149 бр., от които: 
  - в срок до 3 месеца - 142 броя или  95% при 93% за 2013 

година,  98.44% за 2012 година; 94.5 % за 2011 година; показателят 
бързина е запазен в четиригодишния период. 

                      
От приключилите 149 бр. наказателни дела І инстанция 

през  2014 година - само 7 бр. дела са приключили над тримесечен 
срок. От тях 2 бр.дела са приключили в срок от 3-6 месеца; 3 броя 
дела са приключили в срок от 6м.- 1година и 2 броя дела са 
приключили със срок над 1 година.  

 
Установеният в чл.22 от НПК принцип за разглеждане и 

решаване на делата в разумен срок е формулиран  с оглед 
изискването на чл.6,т.1 от Европейската конвенция, която 
предвижда правото на всеки делото му да бъде разгледано от съд в 
разумен срок и по правилата на справедлив процес. В НПК няма 
установени „абсолютни“ цифри, затова същият се прилага 
съобразно установените европейски стандарти - фактическа и 
правна сложност, брой подсъдими, брой свидетели, поведението на 
страните в процеса - различни за всяко едно дело.  

Извършения  анализ на причините за продължителността 
на делата сочи, че същите се отлагат по независещи от съда 
причини. Касае се за дела с висока фактическа и правна сложност, 
голям брой подсъдими, защитници и свидетели, отлагания свързани 
с назначаване на комплексни основни и допълнителни експертизи, 
изготвянето на които отнема месеци. Съдът е спазвал визирания в 
чл.252 от НПК 2 месечен срок за насрочване на делото и този по 
чл.271,ал.10 от НПК, като делата са отлагани за срок не по-дълъг от 
3 месеца. Не се установи забавяне поради неправилно и забавено 
администриране на делото. Съдът е използвал всички възможности 
на НПК за дисциплиниране на страните в процеса- налагане на 
глоби, принудително довеждане и др. 
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2.1. Брой на решените дела по същество – 127 броя, от 

които 20 броя НОХД, 92 броя  частни наказателни и 15 броя  АНХД.  
2.2.Брой на прекратените дела -  общо 22 броя, от които – 

12 броя ОХН дела / от тях 11 – със споразумение по чл.384 НК и 1 
бр.по други причини/  и 10 ЧНД по други причини.  

3. Брой на решените НОХ дела по същество с произнасяне 
на присъда – 20 броя, в това число ”Престъпления против 
личността” - 4; ”Престъпления против стопанството - 6”; 
”Престъпления против финансовата, данъчна и осигурителна 
системи” - 5; ”Общоопасни престъпления” - 5 броя. 

 
4. Брой обжалвани и протестирани дела - 11 броя НОХД 

и 18 броя ЧНД  
 
Несвършени – 14 броя или 8,5% спрямо делата за 

разглеждане при 8,9% за 2013 година, 10.4% за 2012 година; 4.4% 
за 2011 година т.е. показателят е занижен. 
От несвършените дела 10 са НОХД, 2 броя дела са  АНХД и 2 броя 
дела ЧНД. 

 
 
5.Средна натовареност по наказателни 

първоинстанционни дела спрямо постъпили дела е 1,8 бр.дела; 
спрямо делата за разглеждане е 1,9 бр.дела а спрямо свършените 
дела е 1,8 бр.дела.       

Средна натовареност по въззивните наказателни дела 
спрямо постъпилите дела е 1,6 бр.дела, спрямо делата за 
разглеждане 1,8 бр. и спрямо свършените дела е 1,6 бр.дела. 

Първоинстанционните наказателни дела са 20% от всички 
постъпили дела, при 18,29% за 2013 година; 16.7% за 2012 година 
и 13.33% за 2011 година; 

19,19% от всички дела за разглеждане при 18,36% за 2013 
година, 15.87 %  за 2012 година и 13.05% за 2011 година; 

19,47% от общо свършените дела, при 18,96% за 2013 
година, 16.2 %  за 2012 година и 13.27% за 2011 година.  

Налице е тенденция към макар и леко увеличение на 
наказателните първа инстанция дела в 4 годишния период, което се 
дължи на увеличения брой на НОХделата. 

Броя и видове разпределени и решени дела е еднакъв за 
всички съдии, тъй като се разпределят на принципа на случайния 
подбор чрез програмен продукт. За по-голяма прецизност делата са 
разпределени в отделни групи по видове. Проблем съществува 
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единствено при разпределението на НОХ дела, които са 
сравнително малко на брой, като програмният продукт, в рамките на 
1 година, не винаги ги разпределя равномерно между съдиите като 
брой дела. Това е наложило издаването на заповед, по силата на 
която зам.председателите, при установяване на неравномерна 
натовареност да  изключват от разпределението най-натоварените 
съдии, с оглед уравняване броя на делата, които се разпределят. 
Наред с това със заповед от м.декември 2013 г.е създадена нова 
група дела с по-висока фактическа и правна сложност/ 
общостопански престъпления и престъпления против финансовата, 
данъчната и осигурителната системи/, с оглед по-равномерното 
разпределение на делата по тежест. 

 
6. Структура на наказаната престъпност: 
С присъди по решените 20 НОХ дела и със споразумение 

по чл. 381 - 384 от НПК по 12 броя дела, са били признати за 
виновни и са наложени наказания на 36 броя лица. В това число по 
гл. ІІ ”Престъпления против личността” – 6 осъдени лица; по гл.V 
”Престъпления против собствеността”- 5 осъдени лица / от тях 5 със 
споразумение/; по гл. VІ ”Престъпления против стопанството” – 8 
осъдени лица/ от тях 1 по споразумение/; по гл. VІІ ”Престъпления 
против финансовата, данъчна и осигурителна системи” - осъдени 6 
лица / от тях 1 със споразумение/; по гл. ХІ ”Общоопасни 
престъпления” -  осъдени 11 лица /от тях 5 със споразумение по чл. 
381 - 384 от НПК/.                   

  
ДЕЛА със значим обществен интерес не са постъпвали и не 

са разглеждани през 2014 
 
 6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо 

внесените прокурорски актове по видове престъпления: 
По всички дела, с изключение на едно дело,  предадените 

на съд лица, са били осъдени. Има една оправдателна присъда. 
6.2. Наказана престъпност: От общия брой разгледани и 

свършени 32 дела, приключили  с постановена присъда  или 
споразумение, са били осъдени 36 лица. 

 
 7. През отчетния период е посатновена 1 оправдателна 

присъда, постановена по НОХД № 53/2013 г. причини за 
оправдателни присъди – постановена на основание чл.304 НК – 
липсват доказателства за извършено престъпление.   
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КАЧЕСТВО  НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
 
От постановените през 2014 година актове по същество по 

наказателни І инстанция дела са били обжалвани 29 акта – 11 по 
НОХД, 18 по ЧНД  

 
През 2014 година от въззивната инстанция - Апелативен 

съд Варна има резултати по 22 обжалвани дела наказателни І 
инстанция със следните резултати: 

НОХД – 3 броя потвърдени, 1 бр.изменени и 2 бр.отменени. 
ЧНД  - 14 броя – потвърдени; отменени – 1 брой и 1 бр. - 

изменено.  
От общоя брой разгледани по жалби 29 броя дела, по 17 

броя са били  потвърдени съдебните актове или 58,6%; изменени са 
2 броя или 6,9% и са отменени 3 броя или 10,3%. 

 
ПРИЧИНИ ЗА ОТМЯНА 
 
НОХД 252/2013 година – с присъда №14/28.05.2014 година 

са признати за виновни двама подсъдими за извършено 
престпление по чл. 343, ал.3, б „б“ във връзка с ал.4 и ал.1 и чл.343 
от НК и им е наложено наказание: на първия 4 г.и 6 м. „лишаване от 
свобода“ и на втория -6 г.“лишаване от своблда“. 

Присъдата е отменена с Решение 10.10.2014 година, 
постановено по ВНОХД № 209/2014г. по описа на Апелативен съд 
Варна и делото е върнато за ново разглеждане на прокурора. 

Касае се за допуснати съществено процесуално 
нарушение, което е отстранимо.Касае се за неизпълнение от страна 
на прокурора на задължението й по чл.246, ал.2 и ал.3 от НПК да 
формулира ясно и недвусмислено обвинението.поради това 
първоинстанционният съд е приелфактология, която не 
простодопълва а изменя съществено изложеното в ОА. Съдът е 
следвало да констатира, че обвинителния акт не отговаря на 
изискванията, да прекрати производството и да го върне на 
прокуратурата.като не е направил това, съдът е нарушил правото на 
защита на подсъдимите, което е довело и до отмяна на присъдата. 

НОХД 253/2013 година - с присъда №13/09.05.2014г. е 
признато за виновно лице за една част от обвинението по чл.248а, 
ал.5 във връзка с ал.2 НК и оправдано в друга част на обвинението.  
По въззивна жалба против осъдителната част на присъдата АпС 
Варна я отменя и постановява нова присъда като изцяло оправдава 
подсъдимия. Причини за отмяната – различна преценка на 
събраните доказателства. 
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ИЗВОДА, който следва да се направи от цялостния поглед 

върху работата на НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ е, че са 
постановявани качествени актове, за което говори и броя на 
потвърдените такива и само две отменени. Следва да се има 
предвид, че няма съответствие между обжалваните през годината 
съдебни актове и тези, които се връщат през същия период, поради 
което и не може да се направи съпоставка и в достатъчна степен 
достоверни изводи. 
 В Обобщения доклад от извършените през 2014 година 
ревизии от Апелативен съд Варна е посочено „ Традициоонно добро 
е и качеството на постановените съдебни актове от съдиите от 
наказателните отделения на Окръжните съдилища в Разград, 
Шумен, Силистра и Търговище, като в тази насока се забелязва 
устойчивост през предходните години.  

 
 

І. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА І инстанция 2014 година: 
 
1. Брой дела за разглеждане  - 87 броя при 83 броя за 

2013 година, 86 броя за 2012 година; 85 броя за 2011 година; 78 
дела за 2010 година; 225 дела за 2009 година, от които: 

 - новообразувани – 73 броя при 72 броя за 2013 година  и 
 - несвършени към 01.01.2013 година – 14 броя при 11 броя 

дела за 2013 година. 
От новообразуваните дела 5 броя са ч.гр.дела. 
 
 2. Брой свършени - 71 дела, от които: 
  - в срок до 3 месеца -  65 дела или 91,54% при 61 бр. дела 

или 88.4% за 2013 година, при  70 дела или 93.33% за 2012 годна; 
69 дела или 89.6% за 2011 година; 46 дела или 72% за 2010 година 
и  71% за 2009 година, т.е. показателят е подобрен спрямо 
предходната година и запазен в четиригодишния период. 

 
 

Причини за разглеждането над инструктивния 3 месечен срок. 
 
От приключилите към 31.12.2014 година общо 71 бр. 

граждански І инстанция дела САМО 6 бр. са приключили в срок над 
3 месеца 

5 броя дела са приключили в срок от 3 до 6 месеца. 
Причините са приключване на делата в този срок са: 

спиране на производството по гр.д.№ 65/2014г. за два месеца и 
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след това постигне на спогодба. Останалите 4 бр.дела са 
разгледани в посочения срок поради назначаването на няколко 
експертизи, по гр.д.№ 186/2014г. е назначена и изслушана по 
делегация ДНК експертиза.  

 
1 бр. дело е приключило в срок до 1 година – гр.д.№ 

193/2013г. – иск за установяване на произход. Причина за 
приключването на делото в този срок е неговото спиране на 
основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК. След изтичане на 6-месечен 
срок, делото е прекратено, тъй като страните не са поискали 
неговото възобновяване. 

 
Установеният в чл. 13 ГПК принцип за разглеждане и 

решаване на делата в разумен срок е формулиран в унисон с 
изискванията на чл. 6 т.1 от Европейската конвенция за правата на 
човека. В ГПК няма установени „абсолютни“ цифри, определящи 
понятието „разумен срок“, поради което и така установеният 
принцип за разглеждане на делата в разумен срок се прилага 
съобразно установените европейски стандарти - предмет на делото, 
фактическа и правна сложност, страни в производството, 
процесуалното поведение на страните в процеса, спазването на 
процесуалните срокове от страна на съда в хода на 
администриране и разглеждане на делото. 

Изхождайки от горните критерии, и предвид извършения 
анализ на причините за продължителност на делата, се налага 
извода, че същите се разглеждат в разумни срокове. Своевременно 
се администрират – разпорежданията за размяна на книжа, 
определението по чл.140 ГПК, насрочват се в разумни срокове- в 
рамките на около месец /с изключение на тези, по които има 
назначени експертизи/. Делото разгледано в срок от 6 месеца до 1 
година е спряно и прекратено, на основание чл.231, ал.1 ГПК. 

 
Изложеното сочи, че разглеждането на делата над 3 

месечния срок е изключение и е по обективни причини. 
  
Частните граждански дела в ТОС по принцип са 

изключително малко на  брой и те касаят само обезпечения на 
бъдещи искове. Разглеждат се в законния срок - в деня на 
постъпването им. 

 
Всички решения и определения по първоинстанционни 

граждански дела се постановяват в законните срокове. 
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   2.1. Брой на решените дела по същество – 50 броя при 

59 дела за 2013 година.  
Видове на решените дела по същество - 32 искове по СК 

/от които 9 броя признаване и оспорване на произход/; 
облигационни искове - 16 броя; искове по КТ- 2 броя; 

   2.2. Брой на прекратените дела – 21 броя дела при 10 
дела за 2013 година.  

   
  3. Брой несвършени дела – 16 броя или 18,3% спрямо 

делата за разглеждане при 14 броя или 16,8% за 2013 година, 11 
броя или 12.8% за 2012 година; 8 броя или 9.4% спрямо делата за 
разглеждане  през 2011 година; т.е. показателят е сравнително 
запазен в четиригодишния период.  

   
 
4. Резултати от инстанционна проверка 
 
През 2014 година са били обжалвани 62 броя граждански 

дела І-ва инстанция, от които 20 бр. ч.гр.дела. 
През 2014 година са върнати с постановено решение 12 

броя граждански дела І-ва инстанция. 
От тях 6 са били потвърдени и 6 изменени. Няма отменени 

съдебни решения.  
Т.е. 50 % от постановените актове са били потвърдени, но 

пък няма отменени такива, което налага извода за високо ниво на 
правораздаване. 

 
 
 
ІІ. ТЪРГОВСКИ ДЕЛА І инстанция. 
 
1. Брой дела за разглеждане  - 96 броя при 132 дела за 

2013 година, 155 дела за 2012 година; 127 дела за 2011 година; от 
които: 

 - новообразувани – 68 броя при 108 за 2013 година, 127 
броя за 2012 година; 115 броя за 2011 година и 

 - несвършени към 01.01.2014 година – 28  дела. 
От новообразуваните дела 25 броя са ч.т. дела. 
 
 2. Брой свършени дела – 85 бр. дела при 104 дела за 

2013 година, 131 за 2012 година; 99 дела за 2011 година, от които: 



 

Отчетен доклад Окръжен съд Търговище 2014 

 

19 | С т р а н и ц а  

 

  - в срок до 3 месеца- 69 дела или 81,2% при 91 дела или 
87.5 % за 2013 година; 108 дела или 82.44% за 2012 година; 92 броя 
или 92.9 % за 2011 година т.е. показателят е занижен. 

 
Причини за разглеждането над инструктивния 3 

месечен срок. 
От приключилите към 31.12.2014 година общо 85 бр. дела - 

16 бр. са приключили в срок над 3 месеца. 
От тях - 15 бр. са приключили в срок между 3 и 6 месеца. 

Причините за разглеждане на делата в този срок са преди всичко че 
това са дела с фактическа и правна сложност – искове за попълване 
масата на несъстоятелността.Назначавани са тройни експертизи/ 
т.д.№182014г. и 97/2013г./; освобождаване на в.л. и заменянето му с 
ново /т.д.№59/2014г.,129/2013г.,145/2013г.,176/2013г./; удължаване 
срока за изготвяне на експертизата по молба на вещото лице / 
т.д.№ 60/2014г., 103/2013г./; поставяне на допълнителна задача на 
вещото лице /т.д. №69/2013г., №221/2013г./. Всичко това както вече 
се посочи е в резултат на фактическата сложност на разгледаните 
търговски дела. 

1 бр.дело е приключило в срок от 6 м. до 1 година – т.д.№ 
48/2014г., същото е образувано на 02.04.2014г. а на 28.04.с.г. е 
спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК. След 6 месеца делото 
е прекратено на основание чл.231, ал.1 ГПК. 

 
Анализът на разгледаните делата над 3 месечния срок 

показва, че причините за това, са обективни. 
 
2.1. Брой на решените дела по същество – 70 дела, от 

които 45 броя с решения, 25 броя с определения по ч.т.дела.  
 
Всички съдебни актове са постановени в законния 

срок. 
 
2.2. Брой на прекратените дела - 15 търговски дела  
Основания за прекратяване на делата:  
по спогодба 3 бр.; изпратени по подсъдност /за определяне 

на компетентния съд / 4 бр.; неотстраняване на констатирани 
нередовности на исковата молба 1 бр., поради недопустимост на 
предявения иск 4 бр.; присъединяване към други дела – 2 бр.дела; 
прекратяване на основание чл.231, ал.1 ГПК – 1 бр.дело. 

 
3. Брой несвършени дела – 11 броя или 11,45% спрямо 

делата за разглеждане при 28 бр. или 21,2% за 2013 година; при 24 
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броя или 15.48 % за 2012 година; 28 броя или 22 % спрямо делата 
за разглеждане за 2011 годна т.е. показателят е значитено 
подобрен през отчетния период, което до някъде се дължи на 
намаления брой дела за разглеждане. 

 
Към 31.12.2014 година несвършените търговски дела с 

продължителност до 3 месеца от образуването са 4 броя дела, 
които са във фазата на размяна на книжата / чл.367 и сл. от ГПК /. 

 
С продължителност от от 6 м. - 1 г. са 2 бр. дела – едното 

спярно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК и второто спирано за 
срок от 4 месеца. 

 
С продължителност над 1 година са 4 бр. дела. Т.д.№ 

149/2012г. – образувано на 30.10.2012г. с правно основание чл.422 
от ГПК. По депозирана ч.ж.още в хода на размяна на книжата по 
делото, същото е изпратено на АпС Варна на 28.01.2013г. от където 
е върнато на 18.10.2013г. Насрочени са две заседания за 
изслушване  заключение на в.л. и поставяне на допълнителна 
задача.следват два отвода на съдия-докладчици. На 11.04.2014г. по 
депозирана в.ч.ж.отново делото е изпратено на АпС Варна, което се 
връща в ТОС на 27.01.2015г. делото е насрочено за 5.03.с.г. Т.Д.№ 
131/2013г. – образувано на 12.08.2013г.Определение по чл.374 ГПК 
и насрочване на І с.з. на 07.01.2014г. По две в.ч.ж., делото е 
изпратено на АпС Варна, върнато на 22.12.2014г. и насрочено в о.з. 
на 10.02.2015г. Т.Д. 132/2013г. – образувано на 
12.08.2013г.Опрееление по чл.374 ГПК от 07.01.2014г. По ч.ж. срещу 
това определение, делото е изпратено на АпС Варна на 25.03.2014г. 
Върнато от там на 22.04.2014г., насрочено в о.з., но отново по ч.ж. 
изпратено на АпС Варна от където не е върнато до сега.Т.Д. № 
156/2013г. спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК;   

 
  4.Видове на решените дела по същество: 

първоинстанционни търговски - 45 бр., и частни търговски - 25 броя. 
 

       5. Дела по несъстоятелност 
 
Производствата по несъстоятелност се разглеждат от 

трима съдии от „Търговско отделение” при ТОС. 
През 2014 година са образувани общо 3 броя дела, от 

които 2 броя дела по молба на длъжник и 1 брой по молба на 
кредитор. 



 

Отчетен доклад Окръжен съд Търговище 2014 

 

21 | С т р а н и ц а  

 

9 бр. ч.т.д. - възражения в производството по 
несъстоятелност – чл. 690 ТЗ; 

1 бр. т.д. – частни жалби в производството по 
несъстоятелност – чл.679 ТЗ. 

В предходната година са били образувани 12 дела по 
несъстоятелност. 

Освен образуваните през 2014 година производства по 
несъстоятелност, съдиите разглеждащи тези дела, са работили и по 
други 39 бр. дела, образувани през предходни години, по които са 
постановени 182 съдебни акта /решения, определения и 
разпореждания /. 

В края на отчетния период 11 бр.дела по несъстоятелност 
СА СПРЕНИ. От тях на осн.чл.632 ал.1 от ТЗ -1 бр., на основание 
чл.632, ал.2 от ТЗ – 1 боя дела и на основание чл.632, ал.5 от ТЗ – 9 
броя дела. 

През 2014 година са проведени 24 събрания на 
кредиторите при 40 броя през 2013 год.; 35 броя за 2012 година; 24 
броя за 2011 година т.е. налице е тенденция към намаление. 

От постановените през 2014 година 23 броя решения в 
производствата по несъстоятелност: 

по чл. 630, ал. 2 от ТЗ – 2 броя при 3 броя за 2013 година;  
6 броя за 2012 год.; 3 бр. за 2011 година. 

по чл. 631 от ТЗ – 1 бр. 
по чл.632 ал.4 от ТЗ – 9 броя при 1 бр. за 2013 год. 3 бр. за 

2012 година; 3 броя за 2012 година; 4 бр. за 2011 година  
по чл.632, ал.5 от ТЗ – 2 броя 
по чл.710 от ТЗ – 2 броя при 3 броя за 2013 год.;2 броя зо 

2012 г.; 1 брой за 2011 година. 
по чл.735 ТЗ- 7 броя при 3 броя за 2013 год.; 2 броя за 2012 

година; 1 бр. за 2011 година  
              

Следва да се подчертае, че по делата по несъстоятелност 
ангажираността на съдия-докладчика е твърде голяма, с оглед 
самия характер на производството и необходимостта от 
произнасяне на съда по обикновено голям брой молби, свързани с 
хода на производството, депозирани от синдика, длъжника или 
кредитор в производството по несъстоятелност и то в указаните в 
ТЗ кратки срокове; Освен отчитания брой решения, постановени в 
производството по несъстоятелност, се постановяват и множество 
междинни съдебни актове. Липсата на специфични критерии за 
отчитане натовареността на съдиите, разглеждащи дела по 
несъстоятелност не дава възможност за реална оценка на тяхната 
дейност. 
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6. Резултати от инстанционна проверка 
 
Обжалвани 29 броя първоинстанционни търговски дела. 
През 2014 година има постановени съдебни актове по 15 

броя търговски дела І инстанция, от които 3 търговски дела и 12 
брой ч.т.д., с резултати: 

3 бр. потвърдени решения 
12 бр. потвърдени определения по ч.т.д. 
 
  
ІІІ.ФИРМЕНИ ДЕЛА - 32 броя, свършени в 3 месечен срок с 

акт по същество при 25 бр. за 2013г. От тях 21 вписвания на 
сдружения с нестопанска цел, 2 фондации и 2 кооперации. 

Следва да се има предвид, че през 2014 година са били 
произнесени и решения за промени по 53 фирмени дела, при 116 
бр.за 2013г., които макар и за вписване на промени, завършват с 
решение и изискват също време и мисъл за тяхното постановяване.   

 
ІV. ДЕЛЪТ на граждански и търговски дела:  
Първоинстанционните граждански дела са  9.75% от 

постъпилите дела;10,24% от всички дела за разглеждане и  9,28% 
от общо свършените дела  при 9,66% от постъпилите, 9,7% то 
делатата за разглеждане и 9,2% от общо свършените дела за 2013 
година; 9.4% от постъпилите дела;  9.5% от всички дела за 
разглеждане и  9.06% от общо свършените дела за 2012 година; 9% 
от постъпилите дела;  9.7% от всички дела за разглеждане и  9.67% 
от общо свършените дела за 2011 година;  

 
Търговските дела са 9,09% от постъпилите дела, 11,3% от 

делата за разглеждане и 11,11 от свършените дела при 13.9% от 
постъпилите дела, 15.4% от всички дела за разглеждане и  13.8% от 
общо свършените дела за 2013 година; при 15.3% от постъпилите 
дела;  17.08% от всички дела за разглеждане и  15.8% от общо 
свършените дела  за 2012 година; 14.46% от постъпилите 
дела;  14.54% от всички дела за разглеждане и  12.43% от общо 
свършените дела за 2011 година.  

Следва да се има пред вид, че както решенията за промени 
по фирмените дела, така и решенията по делата за 
несъстоятелност по чл. 630, чл. 632, чл. 705, чл. 710 и чл. 735 от ТЗ 
не се включват в броя на постановените по същество съдебни 
актове. 
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ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ІІ инстанция 2014 година: 

 
 1. Брой дела за разглеждане – 148 от тях / 88 въззивни 

наказателни, 17  ВНАХдела и 43  ВЧНД/, от които:  
  - новообразувани – 134  дела  78  въззивни наказателни 

дела, 14  ВНАХдела и 42  ВЧНдела / 
  -  несвършени към 01.01.2013 година - 16 броя.  
                                                    
 2. Брой свършени  дела  – 132, от които: 
  - в срок  до 3 месеца – 118 или 89% при 115 или 95% за 

2013 година, при 148  или 94.9% за 2012 година; 179 броя или 97.3%  
за 2011 година; т. е. показателят е запазен и много добър в 
четиригодишния период. 

 
 3. Несвършени – 16 броя или 10,8% спрямо делата за 

разглеждане при 14 бр. или 10% за 2013 година, 12 броя или 7% за 
2012 година; 14 броя или 7% за 2011 година;  

Показателят е много добър в четиригодишния период, 
висящите дела са постъпили в края на м.декември, разглеждането 
на които през същата година е невъзможно. 

 
4.Брой на решените дела по същество –126 / въззивини 

наказателни - 71 бр.дела, ВЧНД – 41 бр. и ВАНХД -14 бр.дела/ 
Прекратени – 6 бр. дела, от които ВНОХД -3 бр., ВЧНД – 1 

и ВНАХД - 2 брой 
5. От свършените, решени по същество през отчетния 

период наказателни дела ІІ инстанция  резултатите са следните:  
Брой отменителни решения – 18 или 22,3% при 10 или 14,3% за 
2013 год.; 12 или 13.9% за 2012 година; 10  или 10.6% от за 2011 
год.;  изменителни -  19 или 21,2% при 10 или 14,3% за 2013 год., 
при 15 или 17.4% за 2012 година; 18 броя или 19% за 2011год.; 
потвърдителни решения – 48 или 56,5% при 47 или 67,1% за 2013 
год.,  59 или 68.6% за 2012 година; 65 или 68.42% за 2011 година. 

 Показателите сочат, че по повече от половината от делата 
са потвърдени съдебни актове на районните съдилища. Качеството 
е запазено. 

Причините за отмяна на първоинстанционните актове по 
ВНОХ дела са посочени в обобщения анализ за работата на 
районните съдилища. 
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6.Брой обжалвани и протестирани въззивни дела пред 
Върховния касационен съд - 3 броя ВНОХД.   

Резултати от обжалването:                    
-отменени изцяло- 1 бр., 
Причини за отмяна и връщане на делото за ново 

разглеждане:Нарушение на процесуални правила. 
 
 7. Делът на въззивни наказателни дела е: 18% от 

постъпилите дела, при 15.85% за 2013г., 18.55% за 2012г. и 22.26% 
за 2011 година; 17% от всички дела за разглеждане, при 15,8% за 
2013г., 18.52% за 2012 година и 21,68% за 2011г.; 17% от общо 
свършените дела при 16% за 2013г., 18.8% за 2012 година; 23.11% 
за 2011 година;  

Извода, който може да се направи е, че е налице леко 
увеличение на относителния дял на наказателните дела ІІ 
инстанция спрямо предходната година.                      

Тежестта на видове разпределени и решени дела е 
еднаква за всички съдии, тъй като се разпределят на принципа на 
случайния подбор чрез програмен продукт. 

 
 

ДАННИ  по чл. 29, ал. 8 
ОТ ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СЛЕДСТВА 

   
  През отчетната 2014 година на основание чл. 15, ал. 1 от 
ЗСРС председателят на Търговищкия окръжен съд е дал общо 43 
броя разрешения за използване на СРС по чл. 3 от ЗСРС, от които 4 
броя са за продължаване на срока. 
 
  От  дадените 43 броя разрешения за използване на СРС 
по чл. 3 от ЗСРС, по всички  е предоставена информация за 
прекратяване на използването на СРС.  

По 32 броя са поискани и са дадени разрешения за 
унищожаване на цялата събрана информация, която няма да 
послужи за изготвяне на ВДС, съгласно чл. 175, ал. 6 от НПК.  

По 9 броя е поискано разрешение за частично унищожаване на 
събраната информация, която няма да послужи за изготвяне на 
ВДС. По останалата част от събраната информация са изготвени 9 
бр. ВДС съгласно чл. 176 от НПК, и са предоставени за съхранение 
в ”Регистратура за класифицирана информация” в срок.  
  По 2 броя разрешения не са били събрани данни и има 
уведомления за преустановяването им.  
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  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ІІ инстанция 2014 година 
 

1.Брой дела за разглеждане – 255  при 216 за 2013 година 
- /200 въззивни граждански и 55 частни граждански ІІ /, от които: 

 
  - новообразувани 230  / 176  въззивни граждански и 54  

частни граждански ІІ /;  
  - несвършени към 01.01.2014 година – 25  
                                                    
2.Брой свършени дела – 232, от които 55 в.ч.гр. 
   
в срок до 3 месеца – 227 или 98 % при 188 или 98% за 

2013г., 264 или 97.77%  за 2012 година;  301 или 96.2 % за 2011 
година; т.е.  

 
налице е трайно запазване на много добрия показател през 

изминалия четиригодишен период. 
Всички дела по бързите производства са приключвали в 

срок до 3 месеца. 
Въззивните частни граждански дела на 98% се разглеждат 

в срок до 3 месеца, а по-подробният анализ сочи, че това става в 
рамките на до 1 месец, често и до седмица от образуването на 
делото. По този род дела е създадена организация да бъдат 
разглеждани и в периода на съдебната ваканция, независимо от 
това какъв е техният предмет. 

Като правило следва да се посочи и това, че всички 
съдебни актове се постановяват в законните срокове – 
едномесечен за производствата по общия ред и двуседмичен 
за бързите производства.  И за този показател, подробният 
анализ посочва доста по-кратки срокове за изготвяне на съдебните 
актове по голяма част от делата.   

 
Разгледаните над тримесечния срок дела са 5 на брой 
 
3. Брой на решените дела по същество – 205 
 
от които 155  въззивни граждански и 50 частни граждански 

дела ІІ инстанция.                
 По 27 дела производството е било прекратено.                       

   
Несвършени – 23  броя дела или 9% от делата за 

разглеждане. 
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Причини – 20 броя от делата са образувани по жалби, 
постъпили след 01.11.2014 година; 2 броя дела са спрени на 
основание чл. 229, ал.1 т.4 и 5 от ГПК и 1 брой дело със съдебна 
поръчка до Федерална Република Германия за изготвяне на 
социален доклад. 

 
4. Делът на въззивни граждански дела:  
31%  от постъпилите дела, при 25.9%/ за 2013 година,; 30%  

от всички дела за разглеждане при 25,26% за 2013 година,  30%  от 
общо свършените дела при 25,33% за 2013 година. 

Сравнение се прави само с 2013 година тъй като в 
докладите на предходните години в общия брой граждански дела ІІ 
инстанция са включени и търговските дела –втора инстанция, тъй 
като тогава такив вид дела /възизвин търговски/ не са били 
образувани. 

 
5. Резултати по решения, постановени по обжалвани 

граждански дела на районните съдилища от Окръжен съд: 
 
От решените през 2014 година  по същество 232  въззивни 

граждански дела - по 26 от делата решенията са били отменени с 
постановяване на ново решение; по 38 броя дела, решениията са 
частично отменени и по 91 бр.дела решенията са 
потвърдени.Разгледани и решени и 55 броя възивни частни. 

Данните сочат, че по повече от половината от делата се 
потвърждават решенията на първоинстанционните съдилища, като 
е запазено  качеството им на работа. Основните причини за отмяна 
на решенията са посочени в раздела за районните съдилища. 

 
6. Брой обжалвани въззивни граждански дела – 62 броя  
Брой обжалвани съдебни решения – 47 бр.дела 
Брой обжалвани определения по в.ч.гр.д.– 15 бр.дела 
 
От върнатите през 2014 година 26 броя в.гр.дела и 4 

бр.в.ч.гр.д., резултатите от  обжалването са следните: 
 
Не е допуснато касационно обжалване по 23 бр.дела, по 2 

бр. дела решението е изменено; 1 бр.- отменено. 
По 4 бр.в.ч.гр. дела, определението е потвърдено. 
 
Причини за отмяна на решението – гр.д.№ 221/2013 г. с 

решение № 104/22.11.2013 год., постановено по посоченото дело е 
обезсилено решение на Търговищки районен съд, постановено по 



 

Отчетен доклад Окръжен съд Търговище 2014 

 

27 | С т р а н и ц а  

 

гр.д.№ 378/2013г.по описа на същия съд. С решение № 
205/30.07.2014г., постановено по гр.д.№ 499/2013г., ВКС е отменил 
въззивното решение и е върнал делото за ново разглеждане на 
същия състав. Причина за отмяна на решението на ТОС е 
неправилно приложение на материалния закон. 

 
 

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА ІІ инстанция 2014 година 
 
1.Брой дела за разглеждане – 68 при 132 броя за 2013 

год. От които 32 въззивни търговски и 36 въззивни частни търговски, 
от които: 

  - новообразувани 62 броя при 130 за 2013 год., от които 27 
бр.въззивни търговски и 35 бр.в.ч.т.д.  

 - несвършени към 01.01.2014 година – 5 броя въззивни 
търговски дела и 1 брой в.ч.т.д. 

2. Брой свършени дела – 64 броя, от които 35 частни 
търговски ІІ 

в срок до 3 месеца – 64 броя или 100%  
 
3. Брой на решените дела по същество - 60, от които 28  

въззивни търговски и 32 частни търговски дела ІІ инстанция. По 4 
броя дела производството е било прекратено.                        
  

 
Несвършени – 4 броя дела или 6 % от делата за 

разглеждане. 
 
4. Делът на въззивните търговски дела:  
 
8,2% - от постъпилите дела; 8% - от делата за разглеждане 

и 8,3 % - от свършените дела при 16.8% от постъпилите дела; 15.4% 
от всички дела за разглеждане и 16.7% от общо свършените дела за 
2013 година. 

 
5. Резултати по решения, постановени по обжалвани дела 

на районните съдилища от Окръжен съд: 
 
От решените през 2014 година  по същество с решени – 28 

бр. въззивни търговски дела - по 3 от делата, решенията са били 
отменени с постановяване на ново решение, по 1 от делата 
решението е било обезсилено, брой изменителни - 6, решението 
оставено в сила - 18 броя.  
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Данните сочат, че по повече от половината от делата - 
/74.42%/ се потвърждават решенията на първоинстанционните 
съдилища, като е запазено  качеството им на работа. Основните 
причини за отмяна на решенията са посочени в раздела за 
районните съдилища. 

 
6.Брой обжалвани въззивни търговски дела за 2014 

година – 18 броя дела. 
Върнатите от ВКС през 2014 година 10 броя в.т.дела като 

всичките са потвърдени, т.е. качеството на постановените актове е 
на много добро ниво. 

 
 
 
ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  ДЕЙНОСТТА 

  

 
І. Организация на квалификацията на магистрати и съдебни 

служители. 
 
     Съгласно чл.249 aл. 1 т. 2 от Закона за съдебната власт, 

поддържането и повишаването на текущата квалификацията на съдиите, на 
прокурорите, на следователите, на държавните съдебни изпълнители, на 
съдиите по вписванията и на съдебните служители се осъществява от 
Националния институт на правосъдието. 

      
      През 2014 година съдиите от окръжен съд гр.Търговище са посетили 

следните семинари,организирани от Националния институт на 
правосъдието: 

1.Международна правна помощ и международно сътрудничество 
по наказателни дела. 

2.Бежанско право, съвместно с Асоциация „Форум”. 
3.Съдебни експертизи по наказателни дела. 
4.Защита на финансовите интереси на ЕС Престъпни състави. 

Функции на ОЛАФ. 
5.Съдебно сътрудничество по граждански дела в ЕС. Европейски 

изпълнителни основания. 
6.Практика на ВКС по кодекса за застраховането. 
7.Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 

системи и митническия режим. Проблеми на досъдебното производство и 
съдебната практика. 
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8.Свободно движение на лица в европейски съюз – акцент върху 
европейското трудово и осигурително право.            9.Международна правна 
помощ и международно сътрудничество по наказателни дела.  

10.Семейно право и права на човека.  
11.Отнемане на незаконно придобито имущество. 
12.Гаранции за защита на правото на лична свобода и сигурност.  
13.Гаранции за справедлив процес в гражданското производство. 

Гаранции за защита правото на собственост. Правото на свобода на 
придвижването. 

14.Право на зачитане на личния и семеен живот(чл.8 и чл.5 от 
Протокол 7) – административно – правни и наказателно – правни аспекти. 

15.Домашно насилие – международно правна рамка. Актуална 
практика на ЕСПЧ. Практически проблеми при прилагането на Закона за 
защита от домашното насилие. 

16.Гаранции за справедлив процес в производството по 
граждански и търговски дела(чл.6 от Конвенцията). Администриране и 
разумен срок по делата за несъстоятелност. 

17.Гаранции за защита от дискриминация. Защита на правата на 
уязвими групи. 

18.Корупция и нарушаване на етиката в публичния сектор. 
Идентифициране на заплахи и прилагане на системи за интегритет. 

19.Курс за административни ръководители в съдебната система – 
бюджет, обществени поръчки, човешки ресурси, достъп до обществена 
информация, класифицирана информация, специални разузнавателни 
средства. 

 
Участие в международен семинар организиран от Европейската 

мрежа за съдебно обучение ЕМСО и Eвропейската правна академия EJIN  
са взели съдия Бисера Максимова и младши съдия Хрисимир Пройнов.  

 
        В рамките на Програмата за регионалните обучения на 

Националния институт на правосъдието (НИП) на 30.10.-31.10.2014 година 
Търговищкият окръжен съд организира обучение на магистратите от 
Търговищкия съдебен район на тема „Защита на класифицираната 
информация в съдебната система. Класифицирана информация в областта 
на наказателното производство. Ред за събиране и използване.” 
Семинарът предизвика засилен интерес от страна на съдии, прокурори, 
следователи, дознатели и съдебни служители. Лекторът Красимир 
Шекерджиев – съдия във Върховния касационен съд запозна участниците с 
основни теоретични положения в областта на разглежданата материя като 
илюстрира лекциите си с факти и постановени присъди по реални съдебни 
дела. 
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        В разгърналата се по повод на спорни въпроси в областта на 
наказателното производство дискусия, магистратите получиха отговори, 
които са им необходими в ежедневната им дейност. Попълнените от 
участниците анкети за организацията и качеството на семинара показват, 
че семинарът е бил отлично организиран и е бил много полезен за 
практическата работа на магистратите. Координатор на обучението и негов 
модератор бе Йордан Иванов – наказателен съдия в Търговищки окръжен 
съд. 

        Търговищкият окръжен съд се включва за шести пореден път във 
финансираната от НИП Програма за регионалните обучения. В 
предходните обучения магистратите от съдебния район получиха ценни 
знания и практическа информация по различни правни теми от съдиите 
Красимир Влахов, Емануела Балевска, Лада Паунова, Борислав 
Белазелков и Бонка Дечева. 

 
УЧАСТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ТОС В СЕМИНАРИ НА НИП: 
 
1.Съдебно-административно обслужване на гражданите. 
2.Защита на класифицираната информация в съдебната система.  
3.Ефективно управление на човешките ресурси. Оценка на 

изпълнението, обучение и развитие. 
4.Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за 

планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт. 
5.Европейски съюз – предизвикателства през периода 2014 – 2020 

година. 
6.Управление на човешките ресурси. Организационно поведение и 

управление на стреса. 
7.Управление на публични финанси в съдебната система. 
8.Основи на европейското право и ефективна комуникация на 

съдебната власт с медиите. 
 

 
УЧАСТИЕ ПО ИСКАНИЯ ЗА СТАНОВИЩА 
 
За даване становища по Тълкувателни решения от ВКС 
 
През 2014 година съдиите от Окръжен съд Търговище на общи 

събрания на „гражданско” и „търговско“ отделения са приели становища 
по 6 искания от Председателя на ВКС за приемане на тълкувателни 
решения по граждански и търговски дела, а на общо събрание на 
„наказателно отделение” са приели становища по 6 искания за 
приемане на тълкувателни решения по наказателни дела. 
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УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНИ СРЕЩИ: 
 
В Апелативен съд гр. Варна - Съвместна среща-обучение на 

административни ръководители и главни счетоводители с  
представители на Висшия съдебен съвет, дирекция „Бюджет и 
финанси“. 

 

ІІ. ПРОВЕРКИ 
 
1.Проверки от Инспектората към Висшия съдебен. 
 На основание Заповед № ПП-01-44 от 01.04.2014 година на 

Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе 
извършена  проверка по образуването, случайното разпределение, 
движението и приключването на гражданските и търговските дела  
за периода 01.01.2012 година – 31.12.2013 година в Окръжен съд 
Търговище. Изводите от проверката са, че гражданските и 
търговските дела се образуват в деня на тяхното постъпване в съда  
или най-късно на следващия ден при стриктното спазаване на 
разпоредбата на чл.9 от Закона за съдебната власт и утвърдените 
„Вътрешни правила за случайното разпределение на делата”, 
действащи в Окръжен съд Търговище. Налице е бързо 
администреране на исковите молби в срок между 1 и 5 дни, с 
насрочване на делата в месечен срок. Констатирана е е много 
добра предварителна подготовка на делата за разглеждане, 
доказателство за което са само 1 търговско дело и 2 въззивни 
граждански дела с отменен ход по същество. Като цяло е посочен 
извода, че бързината на правораздаването и приключване на 
съдебните производства в разумни срокове е наложено като цел, 
стил и метод на работа на целия състав на Окръжния съд. Във 
връзка с делата с отменен ход по същество бе дадена препоръка    
за ограничаване /свеждане до минимум/ на този вид дела. 

В изпълнение на така дадените препоръки бе проведено 
общо събрание на съдиите от гражданско и търговско отделения, на 
което същите бяха запознати с констатациите и препоръките в Акта 
за резултатите от извършената планова проверка. На него колегите 
изразиха своето несъгласие с  дадената препоръка, тъй като за 
двете проверявани години делата с отменен ход по същество са 
само 3 бр., брой незначителен на фона на разгледаните и решени 
граждански и търговски дела. Копие от протокола бе изпратен на 
Главния инспектор на Инсепктората към ВСС. 

На основание заповед № ПП-01-16 от 05.03.2014г. на 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе 



 

Отчетен доклад Окръжен съд Търговище 2014 

 

32 | С т р а н и ц а  

 

извършена  проверка по образуването, случайното разпределение, 
движението и приключването на наказателните дела за 2012 и 2013 
години. Изводите в акта за резултатите от извършената планова 
проверка са, всички дела се разпределят чрез системата за 
електронно разпределение на делата  при спазване на принципа на 
случайния подбор, като не са констатирани нарушения на този 
принцип.Съдиите, които разглеждат наказателни дела са работили 
много добре, използвали са всички възможности на НПК за 
дисциплиниране на страните и разглеждане на делата в разумни 
срокове.При разглеждане на делата се спазват законоустановените 
срокове, съдиите, разглеждащи наказателни дела, притежават 
много добра теоретическа и практическа подготовка. Дадени са 
препоръки да се следи спазването на чл.381, ал.5, т.4 от НПК и на 
трима съдии да се спазват разпоредбите на чл.376, ал.1 и  чл.94, 
ал.4 от НПК. Във връзка с дадените препоръки бе проведено общо 
събрание на съдиите от наказателно отделение на ТОС които се 
запознаха с Акта за резултатите от извършената планова проверка 
и обсъдиха дадените препоръки по приложението на НПК.Препис от 
протокола бе изпратен на ИВСС. Писмено възражение по дадените 
препоръки бе изготвено от съдия А.Павлов, което бе прието от 
Главния инспектор на ИВСС и възраженията бяха приети – 
препоръките дадени към този съдия за спазване разпоредбата на 
чл.376, ал.1 от НПК не са основателни тъй като забавянето е в 
рамките на 1-6 дни.    

 
2. Проверки от Апелативен съд Варна. 

На основание ЗАПОВЕД № РД-0509/04.11.2014г. на 
Административния ръководител – Председател на Апелативен съд 
Варна бе извършена ревизия на Окръжен съд гр. Търговище по 
движение на делата, тяхното образуване, насрочване, спазване на 
случайния принцип на разпределение, отлагане, срочно написване 
и качество на съдебните актове, за периода 01.01.2014 година до 
01.11.2014 година.  

Резултатите от ревизията са традиционно много 
добри.Установена е бързина както на наказателното така и на 
гражданско и търговско правораздаване. Сведено е до минимум 
отлагането на делата. Процента на разгледаните дела в тримесечен 
срок е 94%. Решенията по всички видове дела се постановяват в 
едномесечен срок. От обжалваните граждански и въззивни 
търговски дела няма отменени съдебни актове. Само по 1 брой 
НОХдело е отменена изцяло присъдата и делото върнато за ново 
разглеждане.     
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      3. Проверки от Окръжен съд на районните съдилища от 
съдебния район. 

 
3.1. На основание Заповед 89/03.11.2014г. на 

Административния ръководител-Председател на Окръжен съд 
Търговище Силвия Петрова бяха извършени проверки на дейността 
на районните съдилища от Съдебен район гр.Търговище по 
образуването, движението и приключването на делата и за   
спазване на сроковете за изготвяне на съдебните актове за периода 
от 01.01.2014 година до 31.10.2014 същата година за граждански и 
наказателни дела. 

Проверките бяха извършени от зам.председателите 
Т.Петков и Т.Йорданова  и съдиите от Окръжен съд гр. Търговище  -  
Иванова, Даскалова, Максимова и Янкова. За резултатите от 
проверките бяха изготвени доклади и дадени препоръки на 
съдилищата за подобряване на работата им. 

Оценката за дейността на съдилищата – съдии и съдебни 
служители е отлична за ТРС и много добра за ПРС и за ОРС. 
Характерното и за трита съда е стриктното спазване разпоредбата 
на чл.9 от Закона за съдебната власт при разпределението на 
постъпващите граждански и наказателни дела. Делата се насрочват 
и разглеждат в разумни срокове, съдебните актове се постановяват 
в месечен срок. Като обща препоръка към съдилищата е 
подобряване проучването на делата  и прецизното разпределяне на 
доказателствена тежест с цел подобряване показателя за 
свършените дела в 3-месечен срок.  

 
3.2. На основание Заповед №485 от 09.12.13 година на и.ф. 

Административен ръководител - Председателя на Апелативен съд 
гр. Варна бяха изготвени и изпратени на Апелативен съд Варна два 
докалада за първото и второ полугодие на 2014г. с анализи за 
разглеждането на делата в разумни срокове като резултата от 
анализа сочи, че делата в Търговищки окръжен съд – наказателни, 
граждански и търговски се разглеждат и решават в разумни срокове.                    

 
На основание решение на ВСС по д.т.48 от протокол № 

35/24.07.2014 г., на ВСС бяха изпратени справки и анализи за 
разглеждането на делата в разумни срокове на съдилищата от  
района на Търговищки окръжен съд. Анализа и за тези съдилища 
показва, че делата се разглеждат в разумни срокове. 
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IІІ.Ден на отворените врати 
            
             През 2014 година провеждането на Ден на отворените врати 
в Окръжен съд Търговище отново бе насочено към младите хора, с 
цел тяхната ангажираност в процесите по повишаване 
прозрачността на съдебната система в България и изграждане на 
гражданското общество.  

На 15.04.2014 година пред младежка аудитория бе представен 
симулативен съдебен наказателен процес по сценарий на съдии от 
Окръжен съд – Търговище. Участници в съдебния процес бяха 
ученици от ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” – гр.Търговище. В ролята 
на подсъдимия беше 17- годишният Ростислав, когото съдът призна 
за виновен по обвинението за нанесена средна телесна повреда на 
негов връстник. Тази мярка „магистратите” взеха след като 
изслушаха всички свидетели по делото. Учениците се справиха 
отлично, през по-голямата част от времето те импровизираха и 
наистина преживяха случилото се.  
             Тази удачна форма за работа с младото поколение 
несъмнено води до повишаване на правната култура на учениците и 
формиране на критично отношение към поведение и действия, 
нарушаващи правовия ред, поради което ще се ползва в работата 
на Окръжен съд – Търговище и занапред.  
 
 
 
                              КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
 
1. Брой на работещите в окръжния съд съдии:  
 
През 2014 година по щат в Окръжен съд гр.Търговище са 

работили 13 съдии и един младши съдия- встъпил в длъжност на 
24.06.2013 година. Със заповед № 97 / 15.12.2014г.  същият е 
командирован на длъжност „районен съдия“ в Районен съд Попово.  

Съдът се ръководи от Председател – Тихомир Петков до 
23.07.2014г. 

След тази дата с решение по протокол № 34 / 23.07.2014г. 
на ВСС за Административен ръководител - Председател на ТОС е 
избрана съдия Силвия Петрова. 

Заместник председатели- Мариана Иванова и Десислава 
Сапунджиева до 09.10.2014г.   
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С решение на ВСС по протокол № 44 / 09.10.2014г.– за 
Заместници на Административния ръководител бяха назначени 
Тихомир Петков и Татяна Йорданова. 

 
Дейността е разпределена в три отделения - 

“НАКАЗАТЕЛНО”, което се ръководи от зам.председателя 
Т.Йорданова; “ГРАЖДАНСКО” и “ТЪРГОВСКО”, които се ръководят 
от зам. председателя Т.Петков.  

 
2. Брой на служителите: 
 
Според определеното от ВСС щатно разписание, 

администрацията на Окръжен съд гр. Търговище се състои от 23 
съдебни служители към 01.01.2013 година: съдебен администратор, 
главен счетоводител, административен секретар, 20 служители на 
експертни и технически длъжности. Всички назначени служители 
отговарят на изискванията на Единния класификатор. 

 
В работата си съдебните служители проявяват старание, 

усвояват новите технически средства. Част от тях участваха в 
курсове за подобряване на квалификацията си, което ще продължи 
и през настоящата 2015 година, съгласно утвърден учебен план.  

 
 
3. Предложения за промени в щата: 
Считам, че не е необходимо увеличение на щата, както на 

съдиите, така и на служителите. 
 
 

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
Сграда, оборудване, проблеми: 
Търговищкият окръжен съд продължава да ползва 

предоставената с решение № 47 от 05.02.1999 година на 
Министерския съвет част от недвижим имот-публична държавна 
собственост. В ”Съдебна палата” Търговище се намират така също 
Административен съд, Районен съд, Окръжна и Районна 
прокуратури и служители на ”Агенция по вписванията”. 

Управлението и стопанисването на сградата на ”Съдебна 
палата” е възложено от Министърът на правосъдието на 
председателя на Окръжен съд гр. Търговище.  

Създадени са много добри условия за работа на всички 
магистрати и служители. 
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От 2011 година е обособена ”Адвокатска стая.”  
Осигурен е достъп на инвалиди до всички етажи на 

Съдебна палата чрез изградения в началото на 2013 г.  асансьор.  
В края на 2014г. с финансиране от Министерство но 

Правосъдието бе извършено цялостно обновяване на външните 
стълбищни площадки на двата входа на съдебната палата, като 
същите бяха оборудвани и с ръкохватки, улесняващи достъпа на 
граждани със затруднена подвижност. 

Работи система за контрол на достъпа до ”Съдебна палата” 
и видеонаблюдение - вътрешно и външно. Ограничен е достъпа до 
работните кабинети на съдиите.  

Периодично се извършват проверка, профилактика и 
текущи ремонти по различните системи /ВиК, електрозахранване, 
отоплителна система, пожароизвестяване, газификация/. 

Основният проблем в тази сфера от дейности от години е 
изключително лошото състояние на отоплителната система. 
Направени са постъпки пред Министерство на правосъдието за 
осигуряване на средства за цялостна подмяна на отоплителната 
инсталацията. 

 
 Техническо оборудване: 
 
В Окръжен съд гр.Търговище на базата на сключен договор 

с “ИО” - АД гр. Търговище от 1999 година работи програма “Съдебно 
деловодство”, а от 2001 година бе въведена модула и за “Фирмено 
отделение”. Програмата работи успешно.  

Програмния продукт бе актуализиран по Оперативна 
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд като бе 
направено обновяване на системите за управление на съдебните 
дела, създаване на централен уеб базиран интерфейс за 
публикуване на съдебните актове, съобразно новите изисквания на 
ВСС и промените в законодателството.  

Въведена бе и електронна папка за делата която позволява 
да се съхраняват в електронен вид всички документи по делата. 

Случайното разпределение на делата е осигурено 
технически чрез програмния продукт на Висшия съдебен съвет. 
Съгласно утвърдените ”Вътрешни Правила за случайното 
разпределение на делата” съответният зам.председател въвежда 
видовете дела в програмата за определяне на докладчик, след 
вписването им в регистъра. 

На интернет - страница на съда  http://www.justicetg.org, 
своевременно се публикуват графиците за насрочените дела и 

http://www.justicetg.org/
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постановените актове по свършените дела. Спазени са всички 
изисквания на ВСС за достъпност на информацията по 
публикуваните актове. 

 Продължава усъвършенствуването на ”интранет страница” 
на Окръжен съд, която спомага за по-добрата комуникация в съда и 
за икономията на консумативи. На страницата се публикуват всички 
важни документи - заповеди, писма, Тълкувателни решения на ВКС, 
информация за предстоящи събития, календар със задачи. Всички 
насрочени наказателни, граждански и търговски дела се вписват в 
календар по дни, зали, номера на дела и докладчици, което дава 
възможност за бързи справки от всеки един съдия и съдебен 
служител.  

Всички съдии разполагат с програмен продукт  “Апис 7”.  
През тази година съдиите работят с новозакупени през 

2013 г. компютърни конфигурации, които покриват съвременните 
изискавиня за програмните продукти и операционни системи за 
бързина и сигурност при работа.  

В служба "Регистратура" продължава успешно работа 
въведените в експлоатация ПОС-терминални устройства, чрез 
които без такса за превод по банков път, могат да се внасят суми по 
транзитната и набирателната сметка на Окръжен съд гр.Търговище. 

Дейностите по инсталиране, актуализиране и поддръжка на 
софтуера за управление на делата, правно-информационните 
системи и останалите програмни продукти, необходими за пряката 
работа на магистрати и служители се изпълняват от ”системен 
администратор”.  

 
 

 
ОБЩИ ИЗВОДИ 
 
От изложеното в доклада могат да се обобщят следните 

тенденции в дейността на Окръжен съд през 2014 година:  
Налице е намаление на броя дела от 801 на 748 броя дела 

/с 53 броя дела/, като се запзава тенденцията на макар и 
незначително намаление на постъпилите дела през – 2013, 2012 и 
2011 години. 

Намалението се дължи на намаление на търговските дела 
със 108 броя дела. Налице е увеличение на гражданските дела с 
30 бр., наказателните с 18 броя и на фирмените със 7 броя. 

Съдиите от Търговищкия окръжен съд са свършвали 
средно месечно повече от постъпилите дела, на което се дължи 
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намаляване броя на висящите дела в края на отчетния период от 
101 броя дела на 84 броя дела. 

 
Запазени са много добрите показатели за бързина при 

разглеждане на делата. От общо свършените през годината 765 
броя дела в тримесечен срок са свършени 717 броя дела или 94% 
при 94.86% за 2013 година; 94.6% за 2012 година; 95% за 2011 
година, т.е. показателят е много добър, запазен през 
четиригодишния период. 

 От тях 97% от гражданските дела са свършени в 3-месечен 
срок при 95.8% за 2013 година;  89% от търговските дела, при 94% 
за 2013 година; 93% от наказателните дела при 94.3 % за 2013 
година и 100% от фирмените дела. Частните наказателни, 
граждански и търговски дела са свършени на 100% в 3 месечен 
срок.  

И по този показател са запазени добрите резултати като 
увеличение на бързината се наблядава при гражданските дела и 
при АХНД. 

Влошени са показателите за разглеждането на ВНОХ в 3-
месечен срок - сега 86% при 92% за 2013 година и ВАНХ дела, 
които сега са 81% при 96% за 2013 година. 

 
През 2014 година процента за отлагане на наказателните 

общ характер дела е 47% при 40 % за 2013 година и 45.45% за 2012 
година. 

От насрочените  въззивни наказателни дела се отлагат 
13% при 7% за 2013 година, 3.6% за 2012 година; 7.1% за 2011 
година; 

От първоинстанционните търговски дела 32% се отлагат 
при 21,2% за 2013 година; въззивни търговски дела – няма 
отложени. 

 
От първоинстанционните граждански дела, след първото по 

делото заседание се отлагат 13% от делата при 10.5 % за 2013 
година, 8.3% за 2012 година; 6.47% за 2011 година т.е налице е 
влошен показател.  

 
От  въззивни граждански дела – 2% от тях се отлагат при 

3.17 % за 2013 година, 5.5% за 2012 година; 3.68% за 2011 година 
т.е. показателят е подобрен. 
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Увеличеното отлагане по посочените видове дела се 
компенсира с високия процент на приключване в 3-месечен срок по 
останалите видове дела, поради което се налага извода, че въпреки 
отлагането, бързината на правораздаването е висока – 94%. 

 
Запазено е много доброто качеството на работа: 
 
По наказателни І инстанция дела – има 2 отменени присъди 

при 3 за 2013 година. Има отменено и 1 ВНОХД, като причините за 
това са разгледани при съответния вид дела в доклада. 

1 бр. В.Гр.Д. е отменено. 
Няма отменени търговски дела –І и ІІ инстанция. 
Извършените проверки от Апелативен съд Варна са с 

положителни резултати. Спазени са дадените указания по 
организация на работата. 

Подобрена е квалификацията на магистратите и съдебните 
служители. 

Запълнен е щата по отношение на съдиите и съдебните 
служители.  

Стриктно се спазва принципа на случайното разпределение 
на делата. 

Попълва се електронна папак на всички видове дела.  
На интернет - страница на съда   http://www.justicetg.org, 

своевременно се публикуват графиците за насрочените дела и 
постановените актове по свършените дела. Спазени са всички 
изисквания на ВСС за достъпност на информацията по 
публикуваните актове. 

 
Не се заплаща такса за банков превод при внасяне на суми, 

чрез инсталираните в Окръжен съд Търговище POS терминални 
устройства. 

 
Основният проблем е изключително лошото състояние на 

отоплителната система, за което са предприети мерки за отпускане 
на средства за основен ремонт. 

 
Разрешени са проблемите с техническата обезпеченост на 

съдиите - компютри, сървъри и копирна машина благодарение на 
ВСС. 

Предстои подмяна на остарялата техника, ползвана от 
съдебните служители и осигуряване охраната на съдебната сграда 
от към общия вътрешен двор, за което също са предприети мерки 
за отпускане на средства. 

http://www.justicetg.org/
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА 
РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН 

 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 
 
 
БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 
 
През отчетната 2014 година в районните съдилища от 

Търговищкия съдебен район са постъпили ОБЩО  5015 броя дела 
при 4660 броя дела за 2013 година; 5638 броя дела за 2012 година; 
6007 за 2011 година, от които: 

ГРАЖДАНСКИ – 3195 броя дела при 3145 броя дела за 2013 
година; 3846 дела за 2012 година; 4183 за 2011 година.   

НАКАЗАТЕЛНИ – 1820 броя дела при 1515 дела през 2013 
година, 1792 дела за 2012 година; 1824 за 2011 година.  

 
 

Графика 6 
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Видно е, че спрямо предходната година се увеличава  
постъплението на делата / с 355 бр./, най-вече на наказателните 
дела с 305 бр.  и в по-малка степен на гражданските дела – с 50 
броя дела. Спрямо предходната година е запазено съотношението 
между основните видове дела, като е увеличено постъплението на 
наказателните дела спрямо гражданските.   

Обобщените данни за съдебния окръг за всички дела са 
посочени в таблица - приложение 3.  

 
 
ПОСТЪПЛЕНИЕ ПО ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА. 
 
Общо постъпили -  3195 броя граждански дела, от които: 
граждански дела по общия ред 897 броя; производства по чл. 

310 от ГПК 83 броя; дела от и срещу търговци 158 броя; частни 
граждански 397 броя; дела по чл. 410 и 417 б. „в-з” от ГПК 1528 
броя; други 126 броя; административни дела - 6 бр. 

 
Графика 7 
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От графиката е видно, че най-голям е относителния дял на 
постъпилите през 2014 година дела по 410 и 417 от ГПК, като 
увеличението е минимално с предходната година с 16 броя дела. 

От постъпилите граждански дела е увеличен броя на 
гражданските дела по общия ред с 33 броя Постъплението е 
запазено по останалите видове граждански дела. 

 
БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ ГРАЖДАСКИ 

СПОРОВЕ през 2014 година:  
Искове по СК – 270 дела; Облигационни искове – 350 дела; 

Вещни искове –148 дела; Делби – 70 дела; Искове по КТ – 74  дела 
и Други дела – 654 броя. 

 
 
 

ПОСТЪПЛЕНИЕ ПО ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

 
Общо постъпили -  1820 броя дела при 1515 броя дела за 

2013 година; 1792 броя за 2012 година, от които: 
 
- НОХД  436  при 464 за 2013 година;  455 за 2012 година; 

602 за 2011 година.  
- НЧХД  63 при 50 за 2013 година; 61 за 2012 година;  53 за 

2011 година,  
- По 78а от НК – 88 при 75 за 2013 година; 108 броя за 

2012 година; 78 за 2011 година,  
- ЧНД  568 при 297 за 2013 година; 338 за 2012 година; 432 

за 2011 година.  
- Разпити  114 при 141 за 2013 година; 144 за 2012 година; 

137 за 2011 година. 
- АНХД  552 при 488 за 2013 година; 686 за 2012 година; 

522 за 2011 година. 
      

 Намалява броя на НОХД, увеличава се постъплението по 

отношение на останалите видове наказателни дела като значително 

е увеличението но ЧНД – с 271 броя дела и АНХД  – с 64 броя дела.
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Графика 8 
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828  броя прекратени / 342 граждански и 486 наказателни/.  
Останали са несвършени 544 броя дела при 511 за 2013 

година; 547 дела за 2012 година; 509 за 2011 година.  
При останали несвършени общо 511 броя дела в началото 

на периода, в края те са 544 броя т.е. броят им се е увеличил, което 
е показател, че районните съдилища не успяват да свършат 
постъпилите през годината дела, но следва да се има предвид, че 
общия брой на постъпилите дела е значително увеличен. 

По видове дела следва да се отчете следното: при 416  
броя граждански дела в началото на периода, в края те са 453; при 
95 наказателни дела в началото на периода, в края те са 91 т.е. 
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работата на съдиите по наказателни дела е била по-добра по 
показател свършени дела, още повече, че основното увеличение е 
от постъпили наказателни дела. 

В  законоустановения тримесечен срок са били свършени 
4688 броя или 94% при 4401 броя или 94% за 2013 година; 5301 роя 
дела или 95% за 2012 година; 96% за 2011 година т.е. запазена е  
бързината в четиригодишния период. 

 
Графика 9 

 

Средното месечно постъпление по щат на един районен 
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с 2013 година е както следва: ТРС – 27,9 при 21.6 за 2013 година; 
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Средномесечната натовареност на дела за разглеждане 
ПО ЩАТ през 2014 година е била 28,78 при 24.10 дела за 2013 
година; 28.46 за 2012 година,  

Средномесечна натовареност на свършени дела ПО ЩАТ 
е 25,95 при 21.74 дела за 2013 година и 25.94 дела за 2012 година.             

Сравнението между средномесечно постъпление по щат на 
един съдия  /26,1/, натовареност по дела за разглеждане /28,78/ и 
натовареност по свършени дела /25.95/ сочи, че съдилищата 
успяват да решат постъпилите  през годината дела, но следва да 
положат усилия за намаляване броя на несвършените дела. 

Действителната натовареност на районните съдии 
съобразно отработените човекомесеци  е посочена в следната 

 
Графика 10 
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районен съд и общо за окръга, НОХ и НЧХ дела. Данните за 
отложените граждански дела касаят отлагане след първото по 
делото заседание /Приложение 4/. 

 
 

 ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
От общо свършените  3158 граждански дела през 2014 

година  в районните съдилища от съдебен район Търговище  2927  
дела са свършени в 3 месечен срок или 93% при 93% за 2013 
година, 94% за 2012 година; 96% за 2011 година т.е. показателят 
бързина за съдебния район е запазен в четиригодишния период и е 
много добър.  

 
По съдилища в сравнение с 2013, 2012, 2011, година 

показателят бързина - свършени в 3 месечен срок дела е както 
следва:  

ОРС – 91% при 93% за 2013 година; 96% за 2012 година; 
96% за 2011 година  

ТРС – 93% при 94% за 2013 година; 96% за 2012 година; 
96% за 2011 година 

ПРС -  93% при 90% за 2013 година; 88% за 2012 година;  
95 % за 2011 година.  

 
От показателите е видно, че Търговищкия районен съд и 

Омуртагският районен съд са занижили бързината спрямо 
предходната година, макар и минимално. Поповският районен съд е 
подобрил показателя в сравнение с предходната година. Като 
причина затова се сочи, постъпването на дела с по-голяма 
фактическа и правна сложност.В същото време следва да се 
отбележи, че и трите съдилища са запазили много добрата бързина 
в четиригодишния период. 

 
Отлагане на ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА /по справка І от 

отчетите на районните съдилища по граждански дела/: 
 
ТРС от насрочените 818 отложени 170 или 20,7% при 

29.5% за 2013 година; 24.2%  за 2012 година; 21.36% за 2011 
година;  

ПРС насрочени – 397, отложени 132 или 33,2% при 
15.97% за 2013 година; 33.7% за 2012 година; 32.9%за 2011 година;  
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ОРС насрочени  - 353 дела, отложени общо - 52 дела или 
14,7% при 15.69% за 2013 година; 14.9%  за 2012 година; 23.69% за 
2011 година;  

 
От общо насрочени  - 1568 дела са отложени  354  дела 

или 22,5% при 22.99% за 2013 година; 25.8% за 2012 година; 25% за 
предходната 2011 година. 

 Като цяло показателят е подобрен, макар и минимално в 
сравнение с предходните години. Значително е влошен резултата 
на Поповския районен съд.  

 
 Отложени ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, без първото по делото 

заседание.  
За съдебния район отложените граждански дела са 7,78% 

при 7.23% за 2013 година;  8.00% за 2012 година; 8.57% за 2011 т.е. 
показателят се подобрява в четиригодишния период. 

 
Най-малко граждански дела са били отложени в 

Омуртагския районен съд – 3,39% при 3.07% за 2013 година; 5.37% 
за 2012 година;  5.57% за 2011 година; т.е. показателят е запазен 
спрямо предходната година. 

Най-много граждански дела са били отложени от Поповския 
районен съд - 12,84% при 4.36% за 2013 година; 10% за 2012 
година; 12.68% за 2011 година т.е. показателят е значително 
влошен спрямо предходната година.  

В Търговищкият районен съд са отложени - 7,21% при 
10.32% за 2013 година; 7.53% за 2012 година; 7.38% за 2011 година, 
като показателят е подобрен спрямо предходната година.  

 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
 

             През отчетната 2014 година в районните съдилища от 
съдебния район на Окръжен съд Търговище са разгледани общо 
1824 наказателни дела като 1761  дела са свършени в 3 месечен 
срок или 97% при 96% за 2013, 2012, 2011г. 
  
              ТРС – свършени 1221 броя дела, от тях 1210 в 3-месечен 
срок или 99,10%. 
               ПРС – свършени 304 броя дела, от които 299 броя дела в 
3-месечен срок или 98%. 
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               ОРС – свършени 299 броя дела, от които 252 броя дела в 
3- месечен срок или 84% при 88% за 2013 година. 
               т.е. изключителна бързина на решаване на наказателните 
дела от Търговищки и Поповски районни съдилища. 
 

Бързината на разглеждане на всички наказателни дела е 
запазена и е по-добра от тази само за ОХ и ЧХ дела, която е 
91,78%. 
            Подобрен е показателят останали несвършени “висящи” 
наказателни дела - при 95 дела в началото на периода, в края са 
останали “висящи” 91 дела. 
 

Видно от данните за наказателните ОХ и ЧХ  дела, от общо 
свършените през 2014 година 511 дела в районните съдилища от 
съдебен район Търговище 469 дела са свършени в 3 месечен срок-  
91,78% при 92.12% за 2013 година; 92.76% за 2012 година;  93.44% 
за 2011 година; т.е. запазена е бързината в 4 годишния период. 

 
Най-добър е показателя за Търговищки районен съд – 98% 

при 96.81%, за 2013 година, следван от Поповския районен съд – 
97% при 95.65% за 2013 година и Омуртагския районен съд – 
75,36% при 78.05%. Търговищки и Поповският районен съд са  
подобрили  показателя, а Омуртагския районен съд го е влошил. 

Следва да се отбележи, че резултатите на ТРС и ПРС са  
много добри, повишен в сравнение с предходната година. 

 
Съотношението на отложените към насрочените НОХ и 

НЧХ дела сочи, че в съдилищата от съдебния окръг през 2014 
година са били насрочени 653, отложени 152 броя дела или 23,27% 
при 26.59% за 2013 година; 25% за 2012 година; 24% за 2011 
година; Наблюдава се подобряване на този показател.  

Най-малко наказателни дела са били отложени в Поповски 
районен съд – 16,94%, следвани от Търговищки районен съд – 
18,77% и Омуртагския районен съд – 32,74%. И трите съда са със 
значително подбрени показатели в сравнение с предходната 
година.  

 
Данните за отложените само НОХ дела са много по-добри:  

8,09% за ТРС при 12.77% за 2013г.; 28,76% за ОРС при 39.45% за 
2013 година и 14,40% за ПРС при 17.5% за 2103 година, което сочи 
значително подобрение спрямо предходната година и за трите 
съдилища. 
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Показателят останали несвършени  “висящи” ОХ и ЧХ дела 
бележи подобрение през целия четиригодишен период и подобрен 
спрямо предходната година – 35 при 47 броя за 2013 година, 53 
броя за 2012 година; 48 броя за 2011.  

 
За по-голяма прегледност е изготвена сравнителна графика 

за свършените в тримесечен срок общ и частен характер дела и 
процента на отложените, както и свършените в тримесечен срок 
граждански дела и процента на отложените: 

 
 
 

Графика 11  
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ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА В 
РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

 
 
Следващият анализ е базиран на изводите от изготвените 

доклади на комисиите от Търговищки Окръжен съд, извършили 
годишните проверки в районните съдилища.  

 
 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

 Районен съд гр.Омуртаг – основните причини за отлагане 
на делата са за назначаване на съдебни експертизи / 6 бр./ за 
допълнителна задача на в.л. /2 дела/;за предоставяне на 
доказателства /7 дела/; отстраняване на нередовности в хода на 
производството/4 дела/;за одобряване проект за делаба /5 
дела/;неявяване на свидетел /3/. 

При анализа на причините за отлагане на делата, се налага 
извода за по-доброто прецизиране от страна на съдия докладчика 
изпълнението на задълженията му съгласно чл.140 ГПК във връзка 
с произнасянето по всички предварителни въпроси и по допускане 
на доказателствата, в това число и за назначаване на съответни 
експертизи още с определението за насрочване на делото за 
открито с.з. 

 
Районен съд Попово – от извършената ревизия се 

установи, че основна причина за отлагане на делата е 
назначаването, изготвянето и представянето на съответна 
експертиза /23 дела/. За останалите отложени дела причината е 
спиране на делото на различни основания и за предоставяне на 
доказателства, извън предвидения от ГПК срок. 

При анализа на причините за  отлагане на делата, следва да 
се отчете, че част от тях са обективни, свързани с фактическа и 
правна сложност на делото, с установените в хода на първото 
съдебно заседание обстоятелства – във връзка с изясняването на 
фактическата страна на спора при спазване на разпоредбите на 
чл.143-145 от ГПК и визираните в тях задължения както на съда, 
така и на страните. Както при предходната ревизия, така и в 
настоящата се констатира, че по голяма част от делата по 
направените в ИМ или отговора искания от страните за назначаване 
на експертиза или допускане на свидетели съдът се произнася в 
първото по делото заседание, което води до отлагане на делото, а в 
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някои случаи е единствената причина за разглеждане на делото 
извън тримесечния инструктивен срок. Съобразявайки 
разпоредбата на чл.148 ГПК следва да бъдат използване 
предвидените в ГПК лостове за дисциплиниране на страните.  

 
Районен съд Търговище – от извършената ревизия се 

установи, че основните причини за отлагане на делата са: спиране 
на производството по делото на различни основания - /10 
бр.дела/;назначаване на съдеббни експертизи, включително на 
допълнителни такива /11 бр.дела/ представяне на писмени и гласни 
доказателства извън предвидения в ГПК срок /5 бр./;нередовно 
призоваване/7 бр./съдебна ваканция /5 бр./;неизготвяне в срок на 
експертиза, отвод на експерти и замяна с други, отпуск на съдията/8 
бр./. При анализа на причините за отлагане на делата, следва да се  
отчете, че преобладаващите причини за отлаганията на делата 
са:спиране на производството по делото, отлагане за събиране на 
доказателства, в по-голямата си част за назначаване и изислушване 
на експиртизи и допълнителни задачи по тях. 

Има и причини които се дължат на недостатъчно прецизно 
проучване на мателиалите по делотно, наложило неговото отлагане 
в някои отделни случаи и възобновяването му. 

 
ОБЩО за съдебния район - При анализа на причините за 

отлагане на делата, следва да се  отчете, че част от тях са 
обективни, свързани с фактическа и правна сложност на делото, с 
установените в хода на първото съдебно заседание обстоятелства 
– във връзка с изясняването на фактическата страна на спора при 
спазване на разпоредбите на чл.143-145 от ГПК и визираните в тях 
задължения както на съда, така и на страните.  

От друга страна, следва да се прецизира от страна на съдия 
докладчика изпълнението на задълженията му съгласно чл.140 ГПК 
във връзка с произнасянето по всички предварителни въпроси и по 
допускане на доказателствата, в това число и за назначаване на 
съответни експертизи, допускане до разпит на свидетели, както и 
писмени доказателства, още с определението за насрочване на 
делото за открито с.з. 

Независимо от отлаганията делата са разгледани в разумни 
срокове. 
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
Делата са били отлагани по обективни причини. При  

отлагане на делата  се спазва срока по чл.271 ал.10 от НПК   и   се 
прилагат санкциите по чл.271 ал.11 от НПК.  

Независимо от отлагането на делата, сроковете за 
разглеждането им и постановяването на съдебните актове са били 
спазвани. 

 
По съдилища констатациите са следните: 
 
Районен съд Омуртаг – повечето от причините за отлагане 

се дължат на обективни, независещи от съда причини. Има обаче и 
такива, дължащи се на недостатъчна подготовка на делото от съдия 
докладчика - предприемане на действия по нередовно призовани 
подсъдими и свидетели едва в деня на съдебното заседание, 
налагане на глоби  едва при повторно неявяване на свидетел, 
страна и в.л., многократно отлагане на делата по НЧХД за събиране 
на доказателства, констатиране необходимостта от  правна помощ с 
оглед задължителна защита/задържано лице/ едва в открито с.з. 

Необходима е по-задълбочена подготовка на делата преди 
съдебно заседание и по-добра организация по дисциплиниране на 
страните в процеса- упражняване правомощията на съдията по 
реда на чл. 271,ал.11, чл.120,ал.3 и чл.71 от НПК,чл.66 от НПК, 
както и използване на възможностите по НПК за призоваване- по 
телефон, чрез защитник и др.  

 
Районен съд Попово -  Анализа на причините за отлагане 

на делата сочи, че повече от тях се дължат на обективни, 
независещи от съда причини. Това се дължи на много добра 
предварителна подготовка на делата и дисциплиниране на страните 
в процеса. 

  
Районен съд Търговище - Анализа на причините за 

отлагане на делата сочи, че за всяко от тях са  налице основателни 
причини - поради заболяване на подсъдимия, изготвяне на 
експертизи, както и нередовно призоваване, обявяване на 
подсъдимия за общодържавно издирване- обективни причини. 

Това също налага извода много добра предварителна 
подготовка на делата и дисциплиниране на страните в процеса. 
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КАЧЕСТВО НА ПОСТАНОВЕНИТЕ АКТОВЕ 
 

Резултатите от свършените въззивни дела от Окръжен съд 
по обжалвани наказателни и граждански дела като цяло за съдебен 
район Търговище са посочени в разделите от доклада - въззивни 
наказателни и въззивни граждански дела.  

За по-голяма прегледност са изготвени сравнителни 
таблици за резултатите по съдилища и видове дела, както и 
процентното съотношение за всеки районен съд спрямо 
свършените от Окръжен съд дела през 2014 година по обжалвани 
техни актове. 

     
 РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЖАЛВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НА 

РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБЕН РАЙОН ТЪРГОВИЩЕ ЗА 
2014 година 

          Постъ-
пили 
дела  

от 
Районен 

съд 

Свърше- 
ни дела 

от 
ТОС 

Отменени 
присъди 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

Изменени 
присъди 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

Потвър- 
дени 

присъ- 
ди 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

Прекрате-
ни дела 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

ТРС 45 8 17,77% 8 17,77% 26 57,77% 3 6,66% 

ПРС 14 
  

5 35,71% 6 42,85% 2 14,28% 

ОРС 30 10 33.33% 6 20,00% 15 50,00% 0 0,00% 

За 
ОКРЪГА 89 18 20,22% 19 21,34% 47 52,80% 5 5,61% 

 
По подсъдност от други съдилища е свършено едно  

постъпило дело. Присъдата потвърдена. 
 
Видно от данните, 52,80%  от присъдите и решенията на 

първоинстанционните съдилища се потвърждават при 67,1% за 
2013 година; 68.6% за 2012 година; 69% за 2011година;   

21,34% се изменят при 14,3% за 2013 година; 17.4% за 2012 
година; 19%  за 2011 година,  

20,22% се отменят - при 14,3% за 2013 година; 12.8% за 
2012 година; 10.6% за 2011 година; 

5,61% производството пред въззивната инстанция се 
прекратява - при 4,3% за 2013 година; 1.2% за 2012 година; 1% за 
2011 година; т.е. за съдебния район е занижено качеството на 
работа. 
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Най-голям е процента на потвърдените присъди на 
Търговищки районен съд, следва го Омуртагския районен съд и най- 
-малък на Поповския районен съд. Най-малко присъди се отменят 
по делата на Поповския районен съд, а най-много по делата на 
Омуртагския районен съд. 

ЗАБЕЛЕЖКА: В докладите на районните съдилища се 
съдържат данни за резултатите от обжалване, които не съвпадат 
напълно с тези посочени по-долу. Причина за това е, че част от 
делата, разгледани от Окръжен съд  през предходния отчетен 
период, се връщат в районните съдилища през настоящия отчетен 
период. 

През отчетния период са разгледни и 42 частни жалби:  
ТРС- 25 броя дела, от които 17 са потвърдени и 8 са отменени. 
ПРС  - 3 броя дела - потвърдени. 
ОРС - 15 броя дела от които 5 са потвърдени, 7 са отменени и 3 
изменени. 

 
 

ПРИЧИНИ ЗА ОТМЯНА 
 
При извършените ревизии в края на отчетния период са 

направени следните констатации: 
 
Търговищки Районен Съд  -  
НОХД 700/2014 година – обвинението подсъдно като първа 

инстанция на Окръжен съд. 
НЧХД 709/2013 година – липса на мотиви 
НЧХД № 665/2014 година- допуснати процесуални 

нарушения, ограничаващи процесуалните права на страните по 
делото. 

Поповски Районен Съд – няма отменени присъди  
 
Омуртагски Районен Съд – 
6 броя НОХД са отменени и върнати за ново разглеждане 

или отменени и постановени нови присъди.Причина за отмяната – 
липса на мотиви.  

2 ЧХНД – присъдите отменени и върнати за ново 
разглеждане. Причини – Присъдата отменена изцяло, а делото 
върнато за ново разглеждане, поради допуснати процесуални 
нарушения. 

2 броя ЧНД – отменени и върнати за ново разглеждане             
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Тези резултати сочат на една много добра професионална 
подготовка на съдиите от наказателните отделения на ТРС и ПРС, 
но е необходимо е да бъдат взети мерки за преодоляване на 
пропуските в работата на наказателните съдии от ОРС. 

 
 
 

СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ за 
2014 година 

 
ОСЪДЕНИ ЛИЦА: 
 
По Глава ІІ от НК – престъпления против личността - 

осъдени са 28 лица; по гл. ІІІ от НК – престъпления против правата 
на гражданите – 7 лица; по гл. ІV от НК – престъпления против 
брака, семейството и младежта –  осъдени са били 11 лица; по 
глава V от НК – престъпления против собствеността – 168 лица ; по 
глава VІ от НК – престъпления против стопанството - 48 лица; по 
глава VІІІ от НК – престъпления против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични 
функции са осъдени 7 лица; по глава ІХ от НК – документни 
престъпления – 13 лица; по глава Х от НК – престъпления против 
реда и общественото спокойствие – 9 лица и по глава ХІ от НК – 
общоопасни престъпления - 192 лица. 

Общо осъдени лица 483 броя. 
 
Видно от гореизложеното най-голям брой дела са разглеждани 

за престъпления против собствеността и делата за общоопасни 
престъпления, като от последните преимуществено са за 
престъпления по транспорта в Поповския районен съд. 

 
Оправдателни Присъди по НОХД 

2014 година 
 
 

Съд 
Съдени  лица %  

спрямо 
общо 

Осъдени лица % спрямо 
осъдените 

лица Общо Оправдани    Общо Оправдани 

ОРС 170 15 8.82 % 129 15 11,62% 

ПРС 110 0 0.00% 107 0 0.0% 

ТРС 262 4 1,52% 247 4 1.61% 

Общо 542 19 3.50% 483 19 3.93% 
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От изложените данни в таблицата е видно, че процента на 
оправданите лица е изключително нисък, както спрямо съдените, 
така и спрямо общо осъдените лица с изключение за районен съд 
Омуртаг където оправданите лица са 8,82% от съдените. 

 
Като се има предвид общия брой постановени присъди по 

НОХД, броя на осъдените лица - 483 и броя на оправданите - 19, 
обективно не могат да се направят каквито и да било изводи и 
анализ за причините за постановяване на оправдателни присъди. 

 
 

РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЖАЛВАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НА 
РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБЕН РАЙОН ТЪРГОВИЩЕ ЗА 

2014 година 
 

 

РЕЗУЛТАТИ 
ОБЖАЛВАНИ 

ДЕЛА РС 
СВЪРШЕНИ 

от 
ТОС 

ТРС ПРС ОРС 
ОТ ДРУГИ 
съдилища 

ОБЩО 

Бр % Бр % Бр % Бр % бр. % 

Отменени 11 10,57% 5 10,6% 3 11,53% - - 19 10,73% 

Изменени 28 26,92% 11 23,4% 5 19,23% - - 44 24.85% 

Потвърдени 56 53.84% 29 61.7% 16 61,53% - - 101 57.06% 

Обезсилени 3 2.88% - - 1 3.84% - - 4 2.25% 

Прекратени 6 5,76% 2 4.25% 1 3.8% - - 9 5,08% 

СВЪРШЕНИ 
ДЕЛА от 

ТОС 
104 100% 47 100% 26 100% - - 177 100% 

 

 
Видно от данните 57,06% от решенията на районните 

съдилища по граждански дела се потвърждават от въззивната 
инстанция - при 51,6% за 2013 година; 52.52% за 2012 година; 
47.51%  за 2011 година; се изменяват – 24,85% при 29,36% за 2013 
годзина; 36.86% за 2012 година; 26.51% за 2011 година; се отменят 
10,73 при 7.14% за 2013 година; 6.56% за 2012 година; 13.25%  за 
2011 година; в  2.25% от случаите решенията са били обезсилени - 
при 3,17% за 2013 година; при 1.51% за 2012 година; 4.41% за 2011 
година; производството е било прекратено пред въззивната 
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инстанция – 5,08% при 8,7% за 2013 година; 2.52% за 2012 година ; 
8.28% за 2011 година; т.е. запазено е доброто качество на работа на 
районните съдилища по граждански дела. 

 
Процентното съотношение на отменени, изменени, 

обезсилени  и потвърдени решения сочи като съд с най-малко 
отменени решения Търговищки районен съд, с най-много 
потвърдени решения - Поповския районен съд.Омуртагски районен 
съд има най-малко изменени съдени актове. 

През отчетния период са разгледани и 46 въззивни частни 
жалби на ТРС, от които 29 потвърдени или 63%; 11 отменени или 
24% и 6 изменени или 13%. 

На ПРС са разгледани 17 в.ч.ж., от които  само 1 отменено. 
На ОРС са разгледани 15 в.ч.ж., от които 5 потвърдени, 7 

отменени и 3 изменени.    
 
 

РЕЗУЛТАТИ ПО ВЪЗЗИВНИ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ 
СРЕЩУ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ 

СЪДЕБЕН РАЙОН ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2014 година 
 

РЕЗУЛТАТИ 
ОБЖАЛВАНИ 

ДЕЛА РС 
СВЪРШЕНИ 

от 
ТОС 

ТРС ПРС ОРС 
ОТ ДРУГИ 
съдилища 

ОБЩО 

Бр % бр % бр % Бр % бр. % 

Отменени 2 10% 1 16,6% - - - - 3 10,3% 

Изменени 4 20% 1 16,6% 1 33,3% - - 6 20,68% 

Потвърдени 12 60% 4 66,6% 2 66,6% - - 18 62,06% 

Обезсилени 1 5% - - 
  

- - 1 3,44% 

Прекратени 1 5% - - - - - - 1 3,44% 

СВЪРШЕНИ 
ДЕЛА от 

ТОС 
20 100% 6 100% 3 100% - - 29 100% 

 
Забележка: за всеки съд процентите са спрямо свършените от 

Окръжен съд дела.  

Резултатите от горната таблица сочат, че е много добра 
работата на районните съдилища по дела от и срещу търговци. 
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В отчетната  таблица граждански дела втора инстанция на 
Окръжен съд Търговище по образец на ВСС, приложена към 
доклада, са посочени всички граждански дела на районните 
съдилища, включително делата от и срещу търговци.   

От общо свършените от районните съдилища на съдебен 
район Търговище - 168 дела по 100 дела решенията са били 
оставени в сила или 59.52 %, т.е. повече от половита съдебни 
решения се потвърждават. В 12 % от случаите производството е 
било прекратено и в 27 % от случаите решенията са били изменени 
отчасти. Само в 10 % от случаите решенията са били отменени или 
обезсилени.  

 
 

ПРИЧИНИ ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА  
 
При извършените ревизии в края на отчетния период са 

направени следните констатации: 
 
Търговищки районен съд: 
Гр.д.1208/2012г.- иск с правно осн.чл.19, ал.3 

ЗЗД.решението е отменено и делото върнато за ново 
разглеждане.Причина – по делото не е участвал като страна, 
съпруга на ответницата продавач по предварителния , който е бил 
обявен за окончателен от съда. 

Гр.д.№ 623/2013г.- иск с правно осн.чл.55, ал.1 
ЗЗД.Решението е отменено и спора решен по същество от ТОС като 
искът е бил отхъврлен предявения иск, поради неправилна оценка 
на доказателствата. 

Гр.д.947/2013г. – обективно съединени искове с правно 
осн.чл.79, ал.1 ЗЗД във връзка с чл.286 от ТЗ.Решението отменено 
и предявеения иск отхвърлен, поради неправилна преценка на 
доказателствата.   

Гр.д.78/2014г. – иск за делба. Решението е отменено, 
поради неправилно приложение на материалния закон. 

Гр.д. 79/2014г. – иск с правно осн.чл.19,ал.3 ЗЗД. 
Ррешението отменено, поради неправилно приложение на 
материалния закон. 

Гр.д.567/2012г. – иск с правно осн.чл.280 от ЗЗД.Решението 
е отменено поради неправилно приложение на материалния закон. 

Гр.д.№ 1263/2013г.- иск с правно осн.чл.92 от 
ЗЗД.решението е отменено поради неправилно приложение на 
материалния закон. 
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Гр.д.№ 2022/2012г. – иск с правно осн.чл.108 от 
ЗС.решението е частично обезсилено, поради произнасяне плюс 
петитум и отменено в останалата част, порадин неправилно 
приложение на материалния закон. 

Гр.д.№ 53/2014г. – иск с правно осн.224 от КТ.Решението е 
отменено поради неправилното приложение на материалния закон. 

Гр.д.№ 45/2013г. – иск с правно осн.чл.344, ал.1, т.т.2 и 3 от 
КТ.Решението е отменено поради неправилно приложение на 
материалния закон. 

Гр.д.№ 1305/2013г. – иск с правно осн.чл.344, ал.1, т.т.1-3 
от КТ. Постановено е неприсъствено решение. Решението е 
отменено и делото върнато за ново разглеждане, поради нередовно 
призоваване на ответника. 

 
Поповски районен съд: 
Гр.д.№ 391/2014г.-иск с правно основание чл.12 от ЗЗДН – 

Решението отменено и иска уважен, поради неправилна преценка 
на доказателствата по делото. 

Гр.д.№ 627/2014г.- иск с правно осно.чл.26, ал.2 от ЗЗд 
Решението отменено, поради необосноваността му. 

 
Омуртагски районен съд 
Гр.д.№ 668/2012г. – иск с правно осн.чл.58, ал.3 от 

ЗК.Решението е обезсилено тъй като иска е предявен след изтичане 
на преклузивния срок за неговото предявяване. 

Гр.д.№611/2012г.- иск с правно осн.чл.422 ГПК.Решението 
отмененопоради неправилно пролижение на материалния закон.        

Гр.д.№453/2013г – иск с правно осн.чл.124, ал.1 
ГПК.решението е отменено, поради неправилно приложение на 
материалния закон. 

 

 
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: 

 
През 2014 година в районните съдилища от съдебен район 

Търговище по щат е следвало да работят 16 съдии, но реално са 
работили 15 съдии,  4 съдия-изпълнители и  4 съдии по 
вписванията.  

 
В Районен съд Търговище през 2014 година по щат има 9 

районни съдии. Целогодишно са работили осем съдии - Пламен 
Драганов, Анна Димитрова, Вяра Панайотова, Красимира Колева,  
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Боряна Петрова, Тодор Димитров, Зорница Ефтимова и Йоханна 
Антонова.  

Със Заповед № 345/25.09.2013 година на Председателя на 
Апелативен съд Варна, считано от 01.10.2013 година съдия 
Христина Сярова е командирована безсрочно в Районен съд гр. 
Варна. С решение по протокол №12 от 13.03.2014г. на ВСС, съдия 
Розалина Ботева е преназначена в Районен съд София, като е 
закрита щатната й бройка в Търговищки районен съд.  

Отчетния период съдът е приключил в състав по щат от 
девет районни съдии, реално работили 8 съдии, двама държавни 
съдебни изпълнители и двама съдии по вписванията. 

С оглед натовареността по щат и действителната такава 
през последните няколко години е възможно съкращаването на 
щата за районен съдия до действително работещите в съда 8 
магистрати. 
               Съдебна администрация - През 2014 година съдебната 
администрация при Търговищки районен съд работи по щат, 
утвърден от ВСС - 26 /двадесет и шест/ съдебни служители.  
Съгласно изискванията на приетия нов Правилник за 
администрацията в съдилищата /ДВ бр. 8/28.01.2014 г./ за 
образователен ценз на Съдебния администратор и в изпълнение на 
& 4 от ПЗР на ПАС, със Заповед на административния ръководител, 
след съгласуване с ВСС с Решение по протокол № 15 от 03.04.2014 
година, т. 110 от заседанието, щатната длъжност „Съдебен 
администратор” е трансформирана в „Главен специалист - човешки 
ресурси, той и служител по сигурността на информацията”, на която 
е преназначен съдебния служител, изпълняващ досега длъжността 
съдебен администратор. От този момент функциите на съдебния 
администратор се изпълняват от административния секретар. 
              Всичките съдебни служители са назначени на постоянни 
трудови договори. Няма незаети щатни бройки към края на отчетния 
период. Длъжностите, на които са назначени съдебните служители, 
са съобразени с Правилника за администрацията в съдилищата и 
Указанията за прилагане на класификатора на длъжностите в 
администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ, утвърдени с 
Решение на ВСС по протокол № 7/16.02.2012 година. Служителите 
са разпределени по служби както следва: Административен 
секретар; Главен счетоводител; Системен администратор; Главен 
специалист; Съдебен секретар - 11 служители; Съдебен 
деловодител – 8 служители; Призовкар; Домакин; Чистач. 

 
В Районен съд Попово - през отчетния период 

числеността на съдиите по щат е четири щатни бройки, които са 
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заети от съдиите Явор Томов, Галена Чешмеджиева-Дякова, 
Маринела Стефанова и Поля Павлинова. С решение по протокол 
№51/12.11.2014г. на ВСС, съдия Галена Дякова бе избрана за 
административен ръководител-председател на районен съд 
гр.Бяла. В края на 2014 година в Районен съд Попово има незаета 
щатна бройка административен ръководител, председател на 
районен съд Попово, тъй като мандата на досегашния председател 
е изтекъл и не е приключила процедурата по избор на нов. По 
отношение на работещите във ПРС районни съдии, държавен 
съдебен изпълнител и съдия по вписванията през изминалата 
година няма налагани дисциплинарни наказания.  

Целогодишно са работили съдиите Явор Томов, Маринела 
Стефанова, Поля Павлинова и Галена Дякова.Съдиите Стефанова 
и павлинова бяха повишени на място в по-горен ранг „съдия в ОС“ с 
решения по протокол №9/27.02.2014г. на ВСС. 

Съдебната администрация на Районен съд Попово се 
състои от съдебни служители от общата и специализираната 
администрация, която се ръководи и контролира от 
административния секретар. Към  01.01.2014 година Районен съд 
Попово осъществяваше своята дейност при численост на съдебната 
администрация по щат  19 съдебни служители, останал непроменен 
и към края на годината, в следния състав: административен 
секретар; системен администратор; главен счетоводител; главен 
специалист-статистик, той и касиер; четирима  секретар - 
протоколисти; трима деловодители; двама деловодители в СИС; 
архивар; деловодител-регистратура и бюро съдимост; призовкар; 
двама призовкар-чистачи; огняр, той и работник по поддръжката.  

 Не е налице основание за искане за увеличаване на щата 
на съдебните служители с нови щатни бройки, тъй като и наличните 
осигуряват доброто обслужване на гражданите и страните по 
делата. 

 
В Районен съд Омуртаг – до 30.04.2014г. са били 

утвърдени четири щатни броя места за магистрати, в т.ч. 
административен ръководител - председател и трима съдии. 
Налице са 1 щ. бр. за държавен съдебен изпълнител и 1 щ. бр. за 
съдия по вписванията.  

Считано от 01.05.2014 г. с Решение по протокол №12 от 
13.03.2014г. на основание чл.30, ал.1, т.3 във връзка с чл.194 от 
ЗСВ е съкратена 1 щатна бройка за длъжността „съдия“, в резултат 
на което числеността на магистратските длъжности е намалена на  
3, на които са работили съдиите Анета Петрова, Невяна Захариева 
и Станимир Кюлеров. Работили са: един държавен съдебен 
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изпълнител- Красимир Петков и един „съдия по вписванията“- 
Мариан Георгиев. 

През цялата 2014 г.се е запазила, утвърдената през 
2013г.щатна численост на съдебните служители, включваща 15 
щатни бройки.През отчетния период е проведена отестационна 
процедура на съдебните служители, получили оценка „1-отличен“ – 
13 броя от тях и едни сужител е получил оценка „3-добра“.  

Общия брой на служителите от районните съдилища на 
съдебен район Търговище по щат е 60 щатни бройки. Няма незаети 
щатни бройки за съдебни служители. 

 
 

ОБЩА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 
СЪДИЛИЩА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

 
От изложените данни в доклада за районните съдилища от 

съдебен район Търговище е видно, че спрямо предходните две 
години се е увеличило постъплението на делата с 355 бр., най-
вече на наказателните дела с 305 броя дела и в по-малка степен на 
гражданските с 50 броя дела. Спрямо предходната година е 
запазено съотношението между основните видове дела, като по-
голям дял запазват гражданските дела, въпреки по-голямото 
увеличение на наказателните дела. 

  
Средното месечно постъпление на дела по щат на един 

районен съдия от съдебния район на база 12 месеца е 26,1 при 21.6 
дела за 2013 година; 26.1 дела за 2012 година; 27.8 за 2011 година; 
т.е. увеличена е натовареността по постъпили дела за съдебния 
район. 

По съдилища постъплението през 2014 година  в сравнение с  
предходните години е както следва:  

ТРС – 27,9 дела при 21.6 за 2013 г.; 25.15 дела за 2012 г.; 
ПРС– 25,25 дела при 25.04 за 2013г.;29.77 дела за 2012 г. 
ОРС– 21,88 дела при 18.1 за 2013 г.; 24.79 дела за 2012 г. 

т.е. налице е увеличена натовареност на съдилищата при запазване 
на натовареността за ПРС. 

Запазена е бързината в четиригодишния период - В  
законоустановения тримесечен срок са били свършени 4688 броя 
граждански дела или 94%. 

 
 
Относителният дял на гражданските дела спрямо всички 

постъпили дела е – 64%. 
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От гражданските дела най-голям е процента на постъпилите 

през 2014 година дела по чл.чл.410 и 417 от ГПК,  следват ги 
гражданските дела по общия ред. Постъплението е запазено по 
останалите видове граждански дела. 

     
 Видно от данните за общо гражданските дела, от 
свършените  през 2014 година 3158  дела в районните съдилища 
от съдебен район Търговище  2927  дела са свършени в 3 месечен 
срок или 93% при 93% за 2013 година; 94% за 2012 година; 96% за 
2011 година; т.е. показателят бързина за съдебния район е запазен 
в четиригодишния период и е много добър.  

Отлагане на гражданските дела - от общо насрочени - 1568 
дела са отложени  354  дела или 22,57% при 22.99% за 2013 
година; 25.8% за 2012 година; 25% за предходната 2011 година;  

Като цяло показателят е запазен за съдебния район.     
Търговищки районен съд – отложени 20,78% 
Поповски районен съд – 33,24% 
Омуртагски районен съд – 14,73%.  

Най-добър е показателят на ОРС, следван от ТРС и ПРС.  
 
Отложени граждански дела, след първото по делото 

заседание.  
За съдебния район отложените граждански дела са 7,8% 

при 7.23% за 2013 година;  8.00% за 2012 година; 8.57% за 2011 
година; т.е. показателят се подобрява в четиригодишния период. 

 
     Съдилищата от окръга не успяват да свършат постъпилите  
граждански дела, тъй като в началото на 2014 година висящи са 
били 416 а в края - 453. Успели са да свършат повече от 
постъпилите дела само в Омуртагски районен съд. 
            
  

Относителният дял на наказателните дела спрямо всички 
постъпили е – 36% въпреки същественото увеличение на 
постъплението им в сравнение с предходната година. 
          От наказателните дела най-голям е процента на постъпилите 
през 2014 година ЧНДела,следват ги НАХДела и НОХДела. 
Постъплението е запазено по останалите видове граждански дела.    
 

От общо свършените през 2014 година 1824 наказателни 
дела в районните съдилища от съдебен район Търговище 1761 
дела са свършени в 3 месечен срок или 97%. В ТРС общо 
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свършените наказателни дела в 3-м.срок са свършени 99%, следва 
ги ПРС с 98% и ОРС с 84%. Запазена е бързината на разглеждане 
на всички наказателни дела и е много по-добра от тази само за НОХ 
и НЧХ дела. 

 
От общо свършените през 2014 година 511 НОХ и НЧХ дела 

в районните съдилища от съдебен район Търговище 469 дела са 
свършени в 3 месечен срок -  92 %. Запазена е бързината в 
четиригодишния период. 

НОХ и НЧХ дела в Търговищки районен съд в 3-месечен срок 
са свършени 98%, което е по- добър резултат от общия за съдебния 
район. Следва ги Поповския районен съд с 97% и Омуртагски 
районен съд със 75%. 

Съотношението на отложените към насрочените НОХ и НЧХ 
дела сочи, че в съдилищата от съдебния окръг през 2014 година са 
били отложени 23,27% от насрочените дела. Наблюдава се 
подобряване на този показател.  
         Най-малко наказателни дела са били отложени в Поповски 
районен съд – 16,94%, следвани от Търговищки районен съд – 
18,77% и Омуртагския районен съд – 32,74%.  

И трите съдилища са със значително подбрени показатели в 
сравнение с предходната година.  
 
              Данните за отложените само НОХ дела са много по-добри:  
8,09% за ТРС при 12.77% за 2013г. 28,76% за ОРС при 39.45% за 
2013 година и 14,40% за ПРС при 17.5% за 2103 година, което сочи 
значително подобрение спрямо предходната година и за трите 
съдилища. 
 
              Показателят останали несвършени  “висящи” НОХ и НЧХ 
дела бележи подобрение през целия четиригодишен период– 35 бр. 
в края на 2014г., при 47 бр.за 2013 г., 53 бр.за 2012 г.;48 бр.за 2011г.  
 
 

При наказателните дела, съдилищата успяват да свършат 
повече от постъпилите дела, тъй като висящите в началото на 
2014г. са 95 броя дела а в края на годината са 91 броя дела.  

ОРС и при наказателните дела е с най-добър такъв 
показател – 42 бр.дела в началото на периода и 28 бр.дела в края 
на периода.    
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КАЧЕСТВО НА РАБОТА: 
 

             По наказателни дела – 52,80% от присъдите и решенията на 
първоинстанционните съдилища се потвърждават;  21,34% се 
изменят;  20,22% се отменят и в 5,61% производството пред 
въззивната инстанция се прекратява. За съдебния район качеството 
на работа, макар и минимално е занижено. 
           С оглед горните резултати най-голям е процента на 
потвърдените присъди на Търговищки районен съд, следва го 
Омуртагския районен съд и най- малък на Поповския районен съд. 
Най-малко присъди се отменят по делата на Поповския районен 
съд, а най-много по делата на Омуртагския районен съд. 

 
По граждански дела  - 57,06% от решенията на районните 

съдилища по граждански дела се потвърждават от въззивната 
инстанция; 24,85% 29.36% се изменяват; 10,73% се отменят; в  
2,25% от случаите решенията са били обезсилени и в 5,08%  от 
делата, производството е било прекратено пред въззивната 
инстанция. Подобрено е като цяло качеството на работа на 
районните съдилища по граждански дела с изключение на 
минимално повишаване % на отменените актове от 8% на 11% . 
             Процентното съотношение на отменени, изменени, 
обезсилени  и потвърдени решения сочи като съд с най-малко 
отменени решения Търговищки районен съд, с най-много 
потвърдени решения - Поповския районен съд.Омуртагски районен 
съд има най-малко изменени съдени актове. 

 
По граждански дела  - от и срещу търговци – 62,06% от 

решенията на районните съдилища се потвърждават от въззивната 
инстанция, 10,3%  се отменят, в  3,44% от случаите решенията са 
били обезсилени, в  20,68% от случаите решенията са били 
изменени. Качеството е намалено. 

Процентното съотношение на потвърдени и отменени дела 
сочи като съд с най-много потвърдени ТРС, следван от ПРС и ОРС, 
най-много отменение ТРС-2 бр. дела, ПРС – 1 бр., ОРС няма 
отменени. Тези данни сочат за много добро качество на работа на 
отделните съдилища с оглед незначителния брой отменени дела.    
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

 
 
  В ОМУРТАГСКИЯ РАЙОНЕН СЪД стоящият от години 
проблем, изразяващ се в липса на подходяща сграда за РС – 
Омуртаг и достатъчно помещения за работещите, не е преодолян и 
през отчетения период. Понастоящем Районен съд – Омуртаг се 
помещава в част от триетажна масивна сграда на площ от около 
400 кв.м. Тази площ и обособените на нея помещения са крайно 
недостатъчни за нормалното функциониране на съдебната 
администрация и не позволява да се създадат условия за спокойна 
работа на съдиите. Наред с това РС – Омуртаг не е в състояние да 
подсигури помещения за съхраняване на документи и архив според 
законовите изисквания, каквито допълнително поставя и Закона за 
защита на класифицираната информация. Общият брой на 
помещенията е 12. От тях две по-големи са обособени като съдебни 
зали, двама районни съдии са в общ кабинет, друг кабинет е 
предназначен за районен съдия и държавен съдебен изпълнител. 
Същото положение е и при административния секретар и главния 
специалист – счетоводител. Системният администратор работи в 
едно помещение заедно двамата служители на СИС, а съдията по 
вписванията ползва една стая, в която е заедно със служителя към 
службата по вписванията. Архивните дела и документи на ОРС се 
съхраняват във влажно и малко по площ помещение, пригодено 
доколкото е възможно за тази цел, тъй като преди това е било 
тоалетно помещение на общинската администрация. При тези 
условия за голяма част от делата съществува риск от повреждане и 
унищожаване. Няма възможност за отделно съхраняване на 
архивите на СИС и Служба по вписванията и понастоящем те се 
намират в общо помещение с площ от около 4 кв. м., което 
представлява преградена част в края на коридора с прозорец на 
едната стена и преграда от дървен материал и стъкло. Същото е 
крайно неподходящо за съхраняване на изпълнителни и нотариални 
дела. Общият вход, ползван от работещите в съда и в Община 
Омуртаг затруднява изпълнението на функциите на съдебната 
охрана, тъй като поне 50% от влизащите в сградата посещават 
общинската администрация и за целта преминават през етажа на 
съда.  

Ето защо и през настоящия отчетен период липсата на 
самостоятелна сграда и недостигът на помещения продължават да 
бъдат съществен проблем пред работещите в РС – Омуртаг. 

Отново поставяме въпроса, че следва да се вземат спешни 
мерки от Министерство на правосъдието за осигуряване на съдебна 
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сграда за нуждите на Омуртагския районен съд, в който от години 
няма нормални условия за работа и съхраняване на делата. 

За да бъде предоставена пълна и изчерпателна 
информацията чрез електронните папки на делата е необходимо да 
бъде поддържан пълен архив на всички постъпващи на хартиен 
носител документи по делата. За целта е необходимо да бъде 
закупен високоскоростен скенер за документи с възможност за 
двустранно сканиране, което от своя страна позволява максимална 
производителност при работа. С помощта на скенера ще бъдат 
сканирани всички документи на хартиен носител при постъпването 
им в деловодството на съда и в последствие присъединявани в 
електронните папки на делата. 

Във връзка с направен анализ на състоянието на 
наличната компютърна, принтерна и копирна техника се стигна до 
извода, че е важно да се предприемат всички необходими мерки за 
закупуване или обновяване на част от хардуерното оборудване, тъй 
като в голямата си част то е амортизирано, а друга част от него е 
излязло от работа поради дефектиране на различни компоненти, 
замяната на които е невъзможно или е финансово неоправдано. 
Необходимо е част от компютърните системи и периферия, 
придобити преди 2008 година, да бъдат подменени с нови такива, 
тъй като същите са морално и технически остарели и не отговарят 
на нарасналите изисквания към хардуера от страна на използвания 
системен и приложен софтуер. 
 
  ПОПОВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД е изцяло сградно и 
технически обезпечен. Създадена е оптимално добра материално- 
битова обстановка за  нормална работа,  както на съдиите, 
държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията, които 
работят сами в кабинет, така и за съдебните служители, които са 
разпределени по служби.  В   една част от  сградата се намира и  
Районна прокуратура гр.Попово. 

 Съществуващата „стара” сграда, обаче се нуждае от 
обновяване и поддръжка. Необходимо е да се подмени дограмата, 
която е дървена и остаряла, с оглед на което е и неефективна.  
Необходимо е да  извършат строително-монтажни работи по 
фасадата на сградата, която се руши, както и в архива на съда, в 
което помещение избива влага. 

   Компютъризирани са всички служби и кабинети на 
магистрати. Компютърната мрежа е изградена изцяло и обхваща 
всички служби и магистрати, което съществено улеснява  дейността 
на съда. 
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Част от компютърните конфигурации в съда обаче са 
придобити преди 2006 г. (4 на брой),  друга част през  2007 г. (18 на 
брой)  и само 4 конфигурации са придобити през  2009г.  Предвид  
на това тази компютърна техника, която е  придобита преди 7-8 
години, е дефектирала, с изчерпан ресурс и нейното ремонтиране 
се явява  нецелесъобразно. Параметрите на някои от машините са 
недостатъчни за изискванията на новите програми, което води до 
срив в системата, забавяне на работата, възникване на грешки.  
Предвид на това, е необходимо част от съществуващите в съда 
компютърни конфигурации да бъдат подменени с по-нови, за да се 
подобри и улесни  съществено  работата на съда.  
 
  ТЪРГОВИЩКИЯ РАЙОНЕН СЪД  се помещава на първи 
и четвърти етаж в сградата на Съдебната палата и като цяло 
работните помещения задоволяват нуждите на съда. Единствения 
по-сериозен проблем е с помещението на служба „Деловодство”, 
което няма необходимите размери за нормална работа на 
съдебните служители и не може да се обособи информационен 
център за обслужване на гражданите. Като се имат предвид 
предстоящото преместване на службите към Агенцията по 
вписвания в самостоятелна сграда, ще има възможност за 
разрешаване на този проблем. През отчетния период няма 
отпускани средства от ВСС за закупуване на компютърни 
конфигурации и не е обновявана компютърната техниката, с която 
работят съдиите и съдебната администрация. Голяма част от 
компютърните конфигурации са в експлоатация вече повече от 
десет години, морално и технически са остарели  и подлежат на 
подмяна. Новите версии на програмните продукти изискват по – 
мощни компютри и нови операционни системи, като е наложително 
предприемането на поетапни мерки за обновяване на компютърната 
техника. 
 
  В ЗАКЛЮЧЕНИЕ  искам да изкажа благодарност на 
всички съдии и служители от Съдебен район Търговище за 
положените усилия и постигнатите много добри резултати, както и 
да изразя своята увереност, че с общи усилия в бъдеще ще ги 
направим още по- добри. 
 
 
м. Февруари 2014 година  АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ – 
гр. Търговище    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОКРЪЖЕН СЪД 
      ГР. ТЪРГОВИЩЕ:   


