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Годишният  отчетен доклад за дейността на Районен съд – гр. Елхово 
през отчетната 2012 г. е изготвен  съгласно изискванията на  чл. 80, ал.1, 

т.2, б. „а” от ЗСВ, чл. 30, т.13 и 14, чл.114, ал.2, чл.122, ал.2 и чл.141, ал.1 
от Закона за съдебната власт и указанията на ВСС.  

  
КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
І. МАГИСТРАТИ  
 
Утвърдената щатна численост на съдиите в РС – Елхово към 

01.01.2013 година е 6 съдии, в т.ч. 1 щ. бр. административен ръководител - 
председател и 5 щ. бр. районни съдии.  

През 2013 година с решения на ВСС бе променена щатната 

численост на магистратите, в резултат на което към 31.12.2013 година 
щатната численост е 4 съдии, в т.ч. 1 щ.бр. административен ръководител - 

председател и 3 щ. бр. районни съдии, като всички са заети.  
След подадена молба за освобождаване от длъжност, с Решение на 

ВСС по протокол №46 от 21.11.2013 година, съдия Миглена Меткалф е 
освободена от заеманата длъжност „съдия” в РС – Елхово, считано от 

29.11.2013 година.  
След проведен конкурс, с Решение на ВСС по протокол № 46 от 

21.11.2013 година съдия Елена Тодорова бе назначена на длъжност 
„Административен ръководител – председател” на РС – Свиленград, в която 

встъпи на 02.12.2013 година.   
С Решение на ВСС по Протокол № 48 от 05.12.2013 година бе 

съкратена щатната численост на РС – Елхово с една длъжност „Съдия”. 
С Решение на ВСС по протокол № 51 от 18.12.2013 година последва 

ново съкращаване на щатната численост на РС – Елхово с една длъжност 

„Съдия”.  
Извършените промени в щатната численост на съдиите в РС – Елхово 

намирам за несъобразено с натовареността на съда към настоящия момент. 
Същото бе съпроводено със значително увеличение на постъплението на 

дела в РС – Елхово, както към момента на вземане на решенията от ВСС, така 
и към настоящия момент. Налице е увеличение на постъпление на 

наказателни дела от общ характер, от които голям брой образувани по 
внесени в съда обвинителни актове с обвинения по чл.279, ал.1 от НК – 

незаконно преминаване на границата на лица – чужди граждани, предвид на 
това, че съдът се намира в граничен район, в който към момента е 

съсредоточен потока от преминаващи незаконно държавната граница чужди 
граждани – сирийски граждани и лица с друга националност. На територията 

на гр. Елхово във връзка с потока от емигранти бе създаден ВЦНЧ, което 
обстоятелство повлия съществено върху работата на съда, предвид на 

внесените бързи и незабавни производства, производства по чл.382 от НПК, 

изискващи  разглеждане и произнасяне в кратки процесуални срокове. 
Тенденцията за увеличаване постъпленията на дела от този вид и към 

настоящия момент е запазена, като следва да се отбележи, че за разлика от 
други съдебни райони, където този вид дела приключват със споразумения за 

прекратяване на наказателното производство, в РС – Елхово приключването 
на делата с внесени обвинителни актове по чл.279, ал.1 от НК е свързано с 

изискването на множество справки от различни държавни институции 



 3

относно подсъдимите и местонахождението им, усилия на съда да осигури 
лично явяване на подсъдимите и изслушването им в съдебно заседание, 

водещо до отлагане на делата и приключването им в повече от едно съдебно 
заседание.   

Именно поради увеличеният брой постъпващи дела в РС – Елхово, 
със Заповед на Председателя на ОС – Ямбол № 288 от 21.10.2013 година, за 

периода от 29.10.2013 година до 28.11.2013 година включително в РС – 
Елхово бе командирован съдия от РС– Ямбол да изпълнява длъжността 

„съдия” в РС – Елхово, на основание чл.86, ал.1, т.9 от Закона за съдебната 
власт, вр. чл. 81, предл. 2 –ро, както и чл.3.1, б. „Б” от Правилата за 

командироване на съдии, прокурори и следователи. 
Съкращаването на щатната численост на съда с две длъжности за 

„съдия” през 2013 година при запазилото се трайно увеличение на 

постъплението на делата,  доведе до значително натоварване в работата на 
съдиите в РС - Елхово.                                         

Преди промяната в щатната численост на съдиите, реално са 
работили петима от тях, поради това, че от 01.01.2013 година до 21.11.2013 

година съдия М. Меткалф е ползвала платен и неплатен отпуск.  
Съдия Д. Янкова е ползвала отпуск по болест през календарната 

2013 година общо в размер на 81 дни, по – голямата част от които /63 дни в 
периода от началото на м. септември 2013 година до началото на месец 

декември 2013 година.  
От 02.07.2013 година до 31.10.203 година съдия Тодорова е 

ползвала отпуск по болест и отпуск поради бременност и раждане, след 
което от 01.11.2013 година до 01.12.2013 година е ползвала платен годишен 

отпуск.  
През 2013 година приключили започналата през 2012 година 

процедура по периодично атестиране на трима от съдиите в РС – Елхово, 

като за съдиите Виолета Апостолова и Елена Тодорова е приета оценка 
„Много добра”, а за съдия Доротея Янкова е приета оценка „Задоволителна”. 

Двама от магистратите – Виолета Апостолова и Яна Ангелова, са с 
ранг “съдия в АС”, двама от тях – Доротея Янкова и Мартина Кирова,  са с 

ранг “Съдия в ОС”. По отношение на съдия Мартина Кирова, през месец 
октомври 2012 година Председателят на съда е внесъл във ВСС предложение 

за повишаване на място в ранг “Съдия в АС”, като до края на 2013 година 
процедурата не е приключила.  

От 01.01.2013 година до 17.07.2013 година в РС – Елхово бяха 
обособени две отделения - гражданско и наказателно, като магистратите 

бяха разпределени в същите по състави, както следва: 
В Гражданско отделение през този период са работили съставите на 

съдия Доротея Янкова и съдия Елена Тодорова. 
В Наказателно отделение през периода от 01.01.2013 година до 

17.07.2013 година са  работили три състава, тези на районните съдии Яна 

Ангелова, Виолета Апостолова и Мартина Кирова. 
Поради продължително отсъствие на съдия Тодорова и предстоящо 

ползване на отпуск по чл.163 от КТ, след проведено обсъждане с 
магистратите за възможността за обособяване на граждански и наказателни 

състави, предвид броя на постъпващите в съда граждански и наказателни 
дела, със Заповед № 140 от 17.07.2013 година на административния 

ръководител на съда е отменена предходна Заповед №1 от 02.01.2013 
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година, с която в РС – Елхово са били определени граждански и наказателни 
състави, като считано от тази дата е разпоредено постъпващите в РС – 

Елхово дело граждански и наказателни дела да се разпределят между 
съдиите Апостолова, Кирова, Янкова и Ангелова при посочената в заповедта 

индивидуална натовареност.  
 

 
ІІ. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ И СЪДИЯ ПО 

ВПИСВАНИЯ. 
 

През 2013 година в РС – Елхово е работил един ДСИ – Стефан 
Стоилов и един съдия по вписвания – Владимир Атанасов, при запълнен 

изцяло щат. 

 
 

ІІІ. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
 
Към 01.01.2013 година щатната численост на съдебните служители в 

РС – Елхово е 16 щ. бр. Съдебната администрация в Районен съд – гр. Елхово 

е разпределена в обща и специализирана администрация. През 2013 година 
не е настъпвала промяна в щатната численост на съдебните служители, 

поради което и към края на отчетния период щата на съдебните служители е 
16 щ. бр. и е изцяло запълнен.  

Общата администрация в Районен съд – гр. Елхово включва:  
административен секретар – 1 щ. бр.; главен счетоводител – 1 щ. бр.; 

системен администратор ІІ степен – 1 щ. бр.; работник по поддръжка сграден 
фонд – огняр – 1 щ. бр. и чистач – 1 щ. бр. 

Специализирана администрация в Районен съд – гр. Елхово 

включва:  съдебни секретари – 5 щ. бр.; съдебни деловодители  - 5 щ. бр.; 
призовкар – 1 щ. бр.  

Административният секретар съвместява длъжностите “касиер”, 
“домакин”, “служител човешки ресурси” и “служител по сигурността на 

информацията”. 
В служба “съдебно деловодство” на районен съд – Елхово работят 

петима деловодители – един в наказателното деловодство, един в 
гражданското деловодство, един в регистратурата, един съвместява 

длъжностите “архивар”, “Съдебен статистик” и “регистратура КИ” и един е 
деловодител в ДСИ и Бюро съдимост. 

След съкращаване на щатната численост на магистратите в РС – 
Елхово, считано от 01.12.2013 година бе въведен принципа на работа 

магистрат – съдебен секретар, след проведено обсъждане на този въпрос 
между съдии и съдебни секретари.  

До 31.31.11.2013 година, поради несъответствие между брой 

магистрати и брой съдебни секретари,бе невъзможно създаване на такава 
организация, тъй като според съдиите и съдебните секретари, въвеждането 

му би довело до неравномерна натовареност на съдебните секретари, 
предвид на нарасналия брой наказателни дела, внасяни за разглеждане в 

открито съдебно заседание и същевременно намалелият брой на 
гражданските дела, внасяни за разглеждане в открито съдебно заседание и 

обособените граждански и наказателни отделения. С цел подобряване на 



 5

органицията на работа в служба “Съдебни секретари” и постигане на 
равномерна натовареност на съдебните секретари, бе възприето изготвянето 

на ежемесечен график на съдебните секретари в зависимост от броя и 
сложността на насрочените съдебни заседания от съставите на районните 

съдии. В същия график, одобряван със заповед на административният 
ръководител са определяни дежурни съдебни секретари и съдебни 

деловодители по наказателни и граждански дела, в случаите на внесени в 
съда такива, подлежащи на разглеждане от дежурен съдия. 

Създадената добра организация на работа в съда допринесе за 
бързото обработване на документооборота по делата, следене на изтичащите 

процесуални срокове, внасяне на делата в архив.    
В РС – Елхово от години е утвърден и работи принципа за 

взаимозаменяемост на съдебните служители. 

В по -голяма част съдебни служители от специализираната и обща 
администрация притежават необходимия опит и рутина за доброто 

изпълнение на възложените им задачи и служебни задължения и са с 
дългогодишен стаж в съдебната система.  

През месец декември 2013 година бе извършено атестиране на 
съдебните служители, след съобразяване с изпълнението на индивидуалния 

работен план на всеки от тях, както и с реализираните изисквания при 
изпълнение на конкретните служебни задължения и професионални умения. 

По предложение на назначената атестационна комисия, считано от 
01.01.2014 година, със Заповед на Председателя на съда, са повишени в 

ранг 8 съдебни служители след получаване на три последователни годишни 
оценки не по – ниски от „оценка – 2 – Много добър”. 

Съотношението между броят на съдии, ДСИ и съдия по вписванията, 
отнесен към общия брой на служителите в РС – Елхово, към 31.12.2013 

година е 1/2.66, а отнесен към броя на служителите от специализираната 

администрация е 1/1.83.   
 

 
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 

 
І. ОБЩ БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ. 

 
Общият брой на делата, постъпилите за разглеждане в РС – Елхово 

през 2013 година е 1776 бр., от които 651 бр. граждански и 1125 бр. 
наказателни. При сравнителен анализ с 2011 година и 2012 година се отчита 

увеличение на общия брой постъпили дела. През 2011 година техният брой е 
бил 1368 бр., а през 2012 година 1307 бр., или увеличението спрямо 2011 

година е с 408 бр., а спрямо 2012 година с 469 бр.  
По отношение на постъпилите в РС – Елхово през 2013 година 

наказателни дела, се отчита увеличение в сравнение с предходните 2011 

година и  2012 г., съответно със 562 бр. дела и със 484 бр. дела. 
По отношение на постъпилите в РС - Елхово през 2013 година 

граждански дела, се отчита несъществено намаление на постъпленията в 
сравнение с предходната 2012 година, когато техния брой е бил 666 бр., или 

намалението е с 15 бр. и съществено намаление спрямо постъпилите 
граждански дела през 2011 година, когато техния брой е бил 805 бр., или 

намалението е със 154 бр. дела. 
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В сравнителен аспект, постъплението на делата през последните три 
години е следното:  

 
 

Година Граждански Наказателни Общо 
2011 805 563 1368 

2012 666  641 1307 

2013 651         1125 1776 

 

 
Постъпващите дела са разпределяни от административния 

ръководител, съобразно принципа на случайния избор, в зависимост от 
поредността на постъпването им чрез специализирания софтуер Law Choice 

3.0, предоставен от ВСС. Делата се разпределят в деня на постъпването им 

или най – късно на следващия ден. В отсъствието на административния 
ръководител, делата са разпределяни от заместващият го районен съдия, 

съгласно нарочно издадена заповед. 
Със заповед на административния ръководител е определена 

индивидуалната натовареност на всеки един от съдии, като данните са 
отразени в програмния продукт за случайното разпределение на делата.  

Съдиите от наказателните състави дават седмични дежурства, тези 
по гражданските - дневни, по график, изготвян за съответния месец, като 

информацията се предоставян на РУП - Елхово и РП - Елхово. На дежурните 
съдии са били разпределяни съответните категории дела, регламентирани с 

утвърдените вътрешни правила, като подлежащи на разпределение по 
дежурство. 

 
 

II. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ. 
 
Общият брой на делата за разглеждане през 2013 г. в РС – Елхово е 

2017 бр., от които 742 бр. граждански дела и 1275 бр. наказателни дела.  
В сравнение с 2011 година и 2012 година  е налице увеличение на 

общия брой дела за разглеждане - с 444 бр. спрямо 2011 година и с 490 бр.  
спрямо 2012 година.  

По отношение на общия брой наказателни дела за разглеждане през 
2013 година се отчита увеличение – с 597 бр. дела спрямо 2011 г., както и 

увеличение със 518 бр. дела спрямо 2011 г. 
По отношение на общия брой граждански дела за разглеждане през 

2013 година се отчита намаление спрямо 2011 г. с 153 бр. и спрямо 2012 г. с 
28 бр.  

Постъплението и динамиката на делата в РС – Елхово за последните 
три години /2011 год., 2012 год. и 2013 год./, общо и по видове – 

наказателни и граждански може да се проследи от следната таблица: 

 

Година Общо Новообразувани В т.ч. гр.д. В т.ч. нак.д. 
2011 1573 1368 805 563 

2012 1527 1307 666 641 

2013 2017 1776 651 1125 
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IIІ. ОБЩ БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА. 
 
Броят на свършените дела през отчетната година е 1523 бр., от 

които 629 граждански и 894 наказателни. Налице е значително увеличение 
на приключените дела спрямо 2011 година – със 166 бр. и спрямо 2012 

година – с 237 бр.  
За наказателните дела се отчита увеличаване на броя свършени 

дела, както спрямо 2011 г. – с 332 бр., така и спрямо 2012 г. – с 287 бр. 
При гражданските дела е налице тенденция на намаляване на броя 

свършени дела спрямо предходните две години, като спрямо 2011  година 
намалението е с 166 бр., а спрямо 2012 година намалението е с 50 бр. дела. 

Това е обяснимо с намалялото постъпление на граждански дела през 2013 

година в сравнение с предходните периоди.  
От общия брой свършени през 2013 година 1523 бр., 98 % са 

приключили в 3– месечен срок, или 1499 бр. Налице е подобряване на този 
показател в сравнение с предходните 2011 година и 2012 година, когато 

свършените в 3 – месечен срок дела са представлявали 97 %. 
От приключилите през 2013 г. наказателни дела, 98 % от тях, или 

875 бр. са приключили в 3 – месечен срок, като е налице подобряване в 
работата на съда по този показател, предвид на това, че през 2011 и 2012 

година приключилите в 3 – месечен срок наказателни дела са съставлявали 
са съставлявали 96% от общия брой свършени дела.  

Такава е тенденцията и при приключилите граждански дела. През 
2013 година 99% от тях приключили в 3 –месечен срок, а през  2011 и 2012 

година – 99% от гражданските дела са приключили в 3 –месечен срок. 
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ІV. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ В РС – ЕЛХОВО. 
 

Средномесечното постъпление от нови дела през 2013 година на 
един съдия на база 12 месеца и при щат към 31.12.2013 година от 4 съдии е 

37 бр. дела при общо постъпили 1776 бр. дела. В сравнителен план, спрямо 
предходни години, данните са следните: 

 

Година Постъпили нови 
дела 

Средномес. постъпл. на 1 
съдия 

2011 1368 19.00 

2012 1307 18.14 

2013 1776 37.00 

 

 

Средномесечно свършени дела от един съдия през отчетната година,  
при действащия към 31.12.2013 година щат е 31.73 бр., при общо свършени  

1523 бр. дела. 
В сравнителен план, спрямо предходните години, данните са 

следните: 
 

Година 
Бр.свършени 

дела 
Бр. съдии по 

щат 
Средномес.свършени 
дела от един съдия 

2011 1357 6 18.85 

2012 1286 6 17.86  

2013 1523 4 31.76  

 
 

На база показател подлежащи на разглеждане дела - новопостъпили 

и останали несвършени от предходен период – общо 2017 бр. дела, за 
период от 12 месеца, натовареността на съдиите от РС Елхово е както 

следва: 
- спрямо щата към 31.12.2013 година /4 съдии/ - 42.02 бр. дела 

средномесечно на съдия;  
- съобразно реално отработеното време /включително и времето, 

през което е работила съдия Тодорова/ - 38.54 бр. дела средномесечно на 
съдия. 

В сравнителен план, спрямо предходните години, данните са 
следните: 

 

Година 
Общ брой 
дела за 

разглеждане 

Бр. съдии по 
щат 

Средномесечен брой 
дела, разгледани от 

един съдия 
2011 1573 6 21.85 

2012 1527 6 21.21  

2013 2017 4 42.02  
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На база показател свършени дела, натовареността на съдиите в ЕРС 
е: 

- спрямо щата към 31.12.2013 година /4 съдии/ - 31.73 бр. дела 
средномесечно,  

- съобразно реално отработеното време – 29.10 бр. дела 
средномесечно. 

В сравнителен план, спрямо предходните години, данните са 
следните: 

 

Година 
Общ брой 
свършени 

дела 

Бр. съдии по 
щат 

Средномесечен брой 
свършени дела 

2011 1357 6 18.85 

2012 1286 6 17.86  

2013 1523 4 31.73  

 

 
 

Индивидуално по съдии, натовареността – разгледани /в т.число и 
висящи от предходен период/ и свършени дела през 2013г., е следната: 

 

СЪДИЯ 

 

 

ВИСЯЩИ 
ДЕЛА  към 
01.01.2013г 

ПОСТЪПИЛИ 
ДЕЛА 

ОБЩО ЗА 
РАЗГЛЕЖДАНЕ 

 
СВЪРШЕНИ 

ДЕЛА 

ВИСЯЩИ 
ДЕЛА към 
31.12.2013г 

Гр Нак 

Об- 

Що Гр Нак 

Об- 

що Гр Нак 

Об- 

що  Гр Нак 

Об- 

що  Гр Нак 

Об-

що 

В.АПОСТОЛОВА 48 12 60 103 373 476 151 385 536 128 261 389 23 124 147 

Д. ЯНКОВА 3 60 63 217 102 319 220 162 382 173 80 253 47 82 129 

Ел. ТОДОРОВА 4 35 39 117 0 117 121 35 156 121 35 156 0 0 0 

М. КИРОВА 

  

36 4 40   112 353 465 148 357 505 

 

117 245 

     

362    31 112 143 

Я. АНГЕЛОВА 0 38 38 94 280 374 94 318 412 82 255 337 12 63 75 

Н. КИРКОВ 0 1 1 8 17   25 8 18 26 8 18 26 0 0 0 

ОБЩО 

  

91 

 

150 241  651 1125 1776 770 757 2017 629 894 1523 113 381 494 

         

 

V. СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
ДЕЛАТА. 

Средната продължителност на разглеждане на делата – от 
постъпване до постановяване на съдебен акт е както следва: от общо 

свършени 1523 бр. дела, от които 629 бр. граждански и 894 бр. наказателни 
дела, в срок до 3 месеца са свършени общо  1499 бр. дела, или 98 % от 

общия брой свършени дела.   

С оглед данните от предходната година, изводът е, че е налице 

подобряване на показателя приключили в срок до 3 месеца дела, предвид на 
това, че за 2011 и 2012 година този процент е бил 97 %. Считам, че това се 
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дължи на добрата организация на работа на всеки съдия и служител, както и 
на отговорността му към изпълнение на задълженията. 

 
 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 

І. ДВИЖЕНИЕ НА РЕШЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 

Общо за разглеждане в РС – Елхово през 2013 г. са били 742 
граждански дела, като новообразуваните са 651 бр. и 91 бр. останали 

висящи към 01.01.2013 г. 
Процентното съотношение между несвършените в началото на 

отчетния период към постъпилите през отчетния период граждански дела е 

13.97 %. 
 От подлежащите за разглеждане 742 бр. граждански дела, 

свършените са 629 бр., или 84.8 %. Със съдебен акт по същество са 
приключили 537 бр. дела, или 85.4 % от общия брой свършени дела. В 

сравнение с предходни години е налице намаление на постъпленията от този 
вид дела, предвид на това, че новообразуваните през 2011 г. граждански 

дела са били 805 бр., а през 2012 г. 666 бр. Намаление се отчита съответно и 
в броя на приключилите през 2013 г. граждански дела, а именно със 166 бр. 

спрямо 2011 г. и със 50 бр. спрямо 2012 г. 
 

 
II. ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
СТРУКТУРА НА ПОСТЪПИЛИТЕ  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО 

ВИДОВЕ 
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Искове по Семейния кодекс, в т.ч. за развод и 
недействителност на брака, развод по взаимно съгласие, издръжка и 
изменение на издръжка. Разгледаните исковете по СК през 2013 г. са 
общо 58 бр., от които 48 бр. новообразувани и 10 бр. останали несвършени в 

началото на отчетния период. Свършените дела са 41 бр. От свършените 
дела 13 бр. са прекратени - 3 бр. по спогодба и 10 бр. по други причини. 38 

бр. от свършените дела са приключили в срок до 3  месеца. Останалите 
несвършени дела в края на отчетния период са 17 бр. 

 
Облигационни искове, в т.ч. за непозволено увреждане и 

дела от и срещу търговци. Разгледаните облигационни искове в РС – 
Елхово през 2013 година са общо 53 бр., от които 24 бр. новообразувани и 

29 бр. останали несвършени в началото на отчетния период. Свършените 

дела са 31 бр. От свършените дела 7 бр. са прекратени- 2 бр. по спогодба и 5 
бр. по други причини. 31 бр. от свършените дела са приключили в срок до 3  

месеца. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 22 бр. 
 

Вещни искове, в т.ч. и по ЗСПЗЗ. Общият брой дела за 
разглеждане на вещни искове през 2013 г., е бил 30 бр., от които 17 бр. 

новообразувани и 13 бр. останали несвършени в началото на отчетния 
период. Свършените дела са 12 бр. дела, 7 бр. от които прекратени по 

причини, различни от постигната спогодба. Всички свършени 12 броя дела от 
този вид са свършили в срок до 3 месеца. Останалите несвършени дела от 

този вид в края на отчетния период са 18 бр.  
 

Делби. Общо за разглеждане през 2013 г. в РС – Елхово са били 39 
делби, от които 18 бр. новопостъпили и 21 бр. останали несвършени дела в 

началото на отчетния период. Свършените дела са 15 бр., от които 9 бр. 

прекратени – 2 бр. по спогодба и 7 бр. по други причини. Всички свършени 
15 броя дела от този вид, са приключили в срок до 3 месеца. Останалите 

несвършени делбени производства в края на отчетния период са 24 бр.  
 

Искове по Кодекса на труда, в т.ч. обезщетение по чл.200 от 
КТ и за отмяна на уволнение. Общият брой на разглежданите дела през 

2013 г. в РС – Елхово по искове по Кодекса на труда е 8 бр., от които 5 бр. 
новопостъпили и 3 бр. останал несвършен в началото на отчетния период. 

Свършените дела от този вид са 4 бр., всички решени по същество. И 4 бр. 
свършени дела са приключили в срок до 3 месеца. Останалите несвършени 

дела в края на отчетния период, образувани по искове по КТ са 4 бр.  
 

През отчетния период нямаме постъпили и свършени дела по 
финансови начети.  

 
Други дела, в това число по ЗСДН, ЗЗД, ЗЗДт. Общият брой на 

разгледаните дела през 2013 г. от този вид са 131 бр., от които 118 бр. 

новообразувани и 11 бр. останали несвършени от предходен период. От 
подлежащите на разглеждане 131 бр. дела, свършени са 114 бр., от които 29 

бр. са прекратени по причини, различни от постигане на спогодба. От 
свършените през 2013 година общо 114 бр. дела, 112 бр. са приключили в 
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срок до 3 месеца. Останалите несвършени дела от този вид в края на 
отчетния период са 17 бр.  

 
Дела от административен характер, в това число по ЗУТ. 

Общият брой на разглежданите дела от този вид през 2013 година са 10 бр., 
от които 3 бр. останали несвършени от предходен период, 6 бр. 

новообразувани и 1 бр. върнато за ново разглеждане. От 10 бр. подлежащи 
на разглеждане дела от този вид, 6 бр. свършени, от които 3 бр. прекратени. 

Всички свършени 6 бр. дела са приключили в срок до 3 медеца. Останалите 
несвършени дела от този вид в края на отчетния период са 4 бр. 

 
Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закона за кредитните 

институции. Общият брой на разгледаните дела през 2013 г. от този вид са 

413 бр., от които 412 бр. новообразувани, 1 бр.  останало несвършено в 
началото на отчетния период. От новообразуваните дела 44 бр. са 

получените по подсъдност. Свършените дела са 406 бр., от които прекратени 
по причини, различни от спогодба са 24 бр. Всички свършени 406 бр. дела от 

този вид са приключили в срок до 3 месеца. Останалите несвършени дела в 
края на отчетния период са 7 бр. 

 
Съпоставени с предходни години, постъпилите по видове граждански 

дела имат следните показатели:     
       

 

ВИД 2011г. 
брой 

2012г. 
брой 

2013г. 
брой 

Семеен кодекс 36 33 48 

Облигационни искове 42 64 24 

Вещни искове, в т.ч.ЗСПЗЗ 19 12 17 

Делби 17 13 18 

Искове по КТ 8 6 5 

Финансови начети 0 0 0 

Други искове/дела 95 93 120 

в т.ч.частни граждански дела  48 61 67 

Дела от администр.х-р   в т.ч.ЗУТ 0 17 6 

По чл.410 и чл. 417  ГПК 501 425 412 

 
 

2. ЧАСТНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА извън тези по по чл. 410 и чл. 
417 от ГПК. Общият брой на частните граждански дела за разглеждане през 

2013 г. е 68 бр., от които 67 бр. постъпили през 2013 година и 1 бр. останал 
несвършен в началото на отчетния период. Свършени са 68 бр. дела от този 

вид, от които 53 бр. със съдебен акт по същество и 15 бр. прекратени. 

Всички свършени дела са приключили в срок до 3 месеца. В края на отчетния 
период не са останало несвършени дела от този вид. 

 
3. ПРОИЗВОДСТВА ПО ЧЛ. 310 ОТ ГПК. Общия брой на 

разгледаните в РС – Елхово през 2013 година бързи производство по ГПК е 
15 бр., от които 13 бр. новообразувани и 2 бр. останали несвършени от 
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предходен период. От тях свършени са 11 бр. дела, от които 7 бр. със 
съдебен акт по същество и 4 бр. прекратени – 2 бр. по спогодба и 2 бр. по 

други причини. В срок до 3 месеца са приключили 9 бр. дела, или 82% от 
всички свършени от този вид дела. Останалите несвършени дела в края на 

периода са 4 бр. 
 

Анализът на горните данни сочи, че както и през предходните две 
години, така и през 2013 година, най – голям дял от подлежащите на 

разглеждане и свършилите дела са тези по чл.410 и чл. 417 от ГПК – 55.66 % 
от подлежащите на разглеждане и 64.54 % от свършените дела.  Следват 

гражданските дела по общия ред, които съставляват 18.73 % от 
подлежащите на разглеждане през 2013 година граждански дела и 11.12 % 

от свършените дела. На трето място по дял са частните граждански дела, 

съставляващи 9.64 % от подлежащите на разглеждане дела и 10.81 % от 
свършените дела.  

  
През годината се наблюдава увеличение на постъплението на 

граждански дела по общия ред /86 бр. през 2013 година, а през 2012 година 
64 бр./ Намалял е броя на постъпилите административни граждански дела 

/18 през 2012 година и 7 през 2013 година/. В сравнение с 2012 година се е 
запазил броя на постъпилите граждански дела, разглеждани по реда на 

чл.310 от ГПК – „Бързи производства” – 13 броя. Чувствително е 
намалението на постъпилите частни граждански дела по чл.410 и чл. 417 от 

ГПК през 2013 година, в сравнение с предходните години, като от таблицата 
по– долу се проследява постъплението на този вид дела през предходните 

три години. От същата се установява трайна тенденция към намаляване на 
постъпленията на дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

 

ГОДИНА ПОСТЪПИЛИ 
ДЕЛА 

2011 530 

2012 427 

2013 412 

 
Подобрен е процентът на свършените в 3- месечен срок граждански 

дела при съпоставка с предходните години.  

Сравнителен анализ на движението на гражданските дела за 
последните три години и приключването им в 3 – месечен срок: 

 

ГОДИНА РАЗГЛЕДАН
И 

ДЕЛА 

СВЪРШЕ
НИ 

ДЕЛА 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
В 

3 – МЕСЕЧЕН 
СРОК 

2011 895 795 98 % 

2012 770 679 98 % 

2013 742 624 99 % 
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Със съдебен акт по същество, от общо свършените 629 бр. 

граждански дела, са свършили 537 бр. дела, или 85.37 %. За 2011 година 
техния брой е бил 701, или 88.17%, а за 2012 година 595 бр., или 87.62%. 

При сравнителен анализ с предходните години се отчита 
сравнителна устойчивост на процентите несвършените в края на отчетния 

период граждански дела спрямо всички дела, подлежащи на разглеждане: 
през 2013 година – 15.2 %, през 2012 година – 11.8 %, през 2011 година – 

12.6 %.  
През 2013 година са проведени общо открити и закрити 901 бр. 

съдебни заседания по граждански дела, като за сравнение през 2012 година 
техният брой е бил 1064, а през 2011 година  - 883. 

Насрочените открити съдебни заседания през 2013 година за 

разглеждане на граждански дела са били 302, като от тях са били отложени 
162, в т. ч. първо по делото съдебно заседание и помиритело, или 53.64 %. 

При тези данни се отчита увеличение на броя на отложените съдебни 
заседания по делата спрямо 2012 и 20111 година, когато този процент е бил 

съответно 42.77% за 2012 година и 45.91% за 2011 година. 
Увеличеният процент отложени съдебни заседания през 2013 година 

се дължи на използваният от съдиите Тодорова и Янкова продължителен 
отпуск по болест, невъзможност разпределените им граждански дела да 

бъдат поети от други състави поради високата натовареност на останалите 
съдии, като през определени периоди от време те са били трима, участвали 

са в съдебни заседания по разпределените им дела. Изключение от това са 
гражданските дела, по които процесуалният граждански закон предвижда 

кратки срокове за разглеждане и произнасяне, като същите са били 
преразпределяни и възлагане на съдии, които са били на работа. Процентът 

на отложените съдебни заседания бе увеличен и поради това, че делата, 

разпределени за разглеждане от състава на съдия Тодорова, след излизането 
на последната в продължителен отпуск за бременност и раждане бяха 

преразпределени на останалите съдии, като част от тези съдебните 
заседания по тези дела, предвид на натоварения график на съдиите, бяха 

пренасрочени за нови дати.  
 

 
ІІІ. ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА. 
 
- Неефикасното призоваване е една от основните причини, водещи 

до забавяне на делата. Често пъти посочените адреси за призоваване са 
неактуални, поради което възниква необходимост от установяването на 

действителният адрес на страна или свидетел или от издирване на лице с 
неустановено местоживеене. Нередки са случаите и на неправилно оформени 

съдебни книжа и призовки и неточно изпълнение на разпорежданията на 

съда за призоваване на страна или свидетели, предимно в градовете и 
селата, където призовките и съобщенията се връчват от кметствата; 

- Искането за събиране на доказателствата, също е една от 
причините за отлагане на делата.  Страните и/или техните пълномощници 

искат събиране на доказателства, които не са им били известни при 
започване на процеса. Има случаи, когато делото се отлага, тъй като се 

изискат справки от различни институции, изготвяне на заключения по 
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комплексни експертизи или на такива, за които намирането на компетентно 
вещо лице представлява трудност.  

- неявяване на свидетел или вещо лице, след представяне на 
доказателства за невъзможност да се яви в с.з.;  

- молби за отлагане поради наличие на обективни пречки за явяване 
на страната и нейният пълномощник; 

- до отлагане на производството води и евентуално развиване на 
процедура по предоставяне на правна помощ по реда на чл. 94 и сл. от ГПК, 

тъй като до окончателното произнасяне по искането, в т.ч. и от горната 
инстанция при обжалване на определението по молбата, производството не 

може да продължи своето типично развитие, за да не се увредят правата на 
лицето, поискало правна помощ; 

- отпуск по болест на съдиите – докладчици по делата и 

невъзможност да бъдат заместени от друг съдия, поради това, че през голям 
период от време в съда реално са работили трима съдии, при високо 

натоварване, предвид увеличеното постъпление на дела и невъзможност да 
им бъдат възлагани и други дела; 

- преразпределение на несвършилите от състава на съдия Елена 
Тодорова граждански дела във връзка с ползването на продължителен отпуск 

по болест и предстоящ такъв по чл. 163 от КТ, като част от съдебните 
заседания по делата са насрочени от новоопределените съдии – докладчици 

за дати, на които последните заседават.  
 

 
ІV. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТЛАГАНЕТО НА 

ДЕЛАТА 
 

Указано е стриктно изпълнение на задълженията от страна на 

призовкаря при РС - Елхово и своевременно прилагане на чл. 47, ал. 1 от 
ГПК- без да се налага нарочно разпореждане от съдията-докладчик.  

Разпращат се писма с указания до кметствата, които не се обслужват 
от съдебните призовкари, относно начина на връчване и оформяне на 

призовките и съдебните книжа.  
Налагане на санкции на съответните длъжностни лица, натоварени с 

връчването на съдебни книжа, при констатирани нарушения при връчването, 
предимно свързани със забавяне при връчването на книжата на страни, 

както и на процесуални представители. 
В исковите производства, достъпа на съда до национална база данни 

„Население” позволява извършване на незабавно справка за адресната 
регистрация на ответника, без да се чака представяне на такава от страна на 

ищеца. 
Въведени бяха правила за електронно призоваване и размяна на 

съдебни книжа, в резултат на което най-вече по дела по чл.410 и чл.417 от 

ГПК се изпращат съобщения и призовки по ел. път.  
 

 
V. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 
От общия брой подлежащи на разглеждане през 2013 година 

граждански дела – 742 бр., прекратени са 92 бр. От тях 7 бр. са прекратени 
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по спогодба и 85 бр. по други причини – оттегляне на иска, отказ от иска, 
неизпълнение на дадени от съда указания за отстраняване на нередовности 

на искови молби, изпратени по подсъдност на друг съд.  
 

 
VІ. НЕПРИКЛЮЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 
При анализа на разгледаните граждански дела през 2013 г. в РС –

Елхово се установи, че неприключени в срок от една до три години са 10 бр. 
дела, неприключилите  в срок от три до пет години гр. дела са 2 

бр.Неприключилите в срок над пет години граждански дела са 3 бр.  
При извършена проверка се установи, че това са дела №№188/2006 

година, 236/2007 година, 308/2007 година, 227/2008 година, 134/2009 

година 493/2010 година, 686/2010 година, 682 от 2010 година, 424/2011 
година, 601/2012 година 288 от 2012 година, 496/2012 година 538/2012 

година, 539/2012 година, 619/2012 година. 
От тези дела, 7 броя са образувани по искови молби за делба на 

недвижими имоти и към 31.12.2013 година са били внесени в архив. Това са 
Гражданско дело № 188/2006 година, внесено в архив на 07.01.2009 година; 

Гражданско дело № 236/2007 година, внесено в архив на 24.04.2009 година 
Гражданско дело  № 308/2007 година, внесено в архив на 12.01.2009 

година, Гражданско дело № 227/2008 година, внесено в архив на 10.05.2010 
година, Гражданско дело № 493/2010 година, внесено в архив на 03.07.2012 

година, Гражданско дело № 686/2010 година, внесено в архив на 23.01.2012 
година, Гражданско дело  № 424/2011 година, внесено в архив на 

19.09.2012 година. 
Спрени към 31.12.2013 година са били следните граждански дела: 

Гражданско дело №682 от 2010 година, спряно на основание чл. 229, ал.1, 

т.4 от ГПК до приключване на образувано наказателно производство; 
Гражданско дело № 601/2012 година, спряно с определение от 16.05.2013 

година на основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК – по взаимно съгласие на 
страните, възобновено с определение от 28.07.2013 година, в последствие 

отново спряно с определение от 24.09.2013 година на основание чл. 229, 
ал.1, т.2 от ГПК – поради смърт на един от ответниците.  

Останалите граждански дела, посочени по – горе, към настоящия 
момент са висящи. Същите се отличават с фактическа и правна сложност. По 

отношение на част от тях - делбени производства, разглеждането им 
съгласно процесуалния закон протича в две фази, което е предпоставка за 

по – дълъг период на разглеждане и приключване на делата. Друга част от 
делата са с предмет вещни искове, като в повечето от случаите се констатира 

освен фактическа сложност и правна такава, свързана с отклонения в хода 
на гражданското производство – предявени инцидентни установителни 

искове, открити производства по чл. 193 от ГПК, конституирането на страни в 

процеса и др. правни фигури, водещи до забавяне н в разглеждането на 
гражданските дела. По част от неприключилите граждански дела е видно, че 

производството е било спирано на различни основания, предвидени в ГПК, за 
различни периоди от време, което също е удължило времево разглеждането 

и приключването на делата. По част от делата за размяната на книжата и 
призоваването на страните по делото са били използвани различни способи, 

предвидени в ГПК, включително и по реда на чл.47 от ГПК, в хода на 
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производствата на страните са били назначавани особени представители, 
което е свързано с процесуални срокове във връзка с представянето на 

справки за постоянен и настоящ адрес на страната, внасяне на разноски, 
връчване на книжата по делото на особения представител и даване на същия 

на едномесечен срок за отговор на исковата молба, като в повечето от тези 
случай съдът е удължавал по реда на чл.63 от ГПК сроковете за представяне 

на справки от ищците и извършването на други процесуални действия от 
тяхна страна, които обстоятелства също са се отразили върху сроковете за 

разглеждане на делата и приключването им.  
По посочените по – горе дела не се установява да е налице 

процесуално бездействие от страна на съдиите докладчици във връзка с 
движението и решаването на делата. Напротив, съда е проявявал активност 

по отношение движението на делата, като своевременно са предприемани 

необходимите процесуални действия.  
В края на 2013г. в РС - Елхово са останали висящи 113 бр., като 

съответно висящите в началото на периода 91 бр.  При съпоставка на тези 
показатели в сравнителен план, данните са следните: 

 
 

Година Всичко за 
разглеждане 

Несвършени в 
края на периода 

Процент от делата 
за разглеждане 

2013 742 113 15.22% 

2012 770 91 11.81% 

2011 895 100 11.17% 

 
Броят, съответно процентът на останалите висящи в края на 

отчетния период граждански дела е увеличен, по причини посочени по – 
горе във връзка с работата на съдиите в РС – Елхово в намален състав през 

един продължителен период от време, както и наложилото се 

преразпределение на делата на други съдии след напускането на съдия 
Елена Тодорова. Следва да се отбележи и това, че част от останалите 

несвършени в края на отчетния период граждански дела са образувани в 
края на 2013 година /месеците ноември и декември 2013 година/ - общо 24 

броя и по същите тече размяна на книжа съгласно правилата на ГПК.  
 
 

VІІ. ВРЕМЕТРАЕНЕ РАЗМЯНАТА НА КНИЖАТА ПО ГРАЖДАНСКИ 
ДЕЛА. 

 
По отношение гражданските дела, разглеждани по общия ред, при 

статистически показател 160 бр.дела, в едномесечен срок е извършена 

размяна на книжата по 89 бр. дела, или 55.62 % от делата, в срок до два 
месеца – по 18 бр. дела, или 11.25 %, до три месеца – по 21 бр. дела, или 

13.12 %, а над 3 месеца - по 19 бр. дела, или 11.87 %.  

За бързите производства /чл.310 ГПК/, времетраенето на размяната 
на книжа е както следва: до един месец -  по 3 бр. дела, до два месеца – по 

5 бр. дела и до 3 месеца – по 3 бр. дела, над 3 месеца – 3 бр. дела. 
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Справка за дейността на съдиите, разглеждали граждански дела 
през 2013 г.: 
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Апостолова 48 103
 

70 151 128 70 128 23 

Янкова 3 217 122 220 173 117 170 47 

Тодорова 4 117 81 121 121 81 119 0 

Кирова 36 112 72 148 117 71 117 31 

Меткалф 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ангелова 0 94 59 94 82 59 82 12 

Кирков  0 8 8 8 8 8 8 0 

  

 
По – големият брой постъпили през 2013 година граждански дела в 

състава на съдия Янкова следва да бъде обяснен с това, че същата през 
периода от 01.01.2013 година до 17.07.2013 година е била граждански 

състав и са й били разпределяни само граждански дела, наред със състава на 

съдия Елена Тодорова. От тук следва и по– големият брой приключили 
граждански дела от съставът на съдия Янкова. На останалите съдии – 

Апостолова, Кирова и Ангелова, до 17.07.2013 година са били разпределяни 
само наказателни дела.  

 
VІІІ. ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 

РЕЗУЛТАТАТИ ОТ ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО НА 
СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ. 

 
Обжалваните съдебни актове по граждански дела през годината, 

приключили с решение и определение са 45 бр.  
След въззивна проверка за същия период са се върнали 17 бр. дела 

приключили с решение, от които с потвърден съдебен акт 13 бр. дела, 3 бр. с 
отменен и 1 бр. с изменен съдебен акт. 

За отчетния период при обжалване на определения след въззивна 

проверка са се върнали 24 бр. дела,  които с потвърден съдебен акт 16 бр. 
дела и 8 бр. с отменен съдебен акт, един от които по обективни причини.    

При съпоставка на резултатите от обжалване на съдебните актове 
/решения и определения/ с предходните години, резултатите са следните: 
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Година Обжалвани Отменени Изменени Потвърдени 
2011 46 12 6 30 

2012 31 3 4 20 

2013 45 11 1 29 

   
 

По съдии резултатите от въззивна проверка по граждански дела са 

следните: 
 

СЪДИЯ Свършени 
дела 

Обжалвани Отменени Изменени Потвърдени 

В.Апостолова 128 11 2 2 5 

Д.Янкова 173 7 1 0 4 

Е.Тодорова 121 14 5 0 7 

М.Кирова 117 12 2 0 13 

М.Меткалф 0 0 0 0 0 

Я.Ангелова 82 1 0 0 0 

Н. Кирков 8 0 0 0 0 

 

Вписаните данни, включват всички върнали се от инстанционен 
контрол дела през 2013 година, независимо от годината, през която са били 

свършени. 
Включените в таблицата резултати не съвпадат с общите данни за 

обжалването на съдебните актове през 2013 година, което е обяснимо с 
момента на връщането на делата. 

От общо свършените  през годината в РС – Елхово 679 бр. 
граждански дела, обжалвани са били 45 бр., като в процентно съотношение, 

спрямо свършените дела /постановени съдебни актове/ това съставлява 7.15 

%.  
Отмяната на съдебните актове се дължи както на допуснати 

нарушения на материалния и процесуалния закон, така и на представяне на 
нови доказателства пред въззивна инстанция, които са обусловили отмяната 

на решението или определението. 
Голямата част на потвърдените решения и определения, върнати от 

въззивна инстанция ясно говори за добрата работа на съдиите в гражданско 
отделение. 

 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
 
I. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 
 

През 2013 г. общия брой на наказателните дела за разглеждане е 

1275 броя, от които 150 бр. останали несвършени в началото на отчетния 
период и 1125 бр. новопостъпили.  

Сравнителен анализ на постъпилите общо наказателни дела и 
остатъка на тяхната висящност към 31.12.2013 в съпоставка с предходните 

три години:  
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ГОДИНА ПОСТЪПИЛИ 
ДЕЛА 

ВИСЯЩИ КЪМ 
31.12. НА 

ПРЕДХОДНАТА 
ГОДИНА  

2011 563 115 

2012 641 116 

2013 1125 150 

 
През отчетния период са постъпили с 562 бр. дела в повече в 

сравнение с 2011 г. и със 484 бр. дела в повече в сравнение с 2012 година. 
Процентното съотношение между несвършените в началото на 

отчетния период към постъпилите през отчетния период наказателни дела е 
13.33 %. 

От подлежащите на разглеждане 1275 бр. наказателни дела, 
свършените са 894 бр., или 70.11%. През 2011 и 2012 година този процент е 

бил съответно 82.89 % и 80.18 %. 
Свършени в срок до три месеца са 875 дела или 98% от общия брой. 

В сравнение с предходните години е налице увеличение на броя на 

свършените наказателни дела – 562 бр. за 2011 г. и 607 бр. за 2012 година. 
Останалите несвършени дела в края на отчетния период – 31.12.2013 година 

е 381 бр. В сравнение с предходните години е налице увеличение на броя на 
несвършените дела в края на отчетния период – 116 бр. за 2011 г. и 150 бр. 

за 2012 година. Увеличения брой несвършени в края на 2013 година дела 
намира своето обяснение със значително увеличения брой дела, постъпили 

през 2013 година в сравнение с предходните две години, както и с факта, че 
в края на 2013 година /м. ноември и декември 2013 година са постъпили 

общо 205 броя дела, което съставлява 18.22 % от общия брой постъпили 
дела. Същите са насрочени в началото на 2014 година.  

 
По основни видове постъплението на наказателните дела е 

следното:   

 

ГОДИНА НОХД НЧХД ЧЛ. 78А 
НК 

ЧНД НАХД  РАЗПИТИ 

2011 201 14 25 153 129 41 

2012 280 12 22 118 123 86 

2013 815 6 12 99 140 53 

 

Като цяло е налице значително увеличение на постъплението на 

наказателните дела от общ характер, в сравнение с 2011 година 4.05 пъти, а 
в сравнение с 2012 година 2.91 пъти. Незначително увеличение се отчита 

при постъпленията на НАХД, а по всички останали видове дела се отчита 
намаление в постъпленията през 2013 година.  
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Общият брой дела за разглеждане, включващ останалите 
несвършени от предходни години и постъпилите през 2013 година 

наказателни дела, е по – висок в сравнение с предходните две години. По – 
висок е и броят на постъпилите през 2013 година за разглеждане 

наказателни дела, което обяснява и по – големият брой несвършени в края 
на отчетния период наказателни дела.  

 
Съотношението в проценти на останалите несвършени в края на 

отчетния период дела спрямо общия брой на делата за разглеждане и при 
съпоставка  за период от 3 години, е видно от следваща таблица: 

 

Година Всичко за 
разглеждане 

Свършени Средномес. 
свършени 
от 1 съдия 

Несвършени в 
края на 
периода 

% 

2011 678 562 15.61 дела 116 17.1% 

2012 757 607 16.89 дела 150 19.8% 

2013 1275 894 18.63 дела 381 29.9% 

 
Процентът на останалите в края на периода висящи дела е 29.9%, 

който е повишен в сравнение с предходните две години и намира своето 
обяснения в значителното увеличение на броя постъпили през м. ноември и 

декември 2013 година наказателни дела – общо 205 бр. дела, насрочени в 
началото на 2014 година, както и с това, че през 2013 година съдия Д. 

Янкова е отсъствала през сравнително дълъг период от време, поради отпуск 
по болест и започнатите наказателни производства от състава на съдия 

Янкова са били пренасрочвани за други дати, както и на това, че след 
излизането на съдия Тодорова в продължителен отпуск за бременност и 

раждане, разпределените й дела са били преразпределени на друг съдия и 
съдебното производство е започнало отначало. 

  
II. ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
1. НАКАЗАТЕЛНИ ОБЩ ХАРАКТЕР ДЕЛА. 
 
През 2013г. броя на наказателните от общ характер дела за 

разглеждане в РС – Елхово е 914 бр., от които 815 бр. новопостъпили и 99 
бр. останали неприключили в началото на отчетния период. През 2013 

година са свършени общо 607 бр. нохд, или 66.41 % от подлежащите на 
разглеждане дела от този вид, като 594 бр. от свършените дела , или 98 % са 

свършени в срок до три месеца. От свършените 607 бр. нохд със съдебен акт 
по същество са приключили 482 бр. нохд. Прекратените дела са 125 бр., като 

от тях 37 бр. са прекратени, след като са приключили със споразумение за 
решаване на делото, внесено така от Прокуратурата /по чл. 382 НПК/ и 68 

бр.  са прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване 
на делото, след внесен Обвинителен акт /по реда на чл. 384 НПК/. Общо 17 

бр. нохд са прекратени и върнати на прокуратурата за допълнително 

разследване при хипотезите на чл. 249 и чл. 288 от НПК. През 2013 година 
са проведени общо 790 бр. заседания по нохд. 
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От всички постъпили дела от общ характер постъпленията по глави 
от НК са следните: 

 
По Глава ІІ от НК “Престъпления против личността” през 

отчетния период са постъпили и образувани общо 5 бр. дела, като 
несвършените от предходен период са 4 бр. или общо през отчетния период 

са разглеждани 9 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 5 
бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 4 бр. От 

свършените 5 бр. дела, 2 бр. от тях са решени по същество с присъда и 2 бр. 
са прекратени поради постигнато споразумение. От свършените дела 5 бр. са 

свършили в срок до 3 месеца. Съдените лица по постъпилите и несвършени 
от предходен период дела от Глава ІІ от НК са били 11, като е оправдано 

едно лице, а са осъдени 3 лица. 

 
По Глава ІІІ от НК “Престъпления против правата на 

гражданите” през отчетния период са постъпили и образувани 4 бр.  дела, 
като несвършените от предходен период са били 1 бр., или общо през 

отчетния период са разглеждани 5 бр. дела по тази глава от НК. От тях 
свършените дела са 4 бр., като останалите несвършени дела в края на 

отчетния период са 1 бр. От свършените 4 бр. дела, 3 бр. от тях са 
прекратени поради постигане на споразумение. Всички свършени 4 бр. дела 

са свършили в срок до 3 месеца. Съдените лица по постъпилите и 
несвършени от предходен период дела от Глава ІІІ от НК са били 10, като са 

оправдани 2 лица и са осъдени 4 лица. 
 

По Глава ІV от НК “Престъпления против брака, семейството и 
младежта” през отчетния период са постъпили и образувани общо 9 бр.  

дела, като несвършените от предходен период са били 1 бр., или общо през 

отчетния период са разглеждани 10 бр. дела по тази глава от НК. От тях 
свършените дела са 8 бр., като останалите несвършени дела в края на 

отчетния период са 2 бр. От свършените 8 бр. дела, 6 бр. от тях са решени по 
същество с присъда, прекратени са 2 бр. поради постигнато споразумение. 

Всички 8 бр. свършили дела са свършили в 3 – месечен срок. Съдените лица 
по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава ІV от НК са 

били 11, от които 9 са осъдени. По тези дела от съдените лица няма 
оправдани. 

 
По Глава V от НК “Престъпления против собствеността” през 

отчетния период са постъпили и образувани общо 55 бр. дела, като 
несвършените от предходен период са 38 бр. или общо през отчетния период 

са разглеждани  93 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 60 
бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 33 бр. 

От свършените 60 бр. дела, 38 бр. от тях са решени по същество с присъда, 

прекратени са 35 бр., 13 бр. от които поради постигнато споразумение. 
Всички свършени 60 бр. дела от този вид са приключили в срок до 3 месеца. 

Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от 
Глава V от НК са били 180, от които 84 са осъдени и 22 оправдани. 

 
По Глава VІ от НК “Престъпления против стопанството” през 

отчетния период са постъпили и образувани общо 7 бр. дела, като 
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несвършените от предходен период са 3 бр. или общо през отчетния период 
са разглеждани  10 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 6 

бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период са 4 бр. 
Всички свършени дела от този вид са приключили в срок до 3 месеца. От 

свършените дела 1 бр. е приключил с решение по същество - с присъда, 
прекратени са 5 бр., 4 бр. от които поради постигнато споразумение. 

Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от 
Глава VІ от НК са били 14, от които 7 са осъдени, оправдани лица няма. 

 
По Глава VІІ от НК “Престъпления против финансовата, 

данъчната и осигурителната система” през отчетния период не са 
постъпили такива дела, както и не са останали несвършените от предходен 

период. 

 
По Глава VІІІ от НК “Престъпления против дейността на 

държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи 
публични длъжности” през отчетния период са постъпили и образувани 

общо 674 бр. дела, като несвършените от предходен период са 45 бр. или 
общо през отчетния период са разглеждани 719 бр. дела по тази глава от НК. 

От тях свършени дела са 465 бр., като останалите несвършени дела в края на 
отчетния период са 254 бр. От свършените 465 бр. дела, 418 бр. са решени 

по същество с присъда, прекратени са 47 бр., 44 бр. от които поради 
постигнато споразумение. 452 бр. от свършените дела са приключили в срок 

до 3 месеца. Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен 
период дела от Глава VІІ от НК са били 1021, от които 682 са осъдени и 6 

оправдани. 
 

По Глава ІХ от НК “Документни престъпления” през отчетния 

период са постъпили и образувани общо 5 бр.  дела, като не е имало 
несвършените от предходен период дела от този вид. От тях са свършени 4 

бр. дела, всички в срок до 3 месеца, всички прекратени поради постигнато 
споразумение. Един бр. дело е останало несвършено в края на отчетния 

период. Съдените лица по разгледаните дела от Глава ІХ от НК са били 5, 
осъдени са 4 лица, няма оправдани лица. 

 
По Глава Х от НК “Престъпления против реда и общественото 

спокойствие” през отчетния период са постъпили и образувани общо 9 бр. 
дела, като не е имало несвършени от предходен период дела. От общия брой 

дела за разглеждане, в края на отчетния период са свършени 7 бр. и са 
останали несвършени 2 бр. От свършените 7 бр. дела, прекратени са 7 бр., 5 

бр. от които поради постигнато споразумение. Всички 7 бр. дела са свършили 
в срок до 3 месеца. Съдените лица по постъпилите и несвършени от 

предходен период дела от Глава Х от НК са били 10, от които 5 са осъдени, 

няма оправдани лица. 
 

По Глава ХІ от НК “Общоопасни престъпления” през отчетния 
период са постъпили и образувани общо 47 бр. дела, като несвършените от 

предходен период са 7 бр. или общо през отчетния период са разглеждани 
54 бр. дела по тази глава от НК. От тях свършени дела са 48 бр., като 

останалите несвършени дела в края на отчетния период са 6 бр. От 
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свършените 48 бр. дела, 17 бр. са решени по същество с присъда, 
прекратени са 31 бр., от които 28 бр. поради постигнато споразумение.  От 

свършените 48 бр. дела, всички са приключили в срок до 3 месеца. Съдените 
лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава ХІ от 

НК са били 55, от които 42 са осъдени и 3 лица оправдани. 
 

 
 

 
 

 
 

От диаграмата е видно, че най-голям брой постъпили дела са делата 

с обвинения за престъпления против дейността на държавните органи и 
обществените организации - Глава VІІІ от НК, /674 бр./ като най – голям дял 

тук имат престъпленията по чл. 279 от НК – 666 бр. Следват делата с 
обвинения за престъпление против собствеността – Глава V от НК - 55 бр., 

следвани от дела с обвинения в общоопасни престъпления – Глава ХІ от НК - 
47 бр. Следващи по брой са делата с обвинения за престъпления против 

брака, семейството и младежта - Глава ІV от НК – 9 бр., против реда и 
общественото спокойствие – Глава Х от НК – 9 бр. Следват делата с 

обвинения за престъпления против стопанството по Глава VІ от НК – 7 бр., 
дела с обвинение за престъпления против личността – Глава ІІ от НК – 5 бр.; 

документни престъпления по Глава ІХ от НК – 5 бр., делата с обвинения за 
престъпления правата на гражданите – Глава ІІІ от НК – 4 бр.  

Аналогично е било постъплението на наказателните от общ характер 
дела по видове и през предходната 2012 година, когато отново най – висок 

дял в постъпленията на дела са имали тези с обвинения за престъпления 

против дейността на държавните органи и обществените организации - Глава 
VІІІ от НК - 95бр., следвани от делата с обвинения за престъпление против 

собствеността – Глава V от НК - 88 бр., следвани от дела с обвинения в 
общоопасни престъпления – Глава ХІ от НК - 46 бр. и т.н. 
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2. НАКАЗАТЕЛНИ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА. 
 

През 2013 г. в РС – Елхово са постъпили и образувани 6 наказателни 
дела от частен характер, като несвършените от предходен период са били 7 

бр. Общо за разглеждане наказателни дела от частен характер през отчетния 
период са били 13 бр. От тях са свършени 6 бр. дела, като в края на периода 

са останали несвършени 7 бр. дела. От свършените 6 бр. дела, 1 бр. е решен 
по същество с присъда, прекратени са 5 бр., от които 1 бр. поради 

постигната спогодба и 5 бр. по други причини – оттегляне на тъжбата, 
постигане на извънсъдебна спогодба и др.  Всички свършени 6 бр. дела са 

свършили в срок до 3 месеца. Съдените лица по постъпилите и несвършени 
от предходен период наказателни дела от частен характер са 14, от които 1 

лице е осъдено. По-голямата част от тези дела са прекратени поради 

оттегляне на тъжбата или поради постигане на съдебна или извънсъдебна 
спогодба и поради тази причина подсъдимите по тези дела не се отчитат като 

оправдани и осъдени. 
 

 
3. НАКАЗАТЕЛНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР ПО ЧЛ. 

78А ОТ НК. 
 

През отчетния период са постъпили и образувани 12 наказателни 
дела по чл. 78 А от НК, като несвършените от предходен период са били 3 

бр. Общо за разглеждане наказателни дела по чл. 78 А от НК през 2013 г. са 
били 15 бр. От тях са свършени 14 бр. дела, като в края на периода са 

останали несвършени 1 бр. дело. Всички 14 бр. свършени дела са 
приключили в срок до 3 месеца. От свършените дела 13 бр. са решени по 

същество и е прекратено 1 бр. дело. Съдените лица по постъпилите и 

несвършени от предходен период наказателни дела по чл. 78 А от НК са били 
16, като са наказани 13 лица и 1 лице е оправдано. 

 
 

4. ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
 

През 2012 година в РС – Елхово са постъпили за разглеждане общо 
152 бр. частни наказателни дела, като 4 бр. са останали несвършени дела от 

предходен период. Общо разгледаните частни наказателни дела са 156 бр., 
от които 53 бр., образувани по искания за разпити на свидетели и обвиняеми 

лица от органите на ДП. Общия брой на свършените през 2013 година частни 
наказателни дела е 151 бр.  

 
- Разгледаните дела по чл. 85 - 88а от НК /реабилитация/ са 1бр. – 

новообразувано през 2013 година. От този вид дела в съда няма останали 

неприключили от предходен период. Образуваното през 2013 година е 
приключило в срок до 3 месеца, като е било прекратено.  

- Разгледаните дела за принудителни медицински мерки по Закона 
за здравето и чл. 89 от НК са 7 бр., всички новообразувани през 2013 г.  

Общо приключени за 2013 г. са 6 бр. дела, от които 5 бр. решени с акт по 
същество и 1 бр. прекратено. Всички 6 бр. дела от този вид са приключили в 

срок до 3 месеца. 



 26

- Разгледаните дела по реда на чл. 306 от НПК за определяне на 
общо наказание по чл. 23, 25 и 27 от НК през 2013 година са общо 25 бр., от 

които 2 бр. останали несвършени от предходен период и 23 бр. постъпили и 
образувани през 2013 година. От тях са приключили 22 бр., като със съдебен 

акт по същество са приключили 15 бр. дела и 7 бр. дела са били прекратени. 
В края на отчетния период са останали несвършени 3 бр. дела 

 
5. НАКАЗАТЕЛНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА - 

ПО ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 
 

През 2013 година в РС – Елхово са били разгледани общо 177 бр. 
наказателни от административен характер дела. От тях постъпилите през 

2013 г. са 140 бр. и останали несвършени от предходен период 37 бр. 

Свършените през 2013 г. нахд са 116 бр., или 65.53 % от подлежащите на 
разглеждане дела от този вид. От свършените дела от този вид 112 бр., или 

97% са свършили в тримесечен срок. Със съдебен акт по същество са 
приключили 114 бр. нахд, прекратени са 2 бр. дела. Останалите несвършени 

дела в края на отчетния период са 61 бр.   
 

6. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА. 
 

Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане в 
Районен съд Елхово през 2013 г., е 36 бр. 

 
7. НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА. 
 
Броят на постъпилите и свършени незабавни производства за 2013 г. 

е 38 броя. 

 
8. СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ. 

 
Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно 

следствие за 2013 г. са 12 броя.  
 

III. СРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 

През 2013 г. структурата на осъдената престъпност по глави от НК 
съгласно таблицата за отчет на наказателните дела е както следва: 

По Глава II от НК „Престъпление против личността". Съдените 
лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава ІІ от 

НК са били 11, като е оправдано едно лице, а са осъдени 3 лица. 
По Глава III от НК „Престъпления против правата на 

гражданите". Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен 

период дела от Глава ІІІ от НК са били 10,  като са оправдани2 лица и са 
осъдени 4 лица. 

По Глава IV от НК „Престъпления против брака, семейството и 
младежта". Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен 

период дела от Глава ІV от НК са били 11, от които 9 са осъдени. По тези 
дела от съдените лица няма оправдани. 
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По Глава V от НК „Престъпление против собствеността". 
Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от 

Глава V от НК са били 180, от които 84 са осъдени и 22 оправдани. 
По Глава VI от НК „Престъпления против стопанството". 

Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен период дела от 
Глава VІ от НК са били 14, от които 7 са осъдени. По тези дела от съдените 

лица няма оправдани. 
По Глава VIІ от НК „Престъпления против финансовата, 

данъчната и осигурителната система". През 2013 година няма съдените 
лица по тази глава от НК. 

По Глава VIII от НК „Престъпления против дейността на 
държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи 
публични функции". Съдените лица по постъпилите и несвършени от 

предходен период дела от Глава VІІ от НК са били 1021, от които 682 са 
осъдени и 6 оправдани. 

По Глава IX от НК „Документни престъпления". Съдените лица 
по разгледаните дела от Глава ІХ от НК са били 5, осъдени са 4 лица, няма 

оправдани лица. 
По Глава X от НК „Престъпление против реда и общественото 

спокойствие". Съдените лица по постъпилите и несвършени от предходен 
период дела от Глава ХІ от НК са били 10, от тях 5 са осъдени. По тези дела 

от съдените лица няма оправдани. 
По Глава XI от НК „Общоопасни престъпления". Съдените лица 

по постъпилите и несвършени от предходен период дела от Глава ХІ от НК са 
били 55, от които 42 са осъдени и 3 оправдани. 

 
 

IV.БРОЙ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА. 
 
През 2013 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС – Елхово 

1317. От тях 34 лица са оправдани, осъдените лица са 840, в това число 34 
непълнолетни. 

От общо осъдените 840 лица, на 784 от тях е наложено наказание  
„Лишаване от свобода до три години", като по отношение на 751 лица от тях 

наложеното наказание “Лишаване от свобода” е отложено от изтърпяване 
при условията на чл.66 от НК.  

През 2013 година на осъдените лица по нохд в РС – Елхово не е 
налагано наказание „Лишаване от свобода от три до петнадесет години".  

На 9 от съдените през 2013 година лица е наложено наказание 
“Глоба”, на 42 лица е наложено наказание  „Пробация", а на 4 лица са 

наложени други видове наказания по НК, като например „Обществено 
порицание". 152 от осъдените лица са получили наказание, при одобряване 

на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК.  
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V. ОБЩ БРОЙ ПРИСЪДИ. ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ. 
 

През 2013 г. в Районен съд – Елхово са разгледани общо 742 бр. 
НОХД и по тях са постановени общо 629 съдебни акта /присъди и 

определения по споразумения за решаване на делото/, от които 613 бр. 
осъдителни, 13 бр. изцяло оправдателни присъди и 3 бр. частично 

оправдателни /по отношение на някои от предадените на съд лица/. В 

процентно отношение предвид на тези данни осъдителните присъди 
представляват 97.45 % от постановените съдебни актове и 2.06 % изцяло 

оправдателни присъди от общо постановените осъдителни съдебни акта.  
От постановените през 2013 година 13 бр. изцяло оправдателни 

присъди, всички са били протестирани от РП – Елхово. 
След въззивна проверка са потвърдени 6 бр. оправдателни присъди, 

оттеглен е протеста по 3 бр. оправдателни присъди,  а по останалите 4 бр. 
дела, по които са били постановени оправдателни присъди към настоящия 

момент няма произнасяне от въззивния съд. 
По отношение на частично оправдателните присъди резултатите са 

следните: една от тях, по която са осъдени 6 лица и 2 лица са оправдани, не 
е била предмет на въззивна проверка. Останалите две присъди, 

протестирани от РП – Елхово в оправдателната им част, са потвърдени 
изцяло от въззивната инстанция.  

Оправданите през 2013 година лица по нохд са 34, или 2.58 %. За 

сравнение през 2012 година оправданите по нохд лица са били 17, 
съставляващи 3.3 % от общия брой съдени лица. 

Основанията за оправдаване на подсъдимите по делата са 
недоказаност на обвинението, както и несъставомерност на деянието от 

обективна или субективна страна. По част от делата съдът е установил в 
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хода на съдебното следствие фактическа обстановка, различна от описаната 
в обвинителния акт, което е довело до несъставомерност на деянията. 

От анализа на причините за постановяване на оправдателните 
присъди, се налага извода, че това се дължи на непрецизна работа на 

разследващите органи в конкретното досъдебно производство при 
установяване на фактите, касаещи състава на инкриминираното деяние, 

неправилна юридическа преценка на събраните при разследването 
доказателства, недостатъчна прецизна проверка и преценка от страна на 

представителите на обвинението при внасяне на обвинителните актове  в 
съда. 

Следва да се отбележи, че причините за постановяване на 
оправдателни присъди през 2013 година са аналогични с причините за 

постановяването на оправдателни присъди и през предходните години.  

 
 

VІ. ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
 
Броят на прекратените през 2013 г. наказателни дела в РС – Елхово 

е 151 бр., при общо дела за разглеждане 1275 бр. и общо свършени 894 бр. 

От тях прекратените нохд са 125 бр., от които поради одобряване на 
споразумение са 105 бр., 3 бр. прекратени по други причини. 

През 2013 година са прекратени и върнати за доразследване на РП – 
Елхово общо 18 бр. наказателни дела, от които 17 бр. наказателни дела от 

общ характер и 1 бр. административнонаказателни дела по чл.78А от НК. В 
сравнение с предходните две години е увеличен броя на прекратените и 

върнати на РП – Елхово наказателни дела от общ характер за доразследване 
/за сравнение през 2011 година – 3 бр., през 2012 година 13 бр./. 9 бр. от 

делата са прекратени и върнати от разпоредително заседание и 9 бр. от 

открито съдебно заседание.  
От прекратените и върнати на РП – Елхово за доразследване 9 бр. 

наказателни от общ характер дела от разпоредително заседание, всички са 
били протестирани от РП- Елхово, като 8 бр. от тях са потвърдени, по 1 бр. 

към настоящия момент няма произнасяне от ОС – Ямбол. От върнатите на РП 
– Елхово НОХД, по две от тях съдът не е одобрил внесено споразумение за 

прекратяване на наказателното производство. 
Причините за прекратените и върнати на РП – Елхово наказателни 

дела са допуснати в хода на ДП отстраними съществени процесуални 
нарушения, изразяващи се в следното: нарушаване правото на защита на 

обвиняем, нарушаване правата на пострадало от деянието лице, допуснати 
нарушения от  прокурора при изготвяне на обвинителния акт, преценени от 

съда като съществени такива.  
Прекратените АНД през 2013 са  2 бр., всички образувани по реда 

на ЗАНН, по причини недопустимост на жалбата и оттегляне на жалбата. 

За НЧХД – прекратени са 5 бр., 1 от които прекратено по спогодба и 3 
бр. поради оттегляне на тъжбата, 1 бр. изпратено на ВКС за на основание чл. 

43, т.3 от НПК – невъзможност за формиране на състав след отводи на 
всички съдии в РС - Елхово. 

 
През 2013 година в РС – Елхово не са постъпвали и не са били 

разглеждани дела със значим обществен интерес. 
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През 2013 година са проведени общ 1174 бр. съдебни заседания по 

наказателни дела, като за сравнение през 2011 година техният брой е бил 
871, а през 2012 година 994. 

 
Справка за дейността на съдиите, разглеждали наказателни дела 

през 2013 г.  
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В. Апостолова  

12 373 385 261 

 

261 – 71.4 % 124 

Д. Янкова  

60 102 162 80 

 

62 – 90.7 % 82 

Ел. Тодорова  
35 0 35 35 

 
34 – 98.8 % 0 

М. Кирова  
4 353 357 245 

 
245 112 

М. Меткарф  

0 0 0 0 

 

0 0 

Я. Ангелова  

38 280 318 255 

 

255 – 99.6 % 63 

Н. Кирков  
1 17 18 18 

 
18 - 100% 0 

 
 

VІІ. ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 
ДЕЛАТА. 

 
Основните причини за отлагане на наказателните дела през 2012 

година могат да бъдат систематизирани по следния начин: 
- неявяването на подсъдими, защита и вещи лица в съдебно 

заседание с посочване на уважителна причина за това /представяне на 
медицински документи съобразени с изискванията за невъзможност за 
явяване в съдебно заседание на подсъдими и защитници по делата, както и 
такива за служебна ангажираност на защитата по дела насрочени преди това 
по което не се явява/, което обстоятелство и налага отлагането на съдебни 
заседания; 
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- неявяване на свидетели, чийто показания са необходими за 
изясняване на фактически обстоятелства по делото, независимо от редовното 
им призоваване; 

- необходимост от събиране на доказателства от съда по искане на 
страните или по инициатива на съда, несъбрани в хода на досъдебно 
производство; 

- назначаване на нови съдебни експертизи или поставяне на 
допълнителни задачи на експертите по назначени такива; 

В основната им част причините за отлагане на наказателните дела се 
повтарят и са аналогични на тези, довели до отлагане на наказателни дела и 
през предходните години.  

От извършената проверка се установява, че образуваните преди 
01.01.2013 година и неприключили към 31.12.2013 година наказателни дела 

в РС – Елхово са общо 19 броя, както следва: 
НОХД № 508/2009 година, НОХД № 430/2009 година,  НОХД № 

11/2011 година, НЧХД 503/2011 година, НОХД 452/2011 година,  НОХД 
483/2011 година, НЧХД 295/2012 година, НЧХД 492/2012 година, НЧХД 

634/2012 година, НОХД 174/2012 година, НОХД 337/2012 година, НОХД 
362/2012 година, НОХД 419/2012 година, НОХД 490/2012 година, НОХД 

534/2012 година, НОХД 542/2012 година, НОХД 599/2012 година, НОХД 
614/2012 година и НОХД 638/2012 година.  

Всички дела са образувани и насрочвани в инструктивните срокове 
по НПК. По повечето от тях са съдебните заседания са били отлагани 

многократно, като причините за това могат да бъдат обобщени по следния 

начин: 
Голяма част от съдебните заседания са отлагани поради неявяване 

на защитници на подсъдимите, като същите своевременно са представяли 
писмени доказателства за невъзможността си да се явяват в съдебно 

заседание по уважителни причини – заболяване или ангажираност по други 
дела. В редки случаи, поради липса на представени доказателства, 

защитниците са били санкционирани по реда на чл.271, ал.11 от НПК, като 
са им налагани глоби. В случаите, в които съдебните заседания са отлагани 

поради неявяване на защитник, съдът е констатирал задължително участие 
на такъв в хода на наказателното производство поради наличие на 

предпоставките, предвидени в чл.94, ал.1 от НПК, а в случаите, когато 
защита не е била задължителна, подсъдимите са заявявали, че не желаят 

разглеждане на делото в отсъствие на защитник.  
Многократни са случаите на отлагане на насрочени съдебни 

заседания  по делата поради неявяване на подсъдими. В тези случай, при 

наличие на предпоставките за това, съдът е изпълнявал процесуалните си 
задължения, като е постановявал принудителното довеждане на подсъдимите 

в следващото съдебно заседание, използван е и дисциплиниращият 
механизъм на чл.271, ал.11 от НПК, като са налагани глоби. В някои от 

случаите е променяна мярката за неотклонение спрямо подсъдимите в по – 
тежка, включително и „задържане под стража” 

Съдебни заседания са отлагани и поради неявяване на свидетели, 
като в случаите, на редовно призоваване и липса на представени 

доказателства за наличието на уважителни причини за неявяването им в с.з., 
съдът във всички случай е санкционирал подсъдимите по реда на чл.271, 

ал.11 от НПК и е постановявал принудително им довеждане.  
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В немалка част от случаите необходимостта от отлагане на съдебно 
заседание е било свързана с дадени от подсъдимият по делото обяснения на 

по – късен етап, след изслушване на всички свидетели,  като във връзка с 
неговите обяснения по искане на страните и по преценка на съда са били 

допускани очни ставки, което е налагало отлагане на съдебното заседание с 
цел призоваване на свидетелите. 

По част от делата се установява отлагане на съдебни заседания 
поради отпуск по болест на съдията – докладчик по делото, като в повечето 

от случаите това е било продиктувано от разпоредбата на чл.258, ал.1 от 
НПК, установяваща принципа на неизменност на състава на съда от 

започване до приключване на делото, като в повечето случай по делата са 
били извършвани множество процесуално – следствени действия, и с оглед 

на процесуална икономия е било неоправдано започването на съдебното 

следствие отначало. В голяма част от случаите съдебни заседания са били 
отлагани и поради неявяване на член от състава на съда – съдебни 

заседатели, поради здравословни причини.  
По пет от делата, поради продължително отсъствие на съдията – 

докладчик, който по – късно е преустановил и работа в РС – Елхово, с оглед 
принципите на НПК, същите са били разпределени на нов – съдия докладчик 

и съдебното следствие е започнало отначало. 
Не на последно място, като една от основните причини за отлагане 

на съдебните заседания, следва да се посочи необходимостта от събиране на 
доказателства, които са необходими за правилното решаване на делото. В 

много от случаите, поради недобро разследване в хода на ДП, несъбиране на 
всички относими и необходими доказателства, неизползаването на всички 

процесуални способи за събиране на доказателства в хода на ДП, за да реши 
правилно делото, за съдът не е имало друго възможност, освен да отлага 

същото с цел събиране на доказателства.  

 
 

VІІІ. ОБЖАЛВАНИ  И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ. 
РЕЗУЛТАТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА. 

 

През 2013 година са били обжалвани и протестирани общо 131 бр. 
съдебни актове по наказателни дела. От тях 54 бр. присъди по нохд; 1 бр. 

присъда по нчхд; 1 бр. решение по анд по чл.78 А от НК; 20 бр. определения 
по ЧНД; 55 бр. решения по наказателни от административен характер дела.  

Резултатите на върнатите през 2013 година от инстанционен контрол 
дела, независимо от годината на свършването им, е както следва: 

потвърдени изцяло са 70 бр. присъди/решения. Отменени и върнати за ново 
разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд са 5 бр. дела. 

Отменени изцяло са 7 бр. присъди/решения по наказателни дела. Отменени и 
върнати на ЕРП са 2 бр. присъди. Изменени в наказателната част са 8 бр. 

присъди. 

По отношение на определенията, резултатите от върнатите през 
2013 година от инстанционен контрол дела, независимо от годината на 

свършването им, е както следва: 
Потвърдени са 16 бр. определения. Отменено изцяло е 1 бр. 

определение. Изменени са 2 бр. съдебни акта – определения.  
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В таблицата по – долу са отразени резултатите на съдиите, 
разглеждащи наказателни дела,  след въззивна проверка на съдебните 

актове/присъди, решения и определения/. 
 

 

 
 
СЛУЖБА „ДЪРЖАВНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ"  
В РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО. 
 

Общия брой на постъпилите изпълнителни дела за 2013 година 288 
бр. Останалите несвършени изпълнителни дела към 01.01.2013 година е 696 

бр., или общият брой изпълнителни дела за разглеждане в ДСИ при РС – 
Елхово е 984 бр.  

Общия брой на свършените изпълнителни дела за 2013 година е 289 
бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период е 695 бр.  

От свършените дела 87 бр. са приключили с реализиране на 

вземането, 202 бр. са прекратени по други причини.  
За сравнение, през 2011 година са постъпили 159 бр. изпълнителни 

дела и са свършени 165 бр., през 2012 година са постъпили 290 бр. 
изпълнителни дела, а са свършени 209 бр.  

Сравнителния анализ с предходните две години показва, че 
постъплението на изпълнителни дела в сравнение с 2012 година се е 

запазило, като са постъпили с 2 бр. дела по – малко в сравнение с 2012 
година. По отношение на свършените дела се наблюдава увеличение на 

техния брой.   
Сравнителния анализ с предходните години относно видовете 

изпълнителни дела, показва сравнителна устойчивост на постъпилите 
изпълнителни дела, образувани за събиране на вземания в полза на 

Държавата. През 2011 година техния брой е бил 45,  през 2012 година са 
постъпили 187 бр. изпълнителни дела за събиране на вземания в полза на 

Държавата. През 2013 година техния брой е 169. 

 
 

СЪДИЯ ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ ИЗМЕНЕНИ 

В. Апостолова 23 4 1 

Д. Янкова 14 2 2 

Ел. Тодорова 12 2 0 

М. Кирова 14 2 2 

М. Меткалф 0 0 0 

Я. Ангелова 23 5 5 
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Както и предходните години, така и тази година усилията на 

Държавният съдебен изпълнители са насочени към приключване на делата, 
които са останали несвършени от предходни години.  

Към 01.01.2013 година дължимите суми по изпълнителни дела са 

били в размер на 1 070 279 лв. Дължимите суми по изпълнителни дела, 
образувани през 2013 година са в в размер на 896243 лева, или общо 

сумите, подлежащи на събиране през отчетния период са били в размер на 
1 966 522 лева. От тях, събраните суми през 2013 година по изпълнителни 

дела са 695 563 лева. Останалите несъбрани суми в края на отчетния период 
са в размер на 1 326 787 лева. 

За сравнение събраните суми от ДСИ при РС – Елхово през 2012 г. са 
били 903 249 лв., а през 2011 година – 2 591 387 лв.  

Постъпилите през 2013 година жалби против действията на ДСИ са 2 
бр., като и двете са оставени без уважение.  

 
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ ПРИ РС – ЕЛХОВО. 
 
През 2013 г. в Служба по вписвания са извършени са 5 114 броя 

вписвания. През 2012 година техния брой е бил 3859. 
Извършени са 73 броя отбелязвания и заличавания, 9 отказа, 

издадени са 601 бр. преписи, 349 бр. удостоверения и за извършени 473 бр. 

справки. По отношение на издадените преписи, удостоверения и справки е 
налице увеличение в сравнение с предходната 2012 година, съответно с 252 

бр. /за преписите/, 42 бр. /за удостоверенията/ и 166 бр. за справките.  
С оглед посочените по  - горе цифри следва да се отбележи, че в 

Службата по вписвания при РС – Елхово се работи при голяма натовареност. 
Подадените жалба против отказите на съдията по вписвания са 9 

бр., обжалвани от които са били 2 бр., всички потвърдени.  
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С оглед посочените по  - горе цифри следва да се отбележи, че в 
Службата по вписвания при РС – Елхово се работи при голяма натовареност. 

 
    

БЮРО СЪДИМОСТ ПРИ РС -ЕЛХОВО.  
 
През 2013 г. в Бюро „Съдимост" при Районен съд Елхово са издадени 

1823 броя свидетелства за съдимост и 2842 броя справки за съдимост. 

Вписани са 493 бр. бюлетини.  
За сравнение с предходните две години тези данни са както следва: 

през 2011 година издадените свидетелства за съдимост са 1847 бр., а 
справките за съдимост 3090 бр. През 2012 година издадените свидетелства 

за съдимост  са 2419 бр., а справките за съдимост 1086 бр.  

 
  

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 

Съдебната палата на Районен съд - Елхово е с административен 
адрес гр. Елхово, ул. ”Пирот” №2. Сградата е построена през 1930 година в 

ПИ с идентификатор №27382.500.1836, актуван с Акт №1203/11.12.2002г. и 
Акт №3114/01.12.2011 г. на Областен управител гр. Ямбол за публична 

държавна собственост, предоставен за управление на Министерство на 
правосъдието и Районен съд - гр. Елхово. Сградата е двуетажна, като в нея 

освен Районен съд- Елхово, се помещават Районна прокуратура - Елхово - 3 
бр. кабинети на втория етаж, Служба по вписванията към Агенция по 

вписванията - 2 бр. кабинети на втория етаж и ОЗ ”Охрана” Ямбол - фоайе.  
В сградата са обособени и се използват две съдебни зали, пет 

кабинета за магистрати, две канцеларии, два броя санитарни възли. 

Оборудвано е и помещение за класифицирана информация. В прилежащото 
мазе са обособени помещения за архив и веществени доказателства.  

През 2012 година бяха внесени в Министерството на правосъдието 
искания от административният ръководител за извършване на ремонт на 

покрива на сградата и подмяна на дограма. Обектът бе включен в 
поименното разпределение на разходите за придобиване и основен ремонт 

на Министерството на правосъдието през 2013 година, в резултат на което 
през месеците октомври, ноември и декември бяха извършени дейности по 

основен ремонт на покрива на сградата. Бе извършена цялостна подмяна на 
дограмата на съдебната палата, като монтираната такава, която се намираше 

в изключително лошо състояние, бе заменена с ПВЦ.   
През 2013 година бе извършен основен цялостен ремонт на двете 

съдебни зали в съдебната палата, като бе закупено и изцяло ново 
обзавеждане за тях. 

През 2013 година бе извършен ремонт на кабинетите на 

магистратите, както и на част от деловодствата, като същите бяха измазани, 
подовите настилки бяха подменени, респ. обновени.  

През 2014 година предстои извършване на ремонт на деловодството 
в съдебната палата, който е наложителен предвид на това, че в него работят 

общо 9 съдебни служители, сред които 4 деловодители, 4 съдебни секретари 
и 1 призовкар. В това помещение се извършват и справките от адвокати и 

граждани по делата, поради липса на обособена в съда стая за адвокати.  
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Всички кабинети и съдебни зали, ползвани от Районен съд – Елхово 
са оборудвани с необходимата техника.  

В Районен съд - Елхово всички работни места са компютъризирани, с 
изключение на това на връчителя на призовки. Компютризирани са и 
работните места в двете съдебни зали. В една от съдебните зали е 
инсталирана и функционира система за аудиозапис на заседанията. 

Локалната мрежа включва 27 (28) работни станции работещи под 
операционни системи Windows XP SP3 и Windows 7 Pro, включително 64 
битов сървър Dell PowerEdge 2950 с ОС Windows Server 2003 Enterprise 
Edition и 32 битов сървър Fujitsu-Siemens Primergy TX300 с ОС Windows 
Server 2003 Standart Edition. 

Работещите в съда компютърни системи са от добър клас, като 
периодично са подновявани. През 2012 година са закупени 2 бр. компютърни 
системи, 3 бр. принтери за нуждите на съдебното деловодство и за 
обезпечаване токозахранването на сървъра UPS APC Smart SC 1500.  

 

ВНЕДРЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И СОФТУЕР. 
 

1. САС „Съдебно деловодство" е внедрена в PC - Елхово от 
септември 2008 г. и към настоящия момент тя обхваща почти всички 
дейности по управление движението на съдебните дела. В системата се 
въвеждат всички данни, необходими за статистическите отчети на съда, 
разпечатват се основните изходящи документи, свързани с движението на 
делата, както и справките, касаещи това движение. Чрез технологията 
„Електронна папка" в системата се включват всички входящи документи по 
делата и всички протоколи от заседания и актове на съда. За публикуването 
на тези актове на web-страницата на съда в интернет се използва също САС 
„Съдебно деловодство. 

2. Програмата за Случайно разпределение на делата на ВСС 
продължава да бъде основният продукт, с който се извършва 
разпределението на всички дела. 

3. Единната система за издаване на свидетелства за съдимост „Бюра 
съдимост" на КОНСОРЦИУМ „ЛИРЕКС БГ' ООД- „ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ" ООД, 
съществено подобри работата на службата, особено по отношение на 
сроковете, в които се издават документите. Техническата поддръжка на 
системата се осъществява от авторите, чрез отдалечена връзка към 
сървърите и работните станции, на които е инсталирана системата. 

4. Публикуването на актовете на PC - Елхово в Интернет, съгласно 
чл. 64 от ЗСВ, се извършва ежедневно на сайта на съда в съответствие с 
Решение на ВСС по Протокол №42/29.10.2009 г. и разработените във връзка 
с него Вътрешни правила. 

5. От 2010 г. работи електронният обмен на документи между 
съдилищата. 

6. От 2010 г. се осъществява електронен достъп до Национална база 
данни ЕСГРАОН, което съществено улесни работата по уточняване на 
необходимите данни за лицата. 

7. Интегрирана програмна система Омега 2000 за автоматизация на 
дейностите „Работни заплати“, „Персонал“ и „Каса“. 

8. Използваната в съда правно – информационна система е “Сиела”. 
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АДМИНИСТРАТИВНИ     МЕРКИ     ЗА     ПОДОБРЯВАНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА СЪДА. 
 

Основните цели и задачи, които стояха през пред магистратите и 
съдебните служители от РС – Елхово през 2013 година бяха следните: 

1. Намаляване на забавянето при разглеждане на делата. 
2. Повишаване качеството на правораздавателната дейност на съда. 

3. Повишаване на общественото доверие в работата на съда. 

4. Борба с корупцията. 
5. Поддържане и повишаване нивото на компетентност на 

персонала. 
6. Оптимизиране работата на администрацията. 
7. Подобряване обслужването на гражданите. 

През 2013 година със заповеди на председателя на РС – Елхово е 

била регулирана работата на съда във връзка с правораздавателната, 
финансовата, счетоводната и друга административна дейност на съда.  

Ежемесечно, а в определени случаи и по – често, по нареждане на 
председателя на съда, са били изготвяни справки за изготвянето на 

съдебните актове по свършени дела от нарочно сформирана със заповед на 
председателя комисия.  

През 2013 година бяха извършени комплексни планови проверки от  
Инспектората при ВСС на работата на съда по граждански и наказателни 

дела. 
По граждански дела проверката е констатирала създадена много 

добра организация в работата на съда по образуването, насрочването и 
приключването на делата. Констатирани са известни пропуски в работата на 

съдебното деловодство – във водените книги и регистри, както и при 

въвеждането на данните в електронната деловодна програма на съда, които 
пропуски след получаване на резултатите от проверката са отстранени. 

Констатирано е и забавяне при изготвянето на част от съдебните 
актове. 

Във връзка с резултатите от проверката са предприети съответните 
действия от административният ръководител във връзка с отстраняване на 

пропуските в работата на съда по граждански дела, като за целта са 
издадени и нарочни заповеди.  

Работата на съда по наказателни дела е оценена от проверяващите 
като добра, като основният констатиран пропуск е свързан със сроковете при 

изготвянето на съдебни актове – мотиви и решения  от определени съдии.  
Във връзка с резултатите от проверката са предприети съответните 

действия от административният ръководител във връзка с отстраняване на 
пропуските в работата на съда по наказателни дела, като за целта са 

издадени и нарочни заповеди.  

От работещите в съда към 31.12.2013 година четирима съдии, при 
трима от тях – Апостолова, Кирова и Ангелова не се наблюдават пропуски в 

работата във връзка с изготвянето на съдебните актове, като последните са 
изготвяни своевременно и в рамките на установените от ГПК и НПК 

инструктивни срокове. Изключения се наблюдават в единични случай, в 
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които просрочието е в рамките на 1 до 3 дни, при наличие на уважителни 
причини – отпуск по болест.  

В съставът на съдия Янкова проблемът със срочността при 
изготвянето на съдебните актове не е преодолян и през 2013 година. През 

2013 година съдия Янкова е допуснала забавянето при изготвянето на 
съдебните актове над един месец по общо 70 бр. дела, от които 42 бр. 

наказателни и 28 бр. граждански дела /от тях са изключени ч.гр.д./. Горните 
данни сочат на това, че съдия Янкова при общо свършените 253 бр. дела, 

27.66 % съдебни актове по дела са просрочени. По отношение на една част 
от делата това се дължи на уважителни причини - обстоятелството, че съдия 

Янкова е ползвала продължителен отпуск по болест, по време на който са 
изтичали срокове за изготвянето на съдебни актове. По отношение на друга 

част от делата, неизготвянето на съдебните актове в инструктивните срокове 

не би могло да се свърже с наличието на уважителни причини. Поради тези 
причини съдия Янкова е лишена от ДМС през 2013 година. 

През 2013 г. продължи дейността по обобщаване на съдебната 
практика и уеднаквяване на практиката на магистратите в РС – Елхово. На 

всеки от съдиите е осигурен достъп до съдебните актове, върнали се в съда 
след инстанционен контрол. Продължи традицията за обобщаване на 

съдебната практика на провеждани от съдиите общи събрания.  
За решаване на проблемите във връзка с множеството внасяни през 

отчетния период обвинителни актове от РП – Елхово с обвинения по чл.279 
от НК, бе проведена среща между съдиите от РС – Елхово, прокурорите от 

РП– Елхово и разследващите полицаи.  
За подобряване на организацията на работа в РС – Елхово във 

връзка с движението и разглеждането на делата, са предприети мерки, 
изразяващи се в периодичен контрол от страна на председателя на съда във 

водените книги в съдебното деловодство, с цел отстраняване на допуснати 

слабости както в работата на магистрати по образуването и движението на 
делата, така и в работата на съдебните служители по отразяване на 

резултатите от делата в тези книги. 
В изпълнението на ЗФУКПС и с оглед подобряването на работата на 

съда непрекъснато се актуализират разработените и въведени през 
предходните години вътрешни нормативни документи: правила за подбор и 
назначаване на съдебни служители; вътрешни правила за атестиране    на    
съдебните    служители,    вътрешни    правила    за документооборота, 
вътрешни правила за случайното разпределение на делата, вътрешни 
правила за събиране, обработване и предоставяне на статистическа 
информация, правила за етично поведение на съдебните служители при ЕРС, 
вътрешни правила за управление на човешките ресурси, вътрешни правила 
за публикуване на съдебните актове в интернет, вътрешни правила за 
сигнали за корупция. 

През 2013 година продължи използването на въведената електорнна 
папка „Административна дейност”, чрез която заповедите на председателя на 
съда за организация на работата, кореспонденция, вътрешни правила и 
политики на съда и друга информация се свеждат до знанието на всички 
съдии и съдебни служители, незабавно. 

Разработена беше организация за прехвърляне и комбиниране на 
задачите на съдебните служители при отсъствие на някой от тях, с цел 
продължаване на работата в съответните канцеларии и служби при нормален 
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график на обслужване на гражданите. При натоварване на отделни звена от 
службите, допълнителни задачи се възлагаха на определи от председателя 
служители, с цел своевременно изпълнение на работата. Всички служители 
са обучени така, че да е налице възможност за взаимна заменяемост и 
преразпределение на задачите. 

И през 2013 година, в изпълнение на чл. 64 от ЗСВ и решението на 
ВСС от 01.09.2008 г., продължи да се публикуват ежедневно, в web 
страницата на съда, всички съдебни актове. 

В сградата на съда продължи да се поддържа монтираната във 
връзка с решение на ВСС по протокол №31/26.10.2005 г. пощенска кутия за 
получаване на сигнали от граждани по повод наличие на евентуални, 
корупционни действия в органите на съдебната власт. През 2013 година в 
РС– Елхово не са постъпили сигнали за корупционни действия. 

 

ОБЩА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА НА СЪДА. 
 
Имайки предвид изложеното и съобразявайки данните за дейността 

на съда, натовареността при която работихме, намирам, че следва да се 

направи извод за висока мотивираност в работата ни и отговорно отношение 
към задълженията. Чрез действията си на работното място демонстрирахме 

компетентно и своевременно, без предубеденост и пристрастие 

правораздаване. Стремежът както на съдии, така и на съдебни служители, бе 
насочен към повишаване на общественото доверие и изграждане на 

положителен облик на Институцията, която представляваме.  
БЛАГОДАРЯ на всички съдии и съдебни служители за постигнатите 

резултати през 2013 година, за положените усилия, за проявената 
мотивираност, за това, че въпреки голямото натоварване в което работихме, 

успяхме да поддържаме много добър микроклимат, който повлия 
положително на работата ни. 

 
 

 
                  АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –  

    ПРЕДСЕДАТЕЛ на  РС –  ЕЛХОВО:_______________  
                    

 


