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Отчетният доклад за дейността на Окръжен съд Търговище и Районните 
съдилища от Търговищкия съдебен окръг за 2008 година е изготвен в 
съответствие с новите изисквания на Висшия съдебен съвет по Протокол №2 
от 12.01.2009 г. от заседание на Комисията по правни въпроси. Публикуван е и 
в интернет страницата на ТОС в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 2 от 
Закона за съдебната власт и Решение по Протокол № 8/07г. на ВСС. Към 
доклада са изготвени и приложени отчети за дейността на съда през 2008 
година, съгласно новоутвърдените образци от ВСС. 
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ДВИЖЕНИЕ НА  ДЕЛАТА В ОКРЪЖНИЯ СЪД: 

 

 
 
1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 
 
През отчетната 2008 година в Търговищкия окръжен съд са 

постъпили ОБЩО 867 броя дела /при 1874 дела за 2007 година и 
1705 за 2006 година/, т.е.  със 1007 броя по-малко от 2007 година. 
Без фирмените дела постъплението е с  253 по-малко. 

 
От тях:  
 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА - 531 броя /при 1408 за 2007 година и 

1137 броя за 2006 година/, от които: първоинстанционни - 77, 
административни - 1; частни граждански - 30;  жалби за бавност - 1;  
въззивни - 266; ч.гр. втора инстанция - 69;  търговски -  41;  фирмени 
дела - 46. 

 Делата са с 877 броя по-малко от предходната година, 
което се дължи на намаления брой фирмени дела със 708, на 
граждански дела първа инстанция /както и на търговските дела 
поради промяната на подсъдността, съгласно чл. 104 т.4 от ГПК/,  
въззивни граждански дела, както и на АХ делата. 

 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА - 336 броя /при 466 за 2007 година и 

568 за 2006 година/, от които: първоинстанционни ОХ- 19; частни 
наказателни дела І инстанция 75; ЧНД разпити - 22;  въззивни 
наказателни дела - 132; частни наказателни дела ІІ инстанция - 88. 
Общия брой постъпили наказателни дела е със 130 по-малко, което 
се дължи на намалението на въззивните наказателни дела и 
липсата на касационни производства.  

Основна причина за намаляване на постъплението на 
делата е промяната на подсъдността по административните дела и 
НАХ делата към Административните съдилища, както и ограничения 
брой фирмени дела вследствие на законодателната промяна за 
преминаването на Търговски регистър към Агенцията по 
вписванията.  
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Графика 1 

 
 
 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИ И 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  В ПЕРИОДА 2006 – 2008 ГОДИНА В  ТЪРГОВИЩКИЯ 

ОКРЪЖЕН СЪД 

Видове Дела 
постъпили 

2006г. % от 
всички 

2007г. % от 
всички 

2008г. % от 
всички 

Наказателни – I 163 18.4% 127 12.5% 116 14.2% 

Наказателни – II 226 22.5% 277 27.3% 220 26.8% 

Общо 389 43.9% 404 39.9% 336 41.0% 

Граждански – I 136 15.3% 156 15.4% 148 18.0% 

Граждански – II 362 40.8% 453 44.7% 335 41.0% 

Общо 498 56.1% 609 60.1% 483 59.0% 

Общо-Нак. и Гражд. 887 100% 1013 100% 819 100% 

 
        Забележка: в таблицата не са включени АХ делата, фирмените дела и 

 жалбите за бавност. 
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Постъпили дела в ТОС през 2008г. по видове
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Посочените по-горе цифри сочат, че в 3 годишния период 
общия брой на основните видове дела-наказателни и граждански е 
намалял с 68 броя дела спрямо 2006 година. 

От тях наказателните дела  са с 53 по-малко, а граждански 
дела са с 15 по-малко в сравнение с 2006 година. 

 Общият извод, който може да се направи е, че като цяло се 
е запазил броя на основните видове дела, най-вече на 
наказателните втора инстанция и на гражданските дела, т.е. 
основната дейност на окръжния съд запазва устойчивост. 

Наред с това е запазено съотношението между основните 
видове дела. 

 
Графика 2 

 
 

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

съдия на база 12 месеца е:  
- по постъпили дела - 5.16 броя  
- по дела за разглеждане - 5.76 броя 
- по свършени дела - 5.20 броя  
 
Средно месечната натовареност по щат на един съдия, 

разглеждащ  НАКАЗАТЕЛНИ дела на база 12 месеца е : 
- по постъпили дела - 4. 00 броя  
- по дела за разглеждане - 4. 45 броя 
- по свършени дела - 4.15 броя  
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Средно месечната натовареност по щат на един съдия, 

разглеждащ ГРАЖДАНСКИ дела на база 12 месеца е : 
- по постъпили дела - 6. 32 броя  
- по дела за разглеждане - 7. 06 броя 
- по свършени дела - 6. 25 броя  
 
Следва да се има пред вид, че ДЕЙСТВИТЕЛНАТА 

НАТОВАРЕНОСТ на съдиите от Окръжен съд, съобразно 
отработените човекомесеци е: 

 
ОБЩО 
- по постъпили дела - 6.05 броя  
- по дела за разглеждане - 6.74 броя 
- по свършени дела - 6.09 броя  
 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
- по постъпили дела - 4.7 броя  
- по дела за разглеждане - 5. 23 броя 
- по свършени дела - 4.8 броя 
 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
- по постъпили дел а - 7. 38 броя 
- по дела за разглеждане - 8. 24 броя 
- по свършени дела - 7. 30 броя 
 
След изготвяне на доклада ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

изиска изготвянето на нова отчетна форма за действителната 
натовареност на съдиите. 

Отработените човекомесеци се изчисляват на база 12 
месеца за всеки съдия, от които се приспадат само 
продължителните отпуски по болест, майчинство и неплатени 
отпуски. Не се приспадат платения годишен отпуск и съдебната 
ваканция. 

При тези критерии действителната натовареност при 
попълнен щат и липса на посочените отпуски съвпада с 
натовареността по щат.  

Считам, че по този начин не се отчита правилно 
действителната натовареност.  Тя следва да се отчита на база 
отработени човекомесеци, както сме отчитали досега,  така както 
съм я посочил в следващите графики. 
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Графикa 3

 
Графика 3а 
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3.СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
 
През годината са свършени общо 874 броя дела при 1929 

броя за 2007 година. От тях 794 дела свършени с постановяване на 
акт по същество /при 1837 за 2007 година/ като 80 дела са  
прекратени. 

От общо свършените 874 броя дела средно месечно по щат 
на един съдия при база 12 месеца са свършвани по 5.20 броя при 
13.45 дела за предходния период по брой свършени дела. По съдии 
данните са посочени в Приложение 2. 

Като се имат пред вид посочените данни за 
средномесечното постъпление на делата /5.16/, делата за 
разглеждане /5.76/  и по свършени дела /5.20/ се налага ИЗВОДА, че 
съдиите от Търговищкия окръжен съд са свършили средно месечно 
повече от постъпилите дела, но следва да се положат усилия за 
повишаване на броя на разгледаните дела.  

 
 
 
4.СРОЧНОСТ 
 
От общо свършените през годината 874 броя дела в 

тримесечен срок са били свършени 808 дела или 92.4 % при 96% за 
2007 година, т.е. бързината е сравнително запазена  спрямо 2007 
година. 

 
От гражданските дела 90 % са свършени в 3 месечен срок 

при 90% за 2007 година, а от наказателните 97 % при 98% за 2007 
година, т.е. бързината е запазена при гражданските дела и е 
сравнително запазена при наказателните дела. 

От  наказателните общ характер дела   70 % са решени в 3 
месечен срок при 73% за предходната година, т.е. показателят е 
минимално влошен. Тава се дължи на останалите висящи 10 броя 
дела от предходния отчетен период, които са свършени през 
отчетната 2008 година. 

 От въззивните НОХ дела 97% са решени в  
законоустановения 3 месечен срок.  

От първоинстанционните граждански дела 63 % са решени 
в  законоустановения 3 месечен срок при 75 % за 2007 година. 
Показателят е влошен спрямо предходната година. 

От въззивните граждански дела 99 % са решени в 3 
месечен срок при 94 % за предходната година. Налице е 
подобряване на този показател.  
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Изложеното сочи на ОБЩО ЗАПАЗЕНА БЪРЗИНА при 

разглеждане на делата. Влошаване при първоинстанционните 
граждански и минимално влошаване при ВНОХ дела. 

Причина за понижения процент на разгледаните 
първоинстационни граждански дела в 3 месечен срок е влизането в 
сила на новия ГПК, с оглед заложените в кодекса процедури по 
размяна на книжа, изготвяне и връчване на страните на писмен 
проект за доклад по делото, изискващ технологично време извън 
този срок. 

Графика 4 

 
 
5. ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА 
 
Продължава и тенденцията на намаляване процента за 

отлагане на наказателните общ характер дела - 43.4 %  при 48% за 
2007 година и 50.7% за 2006 година. 

Отлагането на делата е било по обективни причини, с оглед 
правото на защита на подсъдимия или необходимостта от събиране 
на нови доказателства, извод, който сме направили и в предходния 
отчетен доклад. 

Само 5.5 % от насрочените ВНОХ дела се отлагат, 
показателят е подобрен спрямо предходния отчетен период, когато 
е бил 6.9 %. 
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От първоинстанционните граждански дела, след първото по 
делото заседание се отлагат  9.9 %. Показателят е значително 
подобрен  - през  2007 година е бил 20.8%. 

Подобрен е значително процента на отложените  въззивни 
граждански дела - 9.2 %. при 12.8 % за 2007 година и 24% за 2006 
година. 

 
Изложеното сочи, че е ПОДОБРЕН показателя- отлагане на 

делата, както на наказателни дела, така и на гражданските. 
 

Графика 5 

 
 
6. НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 
Към края на 2008 година са останали несвършени /висящи/ 

общо 93 броя дела при 100 дела за предходния период, от които 68  
граждански дела и 25 наказателни дела.  

 
При 29 броя НОХД за разглеждане са останали 

несвършени само 2 дела, т.е. налице е значително подобряване на 
този показател спрямо 2007 година, когато са били 10 броя. 
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АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ ДЕЛА 
 
 
І.  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ   ПРОИЗВОДСТВА                      
 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА І инстанция: 
 
1. Брой дела за разглеждане през 2008 година - 129, от 

които: 
  - новообразувани - 116. 
  - несвършени към 1.І.2008 година - 13. 
 
 2.Брой свършени дела - 121 бр., от които: 
  - в срок до 3 месеца - 113 или 93.4 % при 92 % за 2007 

година и 94% за 2006 година, т.е. показателят е запазен, като е 
подобрен спрямо предходната година. 

                      
Несвършени - 8 броя или 6 % спрямо делата за 

разглеждане при 9 % за 2007година и 8 % за 2006 година, т.е. 
показателят е подобрен. 

От общо несвършените 8 броя дела, 6 са образувани след 
15.12.2008 година и разглеждането им в отчетния период е 
невъзможно. От тези дела  3  въззивни НОХД и 4 ЧНД са 
приключили с решения през м.януари 2009 година.  

                     
2.1. Брой на решените дела по същество - 118, от които 26 

НОХД /от тях: 6 със споразумение по чл. 382 от НПК/,  70  частни 
наказателни І инстанция и 22 разпити.  

 2.2.Брой на прекратените дела - 1 НОХД върнато за 
доразследване на прокуратурата и 2 ЧНД по други причини.  

3.Брой на решените НОХ дела по същество с произнасяне 
на присъда - 19, в това число „Престъпления против личността” - 2; 
„Престъпления против собствеността”- 1; „Престъпления против 
финансовата, данъчна и осигурителна системи” - 2; „Престъпления 
против дейността на държавни органи и ОО” - 3; „Общоопасни 
престъпления” - 11 броя. 

4.Брой обжалвани и протестирани дела - 13 НОХД и 16 
ЧНД. 
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КАЧЕСТВО  НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
 
 
През 2008 година от въззивната инстанция са постановени 

съдебни актове по обжалвани присъди, както следва: 
- по 9 дела присъдите са били потвърдени; 
- по 2 дела присъдата е била изменена; 
- по 1 дело присъдата е отменена и делото е върнато на 

Търговищката окръжна прокуратура за доразследване /НОХД 
336/2003 година/. 

- по 1 дело /НАХД/ решението е отменено и същото е 
върнато за ново разглеждане. Причина за отмяната е липса на 
анализ на доказателствата, равнозначно на липсата на мотиви. 

 
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. 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.  

 
ПРЕДЛАГАМ показателя качество и отменени съдебни 

актове да се определя за по-дълъг период за по-голяма точност.  
 
5.Средна натовареност по наказателни дела: 

първоинстанционните наказателни дела са 13.4 % от постъпилите 
дела; 13.4 % от всички дела за разглеждане и 13.8 % от общо 
свършените дела. За 2007 година съотношението е било 7 % от 
постъпилите, 7% от делата за разглеждане и 7% от свършените 
дела и за 2006 година е било -11 % от постъпилите, 11% от делата 
за разглеждане и 11% от свършените дела. Увеличението на 
относителния дял на наказателните първа инстанция дела се дължи 
на силно намалелия общ брой дела в това число на фирмените 
дела и липсата на административни дела . 

                     
 Тежестта на видове разпределени и решени дела е 

еднаква за всички съдии, тъй като се разпределят на принципа на 
случайния подбор чрез програмен продукт. 
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6. Структура на наказаната престъпност: 
                      
 Видове и брой по глави от НК - с присъди по решените 19  

НОХдела  са били признати за виновни и са наложени наказания на 
31 броя лица, оправдани са - 2 лица. В това число по гл. ІІ 
„Престъпления против личността” - 2 осъдени лица; по гл.V 
„Престъпления против собствеността”- 2 осъдени лица /от тях един 
със споразумение по чл. 381 - 384 от НПК /; по гл. VІІ „Престъпления 
против финансовата, данъчна и осигурителна системи” - осъдени 3 
лица; по гл. VІІІ „Престъпления против дейността на държавни 
органи и ОО”- осъдени 3 лица, оправдани 2 лица; по гл. ХІ 
„Общоопасни престъпления” -  осъдени 21 лица /от тях 8 със 
споразумение по чл. 381 - 384 от НПК/. 

                   
 ДЕЛА със значим обществен интерес не са постъпвали 

и не са разглеждани през 2008 година. 
 
 6.1. Относителен дял на осъдителните присъди спрямо 

внесените прокурорски актове по видове престъпления: 
по гл. ІІ „Престъпления против личността”, по гл.V 

„Престъпления против собствеността”, по гл. VІІ „Престъпления 
против финансовата, данъчна и осигурителна системи”  на 100 % са 
били осъдени лицата; 

по гл. VІІІ „Престъпления против дейността на държавни 
органи и ОО” - при 5 съдени лица са били оправдани двама. 

От всичко съдените 37 лица са били оправдани 2 лица или 
5.4%. 

                    
  6.2. Наказана престъпност: От общия брой разгледани 27 

дела с постановена присъда  са били осъдени 31 лица и 2 лица са 
били оправдани. 

    
7. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди 

- налице е минимален брой на оправдани лица спрямо общо 
осъдените.   

Причина - липса на доказателства. 
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА І инстанция: 
 
1. Брой дела за разглеждане  – 230, от които: 
 - новообразувани - 195 и 
 - несвършени към 01.01.2008 година - 35 бр. 
 
 2. Брой свършени дела - 194, от които: 
  - в срок до 3 месеца- 143 или 74 % при 75 % за 2007 

година и 79% за 2006 година, т.е. показателят е запазен. 
Брой несвършени - 36 или 15.6 % спрямо делата за 

разглеждане при 18 % за 2007 година и 21 % за 2006 година, т.е. 
показателят е подобрен. 

 
    2.1. Брой на решените дела по същество - 158.  
    2.2. Брой на прекратените дела - 36, от които 2 по 

споразумение и 34 по други причини.  
     3. Видове на решените дела по същество - 157 броя, от 

които 23 искове по СК, 21 облигационни иска, 3 по несъстоятелност, 
29 дела по ТЗ, 35 други  дела и 46 фирмени дела. 

 
към граждански І инстанция  са включени:  
 
ТЪРГОВСКИ ДЕЛА - 41 броя постъпили, 15 броя 

несвършени в началото на отчетния период; 56 броя за 
разглеждане, 46 броя свършени, от които 28 броя или 61 % в 
тримесечен срок. По 32 броя дела съдът се е произнесъл с акт по 
същество, а 14 дела са прекратени; 

 ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР - 1 бр. 
несвършено, 1 брой новообразувано, свършени 1 брой в 3 месечен 
срок и  2 броя с акт по същество; 

 ФИРМЕНИ ДЕЛА - 46 броя, свършени в 3 месечен срок с 
акт по същество. 

Следва да се има предвид, че през 2008 година са били 
произнесени и решения за промени по 42 фирмени дела. 

Произнесени са 12 броя решения по делата за 
несъстоятелност. 

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. 

 
 



С т р а н и ц а  | 15 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ОКРЪЖЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ  2008 

 

 4. ОБЖАЛВАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА І инстанция – 
Общо 17бр., от тях 9 гр.д. І /от които са били потвърдени 3 броя/ и 6 
ч.гр.д. /от които са били потвърдени 2 броя/. Останалите  дела не са 
върнати от горните инстанции. 

  През 2008 година са върнати от ВКС 11 отменени решения 
по дела, разгледани и обжалвани в предходен отчетен период.                    

 
5. ОБЖАЛВАНИ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 
 
От образуваните през 2008 година търговски дела, 

приключили с постановено през 2008 година решение са обжалвани 
4 броя дела. Две от тях са потвърдени. За другите няма резултат. 

 
От разгледаните в предходния отчетен период са се 

върнали общо 20 дела, от които: 
- потвърдени - 11 дела; 
- изменени - 6 дела, от които 5 поради необоснованост и 1  

поради представяне на нови доказателства пред въззивната 
инстанция; 

- отменено изцяло - 1 дело, поради необоснованост. 
 
По две от делата производството е било прекратено пред 

възззивната инстанция поради оттегляне на жалбите. 
 
 
 
    
6. Средна НАТОВАРЕНОСТ по граждански дела:  
 
Първоинстанционните граждански дела са  22.5 % от 

постъпилите дела; 23.8 % от всички дела за разглеждане и 22.2 % 
от общо свършените дела.  За 2007 година съотношението е било 
8% от постъпилите, 9.5% от делата за разглеждане и 8% от 
свършените дела, а за 2006 година е било - 8 % от постъпилите, 9 % 
от делата за разглеждане и 8 % от свършените дела. Увеличението 
на относителния дял на граждански първа инстанция дела се дължи 
на силно намалелия общ брой дела в това число на фирмените 
дела и липсата на административни дела . 
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ІІ.  ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ІІ инстанция: 
 
 1. Брой дела за разглеждане - 245, от които:  
  - новообразувани - 220; 
  -  несвършени към 01.01.2008 година - 25. 
                                                    
 2. Брой свършени  дела - 228, от които: 
  - в срок до 3 месеца - 224 или 98.3 % при 100 % за 2007 

година и 100 % за 2006 година, т.е. показателят е запазен. 
 
Несвършени - 17 броя или 7 % спрямо делата за 

разглеждане при 8% за 2007 и 13% за 2006 г т.е. показателят 
продължава да се подобрява, броя на висящите дела е намалял. 

3.   Брой на решените дела по същество - 218,  както и 10 
прекратени. 

4. Брой отменителни - 42, изменителни - 33, потвърдителни 
решения - 141. Показателите сочат на висок брой на потвърдени 
съдебни актове на районните съдилища.  

   
 
ПРИЧИНИ за отмяна на първоинстанционните актове по 

ВНОХ дела: неправилно приложение на чл.78а от НК при чл. 343б, 
ал. 1 от НК, след ТР № 2 от 27.11.2007 година на ВКС досежно 
„пияно състояне” – 2 броя; неразясняване правата на пострадалия 
от съда /чл. 274, ал. 2 от НПК/ 1 брой; отменени и върнати на 
Районна прокуратура- 5 броя, поради противоречие между 
обстоятелствената част и диспозитива на Обвинителния акт; липса 
на мотиви - 1 брой; противоречие между мотиви и диспозитив на 
присъдата - 1 брой; постановяване на нова осъдителна присъда - 1 
брой. По ВНЧХ дела - отменени 2 броя поради противоречие между 
мотиви и диспозитив; поради допуснати съществени процесуални 
нарушение.  

      
5.Брой обжалвани и протестирани въззивни дела - 1  

отменено и върнато за ново разглеждане от ВКС. Причини-
неправилна оценка на доказателствения материал. 
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6. Средна натовареност по въззивни наказателни дела: 

25.4 % от постъпилите дела; 25.3 % всички дела за разглеждане и 
26.08 % от общо свършените дела. За 2007 година съотношението е 
било 15 % от постъпилите, 15% от делата за разглеждане и 15% от 
свършените дела и за 2006 година е било - 13 % от постъпилите, 
14% от делата за разглеждане и 13% от свършените дела.  

Увеличението на относителния дял на наказателните дела 
ІІ инстанция се дължи на силно намалелия общ брой дела в това 
число на фирмените дела и липсата на административни дела. 

                      
    
7. Тежестта на видове разпределени и решени дела е 

еднаква за всички съдии, тъй като се разпределят на принципа на 
случайния подбор чрез програмен продукт. 
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 ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ІІ инстанция: 
 
 1. Брой дела за разглеждане - 363, от които: 
  - новообразувани 336;  
  - несвършени към 01.01.2008 година - 27. 
                                                    
  2. Брой свършени дела - 331, от които 
  - в срок до 3 месеца - 328 или 99% при 96% за 2007 година 

и 100% за 2006 година, т.е. показателят е подобрен спрямо 
предходната година. 

 Несвършени - 32 броя или 8.8% спрямо делата за 
разглеждане при 5% за 2007 и 10% за 2006 г т.е. показателят е 
запазен в 3 годишния период, но е влошен спрямо предходната 
година. 

    3. Брой на решените дела по същество – 300, от които 
237 въззивни граждански; 62 частни граждански дела ІІ инстанция и 
1 жалба за бавност. По 31 дела производството е прекратено.                       
    

    4. Резултати по решения, постановени по обжалвани 
граждански дела на районните съдилища от Окръжен съд - по 59 от 
делата решенията са били отменени с постановяване на ново 
решение, по 21 от делата решенията са били обезсилени; брой 
изменителни - 49, брой потвърдителни решения - 108. Данните 
сочат на висок процент на потвърждаване на решенията на 
първоинстанционните съдилища.  

      Основни причини за отмяна на решенията са : 
посочване на нови доказателства пред въззивната инстанция, 
нарушения на материалния закон и процесуални нарушения. 

 
 5. Брой обжалвани и протестирани въззивни 

производства - 80, от които 9 са оставени в сила,  а по 30 дела не  е 
допуснато касационно обжалване. По останалите няма резултати. 

  
6. Средна натовареност по въззивни граждански дела: 

38.80% от постъпилите дела; 37.5% от всички дела за разглеждане 
и 37.9 % от общо свършените дела. За 2007 година съотношението 
е било 24% от постъпилите, 24% от делата за разглеждане и 24% от 
свършените дела и за 2006 година е било - 21% от постъпилите, 
21% от делата за разглеждане и 21% от свършените дела. 
Увеличението на относителния дял на гражданските ІІ инстанция 
дела се дължи на силно намалелия общ брой дела в това число на 
фирмените дела и липсата на административни дела . 
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КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
 
1. Брой на работещите в окръжния съд съдии:  
 
През 2008 година по щат в Търговищкия окръжен съд са 

работили 13 СЪДИИ и един МЛАДШИ СЪДИЯ. От  04.03.2008 
година до 04.09.2008 година младши съдията Антонова бе 
командирована на основание чл. 81, ал. 1 от ЗСВ в Районен съд гр. 
Търговище по заместване на свободната длъжност „районен съдия”. 

 
Съдът се ръководи от ПРЕДСЕДАТЕЛ - Тихомир Петков и 

от трима ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ - Силвия Петрова, Мариана 
Иванова и Десислава Сапунджиева. 

 
Дейността е разпределена в три отделения - 

“ГРАЖДАНСКО”, “ТЪРГОВСКО” и “НАКАЗАТЕЛНО”, които се 
ръководят от зам. председателите.  

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

администрацията на Търговищки Окръжен Съд се състои от 26 
съдебни служители: съдебен администратор, административен 
секретар, 8 служители в общата и 16 в специализираната 
администрация. Няма незаети щатни бройки, като всички назначени 
служители отговарят на изискванията на Единния класификатор. 

В работата си проявяват старание, усвояват новите 
технически средства. Част от тях участваха в курсове за 
подобряване на квалификацията си, което ще продължи и през 
настоящата 2009 година, съгласно утвърден учебен план. 

 
От началото на годината са назначени трима служители с 

постоянни трудови договори. През периода на най-голяма 
натовареност на фирмено отделение във връзка с 
пререгистрацията на фирмите в търговския регистър, бяха 
сключени граждански договори с две външни лица за определен 
обем работа. 
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3. Предложения за промени в щата: 
 
Нямам предложения за промени в щата по отношение на 

съдиите. 
По отношение на съдебните служители считам, че е 

необходимо увеличение на щата. Съотношението и към 2008 година 
не отговаря на норматива, определен от Висшия съдебен съвет.  

Все още не е  отпуснат щат за „служител по сигурността на 
информацията” и „служител по регистрация на класифицираната 
информация”, съгласно изискванията на новия Правилник за 
администрацията в районните, окръжните, административните, 
военните и апелативните съдилища. Необходим е и „съдебен 
статистик”. 

 
 
 ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА 

на районните и окръжния съд – 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 2008 година СЪДИИТЕ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД 

гр.Търговище са посетили следните  С Е М И Н А Р И, организирани 
от НИП :  

1.Основи на европейското право. 
2.Съдебна практика на съда на ЕО. Преюдициално 

заключение. 
3.Права на човека.Чл.5 и чл.6 /наказателни аспекти/ на 

ЕКПЧ. 
4.Съдебно сътрудничество по наказателни дела. 

Европейска заповед за арест. 
5.Съдебно сътрудничество по граждански дела. 
6.Права на човека- чл.6 /гражданскоправни аспекти/ от 

ЕКПЧ. 
7.Право на интелектуална собственост. 
8.Права на човека – чл.9,10 и 11 от ЕКПЧ. Гаранции за 

правото на свобода на придвижването.  
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9.Права на човека. Гаранции за защита правото на 
собственост. 

10.Права на човека. Гаранции за правото на личен и 
семеен живот. Гаранции за защита от дискриминация. 

11.Професионална етика и антикорупция. 
12.Обучение по новия ГПК. 
13.Защита на класифицирана информация. 
14.Несъстоятелност. 
15.Финансови престъпления.  
16.Отнемане на имущество, придобито от престъпна 

дейност.  
17.Пробация.  
18.Проблеми на особените залози. 
19.Съдебна делба.   
20.Вписвания в търговския регистър. Обжалване. 
21.Счетоводство и практическото му приложение в 

съдопроизводството.  
22.Вещно право. 
23.Корпоративно управление на ценни книжа. 
24.Арбитраж и медиация. 
25.Съдебно изпълнение. 
26.Търговски регистър и търговска регистрация. 
27.Възпиращият ефект на съдебните решения в БОП и 

корупцията. 
28.Актуални въпроси на вещното право. 
29.Ролята на Евроджъст в борбата с транснационалната 

организирана престъпност. 
30.Правото на ЕС и съвременния български 

конституционализъм. 
31.Способи за извънсъдебно решаване на търговски 

спорове - арбитраж и медиация. 
32.Законодателни, институционални и практически 

измерения на пробацията. 
33.Актуални въпроси на съдебното изпълнение. 
34.Гаранции за правото на личен и семеен живот. 
35.Компютърна престъпност, пране на пари и отнемане на 

незаконно придобито имущество и печалби. 
36.Сигурност на магистрата. 
37.Партньори в борбата срещу дискриминацията. 
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УЧАСТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТИ ОТ ТОС В СЕМИНАРИ НА НИП: 
 
 
1. Начално обучение на съдебни служители - първи модул. 
2. Начално обучение на съдебни служители - втори модул. 
3. Процесът на призоваване. 
 
 
През 2007 година в НИП стартира Програмата за 

регионално обучение по съдебни райони, със съдействието на 
Инициативата за укрепване на съдебната система на 
Американската агенция за международно развитие. В рамките на 
програмата за 2008 година участва и Окръжен съд – Търговище, 
като през ноември 2008 година организира регионален семинар на 
тема „Основни положения в новия ГПК” с лектор – съдията 
Красимир Влахов. Бяха поканени и участваха съдии от 
Административен съд - Търговище. Лекцията на съдия Влахов беше 
записана на звуков носител и възпроизведена в текстов формат. 

Търговищкият окръжен съд участва пред НИП и е одобрен 
за нов семинар по Програмата за регионално обучение през 2009 
година. През м. октомври 2009 години е предвиден семинар на тема  
„Практически проблеми в областта на българското процесуално 
право” като този път са предвидени два модула – проблеми в 
областта на прилагането на НПК и проблеми в областта на 
прилагането на ГПК. Семинарите допринасят не само за 
повишаване квалификацията на магистратите, но и за уеднаквяване 
на съдебната практика в Търговищкия съдебен район при 
прилагането на процесуалните правила. 

 
Самостоятелно сме организирали и провели семинар на  

тема:”Дискусия по новия ГПК”. 
 
На основание Заповед № 114 от 11.11.2008 година на 

Председателя на ТОС бяха извършени проверки на дейността на 
районните съдилища от Съдебен окръг гр.Търговище по 
образуването, движението и приключването на делата/граждански и 
наказателни/; спазване на сроковете за изготвяне на съдебните 
актове за периода 01.01.2007 г. До 31.10.2008 година. Проверките 
бяха извършени от Председателя и тримата зам.председатели. За 
резултатите от проверките бяха изготвени информации и дадени 
препоръки на съдилищата за подобряване на работата им. Общият 
извод е, че като цяло са спазени препоръките от предходната 
проверка, дейността е подобрена. 
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С АКТ изх.№ 2051 от 26.09.2008 година на Инспектората 

към Висшия съдебен съвет бе препоръчано да се извърши проверка 
относно въвеждането и прилагането на програмата за 
разпределението на делата и преписките в Районен съд гр. 
Търговище съобразно разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ за периода от 
въвеждането й до момента на извършване на проверката. На 
основание Заповед № 107 от 02.10.2008 година на Председателя на 
ТОС бе извършена проверка, доклада за която бе изпратен на 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.  

При извършване на проверките за дейността на другите две 
районни съдилища Попово и Омуртаг също бе проверено 
въвеждането и прилагането на програмата за разпределението на 
делата. 

Бяха дадени указания за отстраняване на допусканите 
пропуски. 

 
На основание Заповед № 350/11.11.2008 година на 

Председателя на Апелативен съд гр. 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. Резултатите са положителни. Изпълнили сме 
указанията, дадени при предходната ревизия.  

 
В изпълнение на Решение  по Протокол № 50 от 03.12.2008 

година на Висшия съдебен съвет съм организирал провеждането на 
окръжно ниво на съвместни заседания на съд, прокуратура и 
органите на досъдебното производство за анализиране причините 
за прекратяване и връщане на делата от съдебната фаза, 
обсъждане на противоречива съдебна практика и други проблеми, 
свързани с прилагането на закона. 
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СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
Сграда, оборудване, проблеми: 
 
Търговищкият окръжен и Търговищкият районен съд 

продължават да ползват предоставената с решение № 47 от 
05.02.1999 година на Министерския съвет част от недвижим имот-
публична държавна собственост. Създадени са условия за работа 
на всички магистрати и служители. 

В „Съдебна палата” Търговище се намират и 
Административен съд, Районен съд, Окръжна и Районна 
прокуратури. 

Управлението и стопанисването на сградата на „Съдебна 
палата” е възложено от МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО на 
председателя на Окръжен съд гр. Търговище. Дейностите се 
изпълняват от „управител съдебни сгради”.  

 
През годината са проведени две охранителни обследвания 

на сградата, като резултатите са отразени в съответната 
документация. Извършено е преразпределение на помещения за 
настаняване на служители от Търговски регистър и обособяване на 
гише за обслужващата ги банка. 

Преустроено и ремонтирано е помещение за 
класифицирана информация, като същото е оборудвано според 
изискванията на ЗЗКИ. Извършен е основен ремонт на санитарните 
възли за магистрати и служители. 

Оборудвано бе „помещение за задържани лица” към 
съдебните зали. 

Периодично  се извършва 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, за 
което нееднократно сме информирали и търсили съдействие от 
Администрацията на ВСС. 

Ето защо отново поставям въпроса, че следва да се 
предвидят средства за цялостно подменяне на отоплителната 
инсталацията, тъй като същата е остаряла. Тръбите са корозирали 
на места и съществува опасност от течове; намалява се 
ефективността на системата поради запушвания. 

Разнасянето на делата по четириетажната сграда на съда 
затруднява значително съдебните служители. Въпреки изградената 
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рампа за инвалиди и осигурен достъп до залите на първи етаж, 
придвижването до по-горните етажи е невъзможно. Ето защо е 
необходимо да се предвидят средства за възстановяване на 
съществуващия асансьор или изграждането на нов. 

 
Техническо оборудване: 
 
В Търговищкия окръжен съд на базата на сключен договор 

с “ИО” АД гр. Търговище от 1999 година е изградена компютърна 
мрежа и въведена програма “Съдебно деловодство”, а през 2001 
година бе въведена програмата и във “Фирмено отделение”. И 
двете програми работят успешно. На магнитен носител се въвеждат 
при постъпването им всички дела, включително фирмените и се 
архивират на CD. През 2008 година програмния продукт бе 
актуализиран съобразно новите изисквания на ВСС и промените в 
законодателството. От 2004 годината бе изградена такава мрежа и 
в ПРС и ОРС и въведен програмния продукт “Съдебно 
деловодство”. Всички работни места са оборудвани с компютри, но 
не всички от тях са достатъчно ефективни за работа. Всички съдии 
разполагат с програмен продукт “Апис 6” и „Сиела 4.0”.  

 
Дейностите се изпълняват от „системен администратор”, 

който текущо инсталира, актуализира и поддържа софтуера за 
управление на делата, правно-информационните системи и 
останалите програмни продукти, необходими за пряката работа на 
магистрати и служители. Същият участва пряко при изготвяне на 
статистическите форми и всички необходими справки и отчети. 
Консултира при закупуване и инсталира компютърна и офис 
техника. 

 
През годината са закупени и инсталирани 7 принтера за 

магистратите, 1 мрежов принтер в деловодството и 
мултифункционална копирмашина. Инсталиран е и нов сървър за 
деловодната програма, за който скоро очакваме лиценз. Така става 
възможно разделянето на информационните масиви на ТОС и ТРС, 
които до момента са на една машина. 

 
Положителна тенденция е и подобряването на работата на 

софтуера за управление на делата, след многобройни консултации 
с разработчиците. Намалена е възможността за технически грешки, 
а връзките между модулите и разширените възможности за справки 
подобряват качеството на работата. 
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В две от залите на ТОС са инсталирани и работят 
компютризирани системи за звукозапис по време на заседанията, 
като по този начин се свежда до минимум вероятността за пропуски 
в протоколите. 

 
От м.март функционира и интернет - страница на съда   

http://www.justicetg.org, където в определените срокове се 
публикуват насрочените и свършени дела. 

 
Случайното разпределение на делата е осигурено 

технически чрез програмния продукт на Висшия съдебен съвет. 
Съответния зам.председател въвежда видовете дела в програмата 
за определяне на докладчик, след вписването им в регистъра.  
  

http://www.justicetg.org/
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ОБЩИ ИЗВОДИ 
 
Възоснова на направените констатации могат да се 

обобщят следните тенденции в дейността на Окръжен съд: 
Намаляване на постъплението на делата с промяната на 

подсъдността по административните дела и НАХ делата към 
Административните съдилища, както и ограничения брой фирмени 
дела вследствие на законодателната промяна за преминаването на 
Търговски регистър към Агенцията по вписванията.  

Като цяло се е запазил броя на основните видове дела, 
най-вече на наказателните втора инстанция и на гражданските 
дела, т.е. основната дейност на окръжния съд запазва устойчивост. 
Наред с това е запазено съотношението между основните видове 
дела. 

Съдиите от Търговищкия окръжен съд са свършили средно 
месечно повече от постъпилите дела, но следва да се положат 
усилия за повишаване на броя на разгледаните дела с цел 
намаляване на несвършените „висящите” дела.  

Подобрен е показателя отлагане на делата, както на 
наказателните дела, така и на гражданските. 

Запазена е бързината при разглеждане на делата. 
Налице е значително подобряване на показателя 

несвършени НОХДела спрямо 2007 година. 
Запазено е качеството на работа. 
Подобрена е квалификацията на магистратите и съдебните 

служители. 
 
Запълнен е щата по отношение на съдиите. 
В края на 2008 година бяха назначени съдебни заседатели 

към Окръжен съд Търговище с начало на мандат- 01.01.2009 
година. 

По отношение на съдебните служители е необходимо 
увеличение на щата със „служител по сигурността на 
информацията” и „служител по регистрация на класифицираната 
информация”, съгласно изискванията на новия Правилник за 
администрацията в районните, окръжните, административните, 
военните и апелативните съдилища, както и „съдебен статистик”..  

От м.март функционира и интернет - страница на съда   
http://www.justicetg.org, където в определените срокове се 
публикуват насрочените и свършени дела. 

 
 

http://www.justicetg.org/
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Случайното разпределение на делата е осигурено 
технически чрез програмния продукт на Висшия съдебен съвет. 

Съответния зам.председател въвежда видовете дела в 
програмата за определяне на докладчик, след вписването им в 
регистъра.  

Подобрени са сградния фонд и техническата обезпеченост. 
Основният проблем в тази сфера от дейности от години е 

изключително лошото състояние на отоплителната система и 
липсата на асансьор. Разнасянето на делата по четириетажната 
сграда на съда затруднява значително съдебните служители. 
Въпреки изградената рампа за инвалиди и осигурен достъп до 
залите на първия етаж, придвижването до по-горните етажи е 
невъзможно. 
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ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 
СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ ОКРЪГ 

 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 
 
 
БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА 
 
 
 През отчетната 2008 година в районните съдилища от 

Търговищкия съдебен окръг са постъпили ОБЩО 3935 броя дела 
/при 5210 дела за 2007 година и 5807 за 2006 година и 5503 дела за 
2005 година/, от които: 

 
ГРАЖДАНСКИ - 2225  броя при 3294 броя за 2007 година и 

3824 броя за 2006 година.   
НАКАЗАТЕЛНИ - 1710 броя при 1916 броя за 2007 година и 

1983 броя за 2006 година.  
 

Графика 6 

 

56%44%

Постъпили дела в районните съдилища по 
видове

Граждански дела

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

Явно е, че е налице промяна в постъплението на делата 
към намаление, най-вече на гражданските дела с 1069 и в по-
малка степен на наказателните дела с 206 броя.  

 
Средното месечно постъпление по щат на един съдия на 

база 12 месеца е  17.25 при 21.71 дела за 2007 година и 24.2 дела 
за 2006 година, т.е. намалено е постъплението по този показател. 

 
По съдилища постъплението през 2008 г. в сравнение с 

2007 година е както следва: ТРС - 19.14 при 27.5 за 2007 година; 
ПРС - 16.4 при 17 дела за 2007 година, и за ОРС - 13.6 при 14.7 
дела за 2007 година. 

 
Постъпление по отделните видове граждански дела. 
Общо постъпили -  2225 броя граждански дела, от които: 
- граждански дела по общия ред 1165 броя 
- производства по чл. 310 от ГПК  67 броя 
- административни 18 броя 
- частни граждански 192 броя 
- дела по чл. 410 и 417 б. „в-з” от ГПК 773 броя. 
-  

Графика 7 
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Постъпили граждански дела по видове в районните 
съдилища през 2008г.

Дела по чл. 410 и 417 ГПК Частни граждански дела Административен Характер

чл. 310 Граждански дела 
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Постъпление по отделните видове наказателни дела. 
Общо постъпили -  1710 броя наказателни дела, от които: 
- НОХД  543 броя 
- НЧХД  53 броя 
- Дела по 78а от НК  125 броя 
- ЧНД  350 броя 
- Разпити  267 броя 
- АНХД  372 броя. 

 
Графика 8 

 
 

БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА 
 
От общия брой на делата за разглеждане в районните 

съдилища от Търговищкия съдебен окръг - 4393 са били свършени 
3911 дела, от които: 3249 дела с произнасяне на акт по същество и 
662 броя прекратени. Останали са несвършени 482 дела при 458 
дела за 2007 година - с 24 дела повече. Показателят е 
сравнително запазен.  

22%

32%

3%

20%

7%

16%

Постъпили наказателни дела в районните съдилища по 
видове през 2008г

НАХД НОХД НЧХД ЧНД 78а ЧНД разпити
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В  законоустановения тримесечен срок са били решени 86% 
от делата при 87% от делата за 2007година и 88% за 2006 година, 
т.е. сравнително е запазена  бързината в сравнение с предходния 
период. Най-голяма бързина са показали ТРС - 90%, следвани от 
ОРС - 82% и ПРС с 81%. 

Графика 9 

 
 
Средномесечната натовареност на дела за разглеждане 

ПО ЩАТ е била 19.27 при 24.39 за 2007 година и 26.92 дела /2006 
година/, от които са свършвани 17.15 при 22.48 и 24.24 броя дела 
/2006 година/. 

Сравнението между средномесечно постъпление по щат на 
един съдия  /17.25 дела/, натовареност по дела за разглеждане 
/19.27/ и натовареност по свършени дела /17.15 / сочи, че 
съдилищата успяват да решат постъпилите  през годината дела, 
но следва да положат усилия за свършване и на делата за 
разглеждане.  

Действителната натовареност на районните съдии съм 
посочил в / Графика 10 / 
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Графика 10 

 
 
 
В отделна сравнителна таблица съм отразил движението 

на основите видове дела: граждански дела за всеки районен съд и 
общо за окръга, НОХ и НЧХ дела /общо/. По тези показатели 
съществува сравнителен материал за страната и представлява 
интерес за нивото ни на работа. /Приложение 4/. 
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
Видно от данните за гражданските дела, от общо 

свършените през 2008 година 2173 дела в районните съдилища от 
съдебен окръг Търговище  1765 дела са свършени в 3 месечен срок 
или 81% при 84% и 88% за предходния период т.е. показателя 
бързина за окръга е влошен, макар и минимално.  

По съдилища в сравнение с 2007 година и 2006 година 
показателят бързина е както следва: Омуртагския районен съд в 3 
месечен срок са свършени - 78% от делата при 89% за 2007 година 
и 95% за 2006 година; ТРС - 86 % при 59 % и 69% преди; ПРС-– 71%  
при 59% и 70% преди. ТРС и ПРС са подобрили показателите си 
за бързина. 

 
Отлагане на делата /по справка І от отчетите на районните 

съдилища по граждански дела/: 
ТРС насрочени - 1115 дела, отложени - 571 дела или 51.2% 

при 40% за 2007 година; 
ПРС насрочени - 603 дела, отложени - 231 дела или 38.3  

при 38% за 2007 година; 
ОРС насрочени  - 497 дела, отложени - 228 дела или 45.8% 

при 50% за 2007 година. 
 
ОБЩО НАСРОЧЕНИ - 2215 дела, отложени - 1030 дела, 

или 46.5 % при 42 % 2007 година. 
  
Показателят е влошен, макар и минимално. 
 
Отложени ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, без първото по делото 

заседание.  
 
За съдебния окръг отложените граждански дела са 23.65% 

при 18.4% и 13.4% за предходните години т.е. показателя е влошен. 
Най-малко граждански дела са били отложени в 

Омуртагския районен съд - 14.7% при 13.6% за 2007 година и при 
10% за 2006 година. В ПРС са отложени 21% при 16.4 % за 2007 
година и при 28% за 2006 година; ТРС - 29% при 21% за 2007година 
и при 9% за 2006 година. 
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Графика 11 

 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ОБЩ И ЧАСТЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА 
 
 
Видно от данните за наказателните ОХ и ЧХ  дела, от общо 

свършените през 2008 година 618 дела в районните съдилища от 
съдебен окръг Търговище 533 дела са свършени в 3 месечен срок 
или 86% при 82.7% за 2007 година - подобрена е бързината. 

Най-добър е показателя за Търговищкия районен съд - 
87%, следван от Поповския районен съд -  86 % и Омуртагския 
районен съд - 84%. Търговищкият и Поповският районен съд са 
подобрили показателя, а Омуртагският го е влошил. 

Съотношението на отложените към насрочените ОХ и ЧХ 
дела сочи, че в съдилищата от съдебния окръг през 2008 година са 
били отложени 30.6% от делата, докато през 2007 година са били 
отложени 29.7%, а през 2006 година те са 24.8%. Наблюдава се 
леко влошаване на този показател. Най-малко наказателни дела са 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ОХ и ЧХ дела в 3м 
срок

ОХ и ЧХ отложени Гр.Д. в 3 мес. срок Гр.Д. Отложени

87%

31%

77%

51%

86%

22%

62%

38%

84%

39%

71%

46%

86%

31%

72%

47%

СРАВНИТЕЛНА ГРАФИКА ЗА СВЪРШЕНИТЕ В ТРИМЕСЕЧНИЯ СРОК И 
ПРОЦЕНТА НА ОТЛОЖЕНИТЕ СПРЯМО НАСРОЧЕНИТЕ ДЕЛА В ТРС, 

ПРС, ОРС ЗА 2008 г.

ТРС ПРС ОРС Общо за окръга



С т р а н и ц а  | 36 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ОКРЪЖЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ  2008 

 

били отложени в Поповския районен съд, а именно 22% при 18 % за 
2007 година и 11.5% за 2006 година, като показателят е влошен. 
За Омуртагския районен съд - 39 % за 2008 година при 33%  за 
2007 година и 48 % за 2006 година,като показателят е влошен. 
Единствено е подобрен за Търговищкия районен съд - 31 % за 
2008 година при 35% за 2007 година и 15.4 % за 2006 година. 

Показателят останали несвършени  “висящи” ОХ и ЧХ 
дела е подобрен - при 75 броя за 2008 година, а през 2007 година са 
били 97 броя. Изложените данни касаят само наказателните общ и 
частен характер дела. 

Считам за целесъобразно да посоча и цифрите касаещи 
работата по всички НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, разгледани от районните 
съдилища в съдебен окръг Търговище. 

От общо свършените през 2008 година 1738 наказателни 
дела в районните съдилища от съдебен окръг Търговище 1609 дела 
са свършени в 3 месечен срок или 93% т.е. бързината на 
разглеждане на всички наказателни дела е подобрена и е много 
по-добра от тази само за ОХ и ЧХ дела. 

Подобрен е показателя останали несвършени “висящи” 
НАКАЗАТЕЛНИ дела - при 160 дела в началото на периода, в края 
са останали “висящи” 132 дела. 

 
Оправдателни Присъди 

 

Съд 
Съдени  лица %  

спрямо 
общо 

Осъдени лица % спрямо 
осъдените 

лица Общо Оправдани Общо Оправдани 

ОРС 135 10 7,4% 115 10 8,7% 

ПРС 207 6 2,9% 177 6 3,4% 

ТРС 442 14 3,2% 342 14 4,1% 

Общо 784 30 3,8% 634 30 4,7% 
 

От изложените данни в таблицата е видно, че процента на 
оправданите лица е изключително нисък, както спрямо съдените, 
така и спрямо общо осъдените лица за районните съдилища от 
съдебен окръг Търговище. Най-висок е процента на оправдателни 
присъди в РС Омуртаг. В доклада за работата на ОРС като причина 
се сочи недобрата работа на досъдебното производство: липса на 
доказателства, недостатъчно доказателства за авторството на 
деянието, както и липсата на разпити пред съдия по чл.222 и чл.223 
от НПК за обезпечаване на събраните доказателства. В доклада на 
ТРС се сочат като причина в 95% от случаите: недоказаност на 
обвинението, както и противоречия между обстоятелствената част 
описана в обвинителния акт и доказателствата по делото.  
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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 окръг Търговище съм посочил в разделите от доклада – 
въззивни наказателни и въззивни граждански дела. Обобщил съм 
накратко основните причини за отмяна на постановените съдебни 
актове.   

За по-голяма прегледност изготвих сравнителни таблици за 
резултатите по съдилища и видове дела, както и процентното 
съотношение за всеки районен съд спрямо свършените от Окръжен 
съд дела през 2008 година по обжалвани техни актове. 

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. 

 

     РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЖАЛВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ 
СЪДЕБЕН ОКРЪГ ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2008 г. 

          Районен 
съд 

Свърше- 
ни дела 

Отменени 
присъди 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

Изменени 
присъди 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

Потвър- 
дени 

присъ- 
ди 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

Прекрате-
ни дела 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

ТРС 161 34 21,1% 17 10,6% 103 64,0% 7 4,3% 

ПРС 35 3 8,6% 9 25,7% 22 62,9% 1 2,9% 

ОРС 31 5 16,1% 7 22,6% 16 51,6% 3 9,7% 

За 
окръга 227 42 18,5% 33 14,5% 141 62,1% 11 4,8% 

 
Видно от данните, 62% от присъдите на 

първоинстанционните съдилища се потвърждават, 14.5% се 
изменят, 18.5% се отменят и в 4.5% производството пред 
въззивната инстанция се прекратява. 

Най-голям е процента на потвърдените присъди на 
Търговищкия районен съд, а най-малък на Омуртагския районен 
съд. Най-малко присъди се отменят по делата на Поповския 
районен съд. Най-много по делата на Търговищкия районен съд. 

Процентното съотношение на отменени, изменени и 
потвърдени присъди сочи като най-добре работил по наказателни 
дела Поповския районен съд. 
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РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЖАЛВАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБЕН ОКРЪГ 

ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2008 г. 

Районен 
съд 

Свърше-
ни дела 

Отменени 
решения 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

Изменени 
решения 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

Потвърде-
ни 

решения 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

Обезсиле-
ни 

решения 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

Прек-
ратени 
дела 

% 
спрямо 
свърше-

ните 

ТРС 169 45 26,6% 34 20,1% 58 34,3% 13 7,7% 19 11,2% 

ПРС 38 7 18,4% 8 21,1% 18 47,4% 5 13,2% 
 

0,0% 

ОРС 52 7 13,5% 6 11,5% 30 57,7% 3 5,8% 6 11,5% 

От 
други 

РС 
3 

  
1 33,3% 2 66,7% 

    

Общо 262 59 22,5% 49 18,7% 108 41,2% 21 8,0% 25 9,5% 

 
Видно от данните, 41% от решенията на районните 

съдилища по граждански дела се потвърждават от въззивната 
инстанция, 18.7% се изменяват, 22.5 % се отменят, в 8% от 
случаите решенията са били обезсилени и в 9.5% от делата, 
производството е било прекратено пред въззивната инстанция. 

Най-голям е процента на потвърдени решения на 
Омуртагския районен съд, а най-малък на Търговищкия районен 
съд. От отменените решения най-висок е процента на делата на 
Търговищкия районен съд, а най-малък на Омуртагския районен 
съд. Най-много решения са били обезсилени по дела на Поповския 
районен съд. 

Процентното съотношение на отменени, изменени, 
обезсилени  и потвърдени решения сочи като най-добре работил по 
граждански дела Омуртагския районен съд. 
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СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
 
Данните от докладите сочат, че през отчетния период 

продължава да намалява броя на постъплението на делата и 
сумите за събиране по тях. При  874 броя за 2006 година, 460 през 
2007 година, през 2008 година постъпилите дела са 397. 

 
При постъпили през 2008 година общо 397 дела са били 

свършени 864 дела и събрани 637 000 лева, при 839 дела и събрани 
1 196 427 лева през 2007 година.  

Съдилищата успяват да свършат брой дела повече от  
постъпилите, което се дължи на работата на СИС при Търговищкия 
районен съд и Поповският съд. И двете съдилища са събрали по-
големи суми от предходния период. 

 Общия извод, който може да се направи е, че СИС при 
трите съдилища продължават да работят добре. 
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КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: 
 
 
 
През 2008 година в районните съдилища от съдебен окръг 

Търговище по щат е следвало да работят 20 съдии,  5 съдия-
изпълнители, от които 1 съдия-изпълнител до 10.06.08 г. и  4 съдии 
по вписванията, както следва: 

 
в ТРС 10 съдии, 2 съдия-изпълнители и 2 съдии по 

вписванията; 
в ПРС 5 съдии, 2 съдия-изпълнители, от които 1 съдия-

изпълнител до 10.06.08 г. и 1 съдия по вписванията; 
в ОРС 5 съдии, 1 съдия-изпълнител и 1 съдия по 

вписванията. 
 
Незаети щатни бройки в ПРС - 1 бройка „зам.председател”, 

ОРС - 1 бройка „зам.председател”, считано от 01.09.2008 година; 1 
бройка „държавен съдебен изпълнител” до 20.05.08 година.  

 
Общия брой на служителите през годината е както следва: 

в ТРС 27 броя, в ПРС 20  броя  и в ОРС 16 броя, т.е. общо 63 броя 
служители. 

 
В докладите се поставят отново искания за увеличаване 

щата на съдебните служители, както следва: 
 
ТРС - по 1 щатна бройка за – „връзки с обществеността”, 

„служител по сигурността на информацията”, „съдебен статистик”, 
“призовкар”, съдебен деловодител  „Бюро съдимост” и  “чистач”; 

 
ПРС - няма искания;  
 
ОРС - 2 щатни бройки - “съдебен администратор” и 

“съдебен деловодител „Бюро съдимост”. 
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ОБЩА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 

СЪДИЛИЩА 
 

                 Изложените данни сочат, че в районните съдилища от 
съдебен окръг Търговище през 2008 година е намаляло 
постъплението на делата, най-вече на гражданските. 
   Увеличен е относителния дял на постъпващите 
наказателни дела. 
  От гражданските дела най-висок процент на постъпление 
бележат гражданските дела по общия ред и делата по чл. 410-417 
ГПК. 
 

 Относителният им дял спрямо всички постъпили 
граждански дела е: 
   52% граждански дела по общия ред 
   35% заповедни производства, като е увеличен дела 
на гражданските дела по общия ред спрямо предходния период. 
 
  От наказателните дела най-висок е процента на НОХД – 
32 % спрямо всички наказателни дела, АНХД – 22 %, ЧНД – 20 % и 
разпити – 15.6%.   
  Завишен е относителният дял на НОХД, НАХД и ЧНД. 
  Запазена е бързината при разглеждане на делата, като 
най-добри са показателите на ТРС – 90% от делата се решават в 3 
месечен срок. Подобрена е бързината за разглеждане на НОХД и 
НЧХД. 
  Съдилищата от окръга успяват да свършват постъпилите 
дела, но следва да положат усилия за намаляване на висящите 
дела, които са се увеличили с 24 броя. В същото време по 
наказателните дела показателят е подобрен. 
 
  Следва да се положат усилия за намаляване процента на 
отлаганите граждански дела, както и на ОХ и ЧХ делата. Най-добър 
е процента на отлаганите дела в ПРС. ОРС са подобрили процента 
на отлаганите граждански дела, а ТРС е подобрил процента на 
отлаганите ОХ и ЧХ дела. След първото по делото заседание по 
граждански дела, най-малко дела е отлагал ОРС. 
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

 
  В Омуртагския районен съд от години няма нормални 
условия за работа, същият се помещава на площ 454 кв.м. на 
първи етаж от административна сграда, която се ползва от Община 
гр. Омуртаг. 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 ОРС 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.  
  С Решение на Общински съвет град Омуртаг е учредено 
безвъзмездно право на строеж за Съдебна палата в полза на ВИСШ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ върху 500 кв.м. в УПИ І кв. 43 по плана на град 
Омуртаг, издадена е Заповед № 250 /16.05.2006 година. на Кмета на 
Община Омуртаг и впоследствие е сключен Договор за учредяване 
право на строеж върху общински парцел от 05.09.2006 година на 
ВСС - право на строеж за Съдебна палата върху площ от 500 кв.м., 
безвъзмездно и за срок от 5 години. До настоящият момент 
проблемът продължава да съществува. 
  В Търговищкия районен съд липсват кабинети за 
системен администратор, регистратура, съдебни секретари и за 
класифицирана информация.  
  В Поповския районен съд  материалната база е 
обезпечена. 
   
  В ЗАКЛЮЧЕНИЕ  искам да изкажа благодарност на 
всички съдии и служители от Съдебен окръг Търговище за 
положените усилия и постигнатите много добри резултати. 
 
 
 
  
 
 
м. Февруари 2009 година  АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ – 
гр. Търговище    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОКРЪЖЕН СЪД 
      ГР. ТЪРГОВИЩЕ: 
           
 
            /Т. ПЕТКОВ/ 


