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КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 
 

I. МАГИСТРАТИ 
 

В периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г., утвърдената щатна численост на 

магистратите в Районен съд - Елхово, беше 4 районни съдии, в т.ч. 1 щ. бр.   

административен ръководител - председател и 3 щ. бр. районни съдии, като 

щата е запълнен изцяло.  

 

 

II. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ И СЪДИЯ ПО 
ВПИСВАНИЯ. 

 

През 2014 година в РС - Елхово е работил един ДСИ - Стефан Стоилов 

и един съдия по вписвания - Владимир Атанасов, при запълнен изцяло щат. 

 

 

III. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
 

Към 01.01.2014 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.  

Общата администрация в Районен съд - гр. Елхово включва: 

административен секретар - 1 щ. бр.; главен счетоводител - 1 щ. бр.; системен 

администратор II степен - 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. Организирана е в „Регистратура”, „Наказателно деловодство”, „Гражданско 

деловодство”, „Архив”, „Съдебни секретари – протоколисти”, „Бюро съдимост”, 

„Връчване на призовки и съдебни книжа”, и „съдебно –изпълнителна служба”.    

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. 

Техническите длъжности са общо 2 – „прислужник – чистач” - 1 щ. бр. 

и - 1 щ. бр. „пазач невъоръжена охрана – той и огняр”.  

 Със заповед №40 от 19.03.2014 година на административният 

ръководител, във връзка с приетият от ВСС Правилник за администрацията в 

съдилищата и въведените с него изисквания за образователен ценз за 

длъжността „административен секрета”, както и в съответствие с 

Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната 

власт, приет с решение на ВСС по протокол №29/12.07.2012г. и събразно 

решение на ВСС по протокол №4/26.01.2012г. т.8.2 и на основание чл. 80 

ал.1,т.8 от ЗСВ, във връзка с чл.343,ал.2 ЗСВ и чл. 67, ал.1 от Кодекса на труда, 
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длъжността „административен секретар”, е трансформирана в длъжност „главен 

специалист–човешки ресурси и административна дейност”, а длъжността 

„работник поддръжка сгради - огняр”, е трансформирана в длъжност „пазач 

невъоръжена охрана, той и огняр”. 

В последствие, след подаване на молба за освобождаване от заеманата 

длъжност  „главен специалист–човешки ресурси и административна дейност” от 

Стоянка Добринова, е изготвено и внесено във ВСС искане за трансформиране 

на длъжността в „административен секретар”, провеждане на конкурс и 

назначаване на съдебен служител на тази длъжност. С Решение на ВСС по 

Протокол № 47 от 23.10.2014 година е дадено съгласие за исканата 

трансформация, провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на 

трансформираната длъжност. Конкурсът е проведен през месец януари 2015 

година, като предстои в началото на месец февруари лицето, спечелило 

конкурсът за длъжността „административен секретар” да постъпи на работа. 

През 2014 година бе проведен конкурс за заемане на освободената от 

Милена Добрева длъжност „главен счетоводител” в РС – Елхово, след 

преместване на служителят на друга длъжност в РС – Бургас, като на тази 

длъжност, считано от 07.10.2014 година е назначена Галина Делигрозева.  

През месец април 2014 година, на основание чл. 312, ал.1, т.1, вр. 

чл.311, т.2, вр. чл. 308, вр. чл.307,  ал.4, т.1 и т.2 от Закона за съдебната власт е 

изготвено и внесено във ВСС Предложение за образуване на дисциплинарно 

производство и налагане на дисциплинарно наказание на съдия Доротея Янкова, 

във връзка с което е образувано Дисциплинарно дело № 25 от 2014 година, 

неприключило към настоящия момент.  

През 2014 година не са били установени нарушения на трудовата 

дисциплина от страна на служители в РС – Елхово, поради което и не са 

образувани дисциплинарни производства.   

 

В РС – Елхово, според приетите от ВСС критерии, съотношението на 

броя служители към броя на съдиите в края на 2014 година е следното: 

Специализирана администрация/магистрати – 2.75 

Общо служители/магистрати – 3.75 

Общо служители/магистрати, в т. и ДСИ и СВ – 2.5 

 

 

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ В РС -ЕЛХОВО. 
 
Средномесечното постъпление от нови дела през 2014 година на един 

съдия на база 12 месеца и при щат от 4 съдии е 41.20 бр. дела при общо 

постъпили 1978 бр. дела.  

Спрямо общия брой на делата за разглеждане /останали висящи в 

началото на отчетния период и новопостъпили през 2014 година/ – 2472 бр., при 

щат от 4 съдии на база отработени човекомесеци, средномесечната натовареност 

на съдиите е 51.50 бр. дела.  

Средномесечната натовареност на съдиите в РС – Елхово по показател 
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свършени дела, при щат от 4 съдии и на база отработени човекомесеци е 47.02 

бр. дела.  

През отчетната година е налице идентичност между натовареността по 

щат и действителната натовареност, поради липсата на незаети съдийки щатове 

през 2014 година в РС – Елхово.  

Горните данни сочат на значително увеличение на натовареността на 

съдиите в РС – Елхово през 2014 година в сравнение с предходни периоди, като 

данните в тази насока са следните: 

 

 

НАТОВАРЕНОСТ СПРЯМО ДЕЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ: 
 

Година 
Общ брой 

дела за разглеждане 

Брой съдии 

по щат 

Средномесечен брой дела, 

разгледани от един съдия 

2012 1527 6 21.21 

2013 2017 4 42.02 

2014 2472 4 51.50 

 

 

НАТОВАРЕНОСТ СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА: 
 

Година 
Общ брой 

свършени дела 

Брой съдии по 

щат 

Средномесечен брой 

дела,свършени от един 

съдия 

2012 1286 6 17.86 

2013 1523 4 31.76 

2014 2257 4 47.02 

 

 

 
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА. 
 

I. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ. 
 

Общият брой на делата за разглеждане през 2014 г. в РС - Елхово е 

2472 бр., от които 747 бр. граждански дела и 1725 бр. наказателни дела.  

В сравнение с предходните две години се отчита значително 

увеличение на броя на делата за разглеждане в съда, като през 2012 година 

общия брой дела за разглеждане в съда е бил 1527 бр., а през 2013 година 2017 

бр. Т.е. увеличението спрямо 2012 година е с 945 бр. дела, а спрямо 2013 година 

увеличението е с 455 бр. дела.   

По отношение на общия брой граждански дела за разглеждане през 

2014 година се отчита незначително увеличение – с 5 бр. спрямо 2013 година и 

намаление спрямо 2012 година – с 23 бр. 
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По отношение на общия брой наказателни дела за разглеждане през 

2014 година се отчита увеличение както спрямо 2012 година, така и спрямо 2013 

година, съответно с 968 броя спрямо 2012 година  

От общия брой дела за разглеждане през 2014 година новообразуваните 

дела са 1978 бр., от които 634 бр. граждански дела и 1344 бр. наказателни дела. 

През 2012 този брой е бил съответно 1307 бр. /666 бр. граждански и 1307 бр. 

наказателни дела/, а през 2013 година новообразуваните дела са били общо 1776 

бр. / 651 бр. граждански и 1776 бр. наказателни дела/.  

Към 01.01.2014 година неприключените от 2013 година дела са общо 

494 бр., от които 113 бр. граждански дела и 381 бр. наказателни дела. 

През 2013 година този брой е бил 241 бр., а през 2012 година 220 бр. От 

общия брой дела за разглеждане през 2014 година към 31.12.2014 година са 

останали неприключили общо 215 бр. дела, от които граждански 87 бр. и 

наказателни 128 бр.  

Анализът посочва значително подобрение на този показател – 

намаление на неприключилите дела в сравнение с 2012 година – с 26 бр. дела, а 

в сравнение с 2013 година  - с 279 бр. дела, като намалението се отчита както 

при гражданските, така и при наказателните дела. Намаленият брой несвършени 

дела в края на отчетния период, съчетан със значителното увеличение на броя на 

постъпилите за разглеждане през 2014 година дела, е показател за много добрата 

работа на съдиите в РС – Елхово през 2014 година, като и през следващият 

период следва да бъдат полагани усилия в тази насока. 

 

 

Година 
Общ брой дела 

за разглеждане 
Новообразувани 

Несвършени 

от предходен  

период 

Останали 

несвършени в 

края на 

периода 

2014 2472 1978 494 215 

2013 2017 1776 241 494 

2012 1527 1307 220 241 

 

 

 

2. ОБЩ БРОЙ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА. 
 

Броят на свършените дела през отчетната година е 2257 бр., от които 

660 бр. граждански и 1597 бр. наказателни. През 2013 година общият брой 

свършени дела са 1523 бр., от които 629 бр. граждански и 894 бр. наказателни. 

През 2012 година са свършени общо 1286 бр. дела, от които 679 бр. граждански 

и 607 бр. наказателни дела. Горните данни сочат на значително увеличение на 

броя свършени дела през 2014 година- спрямо 2013 година – увеличението е със 

734 бр., а спрямо 2012 година увеличението е с 971 бр.   

За наказателните дела се отчита увеличаване на броя свършени дела, 

както спрямо 2013 година увеличението е със 703 бр. дела, а спрямо 2012 година 
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увеличението е с 990 бр. дела. 

При гражданските дела се отчита увеличение на броят на свършените 

дела спрямо 2013 година – с 31 бр. дела, а спрямо 2012 година се отчита 

намаление на броя свършени дела с 19 бр.  

От общия брой свършени през 2014 година дела – 2257 бр., 2216 бр. 

или 98 % са приключили в 3- месечен срок. Налице е запазване на този 

показател в сравнение с предходната 2013 година. През 2012 година 

приключилите в РС – Елхово дела в тримесечен срок са съставлявали 97 % от 

общия брой свършени дела. 

От свършените през 2014 г. 660 бр. граждански дела, 96 % от тях, или 

635 бр. са приключили в 3 - месечен срок. През 2013 година процентът на 

свършените в тримесечен срок дела е бил 99%, а през 2012 година 98%. Като 

причина за влошаване на този показател следва да бъде отчетена от една страна 

високата натовареност, при която през 2014 година работиха съдиите в РС – 

Елхово, а от друга страна допуснатото от един от съдебните състави – този на 

съдия Доротея Янкова забавяне при изготвянето на съдебните актове. За 

подобряването на този показател е налице необходимост от полагане на усилия 

от съдиите през 2015 година.  

От свършените през 2014 година 1597 бр. наказателни дела, 99% от тях, 

или 1581 бр. са приключили в срок до 3 месеца от образуването им. През 2013 

година процентът на свършените в тримесечен срок наказателни дела е бил 98%, 

а през 2012 година 96%. Данните по този показател са отлична атестация за 

работата на съдиите в РС – Елхово през отчетната 2014 година.  

 

 

 

Година 

Брой свършени 

дела Общо 

Брой 

свършени 

дела в 3 

месечен срок 
Общо 

% свършени 

дела в 3 

месечен срок 
Общо 

Гражд. Нак. Гражд. Нак. Гражд. Нак. 

2014 660 1597 2257 635 1581 2216 96 % 99 % 98 % 

2013 629 894 1523 624 875 1499 99 % 98 % 98 % 

2012 679 607 1286 667 585 1252 98 % 96 % 97 % 

 

 

Решените със съдебен акт по същество дела през 2014 година са 1950 

бр., от които 574 бр. граждански дела и 1376 бр. наказателни дела. През 2013 

година със съдебен акт по същество са приключили общо 1280 броя дела, от 

които 537 бр. граждански дела и 743 бр. наказателни дела. През 2012 година със 

съдебен акт по същество са приключили общо 1083 бр. дела, от които 595 бр. 

граждански и 488 бр. наказателни дела. Налице е увеличение през 2014 година 

на броя на решените по същество със съдебен акт дела спрямо предходните две 

години – спрямо 2013 година с 670 бр., а спрямо 2012 година – с 867 бр.  
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
I. ДВИЖЕНИЕ НА РЕШЕНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 

През 2014 година общо разгледани в РС – Елхово са 747 бр. дела, като 

113 бр. от тях са останали висящи от 2013 година, а новообразуваните са 634 бр. 

Процентното съотношение между несвършените в началото на отчетния период 

към общия брой дела, подлежащи на разглеждане през 2014 година в РС – 

Елхово е бил 15 %. От подлежащите за разглеждане 747 бр. граждански дела, 

свършените са 660 бр., или 88.35 %. Със съдебен акт по същество са 

приключили 574 бр. дела, или 87 % от общия брой свършени дела. 

Прекратените граждански производства през 2014 година са общо 86 бр., като от 

тях 11 бр. са прекратени по спогодба по чл. 234 ГПК, а 75 бр. по други причини. 

Обжалваните през 2014 година съдебни актове, постановени от съдиите в РС – 

Елхово, са 43 бр.   

През 2013 година общо разгледани в РС – Елхово граждански дела 742 

бр., като 91 бр. от тях са останали висящи от 2012 година, а новообразуваните са 

651 бр. Процентното съотношение между несвършените в началото на отчетния 

период към общия брой дела, подлежащи на разглеждане през 2013 година в 

РС– Елхово е бил 12 %. От подлежащите за разглеждане 742 бр. граждански 

дела, свършените са 629 бр., или 84.77 %. Със съдебен акт по същество са 

приключили 537 бр. дела, или 85 % от общия брой свършени дела. 

Прекратените граждански производства през 2013 година са общо 92 бр., като от 

тях 7 бр. са прекратени по спогодба по чл. 234 ГПК, а 85 бр. по други причини. 

Обжалваните през 2013 година съдебни актове, постановени от съдиите в РС – 

Елхово, са 45 бр.   

През 2012 година общо разгледаните в РС – Елхово граждански дела са 

770 бр., като 104 бр. от тях са останали висящи от 2011 година, а 

новообразуваните са 666 бр. Процентното съотношение между несвършените в 

началото на отчетния период към общия брой дела, подлежащи на разглеждане 

през 2012 година в РС – Елхово е бил 13.5 %. От подлежащите за разглеждане 

770 бр. граждански дела, свършените са 679 бр., или 88.2 %. Със съдебен акт по 

същество са приключили 595 бр. дела, или 87.6% от общия брой свършени дела. 

Прекратените граждански производства през 2012 година са общо 84 бр., като от 

тях 8 бр. са прекратени по спогодба по чл. 234 ГПК, а 76 бр. по други причини. 

Обжалваните през 2012 година съдебни актове, постановени от съдиите в РС – 

Елхово, са 31 бр. 

Тези показатели са обективни и не зависят от волята и усилията на 

съдиите.  

Приключилите граждански дела през 2014 година са 660 бр., през 2013 

година 629 бр. и през 2012 година 679 бр. Тези цифри показват увеличение на 

броя приключени дела през 2014 година спрямо 2013 година с 31 бр. и 

намаление спрямо 2012 година с 19 бр., което намира своето обяснения в 

запазилата се през последните три години тенденция за намаляване на броя на 

постъпилите граждански дела в РС – Елхово. 
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Година 

Общ брой гр. 

дела за 

разглеждане 

Общ брой 

свършени гр. 

дела 

Свършени в 3 

месечен срок 

Останали 

несвършени в 

края на периода 

2014 747 660 635 87 

2013 742 629 624 113 

2012 770 679 667 91 

 

 

 

Процентът на обжалваните съдебни актове спрямо броя на 

постановените със съдебен акт по същество актове по граждански дела през 

2014 година е 7.5%, през 2013 година - 8.4%, през 2012 година – 5.2%, като този 

показател също не зависи от волята на съдиите в РС – Елхово.   

 

Новообразуваните през 2014 година граждански дела, които са били 

разглеждани по общия ред, са 69 бр. заедно с остатъка от 2013 година от 68 бр. 

дела, всичко за разглеждане в съда са били 137 бр. дела. От тези дела в края на 

отчетния период са свършени 90 бр., или 66%, като в срок до три месеца са 

свършени 77 бр. дела, което представлява 86% от общо свършените дела. Със 

съдебен акт по същество са приключили 57 бр. дела. Прекратените производства 

са 33 бр., от които 9 бр. със спогодба и 24 бр. по други причини. Останалите 

несвършени дела в края на отчетния период са 47. От общия брой свършени 

дела през 2014 година граждански дела, подлежащи на разглеждане по общия 

ред – 90 бр., са обжалвани 26 бр. съдебни акта.   

Общият брой на разгледаните в РС– Елхово през 2014 година 

производства по чл. 310 ГПК, са 19 бр., от които 15 бр. новообразувани и 4 бр. 

останали несвършени от предходен период. От тях свършени са 14 бр. дела, от 

които 8 бр. със съдебен акт по същество и 6 бр. прекратени – 2 бр. по спогодба и 

4 бр. по други причини. В срок до 3 месеца са приключили 10 бр. дела, или 71% 

от всички свършени от този вид дела. Останалите несвършени дела в края на 

периода са 5 бр. Обжалвани са 2 съдебни акта, постановени по дела, 

разглеждани по реда на бързото производство. При този вид дела се отчита 

влошаване на процента свършени в срок до три месеца дела, като за 2013 година 

той е бил 82 %, а за 2012 година 100 %, което налага полагането на усилия от 

страна на съдиите и предприемане на съответните от тях мерки за приключване 

на делата в инструктивния тримесечен срок.   

През отчетния период са постъпили за разглеждане 3 бр. 

административни дела по ЗСПЗЗ, а останалите несвършени от 2013 година са 

били 5 бр. От общо 8 бр. административни дела за разглеждане през 2014 

година, са свършени 7 бр., от тях 5 бр., или 71% в тримесечен срок. 

Приключилите дела от този вид със съдебен акт по същество са 3 бр. 

Прекратените дела са 4 бр. Обжалван е 1 съдебен акт.  
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II. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ. 
 
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 2014 г. са общо 59 бр., от които 42 

бр. новообразувани и 17 бр. останали несвършени в началото на отчетния 

период. Свършените дела са 46 бр. От свършените дела 19 бр. са прекратени – 5 

бр. по спогодба и 14 бр. по други причини. 41 бр. от свършените дела са 

приключили в срок до 3 месеца. Останалите несвършени дела в края на отчетния 

период са 13 бр. Обжалвани са 3 бр. съдебни акта постановени по делата от този 

вид.  

 

Облигационни искове, в т.ч. за непозволено увреждане и дела от и 
срещу търговци. 

 Разгледаните облигационни искове в РС –Елхово през 2014 година са 

общо 45 бр., от които 24 бр. новообразувани и 21 бр. останали несвършени в 

началото на отчетния период. Свършените дела са 32 бр. От свършените дела 10 

бр. са прекратени- 1 бр. по спогодба и 9 бр. по други причини. 28 бр. от 

свършените дела са приключили в срок до 3 месеца. Останалите несвършени 

дела в края на отчетния период са 13 бр.Обжалвани са 11 бр. съдебни акта.  

 

Вещни искове, в т.ч. и по ЗСПЗЗ.  
Общият брой дела за разглеждане на вещни искове през 2014 г., е бил 

29 бр., от които 11 бр. новообразувани и 18 бр. останали несвършени в началото 

на отчетния период. Свършените дела са 19 бр. От тях 6 бр. са прекратени – 2 

бр. по спогодба и 2 бр. по други причини. Приключени в срок до три месеца са 

16  бр. дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 10 бр. дела. 

Обжалвани са 11 бр. съдебни акта по дела, постановени от този вид.  

 

Делби.  
Общо за разглеждане през 2014 г. в РС – Елхово са били 34 делбени 

производства, от които 10 бр. новопостъпили и 24 бр. останали несвършени дела 

в началото на отчетния период. Свършените дела са 17 бр., от които 8 бр. 

прекратени – 3 бр. по спогодба и 5 бр. по други причини. 15 бр. от общо 

свършените 17 бр. дела от този вид са приключили в тримесечен срок. 

Останалите несвършени дела в края на периода са 17 бр. Обжалвани са 4 бр. 

съдебни акта. 

 

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 2014 г. в РС – Елхово по 

искове по Кодекса на труда е 9 бр., от които 4 бр. новопостъпили и 5 бр. останал 

несвършен в началото на отчетния период. Свършените дела от този вид са 4 

бр., 1 бр. от които прекратено по причина, различна от спогодба. Едно от делата 

е приключило в срок до три месеца. Останалите несвършени дела в края на 
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отчетния период, образувани по искове по КТ са 5 бр. Един акт е обжалван пред 

горната инстанция.  

 

През отчетния период нямаме постъпили и свършени дела по 

финансови начети. 

 

Други дела, в това число по ЗДН, ЗЗД, ЗЗДт.  
Общият брой на разгледаните дела през 2014 г. от този вид са 164 бр., 

от които 144 бр. новообразувани и 17 бр. останали несвършени от предходен 

период. От подлежащите на разглеждане 164 бр. дела, свършени са 137 бр., от 

които 23 бр. са прекратени по причини, различни от постигане на спогодба. От 

свършените през 2014 година общо 137 бр. дела, 131 бр. са приключили в срок 

до 3 месеца. Останалите несвършени дела от този вид в края на отчетния период 

са 27 бр. 

 

Дела от административен характер, в това число по ЗУТ. 
Общият брой на разглежданите дела от този вид през 2014 година са 6 

бр., от които 4 бр. останали несвършени от предходен период и 1 бр. 

новообразувано. От 6 бр. подлежащи на разглеждане дела от този вид, 5 бр. 

свършени, от които 3 бр. прекратени. От свършените дела 3 бр. са приключили в 

срок до 3 медеца. В края на отчетния период е останало несвършено 1  бр. дело 

от този вид. 

 

Свършените граждански дела по видове и по години в РС – Елхово 

през последните три години, в табличен вид, имат следното цифрово изражение:  

 

 

Граждански дела 2014 година 2013 година 2012 година 
Искове по СК 46 41 33 

Облигационни искове 32 31 97 

Вещни искове 19 12 10 

Делби 17 15 11 

Искове по КТ 4 4 4 

Дела от адм. характер 5 6 14 

Други дела 137 114 84 

 

 

III. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
 
1.ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ЧЛ.410 И ЧЛ. 417 ОТ ГПК. 
Общо за разглеждане през 2014 година дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК 

в РС – Елхово, са 401 бр., като от тях 7 бр. са останали несвършени от 

предходен период и 394 бр. са новопостъпили. От новопостъпилите 24 бр. са 

получени по подсъдност. Свършените дела от този вид са 400 бр., от които 
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прекратени са 16 бр. Всички свършени 400 бр. дела от този вид са приключили в 

срок до 3 месеца. Останало е несвършено едно дело в края на отчетния период. 

Обжалвани пред горната инстанция са 5 съдебни акта. 

 

 

Година 

Брой постъпили 

дела за 

разглеждане по 

чл. 410 и 417 ГПК 

% от общо 

постъпилите за 

разглеждане дела 

% от постъпилите 

за разглеждане 

граждански дела 

2014 394 19.91 % 62.15 % 

2013 412 23.20 % 63.28 % 

2012 425 32.51 % 63.81 % 

 

Горните данни сочат на трайно, макар и незначително намаление на 

постъпленията на частни граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК в РС – 

Елхово, намаление на техния дял от общо постъпилите дела за разглеждане в 

съда, така и намаление на дела им от постъпилите за разглеждане граждански 

дела. 

 

2. ЧАСТНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА извън тези по по чл. 410 и 
чл. 417 от ГПК.  

 
Общият брой на частните граждански дела за разглеждане през 2014 г. 

е 82 бр., всички постъпили през 2014 година. Свършени са 78 бр. дела от този 

вид, от които 67 бр. със съдебен акт по същество и 11 бр. прекратени. Всички 

свършени дела са приключили в срок до 3 месеца. В края на отчетния период са 

останали несвършени 4 бр. дела от този вид. Няма обжалвани съдебни актове, 

постановени по дела от този вид.  

 

Анализът на горните данни сочи, че както и през предходните две 

години, така и през 2014 година, най - голям дял от подлежащите на 

разглеждане и свършили дела са тези по чл.410 и чл. 417 от ГПК - 53.68 % от 

подлежащите на разглеждане дела и 60.60 % от свършените дела. Следват 

гражданските дела по общия ред, които съставляват 18.34 % от подлежащите на 

разглеждане през 2014 година граждански дела и 13.63 % от свършените дела. 

На трето място по дял от подлежащите на разглеждане граждански дела, са 

частните граждански дела, различни от тези по чл. 410 и чл.417 от ГПК, както и 

други граждански дела, като всеки вид от тях съставлява 11% от подлежащите 

на разглеждане дела. По показател свършени дела, на трето място се нареждат 

частните граждански дела, различни от тези по чл. 410 и 417 от ГПК, 

съставляващи  11.81 % от свършените дела, следвани от други граждански дела, 

съставляващи 8.93 % от свършените дела.  

В сравнение с предходната 2013 година се наблюдава намаление на 

постъплението на граждански дела, разглеждани по общия ред – 69 бр. за 2014 

година при 86 бр. за 2013 година, както и се установява незначително 
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намаляване в броя на частните наказателни дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК – 

394 бр. за 2014 година при 412 бр. за 2013 година. Увеличен е незначително 

броят на постъпилите граждански дела, разглеждани по реда на чл. 310 от ГПК – 

„Бързи производства- 15 бр. за 2014 година при постъпили през 2013 година 13 

бр. дела. Увеличен е броят на постъпилите частни граждански дела, различен от 

тези по чл. 410 и чл.417 от ГПК – 65 бр. за 2014 година при 53 бр. за 203 година. 

Тенденция за намаляване на постъпленията се отчита и при административните 

дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ и делата от и срещу търговци. 

 

IV. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА. 
От общия  брой  подлежащи  на  разглеждане  през  2014  година 

граждански дела - 747 бр., прекратени са 86 бр. От тях 11 бр. са прекратени по 

спогодба и 75 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. 

 

V. НЕПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.  
В районен съд – Елхово през 2014 година има неприключило едно дело 

в срок от 3 до 5 години. Това е гражданско дело № 134/2009 година – делбено 

производство, отличаващо се с фактическа и правна сложност, което е било 

спряно за времето от 22.02.2010 година до 26.02.2013 година на основание 

чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване на производство по друго гражданско 

дело. Към момента по делото е постановено решение по допускането на делбата, 

обжалвано от страните, поради което не е влязло в законна сила. 

Неприключилите в срок от 1 до 3 година дела са 18 бр. В по – голямата 

си част това са делбени производства, разглеждането на които 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 в разглеждането на гражданските дела. 

По част от неприключилите граждански дела 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 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 
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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.  

През 2014 година са проведени общо открити и закрити 379 бр. 

съдебни заседания по граждански дела, като за сравнение през 2013 година 

техният брой е бил 901, а през 2012 година – 1064 бр. 

Насрочените открити съдебни заседания през 2014 година за 

разглеждане на граждански дела са били 344, като от тях са били отложени 159, 

в т. ч. първо по делото съдебно заседание и помиритело, или 46.22 %, като при 

тези данни се отчита намаление на броя на отложените съдебни заседания по 

делата спрямо 2013 година, когато този процент е бил 53.64 %.  

 

Броят дела разгледани, свършени и останали несвършени в края на 

2014 година от съдиите в РС – Елхово, по състави, е следният: 

 

 

Съдии 

Брой 

несвършени 

дела в 

началото на 

периода 

Брой 

постъпи

ли дела 

Общ брой 

дела за 

разглеждане 

Брой  

свърше

ни дела 

Брой/ % 

свършен

и дела в 

3-

месечен 

срок 

Брой дела 

останали 

несвършени 

в края на 

периода 

Ангелова 13 153 166 153 
153 бр.– 

100% 
13 

Апостолова 24 159 183 160 
159 бр. - 

99.37 % 
23 

Кирова 30 160 190 174 
174 бр. – 

100 % 
16 

Янкова 46 162 208 173 
149 бр. – 

86.13 % 
35 

 
 
V. ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА. 
 
Причините за отлагане на гражданските дела през 2014 година са 

аналогични с причините, довели до отлагането на делата и през предходните 

години. На първо място това са проблемите, свързани с призоваването на 

страните. В не малка част от случаите посочените адреси за призоваване в 

исковите молби са неактуални, поради което възниква необходимост от 

установяването на действителният адрес на страна или свидетел. Нередки са 

случаите на неправилно оформени съдебни книжа и призовки и неточно 

изпълнение на разпорежданията на съда за призоваване на страна или 
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свидетели, предимно в градовете и селата, където призовките и съобщенията се 

връчват от кметствата. Друга причина за отлагането на гражданските дела са 

направените искания за събиране на доказателствата, които не са били известни 

на страните при започване на процеса. Назначаването на експертизи по 

гражданските дела, изготвяне на заключения по комплексни експертизи или на 

такива, за които намирането на компетентни вещи лица представлява трудност, 

също е една от причините за отлагането на делата. Не на последно място 

гражданските дела са били отлагани поради неявяване на свидетел или вещо 

лице, след представяне на доказателства за невъзможност да се яви в с.з., както 

и във връзка с постъпили по делата молби за отлагане на съдебното заседание 

поради наличие на обективни пречки за явяване на страната и нейният 

пълномощник. 

 
 
VI. 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. 

Ефективно използване на осигуреният по реда на Наредба №14  от 18 

ноември 2009 година за реда и начина за предоставяне на достъп на органите на 

съдебната власт до регистъра на населението – НБД „Население”. 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
 

I. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 
 

През 2014 г. общия брой на наказателните дела за разглеждане е 1725 

бр., от които 381 бр. останали несвършени в началото на отчетния период и 1344 

бр. новопостъпили. 

През 2013 г. общия брой на наказателните дела за разглеждане е 1275 

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

бр. новопостъпили. 

През 2012 г. общия брой на наказателните дела за разглеждане е 757 

бр., от които 116 бр. останали несвършени в началото на отчетния период и 641 

бр. новопостъпили. 
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Постъплението на наказателни дела, броят на делата за разглеждане, 

броят на свършените и броят на останалите несвършени дела по години може да 

се проследи от следната таблица:  

 

 

Година 

Общ брой 

дела за 

разглеждане 

Брой 

новобразувани 

дела 

Брой дела, 

останали  

несвършени 

от предх. 

период 

Брой 

свършени 

дела 

Брой дела, 

останали 

несвършени 

в края на 

периода 

2014 1725 1344 381 1597 128 

2013 1275 1125 150 894 381 

2012 757 641 116 607 150 

 

 

През 2014 година са приключили общо 1597 бр. наказателни дела, от 

тях в срок до три месеца са приключили 1581 бр. дела, или 99%. 

През 2013 година са приключили общо 1894 бр. наказателни дела, от 

тях в срок до три месеца са приключили 875 бр. дела, или 98%. 

През 2012 година са приключили общо 607 бр. наказателни дела, от тях 

в срок до три месеца са приключили 586 бр. дела, или 96%. 

Горните данни сочат на увеличение на броя на постъпилите 

наказателни дела през 2014 година, както и на увеличение на броя свършени 

дела наказателни дела през 2014 година.  

 

Данни за свършените дела през предходните три години: 

 

Година 
Брой свършени  

дела 

Брой свършени 

дела в 3 месечен 

срок 

% 

2014 1597 1581 99 % 

2013 894 875 98 % 

2012 607 585 96 % 

 

 
 
II. ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
1. НАКАЗАТЕЛНИ ОБЩ ХАРАКТЕР ДЕЛА. 
 

През 2014 година броя на наказателните от общ характер дела за 

разглеждане в РС - Елхово е бил 1339 бр., от които 1032 бр. новопостъпили и 

307 бр. останали несвършени в началото на отчетния период. През 2014 година 

са свършени общо 1260 бр. нохд, или 94.10 % от подлежащите на разглеждане 

дела от този вид, като всички са свършени в срок до три месеца. От свършените 

1260 бр. нохд със съдебен акт по същество са приключили 1068 бр. нохд. 
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Прекратените дела са 192 бр., като от тях 18 бр. са прекратени, след като са 

приключили със споразумение за решаване на делото, внесено така от 

Прокуратурата /по чл. 382 НПК/ и 159 бр. са прекратени, след като са 

приключили със споразумение за решаване на делото, след внесен Обвинителен 

акт /по реда на чл. 384 НПК/. Общо 12 бр. нохд са прекратени и върнати на 

прокуратурата за допълнително разследване при хипотезите на чл. 249 и чл. 288 

от НПК.  През 2014 година са проведени общо 1983 бр. заседания по нохд. През 

2012 и 2013 година броят на проведените съдебни заседания е бил съответно 790 

и 1064. 

Данните сочат на значително увеличение през 2014 година, както по 

отношение на новопостъпилите наказателни дела от общ характер, така и на 

приключилите дела от този вид  в сравнение с 2013 г. и 2012 година. През 2014 

година са постъпили с 217 бр. нохд в повече в сравнение с 2013 година, а в 

сравнение с 2012 година – 752 бр. нохд. Свършените през 2014 година нохд са с 

653 бр. в повече в сравнение с 2013 година и с 1018 бр. в повече в сравнение с 

2012 година.  

 

От всички постъпили дела от общ характер постъпленията по глави от 

НК са следните: 

 

По Глава II от НК "Престъпления против личността".  
Общият брой на делата за разглеждане през 2014 година е бил 15 бр., 

от които 4 бр. остатък от предходната година и 11 бр. новопостъпили. От тях 

свършени са 11 бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период 

са 4 бр. От свършените 11 бр. дела, 7 бр. са решени по същество с присъда, 

прекратени са общо 4 бр., от които 2 бр. по споразумение. Всички свършени 11 

бр. дела от този вид са приключили в срок до три месеца. Останалите 

несвършени дела от този вид в края на отчетния период са 4 бр.  

 

По Глава III от НК "Престъпления против правата на 
гражданите".  

Общият брой на делата за разглеждане през 2014 година е бил 2 бр., от 

които 1 бр. остатък от предходната година и 1 бр. новопостъпило. От тях 

свършено е 1 бр. дело и останало несвършено 1 бр. дело в края на отчетния 

период. Свършеното през 2014 година 1 бр. дело е решено по същество с 

присъда в срок до три месеца.  

 

По Глава IV от НК "Престъпления против брака, семейството и 
младежта".  

Общият брой на делата за разглеждане през 2014 година е бил 8 бр., от 

които 2 бр. остатък от предходната година и 6 бр. новопостъпило. От тях 

свършени са 6 бр. дела и са останало несвършени 2 бр. дело в края на отчетния 

период. От свършените през 2014 година 6 бр. дела, 3 бр. са решени по същество 

с присъда, 3 бр. са прекратени, като от прекратените 1 бр. прекратено по 

споразумение.  Всички 6 бр. дела са свършили в срок до три месеца.  
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По Глава V от НК "Престъпления против собствеността".  
Общият брой на делата за разглеждане през 2014 година е бил 69 бр., 

от които 33 бр. остатък от предходната година и 36 бр. новопостъпило. От тях 

свършени са 44 бр. дела и са останало несвършени 25 бр. дело в края на 

отчетния период. От свършените през 2014 година 44 бр. дела, 28 бр. са решени 

по същество с присъда, 16 бр. са прекратени, като 15 бр. са прекратени по 

споразумение.  Всички 44 бр. дела са свършили в срок до три месеца.  

 
По Глава VI от НК "Престъпления против стопанството".  
Общият брой на делата за разглеждане през 2014 година е бил 10 бр., 

от които 4 бр. остатък от предходната година и 6 бр. новопостъпили. От тях 

свършени са 5 бр. дела и са останало несвършени 5 бр. дела в края на отчетния 

период. От свършените през 2014 година 5 бр. дела, 1 бр. е решено по същество 

с присъда, 4 бр. са прекратени, всички по споразумение. Всички 5 бр. дела са 

свършили в срок до три месеца.  

 

По Глава VII 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 VIII от НК "Престъпления против дейността на 
държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични 
длъжности".  

Общият брой на делата за разглеждане през 2014 година е бил 1186 бр., 

от които 254 бр. остатък от предходната година и 932 бр. новопостъпили. От тях 

свършени са 1150 бр. дела и са останало несвършени 36 бр. дела в края на 

отчетния период. От свършените през 2014 година дела, 1017 бр. са решени по 

същество с присъда, 133 бр. са прекратени, от тях 129 бр. по споразумение. 

Всички 1150 бр. дела са свършили в срок до три месеца.  

 

По Глава IX от НК "Документни престъпления".  
Общият брой на делата за разглеждане през 2014 година е бил 2 бр., от 

които 1 бр. остатък от предходната година и 1 бр. новопостъпило. И двете дела 

са свършени през 2014 година, в тримесечен срок, като са прекратени по 

споразумение. В края на отчетния период от този вид не са останали 

несвършени дела. 

 
По Глава Х от НК "Престъпления против реда и общественото 

спокойствие". 
 Общият брой на делата за разглеждане през 2014 година е бил 3 бр., от 

които 2 бр. остатък от предходната година и 1 бр. новопостъпило. От тях 

свършени са 2 бр. дела и е останало несвършено 1 бр. дела в края на отчетния 

период. От свършените през 2014 година 2 бр. дела, 1 бр. е решено по същество 

с присъда и 1 бр. е прекратено по споразумение. Двата броя дела са свършили в 

срок до три месеца.  
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По Глава XI от НК "Общоопасни престъпления".  
Общият брой на делата за разглеждане през 2014 година е бил 44 бр., 

от които 6 бр. остатък от предходната година и 38 бр. новопостъпили. От тях 

свършени са 39 бр. дела и са  останали несвършени 5 бр. дела в края на отчетния 

период. От свършените през 2014 година 39 бр. дела, 10 бр. са решени по 

същество с присъда, 29 бр. са прекратени, като 23 бр. от тях са прекратени по 

споразумение. Всички свършени 39 бр. дела от този вид са свършили в срок до 

три месеца.  

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

с обвинения за престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации - Глава VIII от НК, /932 бр./ като най - голям дял тук 

имат престъпленията по чл. 279 от НК - 912 бр. Следват делата с обвинения за 

престъпление по  Глава ХI от НК – „Общоопасни престъпления” 38 бр., 

следвани от дела с обвинения в престъпления  против собствеността по Глава V 

от НК - 36 бр. Следващи по брой са делата с обвинения за престъпления против 

личността - Глава II от НК – 11 бр., против брака, семейството и младежта – 

Глава IV от НК и престъпления против стопанството – Глава VI от НК – по 6  

бр. Следват делата с обвинения за престъпления против правата на гражданите – 

Глава III от НК, документните престъпления – по Глава IХ от НК, престъпления 

против реда и общественото спокойствие – Глава Х от НК – по 1 бр.  

През 2013 година най – голям дял от постъпилите дела също са или 

тези за престъпления против дейността на държавните органи и обществени 

организации – Глава VIII от НК, /674 бр./ като най - голям дял са имали 

престъпленията по чл. 279 от НК – 666 бр. следвани от делата с обвинения за 

престъпление против собствеността - Глава V от НК - 55 бр., следвани от дела с 
обвинения в общоопасни престъпления - Глава XI от НК - 47 бр. и т.н.  

Следва да се отбележи и това, че броят на постъпилите през 2014 

година дела с обвинения за престъпления против дейността на държавните 

органи и обществените организации - Глава VIII от НК, от общият брой 

постъпили нохд, представлява 90.31 %, докато през 2013 година дела на този 

вид дела от общият брой постъпили дела е бил 82.69 %. От тези данни следва и 

намира своето обяснение намаленият дял на делата с обвинения, различни от 

тези по Глава ХIII от НК. Това от своя страна е обяснимо и свързано с 

териториалната компетентност на РС – Елхово, намиращ се в граничен район, в 

който е налице съсредоточаване потока от преминаващи незаконно държавната 

граница чужди граждани. 

 

2. НАКАЗАТЕЛНИ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА. 
 

През 2014 г. в РС - Елхово са разгледани общо 9 бр. НЧХД, от които 7 

бр. остатък от предходната година и 2 бр. новопостъпили. От тях свършени са 8 

бр. дела и са  останали несвършени 1 бр. дело в края на отчетния период. От 

свършените през 2014 година 8 бр. дела, 6 бр. са решени по същество с присъда 

и 2 бр. са прекратени. 7 бр. от свършените дела са свършени в срок до три 
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месеца. Проведените съдебни заседания по НЧХД през 2014 година е бил 26, 

като за 2012 година техният брой е 25, а през 2013 година 51. 

 
 

3. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 
ПО ЧЛ. 78А ОТ НК. 

 

През отчетния период в РС – Елхово са били разгледани общо 9 бр. 

дела, от които 1 бр. несвършено от предходен период и 8 бр. новопостъпили. От 

тях са свършени 6 бр. дела, като в края на периода са останали несвършени 3 бр. 

дела. Всички 6 бр. свършени дела са приключили в срок до 3 месеца. Всички 

свършени 6 бр. дела са решени по същество. Проведените съдебни заседания по 

този вид дела са 15, при 48 за 2012 година и 27 за 2013 година. 

 

 

4. ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
 

През 2014 година в РС - Елхово са разгледани общо 96 бр. ЧНД, от 

които 5 бр. остатък от предходната година и 91 бр. новообразувани. От тях са 

свършени общо 90 бр. дела, като останалите несвършени дела от този вид в края 

на отчетния период са 6 бр. От общо свършените през 2014 година ЧНД, 70 бр. 

от тях са приключили със съдебен акт по същество и 20 бр. са прекратени.  89 

бр. дела от общо свършените 90 бр., са приключили в тримесечен срок. 

Проведени са 107 бр. съдебни заседания, при 132 за 2012 година и 104 за 2013 

година.  

- Разгледаните дела по чл. 85 - 88а от НК /реабилитация/ са 3бр., 

всички новопостъпили през 2014 година. Приключили са 3 бр. дела от този вид, 

всички със съдебен акт по същество, всички в срок до три месеца. 

- Разгледаните дела за принудителни медицински мерки по Закона за 

здравето и чл. 89 от НК са 7 бр., от които 1 бр. остатък от предходната година и 

6 бр. новопостъпили. Приключили са 6 бр. дела, 5 бр. от които със съдебен акт 

по същество и 1 бр. дело е прекратено. Всички 6 бр. дела от този вид са 

приключили в срок до 3 месеца. 

- Разгледаните дела по реда на чл. 306 от НПК за определяне на общо 

наказание по чл. 23, 25 и 27 от НК през 2014 година са общо 34 бр., от които 3 

бр. останали несвършени от предходен период и 31 бр. постъпили през 2014 

година. От тях са приключили 30 бр., като със съдебен акт по същество са 

приключили 14 бр. дела и 16 бр. дела са били прекратени. В края на отчетния 

период са останали несвършени 4 бр. дела. Всички свършени 30 бр. дела са 

приключили в тримесечен срок.  

- Разгледаните ЧНД, образувани за произнасяне в ДП са общо 125 бр.,  

всички постъпили през 2014 година, приключили са 125 бр., от които със 

съдебен акт по същество 123 бр. и 2 бр. прекратени.  
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През 2014 година в РС – Елхово не са били образувани и не са били 

разглеждани дела по Закона за борба с престъпните прояви на малолетни е 

непълнолетни / ЗБППМН/ и по чл. 80 – 84 от НК /давност и амнистия.  

 

 

5. НАКАЗАТЕЛНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР ДЕЛА  
ПО ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 

 

През 2014 година в РС - Елхово са били разгледани общо 147 бр. 

наказателни дела от административен характер. От тях постъпилите през 2014 г. 

са 86 бр., а останалите несвършени от предходен период са 61 бр. Свършени са 

108 бр. дела, от  които 103 бр. със съдебен акт по същество и 5 бр. са 

прекратени. От общо свършените през 2014 година НАХД – 108 бр., 94 бр. или 

87 % са свършени в тримесечен срок. Към 31.12.2014 година са останали 

несвършени общо 39 бр. НАХД. Проведените заседания през 2014 година по 

този вид дела са 195 бр., като за 2012 година те са били 204 бр., а през 2013 

година 202 бр.  

През 2013 година делата за разглеждане в РС – Елхово от този вид е 

бил 177 бр., от които новопостъпили 140 бр. и остатък от предходната година 37 

бр. Свършени са били 116 бр. дела, от които със съдебен акт по същество 114 бр. 

и 2 бр. са били прекратени. От свършените дела 112 бр., или 97% са приключили 

в тримесечен срок.  

През 2012 година в РС – Елхово са били разгледани общо 163 бр. 

наказателни дела от административен характер, от които новопостъпили 122 бр. 

и останали несвършени от предходната година 41 бр. Свършени са били 126 бр. 

дела, от които със съдебен акт по същество 119 бр. и прекратени 7 бр. В 

тримесечен срок са били свършени 114 бр. дела, или 90 % от общия брой 

свършени дела.  

Данните сочат на намаляване на броя новопостъпили дела от този вид в 

сравнение с предходните две години, а от тук и логично намаляване на броя 

приключили НАХД.  

През 2014 година от приключилите със съдебен акт по същество общо 

103 бр. НАХД, са потвърдени 41 бр. обжалвани наказателни постановления, 

изменени са 6 бр. наказателни постановления и изцяло отменени са 56 бр. 

наказателни постановления.  

Най – голям дял от постъпилите и разгледаните в РС – Елхово НАХД 

са тези по обжалвани наказателни постановления по Закона за движение по 

пътищата. От този вид са разгледани общо 39 бр. дела, от които 26 бр. 

новообразувани и 13 бр. остатък от предходната година. От тях са свършени 31 

бр. НАХД, от които с решение 30 бр. и 1 бр. дело е прекратено. Потвърдени са 7 

бр. наказателни постановления, изменени са 3 бр. наказателни постановления, а 

отменените наказателни постановления са 20 бр.  

На второ място по дял се нареждат НАХД, образувани и разгледани по 

жалби против издадени наказателни постановления по Закона за митниците.  

Общо разгледаните дела в РС – Елхово от този вид през 2014 година са били 29 
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бр., от които 16 бр. новопостъпили и 13 бр. остатък от предходната година. От 

общо подлежащите на разглеждане дела са свършени 20 бр., всички със съдебен 

акт по същество, като с постановените от съда решения са потвърдени 16 бр. 

наказателни постановления, изменено е 1 бр. и отменените наказателни 

постановления са 3 бр.   

 

 

6. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА. 
 

Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане в 

Районен съд Елхово през 2014 г., е 10 бр. През 2013 година техният брой е бил 

36 дела, а през 2012 година- 11 дела.   

 

 

7. НЕЗАБАВНИ ПРОИЗВОДСТВА. 
 

Броят на постъпилите и свършени незабавни производства за 2014 г. е 

122 броя. За 2013 година техният брой е бил 38 дела, а през 2012 година 6 дела. 

 

 

8. СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ. 
 

Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно следствие 

за 2014 г. са 5 броя. За 2013 година техният брой е бил 12, а през 2012 година – 

14. По този показател е налице намаление на броя дела, които са приключили по 

реда на съкратеното съдебно следствие.  

 

Постъпление на наказателните дела по видове и по години: 

 

Видове дела 2014 2013 2012 

НОХД 1032 815 280 

НЧХД 2 6 12 

Чл. 78 8 12 22 

НАХД 86 140 122 

ЧНД 91 99 119 

ЧНД - разпити 125 53 86 

Бързи 

производства 
10 36 11 

Незабавни 

производства 
122 38 6 
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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". 
 През отчетния период общо съдените лица са 18, оправдани са 2 лица, 

осъдени са 8 лица. На 5 от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода до 3 

години”, като по отношение на 4 лица изпълнението на наложеното наказание е 

отложено на основание чл. 66 от НК. На 2 от осъдените лица е наложено 

наказание „лишаване от свобода от 3 до 15 години”, на 1 лице е наложено 

наказание „Пробация”. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 2 са 

наложени наказания след като съдът е одобрил постигнатото между страните 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2013 година общо съдените лица са били 11, оправдано е било 1 

лице, осъдени са 3 лица. На 1 лице е наложено наказание „Лишаване от свобода 

до 3 години”, на 1 лице е наложено наказание „Пробация” и на 1 лице е 

наложено друг вид наказание. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 2 

са наложени наказания след като съдът е одобрил постигнатото между страните 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2012 година общо съдените лица са били 13, оправдани са били 2 

лица, осъдени са 6 лица, в т.ч. 1 непълнолетно. На 2 лице е наложено наказание 

„Лишаване от свобода до 3 години”, като по отношение и на двете наказанието е 

отложено от изтърпяване на основание чл.66 от НК. На 1 лице е наложено 

наказание „Глоба”, на 3 лица е наложено наказание „Пробация” От общо 

осъдените лица по тази глава от НК на 1 е наложено наказание след като съдът е 

одобрил постигнатото между страните споразумение за решаване на делото по 

реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

 

По Глава III от НК „Престъпления против правата на 
гражданите".  

През отчетния период общо съдените лица са 3, оправдани няма, 

осъдени са 2 лица, като и на 2 – те лица е наложено наказание „Лишаване от 

свобода до 3 години”. 

През 2013 година общо съдените лица са били 10, оправдани са били 2 

лица, осъдени са били 4 лица. На 3 лица е наложено наказание „Лишаване от 

свобода до 3 години”, като по отношение на всички тях изпълнението на 

наложеното наказание е отложено на основание чл. 66 от НК. На 1 лице е 

наложено наказание „Пробация”. От общо осъдените лица по тази глава от НК 

на 3 са наложени наказания след като съдът е одобрил постигнатото между 

страните споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2012 година общо съдените лица са били 7, оправдано е 1 лице, 

осъдени са 2 лица, на които е наложено наказание „Глоба”. 
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По Глава IV от НК „Престъпления против брака, семейството и 
младежта".  

През отчетния период общо съдените лица са 8, оправдани няма, 

осъдени са 2 лица, като и на 2 – те лица е наложено наказание „Пробация”. 

През 2013 година общо съдените лица са били 11, оправдани няма, 

осъдени са били 9 лица. На 4 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода 

до 3 години”, като по отношение на всички тях изпълнението на наложеното 

наказание е отложено на основание чл. 66 от НК. На 3 лица е наложено 

наказание „Глоба”, на 2 лица е наложено наказание „Пробация”. От общо 

осъдените лица по тази глава от НК на 3 са наложени наказания след като съдът 

е одобрил постигнатото между страните споразумение за решаване на делото по 

реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2012 година общо съдените лица са били 21, осъдени са 19 лица. 

На 3 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до 3 години”, като по 

отношение на всички тях наказанието е отложено от изтърпяване на основание 

чл.66 от НК. На 11 лица е наложено наказание „Пробация”, на 5 лица са 

наложени наказания, различни от лишаване от свобода, пробация и глоба. От 

общо осъдените лица по тази глава от НК на 2 е наложено наказание след като 

съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение за решаване на 

делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

 
По  Глава V от НК „Престъпление против собствеността". 
През отчетния период общо съдените лица са 122, оправдани са 11 

лица, осъдени са 58 лица, от които 6 непълнолетни. На 43 лица е наложено 

наказание „Лишаване от свобода до 3 години”, като по отношение на 24 лица 

изпълнението на наложеното наказание е отложено на основание чл. 66 от НК. 

На  осъдените лица не е налагано наказание „Лишаване от свобода от 3 до 15 

години”. На 5 лица е наложено наказание „Глоба”, на 8 лица е наложено 

наказание „Пробация”, на 2 лица са наложени друг вид наказания. От общо 

осъдените лица по тази глава от НК на 18 са наложени наказания след като 

съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение за решаване на 

делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2013 година общо съдените лица са били 180, оправдани са били 

22 лица, осъдени са 84 лица, в т.ч. 12 непълнолетни. На 68 лица е наложено 

наказание „Лишаване от свобода до 3 години”, като по отношение на 42 от тях 

изпълнението на наложеното наказание е отложено на основание чл. 66 от НК. 

На 2 лица е наложено наказание „Глоба”, на 13 лица е наложено наказание 

„Пробация”, на 1 лице е наложено друг вид наказание. От общо осъдените лица 

по тази глава от НК на 19 са наложени наказания след като съдът е одобрил 

постигнатото между страните споразумение за решаване на делото по реда на 

чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2012 година общо съдените лица са били 251, осъдени са 150 

лица, в т.ч. 11 непълнолетни. Оправдани са 8 лица. На 104 лица е наложено 

наказание „Лишаване от свобода до 3 години”, като по отношение на 68 от тях 

наказанието е отложено от изтърпяване на основание чл.66 от НК. На 12 лица е 
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наложено наказание „Глоба”, на 34 лица е наложено наказание „Пробация”, на 1 

лице е наложено наказание, различно от лишаване от свобода, пробация и глоба. 

От общо осъдените лица по тази глава от НК на 52 е наложено наказание след 

като съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение за решаване 

на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

 
По Глава VI от НК „Престъпления против стопанството".  
През отчетния период общо съдените лица са 12, оправдани няма, 

осъдени са 4 лица. На 3 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до 3 

години”, като по отношение на тях изпълнението на наложеното наказание е 

отложено на основание чл. 66 от НК. На 1 лице е наложено наказание 

„Пробация”. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 4 са наложени 

наказания след като съдът е одобрил постигнатото между страните 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2013 година общо съдените лица са били 14, оправдани няма, 

осъдени са 7 лица. На 2 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до 3 

години”, като по отношение на тях изпълнението на наложеното наказание е 

отложено на основание чл. 66 от НК. На 2 лица е наложено наказание „Глоба”, 

на 5 лица е наложено наказание „Пробация”. От общо осъдените лица по тази 

глава от НК на 4 са наложени наказания след като съдът е одобрил постигнатото 

между страните споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от 

НПК. 

През 2012 година общо съдените лица са били 28, осъдени са 19 лица, 

оправдано е 1 лице. 11 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до 3 

години”, като по отношение на всички тях наказанието е отложено от 

изтърпяване на основание чл.66 от НК. На 1 лице е наложено наказание „Глоба”, 

на 7 лица е наложено наказание „Пробация”. От общо осъдените лица по тази 

глава от НК на 11 е наложено наказание след като съдът е одобрил постигнатото 

между страните споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от 

НПК. 

 
По Глава VII от НК „Престъпления против финансовата, 

данъчната и осигурителната система". През 2014 година няма съдени лица по 
тази глава от НК. 

По тази глава от НК няма съдени лица и през 2013 година и 2012 

година. 

 

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

През отчетния период общо съдените лица са 2318, оправдани са 2 

лица, осъдени са 2084 лица, от които 89 непълнолетни. На 2084 лица е наложено 

наказание „Лишаване от свобода до 3 години”, като по отношение на 2077 лица 

изпълнението на наложеното наказание е отложено на основание чл. 66 от НК. 

От общо осъдените лица по тази глава от НК на 352 са наложени наказания след 
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като съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение за решаване 

на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2013 година общо съдените лица са били 1021, оправдани са 6 

лица, осъдени са 682 лица, в т.ч. 21 непълнолетни. На 679 лица е наложено 

наказание „Лишаване от свобода до 3 години”, като по отношение на 675 от тях 

изпълнението на наложеното наказание е отложено на основание чл. 66 от НК. 

На 1 лице е наложено наказание „Глоба”, на 2 лица е наложено друг вид 

наказание. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 85 са наложени 

наказания след като съдът е одобрил постигнатото между страните 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2012 година общо съдените лица са били 127, осъдени са 55 лица, 

в т.ч. 2 непълнолетни, оправдани са 3 лица. На 55 лица е наложено наказание 

„Лишаване от свобода до 3 години”, като по отношение на 54 от тях наказанието 

е отложено от изтърпяване на основание чл.66 от НК. От общо осъдените лица 

по тази глава от НК на 3 е наложено наказание след като съдът е одобрил 

постигнатото между страните споразумение за решаване на делото по реда на 

чл. 381 – 384 от НПК. 

 
По Глава IX от НК „Документни престъпления".  
През отчетния период общо съдените лица са 2, оправдани няма, 

осъдени са 2 лица. На 1 лице е наложено наказание „Лишаване от свобода до 3 

години”, като по отношение на него изпълнението на наложеното наказание е 

отложено на основание чл. 66 от НК. На 1 лице е наложено наказание 

„Пробация”. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 2 са наложени 

наказания след като съдът е одобрил постигнатото между страните 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2013 година общо съдените лица са били 5, оправдани няма, 

осъдени са 4 лица. На 3 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до 3 

години”, като по отношение на тях изпълнението на наложеното наказание е 

отложено на основание чл. 66 от НК. На 1 лице е наложено наказание 

„Пробация”. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 4 са наложени 

наказания след като съдът е одобрил постигнатото между страните 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2012 година общо съдените лица са били 327, осъдени са 2 лица, 

оправдани няма. На осъдените 2 лица е наложено наказание „Пробация”, като на 

тези 2 лица е наложено наказание след като съдът е одобрил постигнатото 

между страните споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от 

НПК. 

 

По Глава X от НК „Престъпление против реда и общественото 
спокойствие".  

През отчетния период общо съдените лица са 3, оправдани няма, 

осъдени са 2 лица. На 1 лице е наложено наказание „Лишаване от свобода до 3 

години”, като по отношение на него изпълнението на наложеното наказание е 

отложено на основание чл. 66 от НК. На 1 лице е наложено наказание 
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„Пробация”. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 1 е наложено 

наказания след като съдът е одобрил постигнатото между страните 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2013 година общо съдените лица са били 10, оправдани няма, 

осъдени са 5 лица. На 3 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до 3 

години”, като по отношение на 1 от тях изпълнението на наложеното наказание 

е отложено на основание чл. 66 от НК. На 2 лица е наложено наказание 

„Пробация”. На всички осъдените лица 5 лица по тази глава от НК наказанията 

са наложени след като съдът е одобрил постигнатото между страните 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2012 година общо съдените лица са били 13, осъдени са 7 лица, 

оправдани са 2 лица. На 5 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до 

3 години”, като по отношение на 3 от тях наказанието е отложено от 

изтърпяване на основание чл.66 от НК. На 1 лице е наложено наказание „Глоба”, 

на 1 лице е наложено наказание „Пробация”. От общо осъдените лица по тази 

глава от НК на 6 е наложено наказание след като съдът е одобрил постигнатото 

между страните споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от 

НПК. 

 
По Глава XI от НК „Общоопасни престъпления".  
През отчетния период общо съдените лица са 47, оправдано е 1 лице, 

осъдени са 32 лица. От тях на 22 лица е наложено наказание „Лишаване от 

свобода до 3 години”, като по отношение на 20 от тези лица изпълнението на 

наложеното наказание е отложено на основание чл. 66 от НК. На 2 лица е 

наложено наказание „Глоба”, на 8 лица е наложено наказание „Пробация”. От 

общо осъдените лица по тази глава от НК на 23 лица е наложено наказание след 

като съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение за решаване 

на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

През 2013 година общо съдените лица са били 55, оправдани са 3 лица, 

осъдени са 42лица. На 22 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до 3 

години”, като по отношение на 21 от тях изпълнението на наложеното наказание 

е отложено на основание чл. 66 от НК. На 3 лица е наложено наказание „Глоба”, 

на 17 лица е наложено наказание „Пробация”. На 27 от осъдените лица по тази 

глава от НК наказанията са наложени след като съдът е одобрил постигнатото 

между страните споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от 

НПК. 

През 2012 година общо съдените лица са били 56, осъдени са 47 лица, в 

т.1. 1 непълнолетен, оправдани няма. На 23 лица е наложено наказание 

„Лишаване от свобода до 3 години”, като по отношение на 20 от тях наказанието 

е отложено от изтърпяване на основание чл.66 от НК. На 5 лица е наложено 

наказание „Глоба”, на 19 лице е наложено наказание „Пробация”. От общо 

осъдените лица по тази глава от НК на 28 е наложено наказание след като съдът 

е одобрил постигнатото между страните споразумение за решаване на делото по 

реда на чл. 381 – 384 от НПК. 
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V. БРОЙ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА. 
 

През 2014 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС - Елхово 

2533. От тях 16 лица са оправдани, осъдените лица са 2194, в това число 95 

непълнолетни. От общо осъдените 2194 лица, на 2161 от тях е наложено 

наказание „Лишаване от свобода до три години", като по отношение на 2130 

лица от тях наложеното наказание "Лишаване от свобода" е отложено от 

изтърпяване при условията на чл.66 от НК. На 2 лица е наложено наказание 

„Лишаване от свобода от 3 до 15 години”.На 7 лица е наложено наказание 

„Глоба”. На 22 лица е наложено наказание „Пробация”, на 2 лица са наложени 

друг вид наказания. От общо осъдените лица по тази глава от НК на 403 лица е 

наложено наказание след като съдът е одобрил постигнатото между страните 

споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 – 384 от НПК. 

 

 

 

 
 

 

 

VI. БРОЙ ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ. ОСЪДИТЕЛНИ И 
ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ. 

 

През 2014 г. в Районен съд - Елхово са били разгледани общо 1339 бр. 

НОХД и по тях са постановени общо 1245 съдебни акта /присъди и определения 

по споразумения за решаване на делото/ от които 1236 бр. осъдителни и 9 бр. 

изцяло оправдателни акта.    
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През 2013 година в Районен съд - Елхово са били разгледани общо 914 

бр. НОХД и по тях са постановени общо 557 съдебни акта /присъди и 

определения по споразумения за решаване на делото/ от които 548 бр. 

осъдителни и 9 бр. изцяло оправдателни акта.    
Всички от постановените през 2014 година 9 бр. изцяло оправдателни 

присъди са били протестирани от РП – Елхово. След въззивна проверка са били 

потвърдени две присъди, една е изменена, една е отменена.  По отношение на 

останалите 5 бр. дела, по които са били постановени оправдателни присъди към 

настоящия момент няма произнасяне от въззивния съд. 

Оправданите през 2014 година лица по нохд са общо 16, като за 

сравнение с предходните две години се отчита намаляване броя на оправданите 

лица – през 2013 година 34 лица, през 2012 година 17 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 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 2014 година са аналогични с причините за постановяването на 

оправдателни присъди и през предходните години. 

 
 

VII. ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 
 

Броят на прекратените през 2014 г. наказателни дела в РС - Елхово е 

221 бр., при общо дела за разглеждане 1725 бр. и общо свършени 1597 бр. 

Прекратените НОХД са 192 бр., от които поради одобряване на споразумение са 

прекратени  177 бр. 

През 2014 година са прекратени и върнати за доразследване на РП -

Елхово общо 12 бр. наказателни от общ характер дела, 8 бр.  от разпоредително 

заседание, 4 бр. от съдебно заседание.  

В сравнение с предходните две години е намален броя на прекратените 

и върнати на РП - Елхово наказателни дела от общ характер за доразследване /за 

сравнение през 2012 година - 13 бр., през 2013 година - 18 бр./.  

От прекратените и върнати на РП - Елхово за доразследване 8 бр. 

наказателни от общ характер дела от разпоредително заседание, 4 бр. от тях са 

били протестирани от РП- Елхово, като 2 бр. от тях са потвърдени, а по 

останалите 2 бр. към настоящия момент няма произнасяне от ОС - Ямбол.  
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От върнатите на РП - Елхово НОХД, по едно 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 2014 са 5 бр., всички образувани по реда на 

ЗАНН, по причини недопустимост на жалбата, оттегляне на жалбата, изпращане 

на жалбата по подсъдност на друг съд, изпратено на ВКС на основание чл. 43, 
т.3 от НПК - невъзможност за формиране на състав след отводи на всички съдии 

в РС - Елхово. 

Прекратените НЧХД през 2014 година са 2 бр., 1 от които прекратено 

поради оттегляне на тъжбата, 1 бр. изпратено на ВКС на основание чл. 43, т.3 от 

НПК - невъзможност за формиране на състав след отводи на всички съдии в РС 

- Елхово. 

Прекратените през 2014 година ЧНД са общо 20 бр., 3 бр. от които 

прекратени на основание чл. 24, ал.1, т.6 от НПК, 5 бр. поради оттегляне на 

молбата, с която съдът е бил сезиран, 9 бр. поради недопустимост на молбата, 2 

бр. са прекратените и изпратени по подсъдност на друг съд, 1 бр. прекратено на 

основание чл. 159, ал.4 от Закона за здравето.  
 

През 2014 година в РС - Елхово не са постъпвали и не са били 
разглеждани дела със значим обществен интерес. 

 

През 2014 година са проведени общо 2326 бр. съдебни заседания по 

наказателни дела, като за сравнение през 2013 година техният брой е бил 1174, а 

през 2012 година 994. 
 

Справка за дейността на съдиите, разглеждали наказателни дела през 

2014 г. 

 

Съдии 

Брой дела 

несвършени 

в началото 

на периода 

Брой 

постъпили 

дела 

Общ брой 

дела за 

разглеждане 

Брой 

свършени 

дела 

 Брой/ % на 

свършените 

дела в 3 

мес. срок 

Брой  

дела 

останали 

несв. в 

края на 

периода 

Ангелова 64 334 398 380 
380 бр. - 

100 % 
18 

Апостолова 123 347 470 440 
440 бр. - 

100 % 
30 

Кирова 112 341 453 423 
423 бр. – 

100 %  
50 

Янкова 82 322 404 354 
338 бр. – 

95.48 %  
30 
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VIII.   ПРИЧИНИ   ЗА   ОТЛАГАНЕ   НА   НАКАЗАТЕЛНИТЕ  
ДЕЛА. 

 
Основните причини за отлагане на наказателните дела през 2014 

година са аналогични на причините за отлагане на делата и през предходните 

години и могат да бъдат систематизирани по следния начин:  

- неявяването на подсъдими, защитници 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; 

- 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; 

- невъзможност при наличие на уважителни причини за съдебни 

заседатели да участват в състава на съда, при даден ход на съдебното следствие 

и невъзможност за замяна на съдебен заседател с друг. 

 

 

IХ. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ. 
РЕЗУЛТАТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА. 
 
През 2014 година са били обжалвани и протестирани общо 211 броя 

съдебни акта по граждански и наказателни дела, от които 43 бр. по граждански 

дела и 168 бр. по наказателни дела.  

През 2013 година са обжалваните и протестираните съдебни актове по 

граждански и наказателни дела са били общо 176 бр., от които 45 бр. по 

граждански дела и 131 бр. по наказателни дела. 

През 2012 година са били обжалвани протестирани съдебни актове по 

общо 153 бр. граждански и наказателни дела, от които 31 бр. по граждански 

дела и 122 бр. по наказателни дела. 

Обжалваните съдебни актове по граждански и наказателни дела през 

2014 година представляват 9.35 % от общия брой свършени дела, като за 

сравнение през 2013 година и 2012 година този показател е бил съответно 11.55 

% и 11.90 %. 

Данните сочат на значително увеличение на броят на обжалваните 

съдебни актове по наказателни дела, което намира своето обяснение в по – 

големият брой приключили наказателни дела през отчетния период.  
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149 бр., или 70.61 % от обжалваните актове на съда, са потвърдени 

изцяло. 16 бр. от обжалваните актове са изцяло отменени от по – горната 

инстанция, което представлява 7.58 % от общо обжалваните актове на съда. 20 

бр. от обжалваните съдебни актове са изменени от по – горната инстанция, 

което представлява 9.47 % от обжалваните съдебни актове.  

Общо обжалваните през 2014 година съдебни актове по граждански 

дела, постановени от съдиите в РС – Елхово, са 43 бр. От тях изцяло потвърдени 

са 20 бр. или 46.51 % от обжалваните актове по граждански дела, отменени 

изцяло са 4 съдебни акта по граждански дела, което представлява 6.97 5 от 

общият брой обжалвани съдебни актове, Изменените съдебни актове, 

постановени по граждански дела от по – горната инстанция са общо 5 бр., което 

съставлява 11.62 % от общият брой обжалвани съдебни актове.  

През 2014 година са били обжалвани общо 168 бр. съдебни акта, 

постановени по наказателни дела. Потвърдените изцяло съдебни актове са 129 

бр. или 76.78 % от общия брой обжалвани съдебни актове по наказателни дела. 

Отменени изцяло са 14 бр., или 8.33 % от обжалваните съдебни актове по 

наказателни дела. Изменените от по – горната инстанция съдебни актове, 

постановени по наказателни дела са общо 15 бр., което представлява 8.92 % от 

общият брой обжалвани съдебни актове по наказателни дела.  

Данните включват всички върнали се от инстанционен контрол дела 

през 2014 година, независимо от годината, през която са били свършени. 

Резултати не съвпадат с общите данни за обжалването на съдебните 

актове през 2014 година, което е обяснимо с момента на връщането на делата. 

Отмяната на съдебните актове се дължи както на допуснати нарушения 

на материалния и процесуалния закон, така и на събиране на нови доказателства 

пред въззивна инстанция, които са обусловили отмяната на 

първоинстанционният съдебен акт.  

Големият процент потвърдени съдебни актове, постановени от съдиите 

в РС – Елхово е отличен атестат за работата на съдиите.  

 

По съдии данните относно обжалвани, потвърдени, отменени и 

изменени съдебни актове, са следните: 

 

 

 

Съдия 

Брой 

обжалвани  

актове по 

гр. дела 

Брой 

обжалвани  

актове по 

нак. дела 

Общ брой 

обжалвани 

дела 

Брой дела с  

потвърдени 

актове 

Брой 

дела с 

изменени 

актове 

Брой 

дела с  

отменени 

актове 

Ангелова 5 36 41 34 1 6 

Апостолова 5 53 58 47 7 4 

Кирова 11 46 57 43 9 5 

Янкова 8 24 32 25 3 4 

 

 



 32

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

 

Общия брой на постъпилите изпълнителни дела за 2014 година е 225 

бр. Останалите несвършени изпълнителни дела към 01.01.2014 година е 695 бр., 

или общият брой изпълнителни дела за разглеждане в съдебно – изпълнителната 

служба при РС - Елхово е 920 бр. 

Общия брой на свършените изпълнителни дела за 2014 година е 207 

бр., като останалите несвършени дела в края на отчетния период е 713 бр. 

От свършените дела 124 бр. са приключили с реализиране на 

вземането, 83 бр. са прекратени по други причини. 

За сравнение, през 2012 година са постъпили 290 бр. изпълнителни 

дела, а са свършени 209 бр. През 2013 година постъпилите дела са били 288 бр., 

а са били свършени 289 бр.  

Сравнителния анализ с предходните две години показва, че 

постъплението на изпълнителни дела в РС – Елхово е намаляло същетсвено  - 

спрямо 2013 година с 63 бр. дела, спрямо 2012 година – с 65 бр. дела.  По 

отношение на свършените дела се отчита намаление, което е значително спрямо 

2013 година – с 89 бр. и несъществено спрямо 2012 година – с 9 бр.  

Увеличен е броят на останалите несвършени дела в края на отчетния 

период – 713 бр., като през 2013 година броят на останалите несвършени дела в 

края на годината е бил 695 бр., а през 2012 година 696 бр.  

Сравнителния анализ с предходните години относно видовете 

изпълнителни дела, показва намаляване на постъпленията на дела от всички 

видове. Постъпилите през 2014 година изпълнителни дела за събиране на 

вземания в полза на Държавата са били 150 бр., докато през 2013 година и 2012 

година техният брой е съответно 169 и 187. Постъпилите през 2014 година 

изпълнителни дела за събиране на вземания в полза на юридически лица е 46 

бр., докато през 2013 година и 2012 година е бил 80 бр. намаление се отчита и 

при изпълнителните дела, образувани за събиране на вземания в полза на 

граждани – 29 бр. за 2014 година, при съответно 39 и 23 бр. за 2013 година и 

2012 година.  

 

Данни за брой постъпили, подлежащи на разглеждане и свършени дела 

за тригодишен период: 

 

 

Година 

Брой дела 

несвършени 

в началото  

на периода 

Брой  

постъпили 

дела 

Общ брой 

дела за 

разглеждане 

Брой  

свършени 

дела 

Брой дела 

останали 

несвършени 

в края на 

периода 

2014 695 225 920 200 713 

2013 696 288 984 289 695 

2012 615 290 905 209 696 
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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 01.01.2014 година дължимите суми по изпълнителни дела са били 

в размер на 1 326 787 лв. Дължимите суми по изпълнителни дела, образувани 

през 2014 година са в размер на 421 620 лева, или общо сумите, подлежащи на 

събиране през отчетния период са били в размер на 1 748 407 лева. От тях, 

събраните суми през 2014 година по изпълнителни дела са 667 727 лева. 

Останалите несъбрани суми в края на отчетния период са в размер на 1 138 384 

лева. 

За сравнение събраните суми от ДСИ при РС - Елхово през 2012 г. са 

били 903 249 лв., а през 2013 година – 695 563 лв., т.е. отчита се намаление в 

събирането на сумите по изпълнителните дела в РС – Елхово.  

Постъпилите през 2014 година жалби против действията на ДСИ са 2 

бр., като една от тях е оставена без уважение, а другата уважена. 
 

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ ПРИ РС - ЕЛХОВО. 
 

През 2014 г. в Служба по вписвания са извършени са 4 726 броя 

вписвания. През 2013 година техния брой е бил 5 114. 

Извършени са 101 броя отбелязвания и заличавания, 515 бр. справки, 

издадени са 284 бр. удостоверения, 568 бр. преписи.   

По отношение на издадените преписи и удостоверения е налице 

увеличение в сравнение с предходната 2013 година, когато техният брой е бил 

съответно 568 бр. /за преписите/ и 568 /за удостоверенията/. 

Постановените откази от съдията по вписвания през 2014 година са 8 

бр. От тях обжалван е един, потвърден.  

 

 

БЮРО СЪДИМОСТ ПРИ РС -ЕЛХОВО. 
 

През 2014 г. в Бюро „Съдимост" при Районен съд Елхово са издадени 

2561 бр. свидетелства за съдимост и са извършени 2752 бр. справки за съдимост. 

Вписани 152 бр. бюлетини. 

За сравнение с предходните две години тези данни са както следва: 

през 2013 година издадените свидетелства за съдимост са 1823 бр., а справките 

за съдимост са 2842 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 
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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. 

След извършеният през 2013 година основен ремонт на съдебната 

палата, включително и на двете съдебни зали, кабинетите на магистратите и 

част от деловодните помещения, са създадени много добри условия за работа на 

съдиите и съдебните служители в РС – Елхово. Изключение от това е 

единствено деловодството в съдебната палата, в което 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. Ремонтът на същото е 

наложителен и необходим, както с оглед подобряване работната среда на 

съдебните служители, така и с цел улесняване работата на адвокати и граждани 

в съдебната палата. Поради изключително заниженият през 2014 година бюджет 

на органите на съдебната власт, включително и този на РС – Елхово, както и 

предприетите рестриктивни мерки с цел намаляване на разходите, отправеното 

до ВСС искане за осигуряване на средства за извършване на ремонт на 

съдебното деловодство през 2014 година, не бе уважено, поради което през 2015 

година проблемът отново ще бъде поставен на вниманието на ВСС с цел 

отпускане на средства за ремонт на това помещение.  

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 2014 година не са закупувани нови 

компютърни системи поради липсата на нужда от такива.  
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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. Разпределението на делата се извършва чрез програмата за случайно 

разпределение на делата на ВСС. 

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", 

актуализирана ежедневно чрез интернет.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Изложените в доклада данни за дейността на РС Елхово през 2014 

година водят до извода за запазване и подобряване през 2014 година на 

постигнатото качество на работа относно срочното и законосъобразно 

разглеждане на делата, както и на дейността на съдебната администрация. При 

значително увеличение на натовареността на съдиите и съдебните служители в 

сравнение с предходните години в резултат, от една страна на увеличеното 

постъпление на дела през 2014 година, съчетано със извършеното в края на 2013 

година съкращаване на щатната численост на съдиите в съда с две щатни 
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бройки, се наблюдава подобрение на голяма част от статистическите показатели 

в работата на съда. Установените положителни резултати се дължат на 

създадената организация на работа на съдиите и на съдебните служители, 

тяхната подготвеност за своевременно, качествено и отговорно изпълнение на 

задълженията им, проявената лична отговорност на всеки един от нас, 

създадената и поддържана много добра работна атмосфера. Положените общи 

усилия към постигане на качествено, ефективно и достъпно правосъдие, 

прозрачност и отчетност в работата на съда, прилагане на националните и 

европейски изисквания и стандарти и постигнатите резултати ни дават 

възможността да отчетем една успешна година за РС – Елхово, независимо от 

трудностите и високото натоварване, при което работихме.  

Благодаря на всички съдии и съдебни служители за изключително 

отговорното отношение към работата, за положените усилия и проявената 

мотивираност. 

 

 

                                    

                                      АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-  

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС – ЕЛХОВО  

                                                                                /Яна Ангелова/ 


