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 Настоящият отчетен доклад за дейността на 
Районен съд град Карлово през отчетната 2013г. се 
изготвя в съответствие с изискванията на Закон за 
съдебната власт и съгласно разпоредбите на 
Правилника за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и 
апелативните съдилища, както и съгласно 
указанията за структурата и обхвата на 
годишните доклади, дадени с писмо изх. № 91-00-
009/19.01.2010г. на Комисията по правни въпроси на 
ВСС при съобразяване на Решение по Протокол № 44 
от 13.12.2010 г. на ВСС. 
 Докладът обхваща дейността на Районен съд 
град Карлово за цялата отчетна 2013 година. В него 
фигурират данни от актуализираните и 
унифицираните статистически отчети. 
 Докладът отразява дейността на Районен съд 
град Карлово в аналитичен вид – данни, изводи, 
констатирани, проблеми и предложения за 
дейността на съда. Анализите са изготвени в 
съпоставка с данните от предходните три години. 
Във връзка с анализите и предоставената 
проблематика са изразени отношенията на 
магистратите по приложенията на действащата 
нормативна уредба. Отразени са проблемите, 
причините, направените изводи и се дават 
конкретни предложения. 

Докладът съдържа данни за делата по видове – 
граждански и наказателни, както и са изложени 
цифрово и графично движението на делата през 
отчетната 2013 година, съпоставени с 
показателите от предходните три отчетни 
периода. 
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УВОДНА ЧАСТ 

 

Районен съд Карлово осъществява правораздавателната си дейност 
в съдебен район, който териториално включва две общини – Община 

Карлово и Община Сопот. Общият брой на населението в посочените две 
общини е 62 134 жители, съгласно публикуваната официална статистика 
на НСИ при последното преброяване на населението – 01.02.2011г., 

което населява територия от 1 096 кв. км. В съдебния район има общо 
29 населени места, от които - 5 града и 24 села. 

Община Карлово е с административен център град Карлово и е с 
площ от 1040 кв. км. В общината има 27 броя населени места, от които 4 
града и 23 села. Населението на общината възлиза на 52 307 души, от 

които в административния център живеят 23 075 жители, а в 
останалите населени места живеят 29 232 жители. 

Административният център на Община Сопот е в град Сопот, 

където живеят 8 754 жители, а в останалото населено място - 1 село 
живеят общо 1 073 жители. Общината е с площ от 56 кв. км. и общ брой 

на населението - 9 827 души.  
Както и в преходните отчетни периоди, така и през 2013г. 

дейността на Районен съд Карлово е насочена към бързото и 

законосъобразно решаване на спорове между граждани и ефективно 
осъществяване на наказателната политика на държавата по отношение 

на извършителите на административни нарушения и престъпления. В 
тази си дейност магистратите от съда са се ръководили единствено от 
закона, еднаквото му  прилагане и осигуряване равенство на страните 

при състезателност в процеса. Утвърждава се постигнатото добро 
взаимодействие и коректните професионални отношения с другите 
правозащитни и правоохранителни органи, както в съдебния район, 

така и с горестоящи органи и институции. С приемане на нови и 
изменение  на съществуващи закони, съобразени с европейското 

законодателство е повишена ефективността в борбата с престъпността. 
Спецификата на социално-икономическите условия и процеси в района, 
се отразява върху количеството и характера на делата, образувани и 

разгледани през годината. Постоянният стремеж на съдиите и съдебните 
служители за усъвършенстване дава добри резултати в цялостната 

работа и способства  за утвърждаване и повишаване авторитета на 
Районен съд град Карлово. 

 

ЧАСТ І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

Районен съд Карлово разполага с общо 33 щатни бройки, от които – 
8 щата за съдии, 2 щата за ДСИ, 1 щат за съдия по вписванията и 22 за 
съдебни служители.  

Към месец ноември 2012г., Районен съд Карлово е разполагал с 
общо 34 щатни бройки. С решение на ВСС  взето с протокол № 51 от 
29.11.2012г., на основание член 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ е намалена 

щатната численост на Районен съд град Карлово с 1 (една) щатна бройка 
за длъжността „съдия“ (незаета), считано от датата на вземане на 



решението. Така, считано от 29.11.2012г., Районен съд Карлово има 8 

(осем) щатни бройки за магистрати, разпределени по длъжности, както 
следва: Председател и 7 съдии. С оглед извършената трансформация, в 

края на 2012г. съдът разполага с общо 33 щатни бройки, от които – 8 
щата за съдии, 2 щата за ДСИ, 1 щат за съдия по вписванията и 22 за 
съдебни служители, която численост се е запазила и към настоящия 

отчетен период за 2013г. 
 

Съдии: 
През отчетния период, съдът разполага с 8 щата за съдии, всички 

заети и няма промяна в щатното разписание. Съдът разполага с 8 щата 

за съдии, разпределени по длъжности: 1 (един) - председател и 7 (седем) - 
съдии.  Целогодишно са работили седем съдии – Анна Георгиева 
Георгиева, Анна Петкова Донкова-Кутрова, Асима Костова Вангелова-

Петрова, Мария Личева-Гургова, Димитър Гальов, Дарина Илиева 
Попова и Иван Димитров Бедачев. 

През годината, за периода от 01.02.2013г. до 31.08.2013г. и за 
периода от 21.10.2013г. до 31.12.2013г., в друг съд е командирован един 
съдия, а именно – Георги Димитров в Районен съд Пловдив.  

Отработените човекомесеци общо за всички съдии са 87, което при 
наложените правила за определяне на действителна натовареност се 

равнява на около 7 (седем) работещи през целия период магистрати. 
През отчетния период, във връзка с промените в КТ относно начина и 
времето на ползване на платен годишен отпуск, почти всички съдии 

ползваха сравнително големи остатъци от отпуски от предходни години. 
Независимо от това и почти запазения значителен брой постъпили дела 
за разглеждане, качеството и бързината на правораздаване в съда са се 

запазили.  
Предвид на горното считам, че към настоящия момент не се 

налагат промени в щата за районни съдии. Евентуално намаляване на 
щата за районни съдии ще се отрази негативно върху бързината и 
срочността на разглеждане на делата и най-вече върху качеството и 

законосъобразността на съдебните актове.  
Отчетният период съдът е приключил в състав по щат от 8 (осем) 

районни съдии, всички действащи, 2 (двама) държавни съдебни 
изпълнители и 1 (един) съдия по вписванията, както следва: 

РАЙОННИ СЪДИИ: 

Анна Георгиева Георгиева – съдийски и приравнен стаж над 15 
години. Започнала работа в Районен съд Карлово на 18.11.2002г. 

Анна Петкова Донкова-Кутрова – съдийски и приравнен стаж над 

15 години. Започнала работа в Районен съд Карлово на 27.08.2008г. 
Асима Костова Вангелова-Петрова – съдийски и приравнен стаж 

над 13 години. Започнала работа в Районен съд Карлово на 01.02.2005г. 
Георги Димитров Димитров – съдийски и приравнен стаж над 15 

години. Започнал работа в Районен съд Карлово на 01.06.2006 г. 

Дарина Илиева Попова – съдийски и приравнен стаж над 15 
години. Започнала работа в Районен съд Карлово на 03.04.2000г. 

Димитър Христов Гальов – съдийски и приравнен стаж над 9 

години. Започнал работа в Районен съд Карлово на 11.06.2012г. 
Иван Димитров Бедачев – съдийски и приравнен стаж над 15 

години. Започнал работа в Районен съд Карлово на 01.05.2006 година. 



Мария Димитрова Личева-Гургова – съдийски и приравнен стаж 

над 16 години. Започнала работа в Районен съд Карлово на 01.05.2006г. 
ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 

Илиян Любчев Миланов – юридически стаж над 18 години. 
Започнал работа в Районен съд Карлово на 10.08.1998 година. 

Велин Петев Енев – юридически стаж над 7 години. Започнал 

работа в Районен съд Карлово на 18.01.2010 година. 
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА: 

Георги Митков Марков – юридически стаж над 9 години. Започнал 
работа в Районен съд Карлово на 16.06.2004 година. 
 

Посоченият по-горе стаж е изчисляван към 01.01.2014г. 
 

През отчетния период няма повишени в ранг съдии. Така към 

31.12.2013г., в Районен съд Карлово - 5 съдии са с ранг „съдия в АС”, 2- 
с ранг „съдия в ОС” и 1 - с ранг „съдия в РС”. Общо 7 съдии са с ранг, по-

висок от заеманата длъжност или в процентно съотношение – 87.50%  от 
всички осем щата и 85.70% от реално работещите в съда магистрати.  

През отчетния период не са поощрявани магистрати, не са 

образувани дисциплинарни производства срещу магистрати в Районен 
съд Карлово.  

Прилагани са мерките по член 327 от ЗСВ, като  със Заповед № ЛС 
52/26.03.2013г., Административния ръководител е обърнал внимание на  
Дарина Илиева Попова - съдия в Районен съд град Карлово, ІІІ 

наказателен състав за допуснати нарушения по движението на делата 
през 2012г. и не спазване на задължението по член 210, т. 1 от ЗСВ, за 
изготвяне в срок на мотивите към обявени присъди, на решенията и 

определенията по обявени за решаване дела, извън процесуално 
установените срокове, регламентирани в разпоредбите на член 252 от 

НПК, член 271, ал. 10 от НПК, член 308 от НПК, член 243 от НПК и член 
244 от НПК. 

 

 През 2013г. не са предприемани промени в правораздавателната 
структура на съда. Работата е разпределена в две колегии – наказателна 

и гражданска. Предвид продължителната командировка на съдия 
Димитров, работата в съда е адаптирана с оглед броя на реално 
работещите съдии, като са обособени три съдебни състава, разглеждащи 

наказателни дела и пет съдебни състава, разглеждащи граждански дела.  
Следва да се отбележи, че с решение на ВСС, взето с протокол № 

48 от 05.12.2013г., на основание член 160 от ЗСВ, съдия Георги 

Димитров Димитров - съдия в Районен съд град Карлово е преместен в 
длъжност „съдия“ в Районен съд град Пловдив, считано от датата на 

встъпване в длъжност. Поради обстоятелството, че конкурсът за 
преместване се обжалва, към края на отчетния период съдия Димитров 
не е встъпил в длъжност  „съдия“ в Районен съд град Пловдив, 

респективно - щата в Районен съд град Карлово не е овакантен. 
В стремежа си към професионално усъвършенстване и 

компетентно изпълнение на служебните задължения, съдиите в Районен 

съд град Карлово и през 2013г. активно участваха в организираните от 
Националния институт по правосъдие и други неправителствени 



организации семинари и обучения във връзка с повишаване на 

квалификацията си. 
Както се посочи по-гори, съгласно утвърдения към края на 2013г. 

щат на Районен съд Карлово в съда съществуват осем щата за съдии. В 
тази връзка следва да се отбележи (както това е сторено и в предните 
годишни доклади), че съдът не разполага с щат „заместник на 

административния ръководител”. С Решение от 06.08.2009г., взето с 
протокол № 33 от същата дата, щатната численост на РС Карлово е 

намалена с един щат – „заместник на административния ръководител” и 
е увеличена с един щат – „съдия“. С това решение, организацията за 
разпределение на административната работа се наруши. При отсъствие, 

функциите на административния ръководител се осъществяват от 
определен със заповед съдия. Това води до ангажиране на различни 
съдии с административни функции, което от своя страна нарушава 

нормалния ритъм на работата в съда. За създаването на по-добра 
организация при образуването на постъпващите дела и разпределянето 

им по докладчици, за пряк контрол върху съдебните служители, 
отговарящи пряко за движението на делата е необходимо 
административният ръководител да бъде подпомаган от заместник. 

Извън от правораздавателната дейност, създаването на щат за 
заместник на административния ръководител се обуславя и от 

необходимостта, същият при отсъствие на Председателя да бъде 
ангажиран с финансовата дейност на съда.  

Съдът разполага с два щата за държавни съдебни изпълнители, от 

които един - ръководител. Длъжностите са заети от Илиян Миланов 
(ръководител) и Велин Енев, като последният считано от 23.01.2013г. 
заема длъжността на основание трудов договор № ЛС-И-

106/15.01.2013г., сключен между Министъра на правосъдието и Велин 
Енев, касаещ щата – държавен съдебен изпълнител. Така към края на 

отчетния период, длъжността - държавен съдебен изпълнител  се заема 
от Велин Енев на основание член 95 от КТ във връзка с член 107 от КТ и 
във връзка с член 268, ал. 4 от ЗСВ, т.е. по постоянен трудов договор 

след проведен конкурс.   
Съдът разполага с 1 щат за съдия по вписванията, като в тази част 

на щатното разписание през 2013г. не са извършвани промени. 
Длъжността е заета от Георги Марков. 

 

2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
През отчетния период 2013 година, съдебната администрация при 

Районен съд град Карлово работи по щат утвърден от ВСС от 22 

(двадесет и двама) съдебни служители. Всички са назначени на 
постоянни трудови договори, с изключение на един съдебен секретар, 
който е на временен трудов договор, сключен на основание член 68, ал. 

1, т. 4 от КТ и Решение на ВСС, взето с Протокол № 25/27.06.2013г. 
През отчетната 2013 година са настъпили персонални промени, 

както следва:  
- на основание член 326, ал. 1 от КТ със Заповед № ЛС 

117/30.05.2013г. на Председател на РС Карлово е прекратеното 

трудовото правоотношение със съдебния служител - Иванка Николаева 
Станева, заемаща длъжността „съдебен секретар”, считано от 



30.05.2013г. С решение на ВСС по Протокол № 31 от 25.07.2013г. е 

дадено съгласие за назначаване на съдебен служител – 1 щатна бройка, 
на длъжност „съдебен секретар” в РС – Карлово, считано от 01.04.2014г. 

На свободната длъжност е назначен, на основание член 68, ал. 1, т. 4 от 
КТ и Решение на ВСС, взето с Протокол № 25/27.06.2013г. - Олга 
Манолова Младенова с трудов договор от 08.07.2013г., сключен за 

времето, докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс. 
- на основание член 325, ал. 1, т. 1 от КТ със Заповед № ЛС 

250/30.10.2013г. на Председателя на РС Карлово е прекратеното 
трудовото правоотношение със съдебния служител – Антоанета Василева 
Димитрова, заемаща длъжността „административен секретар”, считано 

от 01.11.2013г. С решение на ВСС по Протокол № 48 от 05.12.2013г. е 
дадено съгласие за назначаване на съдебен служител – 1 щатна бройка, 
на длъжност „административен секретар” в РС – Карлово, считано от 

датата на взимане на решението. До края на отчетния период, на 
свободната длъжност не е назначен служител по реда на член 68, ал. 1, т. 

4 от КТ, както и не е иницииран конкурс. С решение на ВСС взето със 
същия протокол е дадено съгласие за съвместяване на функции и 
дейности на длъжността „административен секретар“ от съдебен 

служител на длъжност „системен администратор“. 
 Към края на отчетния период има една незаета щатна бройка.  

Длъжностите на съдебните служители са разпределени, както 
следва: 

а/ Ръководни длъжности - 2 (две): 

- главен счетоводител,  
- административен секретар; 
 

б/ Обща администрация – 3 (три): 
- 2 (две) експертни длъжности: системен администратор І-ва степен 

и  младши специалист-касиер, 
- 1 (една) техническа длъжност: чистач; 
 

в/ Специализирана администрация – 17 (седемнадесет):  
- 2 (две) завеждащи служби, 

- 6 (шест) съдебни секретари, 
- 1 (един) деловодител в съдебно - изпълнителна служба, 
- 5 (пет) съдебни деловодители,  

- 1 (един) архивар,  
- 2 (двама) призовкари. 
 

През 2013г. не са образувани дисциплинарни производства по 
отношение на съдебните служители. 

Организацията и осъществяването на работата на съдебната 
администрация при Районен съд град Карлово се ръководи при 
стриктното спазване на изискванията посочени в Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, 
военните и апелативните съдилища. Службите, които работят с 
физически и юридически лица, имат работно време от 9 до 17 часа без 

прекъсване, което се осъществява, съгласно изготвен месечен график за 
дежурство на служителите от администрацията, обслужващи граждани и 

адвокати.  



През отчетния период към 31.12.2013 година в служба 

„Регистратура” са регистрирани 16 728 броя входящи и 4 797 броя 
изходящи книжа.  

Постъпилите книжа, по които се образуват дела се обработват 
съгласно Раздел ІІ, Глава петнадесета от ПАРОАВАС (обн., ДВ, бр. 66 от 
18.08.2009г.)-отм. Изпълняват се всички резолюции на съдия-

докладчика в срок.  
Правилно се водят всички деловодни книги, съгласно 

изискванията на Раздел ІІ от ПАРОАВАС (обн., ДВ, бр. 66 от 
18.08.2009г.)-отм., което беше установено и при проверката в края на 
отчетния период от административния секретар при Районен съд град 

Карлово.  
Обслужването на граждани и адвокати при извършване на 

справки по делата е бързо и компетентно в служба „Деловодство”, което 

се прави от дежурен деловодител, който паралелно изпълнява текущата 
си работа и дава дежурство по график.  

За съжаление, не всеки съдебен секретар работи с определен 
съдия, тъй като при 8 съдийски щата, в съда работят 6 съдебни 
секретари. Във връзка с това, ежемесечно се изготвя график за 

съдебните заседания на съдебни секретари. Протоколите се изготвят 
съобразно изискванията на процесуалните закони. През отчетния период 

няма не предадени в срок протоколи, което от своя страна да доведе до 
забавяне изготвянето на съдебния акт от съдията докладчик.  

През 2013г. се извършиха периодични актуализации на 

деловодната програма - Съдебно деловодство, като във връзка с това 
през годината на всички служители са разяснени внедрените новостите 
от системния администратор на съда. При невъзможност на системния 

администратор да разясни всички възникнали въпроси и проблеми се 
търси съдействието на „Информационно обслужване” АД, автор на 

програмния продукт САС „Съдебно деловодство“. 
Създадената регистратура за „Класифицирана информация” при 

Районен съд град Карлово доведе до повишаване изискванията на 

знания относно прилагане на Закона за защита на класифицираната 
информация и правилника за приложението му. През отчетния период в  

РКИ е сменен завеждащия регистратура служител, като е направена 
пълна проверка и инвентаризация на материалите, съхранявани в 
регистратурата. Нарушения и липса на материали не са констатирани, 

за което е съставен протокол. Със заповеди на Председателя на съда са 
определени четирима служители, които да работят с класифицирани 
материали, както следва: служител по сигурността на информацията – 

Мария Кабадиева, завеждащ регистратура КИ – Лалка Неделчева, зам. 
завеждащ РКИ и съдебен секретар по дела, съдържащи квалифицирана 

информация – Маргарита Тянчева и служител по сигурността на АИС и 
мрежи и на орган по развитие и експлоатация на АИС - Бонка Бонова-
Чонова. Всичките са получили разрешение за достъп до съответно ниво 

за работа с класифицирана информация и са преминали първоначален 
курс на обучение.  

През изминалата година, част от съдебните служители посетиха 

провежданите от НИП София обучения и се включиха в дистанционни 
обучения. Темите на семинарите, които бяха предпочетени от 

служителите са: „Начално обучение за съдебни служители”, ”Работа по 



наказателни дела”, „Медиацията, като способ за извънсъдебно решаване 

на споровете“, „Достъп и защита на информацията“, „Класифициране на 
съдебни дела и прокурорски преписки – основания, ред и правни 

последици“, „Обучение във връзка с обновяване на програмата за 
управление на делата САС“, „Отговорности и задължения на материално-
отговорните лица“ и „Организация, съхраняване, експертиза, обработка 

на документите и предаването им от учрежденските в държавните 
архиви“. Поради невъзможността всички служителите да посетят 

желаните от тях обучения, следва да се създаде организация 
преминалите обучение да изготвят доклад и да запознават колегите си с 
темите и придобитите практически знания и умения. 

В Бюро “Съдимост” през отчетната 2013 година са издадени 4676 
броя свидетелства за съдимост, направени са справки за съдимост 1426 
броя и са въведени бюлетини за съдимост на осъдени лица 365 броя. 

През отчетния период в Съдебно изпълнителната служба работи 
само един съдебен служител. Във входящия регистър са регистрирани 

7464 броя постъпили книжа, а в изходящия са изведени 7614 броя. 
Всички резолюции по новообразуваните и висящите изпълнителни дела 
на Държавния съдебен изпълнител се изпълняват точно и в срок. 

Постъпилите суми по делата се превеждат в срок. Периодично се 
докладват висящите изпълнителни дела на Държавния съдебен 

изпълнител, по които не постъпват суми. 
Съгласно изискванията на ПАРОАВАС (обн., ДВ, бр. 66 от 

18.08.2009г.)-отм. служителите бяха атестирани в края на годината. 

Общата оценката за изпълнението на работата на съдебните служители е 
отличен. Няма повишени в ранг съдебни служители. Изготвиха се и нови 
работни планове за 2014 година. 

И през тази година поставената кутия на втория етаж в сградата 
на съдебната сграда на Районен съд Карлово за „Сигнали за корупция” 

до Висш съдебен съвет се проверява от комисия, назначената от 
Председателя на съда, за което се съставят протоколи. За 2013 година 
няма регистрирани такива сигнали. 

Системният администратор поддържа интернет страницата на 
съда. Чрез нея гражданите могат да се информират за структурата на 

съда, да извършват справки за насрочените и свършените дела, за 
размера на държавните такси, внасяни в съдилищата, банковите сметки 
на съда и други. Могат да прочетат и съдебните актове по гражданските 

и наказателните дела, които незабавно се публикуват.  
Подържа се информационното табло на първия етаж в съдебната 

сграда – „Информация за гражданите”. Тук гражданите могат да 

намерят текущи съобщения и обявления, както и информация за 
подаване на молби, заявления, държавни такси и други. 

Районен съд Карлово има сключен договор за обслужване със 
служба по трудова медицина - „МЕДИКАЛ КОНСУЛТ ИНВЕСТ” ЕООД, 
град Хисаря. Ежегодно се изготвя анализ за здравословното състояние 

на целия щатен състав.  
В заключение следва да се отбележи, че съдебната администрация 

се справя много добре със служебните си задължения, като няма 

сериозни пропуски при обработването на делата и обслужването на 
гражданите. 
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Съгласно утвърдения към края на 2013г. щат на Районен съд 

Карлово, съотношението съдебни служители - съдии (в т. ч. ДСИ и съдия 
по вписванията) е 2, а съотношението съдебни служители - магистрати е 

2.75. Най-остра е нуждата от щат за съдебен секретар. В Районен съд 
Карлово са запълнени щатовете за съдебни секретари, но все по-
нарастващият брой дела, прави необходимостта от допълнителен щат за 

секретар особено остра, имайки предвид, че съдийските щатове са осем 
и не всеки съдия има възможността да работи с отделен съдебен 

секретар. Считам обаче, че в условията на икономическа криза и все по-
рестриктивната кадрова политика на ВСС е безпредметно към момента 
да правим предложения пред ВСС за увеличение на щата. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА  

 
През отчетния период всички постъпили в Районен съд град 

Карлово дела – наказателни и граждански, са били разпределяни на 
принципа на случайния избор чрез програмата „LawChoice”. Със Заповед 
№ РД 25/15.03.2012г. са утвърдени Вътрешни правила, които 

регламентират движението на книжата, по които се образуват 
граждански и наказателни дела, както и Вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата. При изготвянето им съм се стремила да бъдат 
гарантирани, както пълноценното и стриктно разпределение на делата 
на принципа на случайния подбор съобразно поредността на 

постъпването им, така и повишаване ефективността на работата и 
спазване на процесуалните срокове за разглеждането и решаването им.  

Както и в преден отчетен период, книжата по които се образуват 

дела, се предават от съдебен деловодител „Регистратура” веднага, след 
регистрирането им, на разпределящия съдия. Гражданските и 

наказателните дела се разпределят от Председателя на съда, а в негово 
отсъствие от съдията, който го замества, изрично определен със Заповед 
на Административния ръководител за това. След получаване на 

съответните книжа разпределящият съдия извършва проверка за 
наличието на процесуалните изисквания по внесените книжа, образува 

определеното по вид дело и определя конкретен съдия – докладчик, като 
се спазва без изключение принципа на случайния подбор чрез 
компютърната програма, цитирана по-горе. За извършеното 

разпределение се изготвят протокол, който се прилага по делото, а в края 
на работния ден се изготвя протокол за всички разпределени за деня 
дела и се съхранява в изрично предвиден за това дневник (книга). 

Постъпилите молби и искания от гражданско-правен и 
наказателно-правен характер, налагащи произнасяне в деня на 

постъпването им, се разпределят между съдиите, съобразно изготвени 
ежемесечни графици за наказателни и граждански дежурства, които са 
съобразени с ползването на отпуск и други причини, налагащи отсъствие 

на съдиите. Делата, разглеждани по дежурство също се разпределят чрез 
компютърната програма „LawChoice”, като се изготвят и протоколи за 
направения избор. 

Дежурният съдия за деня подписва свидетелствата и справките за 
съдимост, като извършва и необходимите отбелязвания, съгласно 

Наредба № 8/26.02.2008г. за функциите и организацията на бюро 



съдимост. На същия е възложено и администрирането на постъпилите 

молби по архивни дела. 
Въз основа на Заповед № РД 122/01.10.2012г. на Председателя се 

изготвя ежемесечна справка за делата, които са без насрочване, а със 
Заповед № РД 113/24.09.2012г. се изготвят ежемесечни справки за 
дейността на съдиите по наказателни и граждански дела, както и 

справка за забавените съдебни актове, която се изпраща за 
осъществяване контрол на Председателя на Окръжен съд Пловдив. Със 

Заповеди № РД 60/26.09.2011г. и № РД 61/26.09.2011г. се изготвят 
ежемесечни справки за делата, продължителността на които е повече от 
две години. 

Със Заповед № РД 19/28.01.2013г. на административния 
ръководител, председател на Районен съд град Карлово е разпоредено да 
се извърши проверка относно спазване на задължението по член 210, т. 

1 от ЗСВ периодично на три месеца за всички наказателни състави при 
Районен съд Карлово като обобщената информацията се изпраща в 

табличен вид за уведомяване на Главния инспектор при Висшия съдебен 
съвет до 10-то число от края на всяко изтекло тримесечие. Копие от 
доклада се изпраща и на Председателя на Окръжен съд Пловдив. 

Със Заповед № РД 21/29.01.2013г. на административния 
ръководител, председател на Районен съд град Карлово е разпоредено на 

служителите от Служба „Съдебно деловодство”, да извършват 
ежеседмична проверка и да изготвят писмена справка за броя на 
отложените дела и причините за отлагането им, като се следи стриктното 

спазване на изискванията на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинската 
експертиза по отношение на всички участници в производството, 
включително и свидетелите. Справките се изготвят всяка сряда и се 

предават до края на работния ден на административния секретар, който 
ги предоставя на административния ръководител за сведение. 

Възприетата организация на работа и предприетите мерки за 
контрол, ведно с високо отговорното отношение към работата на 
действащите магистрати, са обективирани в запазените от предходната 

година добри резултати по отношение на срочността и бързината на 
разглеждане на делата. 

 
ЧАСТ ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
1. ОБЩО ДЕЛА ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

 
1.1. Разгледани дела  
През отчетния период в съда са разгледани общо 3 147 дела, от тях 

– 1038 наказателни дела и 2 109 граждански дела.  
През 2013г. в съда са постъпили общо 2 709 дела от всички видове 

или в процентно съотношение - 86.08% от общия брой на делата за 
разглеждане от всички видове. От тях 911 са постъпилите наказателни 
дела или – 87.76% от общия брой наказателни дела за разглеждане и 

1798 граждански дела – 85.25% от общия брой граждански дела за 
разглеждане.  

От така изложените по-горе данни се установява, че е налице 

тенденция към намаляване на постъпилите граждански дела в 
сравнение с последните три години (спрямо 2012г. постъпленията през 

2013г. са със 150 дела по-малко). Причините за това се изтъкват 



подробно по-долу в раздел „Движение на гражданските дела“. При 

наказателните дела се наблюдава увеличение с 62 дела. Като цяло през 
отчетната година са постъпили за разглеждане общо по-малко дела от 

предходната, а именно – с 88 дела по-малко. 
Останали несвършени от предходния отчетен период са общо 438 

дела или 13.92% от общия брой дела за разглеждане. От тях останали 

несвършени са 127 броя наказателни дела или 12.24% от общия брой 
наказателни дела за разглеждане, както и 311 броя граждански дела или 

14.75% от общия брой граждански дела за разглеждане. 
Делата за разглеждане през 2013г. са със 100 броя по-малко от 

тези за 2012г., като тенденцията от предходните три години за 

намаляване на броя им продължава. В сравнителен план, броят на 
делата за разглеждане през предходните три отчетни периода изглежда 
така: 2010г. дела за разглеждане от всички видове 3581 броя, 2011г. - 

3406 броя, 2012г. – 3247 броя.   
Броят на останалите несвършени дела от всички видове в края на 

отчетния период е 378 или 12.01% от делата за разглеждане.  
За сравнение през 2010г. са останали несвършени 549 броя от 

делата за разглеждане или 15.33%, през 2011г. - 450 броя или 13.21% от 

делата за разглеждане, а през 2012г. са останали несвършени 438 броя 
или 13.48% от делата за разглеждане. Т.е. налице е тенденция за 

снижаване, както в броя на останалите несвършени дела в края на 
отчетния период, така и в процентното им отношение спрямо делата за 
разглеждане спрямо предходните три години.  

 
1.2. Свършени дела 
През 2013г. са свършени общо 2769 броя дела от всички видове, 

или 87.99% от делата за разглеждане. Наблюдава се тенденция на 
завишаване на броя свършени дела спрямо предходния отчетен период. 

За сравнение, броят на свършените дела от всички видове през 
предходните три отчетни периода изглежда така: 2010г. са свършени 
общо 3032 броя дела, 2011г. – общо 2956 броя дела и 2012г. – общо 2809 

броя дела. 
В сравнителен план: през 2010г. са приключени 84.67% от всички 

дела за разглеждане, през 2011г. - 86.79% и през 2012 г. – 86.51%. Т.е. 
налице е завишаване, в процентно съотношение, на приключилите през 
годината дела, спрямо общия брой на делата за разглеждане в сравнение 

предходните отчетни периоди. 
 
1.3. Брой решени по същество и брой прекратени дела от 

всички видове 
От общия брой приключени дела (2769 броя), със съдебен акт по 

същество са решени 2313 броя или 83.53%. От тях 689 наказателни и 
1624 граждански дела. Процентното съотношение на приключените по 
същество граждански и наказателни дела, спрямо всички решени по 

същество дела е следното: наказателни дела - 29.79%; граждански дела – 
70.21%. Тук е налице леко занижаване на броя на делата, приключили 
със съдебен акт по същество по отношение на гражданските дела и 

същевременно завишение на броя на делата, приключили със съдебен 
акт по същество по отношение на наказателните дела. Това се дължи на 

по-големия брой всичко за разглеждане наказателни дела през 2013г. и 



на по-малкия брой общо граждански дела за разглеждане през същата 

година. 
В сравнение с предходните три години на делата, решени с акт по 

същество: 2010г. – 2634 броя, 2011г. – 2559 броя и 2012г. - 2362 броя,. 
През отчетния период са прекратени общо 456 броя дела (16.47% 

от общия брой свършени дела), от които 249 броя наказателни и 207 

броя граждански.  
От прекратените наказателни дела, със споразумение са 

приключили 164 броя дела, върнати са за доразследване 11 броя дела и 
74 броя са прекратени по други причини. В последната група са 
включени наказателните дела, които са прекратени поради изпращането 

им на друг съд по правилата на местната подсъдност, делата които са 
прекратени поради оттегляне на тъжбата, наказателни дела от 
административен характер, които са с просрочена жалба или образувани 

срещу наказателни постановления, които не подлежат на обжалване, 
както и не проведени разпити. 

От прекратените граждански дела, 25 броя са приключили със 
съдебна спогодба и 182 броя са прекратени по други причини – тук са 
включени делата, които са прекратени и изпратени по подсъдност на 

друг съд, делата които са прекратени поради оттегляне или отказ от иска 
и тези, по които нередовностите на исковата молба не са били 

отстранени в срок.  
 
1.4. Обжалвани и протестирани дела. Резултати от въззивна и 

касационна проверка 
1.4.1. През отчетния период са обжалвани общо 382 броя дела, от 

тях – 173 броя наказателни дела и 209 броя граждански дела. През 

периода, след проверка в по-горна инстанция са върнати 376 броя дела, 
от които потвърдени 258 броя, изменени (частично отменени) – 48 броя  

и отменени 70 броя. 
1.4.2. След въззивна и касационна проверка в съда са върнати 

общо 148 броя наказателни дела, от които - 111 потвърдени, 8 броя 

изменени и 29 броя отменени.  
1.4.3. След въззивна и касационна проверка в съда са върнати 

общо 228 броя граждански дела, от които - 147 потвърдени, 40 броя 
частично отменени и 41 броя отменени.  

*Забележка: Отчетът по т. 1.4. включва данни за всички обжалвани 
през отчетния период дела, които не са приключили към момента на 
изготвянето му, както и данни за дела, които са били предмет на въззивна и 
касационна проверка, но са обжалвани през предходни отчетни периоди.  

 
1.5 Средна и действителна натовареност на съдиите 
Средната натовареност по щат на всички съдии през 2013г. 

спрямо делата за разглеждане е 32.78 дела на съдия на месец, а спрямо 
свършените дела – 28.84 дела на съдия на месец.  

Средната натовареност по щат на съдиите, разглеждащи 
граждански дела спрямо делата за разглеждане е 35.15 дела за съдия на 
месец, а спрямо свършените дела – 30.52 дела на съдия за месец. 

Средната натовареност по щат на съдиите, разглеждащи 
наказателни дела спрямо делата за разглеждане е 28.83 дела за съдия на 

месец, а спрямо свършените дела – 26.06 дела на съдия за месец.  



Средната действителна натовареност на всички съдии през 

отчетния период спрямо делата за разглеждане е 36.17 дела на съдия на 
месец, а спрямо свършените дела – 31.83 дела на съдия на месец. 

Данните са изчислени на база отработени 87 човекомесеца. 
Средната действителна натовареност на съдиите, разглеждащи 

граждански дела спрямо делата за разглеждане е 41.35 дела за съдия на 

месец, а спрямо свършените дела – 35.90 дела на съдия за месец. 
Средната действителна натовареност на съдиите, разглеждащи 

наказателни дела спрямо делата за разглеждане е 28.83 дела за съдия на 
месец, а спрямо свършените дела – 26.06 дела на съдия за месец.  

Съгласно правилата за определяне на действителна натовареност 

времето, през което съдиите ползват редовен платен годишен отпуск, се 
включва като отработени човекомесеци. Като се има предвид обаче 
размера на основния платен годишен отпуск, средната действителна 

натовареност през времето, когато съдиите реално са били на работа е 
доста по-голяма от цитираните по-горе и възлиза на около 43 дела 

месечно, като в изчислението се изключват  периодите на командировка 
и отпуск по болест. Считам, че такова натоварване е около средно за 
страната и  е гаранция не само за бързина и срочност, но и за качество 

на правораздаването. 
  

1.6. Средна продължителност на делата 
Средната продължителност на разглеждане на делата – от 

постъпване до постановяване на съдебен акт е както следва: от общо 

свършени  2769 броя дела, от които 1831 броя граждански и 938 броя 
наказателни дела, в срок до 3 месеца са свършени общо 2383 броя дела, 
от които 1613 броя граждански и 770 броя наказателни дела.  

В процентно съотношение, броят на свършените в тримесечен срок 
дела, спрямо броя на общо свършените дела е 86%. Това е много добър 

показател относно организацията на работа на всеки съдия и 
предоставените условия за работа. За сравнение, в предходните периоди 
в 3-месечен срок са свършени както следва: 2010г. – 87% от общо 

свършените дела, 2011г. – 84% от общо свършените дела и 2012г. – 85% 
от общо свършените дела, т.е. запазва се тенденция за приключване на 

делата в по-кратки процесуални срокове през 2013г.  
Обобщените резултатите от правораздавателната работа на 

Районен съд Карлово по всички видове дела за 2013г. и в сравнение с 

предходните три години, са отразени в таблица 1. 
 

 

 

Таблица 1 

Година Постъпили За разглеждане Свършени 

2010 г.  3047 3581 3032 

2011 г. 2857 3406 2956 

2012 г.  2797 3247 2809 

2013 г. - отчетна 2709 3147 2769 

 
Анализът на общия брой дела от всички видове сочи, че е налице 

тенденция на запазване темповете на правораздавателната работа в 

Районен съд Карлово през отчетния период в сравнение с трите 
предходни години. Данните от настоящия отчетен период са най-близки 



до тези през 2012г., като броят на делата и по трите показателя е 

намален.  
Като се има предвид, че  изключителна част от делата се отлагат по 

действително обективни причини на страните или от необходимостта за 
изслушване на допълнителни и повторни експертизи по дела с 
фактическа и правна сложност, както и процесуалните изисквания по 

ГПК, важи изводът от предходния период, че е достигнат възможният 
предел за бързина, както по отношение общо свършени дела от такива 

за разглеждане, така и по отношение на приключили в тримесечен срок 
дела. 
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 АНАЛИЗ НА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
2.1. Постъпления. Анализ по видове 
През 2013г. в Районен съд Карлово са постъпили общо 1798 

граждански дела. За сравнение през 2012г. са постъпили 1948 дела, през 
2011г. - 2028 дела, а през 2010г. - общо 2167 дела. 

Видно от гореизложеното, през отчетната 2013г. намалява броят на 
постъпилите граждански дела в сравнение с предходните три отчетни 
години. 

От всичко постъпилите дела 388 са граждански дела по общия ред, 
315 дела са бързи производства по член 310 от ГПК, 11 са 

административни дела по ЗСПЗЗ, 114 частни граждански дела, 819 дела 
по член 410 и член 417 от ГПК, 27 дела от и срещу търговци и 124 броя 
други граждански дела. 
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В предходната 2012г. от всичко постъпилите дела, 302 са 
граждански дела по общия ред, 86 дела са бързи производства по чл. 310 

от ГПК, 13 административни дела по ЗСПЗЗ, 130 частни граждански 
дела, 1198 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 34 дела от и срещу търговци 
и 185 броя други граждански дела 

За 2011г. от всичко постъпилите дела 342 са граждански дела по 
общия ред, 143 дела са бързи производства по член 310 от ГПК, 6 броя са 

постъпилите административни дела по ЗСПЗЗ, 168 частни граждански 
дела, 1244 дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 19 дела от и срещу търговци 
и 106 броя други граждански дела.  

За 2010г. от всичко постъпилите дела 360 са граждански дела по 
общия ред, 117 дела са бързи производства по чл. 310 от ГПК, 3 
административни дела по ЗСПЗЗ, 143 частни граждански дела, 1392 

дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 32 дела от и срещу търговци и 120 броя 
други граждански дела.  

Общият брой граждански дела за разглеждане, заедно с останалите 
несвършени от предходния период 311 дела, през 2013г. е 2109 дела. В 
процентно съотношение несвършените дела съставляват 14.75% от 

всички дела за разглеждане.  
През 2012г. общия брой дела за разглеждане е бил 2281, през  

2011г. общия брой дела за разглеждане е бил 2384, при 2534 дела за 
2010г.  

 

 
 
 

 
 

 
 



Постъплението на отделните видове дела през последните четири 

години е както следва: 
 
 Искове по СК 

(други) 
Развод и 

недействителност 
на брака 

Развод по 
взаимно 
съгласие 

Издръжки 

2010 29 45 43 43 

2011 25 39 57 51 

2012 39 34 52 33 

2013 29 40 68 51 
 

 Облигационн
и искове 

Дела от и с/у 
търговци 

Вещни 
искове 

Делби 

2010 110 32 53 26 

2011 79 19 56 27 

2012 104 34 33 25 

2013 59 27 63 26 
 

 Искове по КТ Дела от 
административен 

характер 

Други дела Дела по 
чл.410 и чл. 

417 ГПК  

2010 150 3 273 1392 

2011 156 6 288 1244 

2012 102 13 315 1198 

2013 367 11 238 819 

 
Сравнителен анализ на горепосочените цифри сочи, че най-

значително са се увеличили исковете по КТ (в сравнение с 2012г. 

увеличението е три пъти), както и вещните искове (в сравнение с 2012г. 
увеличението е два пъти) и издръжките, която тенденция не бе актуална 

в предходната година. Отново най-голям дял от постъпилите дела са 
заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК - 819 броя или 
45.55% от общият брой на новообразуваните дела. По отношение на 

заповедните производства е налице тенденция на значително 
занижаване на постъпленията им, в сравнение с предходните три 
години. Намалял е и броят на облигационните искове, но се е запазила 

същата тенденция на постъпления по отношение на делбените 
производства, дела от и срещу търговци, дела от административен 

характер и тези по СК. 
Горното води до извода, че финансовата и икономическата криза в 

страната, не е преодоляна и дава силното си отражение и в нашия 

съдебен район, който е и слабо развит икономически. Постъплението по 
останалите видове дела не се различава съществено от предходни 

години, с изключение на делата по КТ. Завишението на образувани 
трудови дела в съда се дължи на големия брой съкращения на работници 
и служители от местни предприятия. Образуваните в тази връзка дела са 

с предмет – неизплатени трудови възнаграждения и трудови 
обезщетения. 

Отново се запазва и ръста от предходния отчетен период на делата 

по Закона за закрила на детето (19 броя) и делата по Закона за защита 
от домашно насилие (28 броя). 



 

2.2. Движение на гражданските дела 
 

2.2.1. Брой свършени дела. Бързина на гражданското 
производство 

Свършените през отчетния период граждански дела са общо 1831. 

От тях 1624 дела са решени с акт по същество, 25 дела са прекратени по 
спогодба и 182 дела са прекратени на други законови основания. 

В сравнение с предходните три отчетни периода през 2012г. 
свършените граждански дела са общо 1970. От тях 1775 дела са решени 
с акт по същество, 31 дела са прекратени по спогодба и 164 дела са 

прекратени на други законови основания. 
През 2011г. свършените граждански дела са общо 2051. От тях 

1894 дела са решени с акт по същество, 30 дела са прекратени по 

спогодба и 127 дела са прекратени на други законови основания. 
През 2010г. свършените граждански дела са общо 2178, от които 

1990 броя решени по същество, 40 броя са прекратени по спогодба и 148 
броя са прекратени на други законови основания. 
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2010 г. 2011 г. 2012г. 2013г. 

Постъпили 2167 2028 1948 1798

За разглеждане 2534 2384 2281 2109

Свършени 2178 2051 1970 1831
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Диаграма 4 

 

Съотношението между свършените граждански дела и общо 
разгледаните от този вид дела през 2013 година е 86.82%, при 
съотношение за 2012 г. – 86.37%, за 2011 г. – 86.03% и за 2010 година - 

85.95 %. Сравнителното запазването на този много добър показател в 
сравнение с предходната 2012г., което е добър атестат за съдиите, 

разглеждали граждански дела през отчетния период.  
От всички свършени граждански дела за 2013г. в тримесечен срок 

са решени 1613 дела, което представлява 88% от свършените дела. За 

предходната 2012г. това съотношение също е било 87%, за 2011г. това 
съотношение също е било 88% и за 2010 г. - 89%. Отново е налице 
запазване бързината на разглеждане на делата, което отдавам на 

задълбоченото проучване на книжата и предварителната подготовка за 
съдебно заседание от страна на съдиите, разглеждащи граждански дела. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Общо свършени ГРД 2178 2051 1970 1831

В т. ч. решени по същество 1990 1894 1775 1624

В т. ч. прекратени по спогодба 40 30 31 25

В т. ч. прекратени други 

причини
148 127 164 182
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Диаграма 5 

2010 г. 2011 г. 2012г. 2012г. 

Разгледани дела 2534 2384 2281 2109

Свършени дела 2178 2051 1970 1831

Свършени в 3-месечен срок 1934 1804 1716 1613
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СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В 3-МЕСЕЧЕН СРОК

 

През отчетния период гражданските дела, разглеждани в открито 
съдебно заседание (без ЧГД и тези по чл. 410 и чл. 417 от ГПК) са били 

общо 1169 броя. От тях през годината са свършени общо 898 дела. От 
общо свършените дела в тримесечен срок са били разгледани и решени 

общо 681 броя дела, или близо 75.84% от разглежданите в открито 
съдебно заседание дела са били решени в тримесечен срок, което е един 
много добър показател за предварителната подготовка на делата за 

съдебно заседание от съдия – докладчик. 
 
По съдии тези данни са разбити в дадената по-долу таблица. 

 
Таблица 2 

 

СЪДИЯ Несвършени 
в началото на 

периода 

Постъпили Общо за 
разглеждане 

Общо 
свършени 

Останали 
несвършени 

Вангелова  12 274 286 258 28 

Личева 117 488 605 516 89 

Димитров 61 76 137 90 47 

Гальов 67 495 562 490 72 

Георгиева  0 12 12 12 0 

Донкова 3 15 18 15 3 

Попова 51 426 477 438 39 

Бедачев  0 12 12 12 0 

*Забележка: Останалите несвършени дела в началото на периода на 
съдия Дарина Попова произтичат от постъпили дела от трети граждански 
състав, разглеждан от съдия Георги Димитров, като през отчетния период 
същият е командирован в РС – Пловдив. 

 
При разгледаните над тримесечен срок общо 217 дела (считано от 

датата на определението по чл. 140 от ГПК до датата на постановяване 
на решението) най-честите причини са били назначаването на 
експертизи и допълнителни такива, разпит на свидетели, неявяване на 

страна или вещо лице, назначаване на особен представител, представяне 



на писмени доказателства и спиране на делото в хода на самото 

производство.  
Най-голямо забавяне се констатира по делбените дела, което е 

обяснимо с оглед характера на производството, протичащо в две фази – 
по допускане и по извършване на делбата, при което на практика е 
невъзможно такова производство да приключи в тримесечен срок. Други 

видове дела, по които също се наблюдава забавяне са облигационните 
искове и споровете между търговци. И тук основната част от причините 

за забавяне са от обективен характер – делата са с фактическа и правна 
сложност, което налага назначаване на експертизи и събиране на 
допълнителни гласни и писмени доказателства.  

Общият брой насрочвания на граждански дела в открито съдебно 
заседание за 2013г. е 1530, а броят на отлагания на дела в открито 
заседание е 720, от които 354 в първото по делото заседание, т.е. 77% от 

делата, насрочени в открито съдебно заседание са приключили в първо 
по делото. 

За сравнение общият брой насрочвания на граждански дела в 
открито съдебно заседание за 2012г. е 1255, а броят на отлагания на 
дела в открито заседание е 663, от които 284 в първото по делото 

заседание, т.е. 77% от делата, насрочени в открито съдебно заседание са 
приключили в първо по делото. 

През 2011г. общият брой насрочвания на граждански дела в 
открито съдебно заседание е 1316, а броят на отлагания на дела в 
открито заседание е 712, от които 362 в първото по делото заседание, 

т.е. 72% от делата, насрочени в открито съдебно заседание са 
приключили в първо по делото. 

През 2010г. общият брой насрочвания на граждански дела в 

открито съдебно заседание 1302, а броят на отлагания на дела в открито 
заседание е 726, от които 372 в първото по делото заседание, т.е. 71% от 

делата, насрочени в открито съдебно заседание са приключили в първо 
по делото. 

Запазил се е процентът на делата, решени в първо съдебно 

заседание в сравнение с предходната 2012г., а спрямо 2011г. и 2010г., 
процентът се е увеличил. Отдавам това на промененото съотношение на 

видове дела, като повечето от делата са се решили в първо съдебно 
заседание, а е намалял относителният брой дела, които предполагат 
задължително назначаване на разширени експертизи и допълнителни 

такива, както и събиране на достатъчно доказателства за постановяване 
на съдебния акт. Сравнително е запазено добро съотношението между 
общия брой насрочвания на граждански дела в открито съдебно 

заседание и броят на отлагания на дела в открито заседание. 
Най-честата причина за отлагането на дела е предвидената в 

закона възможност на страните да уточнят допълнително претенциите 
си в заседанието, в което се прави доклад на делото, и в което се указва 
тежестта на доказване в процеса, като в тази връзка се ангажират и 

доказателства. На следващо място, дела са отлагани поради затруднения 
по събирането на доказателствата, с оглед постигането на спогодба по 
искане на страните или при предвидени в закона хипотези – напр. при 

назначаване на допълнителни или тройни експертизи, развитие на 
производство по молба за правна помощ, невъзможност за даване на ход 



на делото при обективни пречки за явяване както на страната, така и на 

пълномощника ѝ. 

През 2013г. са били разгледани общо 940 броя частно граждански 

дела, от които 825 заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и 
115 броя други частно граждански дела (обезпечения, разрешения за 
теглене на детски влог и разпореждане с недвижими имоти на 

непълнолетни и др.). Актовете по всички частно граждански дела са били 
постановени в кратките законоустановени срокове. Молбите за 

обезпечение на бъдещ иск по чл. 390, ал. 1 от ГПК се образуват в деня на 
постъпването им и се разглеждат веднага. В редки случаи молбите са 
оставяни без движение по обективни причини – нередовност на молбата 

или невнасяне на дължимата държавна такса. Извършва се 
своевременна проверка на обстоятелството дали в указания от съда срок 
са представени доказателства за завеждането на иска, за който е 

допуснато обезпечението, като в случай на неизпълнение се постановява 
определение по чл. 390, ал. 2 от ГПК за отмяна на допуснатото 

обезпечение. 
По съдии тези данни са разбити в дадената по-долу таблица. 

 

Таблица 3 
 

СЪДИЯ Общо за разглеждане 

дела по чл.410 и 417 

ГПК  

Общо за 

разглеждане други 

ЧГрД  

Вангелова  148 7 

Личева 224 23 

Димитров 38 2 

Гальов 219 22 

Георгиева  0 12 

Донкова 0 15 

Попова 196 22 

Бедачев  0 12 

 
2.2.2. Брой решени дела по същество  

Свършените граждански дела с постановен акт по съществото на 
спора за 2013г. са общо 1624, или това са 88.69% от всички свършени 

граждански дела. За 2012г. това съотношение е 90.10%, за 2011г. това 
съотношение е 92.35% и за 2010г. - 91.37%. По видове приключилите с 
акт по същество дела са 319 граждански дела по общия ред, 803 дела по 

чл. 410 и чл. 417 от ГПК, 248 дела по чл. 310 от ГПК, 104 частни 
граждански дела, 8 административни дела, 14 дела от и срещу търговци 
и 128 други граждански дела. 

 
2.2.3. Брой прекратени дела. Причини  

Прекратените в съда дела са общо 207. От тях - 74 по общия ред; 
60 по чл.310 от ГПК; 19 по чл. 410 и чл. 417 от ГПК; 8 от и срещу 
търговци; 7 частно граждански; 9 административни дела и 30 други 

граждански дела. И през тази година най-често делата се прекратяват 
поради неизпълнение на дадените от съда разпореждания и указания. 

На следващо място делата се прекратяват поради оттегляне или отказ от 
предявените искове, в резултат на постигната от страните извън съдебна 
спогодба, както и прекратени поради неподсъдност и изпращане на 

компетентния съд. 



 

2.2.4. Срокове за изготвяне на съдебните актове  
Съдебните актове по делата, разглеждани в открито съдебно 

заседание се изготвят в законоустановените срокове, като в много от 
случаите решенията се постановяват по-рано от едномесечния срок. За 
цялата 2013г. само на 24 дела, решенията са написани след 

законоустановения срок. Въведената практика за ежемесечна проверка 
на ненаписани в срок съдебни актове дава своите резултати, като все 

пак най-важни за този резултат са професионализмът и отговорността 
на магистратите.  
 

2.3. Брой несвършени дела в края на отчетния период 
В края на отчетния период са останали несвършени общо 278 дела, 

при 311 дела за 2012г.,  333 дела за 2011г. и 356 висящи граждански 

дела за 2010г. Основната причина за посочения брой несвършени дела в 
края на отчетния период е с оглед предвидения в чл.131 от ГПК 

минимален месечен срок за отговор на исковата молба. В резултат 
постъпилите граждански дела през месеците ноември и декември не 
само не могат да бъдат свършени до края на годината, но и не могат да 

бъдат насрочени в открито съдебно заседание. 
 

2.4. Законосъобразност – брой обжалвани дела, резултати от 
възивна и касационна проверка 

През отчетния период са обжалвани общо 209 броя дела. След 

въззивна и касационна проверка в съда са върнати общо 228 броя дела, 
от които 147 броя потвърдени, 40 броя изменени (частично отменени) и 
41 броя отменени. 

Показателите от работата с граждански дела сочат много добро 
ниво на подготовка на съдиите, разглеждащи граждански дела. 

В процентно съотношение, броят на изцяло потвърдените съдебни 
актове, спрямо броя на върнатите след инстанционна проверка е 
64.47%, а броят на изменените -17.54%. 

В процентно съотношение броят на изцяло отменените съдебни 
актове е 17.98% от общия брой върнати дела през отчетната година. 

Следва да се отбележи, че в броя на отменените актове по 
настоящия анализ са включени и тези, които са отменени изцяло поради 
невиновно поведение на съда.  

В таблицата по-долу са отразени резултатите на съдиите, 
разглеждащи граждански дела, след инстанционна проверка на 
съдебните актове (решения и определения): 
 



Таблица 4 
СЪДИЯ ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ ЧАСТИЧНО 

ОТМЕНЕНИ 

Вангелова  23 5 7 

Личева 45 16 12 

Димитров 40 9 11 

Донкова 1 0 1 

Гальов 27 8 5 

Попова  10 3 4 

Георгиева 1 0 0 

 
Справката прави впечатление, че по отношение на постановените 

актове по същество на спора, процентът на потвърдените съдебни 

решения (64.47%) е значително по-висок от процента на отменените 
изцяло такива (17.98%). Добрият резултат се дължи на добрата 
теоретична и практическа подготовка на съдиите, което е дало 

отражение и в качеството на постановените от тях съдебни актове през 
2013г. С цел намаляване процента на отменените и изменени съдебни 

актове за 2014г., съдиите следва да проучват по-задълбочено все по 
нарастващия обем задължителна практика на ВКС, като в тази връзка 
да се организират и провеждат формални и неформални срещи с 

колегите от гражданска колегия на ОС, за обсъждане на въпроси от 
процесуално и материално правно естество. Следва да проследяват 

календара на семинарите, организиран от НИП, като участват в 
провежданите такива, включително и в предлаганата дистанционна 
форма на обучение. 

 
2.5. Средна натовареност на съдиите по граждански дела  
През отчетната 2013г., средната натовареност по щат – пет съдии 

в края на отчетния период, при всичко дела за разглеждане 2109 и при 
отработени 12 човекомесеци  за съдия е 35.15 дела месечно, а към 

свършените дела - 1831 този показател е 30.52.  
През отчетната 2013г., действителната средна натовареност на 

гражданските съдии в края на отчетния период, при всичко дела за 

разглеждане 2109 и при отработени общо 51 човекомесеци  за съдия е 
41.35 дела месечно, а към свършените дела - 1831 този показател е 
35.90.  

За яснота следва да се отбележи, че през целия отчетен период по 
12 месеца са работили трима съдии – Асима Вангерова-Петрова, Мария 

Личева-Гургова и Димитър Гальов. Съдия Георги Димитров практически 
не е разглеждал граждански дела за период от 9 календарни месеца, 
поради командироването му в РС – Пловдив.  

Следва да се отбележи, че от началото на месец февруари 2013г. на 
съдия Дарина Попова е спряно разпределението на наказателни дела в 

председателстващия от нея ІІІ-ти наказателен състав и същата е 
разглеждала граждански дела, разпределени на състава на 
командирования съдия Димитров. От месец септември 2013г. съдия 

Попова е определена за съдия-докладчик на новосформиран V-ти 



граждански състав. Поради тази причина, в края на отчетния период 

броят на гражданските съдии по щат е 5 (пет), а не 4 (четири), както 
през 2012г. и началото на настоящия отчетен период.  

Ето защо, реално през 2013г. гражданските дела са се 
разпределяли и разглеждали между 4 (четири) съдии, поради което 
действителната натовареност на гражданските съдии в края на отчетния 

период, при всичко дела за разглеждане - 2109 за съдия е 41.35 дела 
месечно, а към свършените дела - 1831 този показател е 35.90.  

 За 2012г. средната натовареност по щат е съответно - 47.52 
спрямо делата за разглеждане и 41.04 спрямо свършените дела, за 
2011г. - 49.67 дела спрямо делата за разглеждане и 42.73 спрямо 

свършените дела и за 2010г. - 42.23 спрямо делата за разглеждане и към 
свършените дела - 36.30.  

На база брой свършени през отчетния период дела, средно 

месечното натоварване на гражданските съдии за действително 
отработени човекомесеци за 2012г. е 31.92 дела, при 35.19 дела за 

2011г. и 35.26 за 2010г.  
През отчетната година не е извършена планова проверка на 

Инспектората към ВСС. 

Със Заповед № РД 21/29.01.2013г. на административния 
ръководител, председател на Районен съд град Карлово е разпоредено на 

служителите от Служба „Съдебно деловодство”, да извършват 
ежеседмична проверка и да изготвят писмена справка за броя на 
отложените дела и причините за отлагането им, като се следи стриктното 

спазване на изискванията на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинската 
експертиза по отношение на всички участници в производството, 
включително и свидетелите. Справките се изготвят всяка сряда и се 

предават до края на работния ден на административния секретар, който 
ги предоставя на административния ръководител за сведение. 

Ежемесечно се изготвят справки за дейността на съдиите по 
граждански дела до десето число на текущия месец, за предходния месец 
за постъпили, свършени, забавени съдебни актове и останали 

несвършени дела, които се докладват на председателя на РС Карлово за 
последващ контрол. 

В заключение може да се направи извод, че при запазения в 
сравнение с предходната година брой постъпващи граждански дела е 
запазена бързината на разглеждане на делата и качеството на съдебните 

актове. 
 
3. АНАЛИЗ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
3.1. Постъпления. Анализ по видове 

През 2013г. в Районен съд Карлово са постъпили общо 911 
наказателни дела, от които: 

- НОХД – 221 броя или с 24 броя по-малко от 2012г. Пет от 

образуваните НОХД през 2013г. са по реда на незабавното производство. 
- НЧХД – 17 броя или с 1 брой по-малко от 2012г., 
- НАХД – 315 броя или със 78 броя повече от 2012г., 

- По чл. 78а от НК – 35 броя или с 19 броя повече от 2012г., 
- ЧНД – 187 броя или с 1 броя по-малко от 2012г.  

- ЧНД (разпити) - 136 броя или с 9 броя по-малко от 2012г. 



През отчетния период не са постъпили искания от оправомощени 

органи за издаване на разрешения по ЗЕС за достъп до трафични 
данни.  
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Анализът на данните показва, че през годината продължава 
тенденция за значително увеличаване постъпленията на НАХД и и тези 
по член 78а от НК. Това се дължи предимно в промените в структурите 

на държавното управление. Запазва се равнището на постъплението на 
ЧНД и НЧХД.  

Забелязва се тенденция към намаляване броя постъпления на 

НОХД, като тази тенденция продължава вече две години, а през 
отчетния период намалението е с 24 дела. Не намирам обективни 

причини за такова намаление на НОХ делата, още повече, че в условията 
на икономическа криза се увеличават посегателствата срещу 
собствеността на гражданите и друга дребна битова престъпност, 

каквато по принцип е преобладаващата престъпност в района на 
Районен съд Карлово. 

Намалял e броят на разпитите пред съдия. Това се дължи на 
промените в чл. 279 и чл. 281 от НПК (ДВ бр. 32 от 2010г.), даващи 
възможност към доказателствения материал по делото на съдебното 

следствие да се приобщават обяснения на подсъдими и показания на 
свидетели, без те да са дадени пред съдия по реда на чл. 222 и 223 от 
НПК.  

Частните наказателни дела без разпити, постъпили през 2013г. се 
разпределят по видове както следва:  

- ЗБППМН – 2 броя; 
- Реабилитации по чл. 87 от НК – 5 броя; 
- Принудителни медицински мерки по Закона за Здравето и чл. 

89 от НК – 13 броя; 
- Комулации по чл. 23, 25 и 27 от НК – 39 броя; 

- ЧНД от досъдебното производство (по Закона за банките, искане 
за назначаване на служебен защитник, по чл. 243 и чл. 244 от 

НОХД НЧХД Чл. 78а НК НАХД ЧНД ЧНД-разпити
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НПК и др.) – 111 броя, от които: мерки по член 61 от НПК – 2 

брой, по чл. 64 от НПК - 17 броя, а по чл. 65 от НПК – 7 броя или 
общо 26 броя;  претърсване и изземване – 45 броя; обиск – 4 

броя и по член 70, ал. 2 от НПК – 1 брой. 
В сравнение, общият брой на постъпилите наказателни дела за 

2012г. е бил 849 броя, за 2011г. - 829 броя и за 2010г. - 880 броя.  

 
 

3.2. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА  
 
3.2.1. Брой свършени дела. Бързина на наказателното 

производство  
За отчетната година към 31.12.2013 година в Районен съд град 

Карлово са поставени за разглеждане общо – 1038 дела.  

От тях – новообразувани са 909, като в това число 2 (две) дела - 
НАХД са върнати от горна инстанция за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Висящи, несвършени от предходен 
период са 127 дела, а в края на периода несвършените дела са 100 броя. 

За 2012 година общо за разглеждане – 966 дела. От тях 

новообразувани 849, висящи в началото на периода – 117. 
За 2011 година общо за разглеждане – 1 022 дела. От тях 

новообразувани 829, висящи в началото на периода – 193. 
За 2010 година общо за разглеждане – 1 047 дела. От тях 

новообразувани 880, висящи в началото на периода - 167.  
 

 

 Движението на наказателните дела в графичен вид е илюстрирано 

в Диаграма 7. 
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За отчетния период 2013г. са свършени общо – 938, от които в 

срок до 3 месеца са свършени 770 дела.  
За 2012 година са свършени общо – 839, от които в срок до 3 

месеца са свършени 684 дела.  
За 2011 година свършени общо – 905 дела, от които до 3 месеца – 

683 дела.  

За 2010 година свършени общо - 854 дела, от които до 3 месеца – 
701 дела.  

Делата, решени в рамките на 3 месеца за отчетния период 2013 
година, са 82 % от свършените дела.  

За предходни години това съотношение е било, както следва:  

За 2012 година - 82 %  
За 2011 година – 75 %  
За 2010 година - 82 %  

 
Свършените наказателните дела в графичен вид е илюстрирано в 

Диаграма 8. 
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Причините за забава на останалите дела (над 3 месеца), са същите, 
като изложените през 2012 година: депозиранe на молби за отлагане от 

процесуални защитници, поради ангажираност по други дела, 
депозиране на молби за отлагане от подсъдими с представяне на 

болнични листи, трудности при призоваване на лицата по списъка, 
посочен от прокуратурата – неточни адреси, недоглеждане или 
непълнота на посочените адреси, липса на данни за телефонна връзка с 

лицата по списъка в протоколите от разпит в досъдебното производство, 
напускане пределите на Република България от подсъдими, въпреки 
постановена прокурорска забрана за това и невъзможност да се гледа 

делото в тяхно отсъствие - това са принципно основните причини за 
невъзможността за приключване на делото в рамките на три месеца. В 

някои случаи, посочените по-горе причини за продължаване на 



сроковете в съдебна фаза биха довели до спиране на делото и 

невъзможност то да бъде възобновено и завършено в разумни срокове.  
Общо през 2013г. в Районен съд Карлово са разгледани 258 

наказателни дела от общ характер или 24.85% от общия брой 
наказателни дела за разглеждане.   

Постъпилите през годината производства от общ характер са 221 

броя, като е налице намаляване на постъпилите дела спрямо 
предходната година с 24 броя дела. 

Като цяло, на база данните от предходните три отчетни периода, се 
наблюдава спад в постъпленията на НОХД: през 2010г. – 264 броя, през 
2011г. - 217 броя и през 2012г. – 245 броя 

Общият брой на делата за разглеждане от този вид, през 
предходните три отчетни периода е както следва: 2010г. – 319 броя дела, 
2011г. - 291 броя и през 2012г. – 292 броя. 

Останали несвършени от предходния отчетен период са общо 37 
броя НОХД или 14.34% от общия брой НОХД за разглеждане. 

Тенденцията за брой несвършени дела, в сравнение с предходните 
отчетни периоди е понижена спрямо предходните три отчетни години. 
За сравнение: 2010г. – 55 броя дела или 17.24% от общия брой дела за 

разглеждане, 2011г. – 74 броя дела или 25.43% и 2012г. – 47 броя дела 
или 16.10%. Показателят сочи на съкратени срокове за разглеждане и 

решаване на наказателни дела. 
Броят на останалите несвършени НОХД в края на отчетния период 

е 22 или 8.53% от делата за разглеждане. Тук се наблюдава занижаване 

на процента останали несвършени дела в края на периода, което е един 
отличен показател за работата на съдиите. За сравнение: през 2010г. са 
останали несвършени – 74 броя дела или 23.20%, през 2011г. - 47 броя 

дела или 16.15%, а през 2012г. - 37 броя дела или 12.67%. И тук 
показателят сочи, че се запазва тенденцията на разглеждане на делата в 

съкратени срокове и тяхното решаване. 
Отложените НОХД съставляват 30 % от насрочените дела от този 

вид, като само 329 НОХД от общо насрочените 99 броя дела от този вид 

са били отложени. И през този отчетен период продължава тенденцията 
към подобряване на показателя „отложени наказателни дела от общ 

характер“, който за 2012г. е бил 41%, за 2011г. е бил 45%, а за 2010г. е 
44%. През отчетния период този показател е най-добър.  
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От общо за разглеждане през 2013г.  30 броя НЧХД, приключила са 

21 броя, от които в тримесечен срок 6, което представлява 29% от 
свършените дела. В сравнителен план: 

При всичко за разглеждане НЧХД - 34 броя за 2012г., от тях всичко 

свършени - 21. В рамките на 3 месеца – 4 или 19%.  
При всичко за разглеждане НЧХД – 41 за 2011 година, от тях 

всичко свършени - 25. В рамките на 3 месеца – 7 или 28%.  
При всичко за разглеждане НЧХД - 34 за 2010 година, от тях са 

свършени – 15. В рамките на 3 месеца – 4 или 27%.  

Налице е увеличение на процента на решените дела в тримесечен 
срок, спрямо предходните три години на НЧХД, което е отново отличен 
показател за съдиите, разглеждащи наказателни дела.  

Отложените НЧХД съставляват 80% от насрочените дела от този 
вид, като 101 са общо насрочените, а 81 заседания са били отложени. 

Причините за това са непредставяне при образуване на делата всички 
доказателства, като в процеса на разглеждане на делото се налага 
отлагане за събиране и представяне на доказателства, призоваване или 

довеждане на свидетели, назначаване на експертизи. В това отношение 
през годината бяха положени немалко усилия от страна на съдиите за 

дисциплиниране на страните и най-вече техните процесуални 
представители – повереници и защитници, да правят своевременно 
своите доказателствени искания и да представят доказателствата си в 

първото по делото заседание.  
През 2013г. са поставени на разглеждане общо 38 НАХД по чл. 78а 

от НК. От тях са свършени 31 броя, от които в тримесечен срок 28, което 

представлява 90% от свършените дела. 
При общо 18 дела за разглеждате през 2012г., всичко свършени - 

15 дела, всичките в тримесечен срок или около 100%.  
При общо 30 дела за разглеждане пред 2011 година, всичко 

свършени - 28, от които в рамките на 3 месеца 23 или 82%.  



При общо 41 дела за разглеждане пред 2010 година, всичко 

свършени 37 дела, от които в рамките на 3 месеца 33 дела или 89%.  
Всичко за разглеждане НАХД, образувани по жалби по ЗАНН, през 

2013г. са 375 броя. От тях общо свършени са 324, от които в тримесечен 
срок са 210 дела или 65%.  

През 2012 година всичко за разглеждане НАХД – 277. От тях 

всичко свършени са 217, от които в рамките на 3 месеца – 137 или 63%.  
През 2011 година всичко за разглеждане НАХД – 213. От тях 

всичко свършени са 173, от които в рамките на 3 месеца – 66 или 38%.  
През 2010 година всичко за разглеждане НАХД са 219 дела. От тях 

всичко свършени са 143, от които в рамките на 3 месеца - 83 дела или 

58%.  
Общият извод за всички НАХД дела, поставени за разглеждане 

през годината е, че се насрочват, разглеждат и решават в кратък срок, 

като случаи на прехвърляне на тримесечния срок се дължат изцяло на 
обективни причини, независещи от съдиите.  

От изложените дотук данни може да се направи извод, че 
постигнатите добри резултати по отношение на бързина и срочност на 
разглеждане и решаване на делата са подобрени през настоящата 

година. Причините за това са стриктното спазване на процесуалните 
срокове относно насрочване на делата, използването на предвидените 

процесуални способи за дисциплиниране на страните, вещите лица и 
свидетелите при неоснователно неявяване в съдебно заседание (налагане 
на глоби, принудително довеждане, изменение на мерките за 

неотклонение по отношение на подсъдимите), както и спазване на 
изискванията на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинските експертизи 
при представяне на болнични листи.  

 
3.2.2. Брой решени дела по същество  

През 2013 година от поставените за разглеждане дела са решени 
по същество общо 689 дела или това са 73.45% от свършените 
наказателни дела. През 2012 година това съотношение е 70%, за 2011г. е 

73%, а за 2010г. е 75%. Процентът на решените по същество 
наказателни дела от общия брой свършени такива в последните години 

се е запазил, което се обяснява със значително по-големия брой одобрени 
от съда споразумения за решаване на делото в досъдебното 
производство, което формално води до прекратяване на съдебното 

производство, а не до решаването му по същество.  
От свършените през годината общо 236 броя НОХД, решени с 

постановена присъда са 61 броя (25.85% от общо свършените), докато 

броят на НОХД с одобрени споразумения по тях е 164 броя, от които 115 
дела с постигнато споразумение в съдебната фаза на производството 

(общо 63.57% от разгледаните НОХД). 
Приключилите с присъда НЧХД са 10 броя, а останалите 11 са 

прекратени. НАХД по чл. 78а НК с постановено решение – 28 броя, а 3 

броя са прекратени. Решените с акт по същество ЧНД са 177 броя, без 
тук да включвам проведените 127 разпита пред съдия от общо 
подадените молби за 136 такива. Прекратени ЧНД са 13, без 

прекратените ЧНД – разпити, които са 9 броя. От НАХД, образувани по 
жалби по ЗАНН, с акт по същество са приключили 286 броя, като 

останалите 38 дела са прекратени поради недопустимост на жалбите.  



 

3.2.3. Брой прекратени дела. Причини  
Общият брой прекратени наказателни дела през годината са 249. 

Този резултат се дължи на големия брой внесени от прокуратурата и 
одобрени от съда споразумения по чл. 382 от НПК, както и постигнатите 
споразумения в хода на производството до приключване на съдебното 

следствие, одобрени от съда по реда на чл. 384 от НПК. Прекратените 
НОХД с одобрено от съда споразумение са общо 164 броя, от които 49 

броя са внесени споразумения от досъдебното производство, а 115 
споразумения са постигнати в съдебната фаза на процеса. През 2012г. 
общият брой НОХД, прекратени поради одобряване на постигнати 

споразумения е 160, за 2011г. общият брой НОХД е 153, а за 2010г. 
общият брой НОХД е 146.  

От прекратените през отчетния период НОХД - 9 броя са върнати 

на Районна прокуратура. Това съставлява 3.81% от всички съвършени 
НОХД. Прекратени поради други причини (местна подсъдност или отвод 

на всички съдии) са 2 броя дела. От общия брой образувани НОХД за 
2013 година върнатите на прокуратурата са 9 дела или 4.07 %, за 2012г. 
са 4 дела или 1.63 %, за 2011г. са 5 дела или 2.3%, а за 2010г. са 6 дела 

или 2.27%. 
По реда на съкратеното съдебно следствие са решени общо 31 дела, 

като същите представляват 13.14% от общо свършените през годината 
дела. 

Върнатите НОХД на прокуратурата поради допуснати на 

досъдебното производство отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила, и през тази година представляват един много 
нисък процент. Връщането на делата на прокурора се дължи на 

констатирани отстраними съществени нарушения на процесуалните 
правила, допуснати в досъдебното производство, и довели до 

ограничаване процесуалните права на обвиняемите или пострадалите. 
Същите се изразяват предимно в следното: неясно и непълно описание 
на фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, което пречи 

на обвиняемия да разбере в какво точно е обвинен и да организира 
защитата си, както и да бъде точно очертан предметът на доказване по 

делото; противоречие между описана фактическа обстановка и приета 
правна квалификация на деянието; противоречия в самия диспозитив 
на обвинителния акт и др. При подобни нарушения, съдът не би могъл 

да започне и проведе съдебното производство и да постанови присъда 
съобразно процесуалните изисквания и това налага връщане на 
съответните дела на прокуратурата.  

И през настоящата година е голям процентът на прекратени НЧХД, 
общо 11, като причините за това са подаване на тъжбата след 

законоустановения шест месечен срок, оттегляне на тъжбата от 
тъжителя, неотстранени нередовности на същата, неявяването на 
тъжителя в съдебно заседание, както и постигане на спогодба между 

страните.  
Прекратените 38 броя НАХД, образувани по жалби по ЗАНН, са 

поради недопустимост на жалбите (депозирани след законоустановения 

срок).  
Прекратените ЧНД са общо 13 на брой (без разпитите), като това се 

дължи най-вече на липса на предпоставки за реабилитация; 



прекратяване поради липса на предпоставки по реда на чл. 155 от 

Закона за здравето при искания за задължително настаняване; при 
искания по чл. 25 от НК – недопустимост на молбата поради наличието 

на влязъл в сила съдебен акт или висящо производство със същия 
предмет.  
 

3.3. Законосъобразност. Брой обжалвани и протестирани 
дела. Резултати от въззивна и касационна проверка 

През 2013 година общият брой на изпратените на инстанционен 
контрол наказателни дела на Районен съд град Карлово е 173, от които 
22 НОХД (36.07% от решените по същество), 16 НЧХД (от общо 10 

приключили с присъда), 28 ЧНД, 100 НАХД, образувани по жалби по 
ЗАНН (34.97% от решените по същество) и 7 НАХД по чл. 78а от НК.  

През същия период в съда са се върнали с резултат от 

инстанционна проверка, обжалвани и протестирани през предходните и 
през 2013г. общо 148 дела. От тези дела 109 броя са с проверени 

присъди и решения, постановени по тях, а 39 броя са с проверени 
определения.  

От справката за проверените присъди и решения е видно, че 82 от 

тях са потвърдени изцяло (75%), 19 броя са отменени изцяло (17%) и 8 са 
изменени (7%).  

За сравнение пред 2012г. от 106 - 74 от тях са потвърдени изцяло 
(70%), 16 броя са отменени изцяло (15%) и 16 са изменени (15%).  

Отменени и върнати за ново разглеждане от касационна проверка 

пред Административен съд Пловдив са две дела - НАХД 91/2013г. и 
НАХД 154/2013г.   

По съдии данните за 2013г. са дадени в таблицата по-долу. 
 

Таблица 5 

 
СЪДИЯ ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ ИЗМЕНЕНИ 

Георгиева  19 3 5 

Донкова  26 2 2 

Попова 8 5 1 

Бедачев 29 9 0 

 

 
От върналите се през 2013 година от инстанционен контрол общо 

39 съдебни определения - 29 броя са потвърдени изцяло (74%), 10 броя 

са отменени изцяло (26%) и 0 броя изменени (0%). 
За сравнение през 2012г. от върналите се през годината от 

инстанционен контрол общо 20 съдебни определения - 14 броя са 
потвърдени изцяло (70%), 4 броя са отменени изцяло (20%) и 2 е 
изменено (10%).  

 
 
 

 
 



 

 
По съдии данните за 2013г. са дадени в таблицата по-долу. 

 
Таблица 6 

СЪДИЯ ПОТВЪРДЕНИ ОТМЕНЕНИ ИЗМЕНЕНИ 

Георгиева  9 3 0 

Донкова  7 3 0 

Попова 6 2 0 

Бедачев 7 2 0 

 

По молби за възобновяване на наказателното производство от ВКС 
през годината са постъпили искания по 7 (четири) броя НОХД и 1 (едно) 
НАХД от ВАС. От тях са върнати с резултат, както следва: по 2 е 

оставено без уважение искането, по 2 са изменени присъдите спрямо 
подсъдимите, по 1 е отменена присъдата и върнато производството на 

Районна прокуратура, а по 3 от исканията производството към 
настоящия момент е висящо и няма резултат от касационната 
инстанция. 

 
3.4. Средна натовареност на съдиите по наказателни дела  
По справка сравнителен анализ, която се изпраща във Висш 

съдебен съвет, средната натовареност по щат – три съдии в края на 
отчетния период, при всичко дела за разглеждане 1038 е 28.83 дела 

месечно, а към свършените дела 938 този показател е 26.06. 
За 2012гг. Тези показатели са били съответно 20.13 дела месечно 

за разглеждане, а към свършените 17.48 дела.   

За 2011г. тези показатели са били съответно 17.03 дела за 
разглеждане, а към свършените дела 15.08 дела.  

За 2010г. тези показатели са били 21.81 дела за разглеждане, а към 
свършените дела 17.79 дела.  

През целия отчетен период от 12 месеца са работили трима съдии - 

Анна Георгиева, Анна Донкова-Кутрова и Иван Бедачев, а гражданските 
състави по дежурство са разглеждали: ЧНД – разпити, претърсване и 
изземване, както и НАХД по УБДХ. 

На съдия Дарина Попова са се разпределяли и същата е 
разглеждала наказателни дела до началото на месец февруари 2013г., 

когато е спряно разпределението на наказателни дела в 
председателстващия от нея ІІІ-ти наказателен състав. Съдия Попова е 
поела разглеждането на граждански дела, разпределени на състава на 

командирования съдия Димитров. В рамките на отчетния период, 
същата е приключила разпределените й на състава наказателни дела. 

Изчислено спрямо отработените 36 човекомесеци на съдиите, 
занимаващи се с наказателни дела, действителната средна натовареност 
спрямо общия брой дела за разглеждане за 2013г. е 28.83 дела, при 20.13 

дела за 2012г.  
Средна действителна натовареност спрямо свършените дела за 

2013г. е 26.06 дела, при 17.48 за 2012г.  

 



Натоварване по съдии – общо за разглеждане, от тях свършени, до 

3 месеца, несвършени в края на периода, е дадено в таблица 7. 
 

Таблица 7 
 

Съдия Разгледани Свършени Свършени в 

3-месечен 

срок 

Останали 

несвършени  

Георгиева  293 254 188 39 

Донкова  284 258 217 26 

Попова 77 76 57 1 

Бедачев 293 261 219 32 

Вангелова  8 8 8 0 

Личева 39 37 37 2 

Димитров 6 6 6 0 

Гальов 38 38 38 0 

 
 

3.5. Структура на наказаната престъпност. Видове и брой 
дела по глави от НК 

За отчетния период в Районен съд Карлово са постъпили за 
разглеждане:  

По Глава ІІ от НК – „Престъпления против личността на 

гражданите“ са постъпили общо 11 НОХД; останали несвършени от 
предходен период са 6 или общо за разглеждане 17 броя, от които 
свършени 15 дела - 7 с присъди, 7 със споразумение и 1 прекратено. 

Съдени по тях са били общо 16 лица, осъдени – 16 (в това число 1 
непълнолетно лице)  и 0 лица оправдани. 

По Глава ІІІ от НК – „Престъпления против правата на гражданите“ 
– няма висящи и постъпили дела по този ред. 

По Глава ІV от НК – „Престъпления против брака, семейството и 

младежта“ – постъпили 17 НОХД. Останали несвършени от предходен 
период – 2 броя и 16 дела са приключили с присъди, 1 със споразумение 

и 1 прекратено.  Съдени и осъдени по тях лица са 17.  
По Глава V от НК – „Престъпления против собствеността“ - са 

постъпили общо 70 НОХД; останали несвършени от предходен период са 

14 или общо за разглеждане 84 броя, от които свършени 72 дела - 25 с 
присъди, 45 със споразумение и 2 прекратени. Съдени по тях са били 
общо 112 лица, осъдени – 111 (в това число 15 непълнолетни лица)  и 0 

лица оправдани. 
По Глава VІ от НК – „Престъпления против стопанството“ са 

постъпили общо 14 НОХД, 4 броя дела са несвършени от предходен 
период или общо за разглеждане 18 броя, от които свършени 18 дела - 4 
с присъди, 12 със споразумение и 2 прекратени. Съдени по тях са били 

общо 16 лица, осъдени – 13 и 3 лица оправдани. 
По Глава VІІ от НК – „Престъпления против финансовата, 

данъчната и осигурителната система“ - няма постъпили и несвършени от 
предходен период.  

По Глава VІІI от НК – „Престъпления против дейността на 

държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи 
публични функции“ са постъпили общо 6 НОХД, 1 дело е несвършено от 
предходен период или общо за разглеждане 7 броя, от които свършени 7 



дела - 1 с присъди, 4 със споразумение и 2 прекратени. Съдени по тях са 

били общо 6 лица, осъдени – 6 и 0 лица оправдани. 
По Глава ІХ от НК – „Документни престъпления“ са постъпили общо 

5 НОХД, 0 броя дела са несвършени от предходен период или общо за 
разглеждане 5 броя, от които свършени 3 дела - 0 с присъди, 3 със 
споразумение. Съдени по тях са били общо 3 лица, осъдени – 3 и 0 лица 

оправдани. 
По Глава Х от НК – „Престъпления против реда и общественото 

спокойствие“ – са постъпили общо 7 НОХД, 2 броя дела са несвършени 
от предходен период или общо за разглеждане 9 броя, от които свършени 
9 дела - 0 с присъди, 9 със споразумение. Съдени по тях са били общо 9 

лица, осъдени – 9 и 0 лица оправдани. 
По Глава ХІ от НК – „Общоопасни престъпления“ са постъпили 

общо 91 НОХД, 8 броя дела са несвършени от предходен период или 

общо за разглеждане 99 броя, от които свършени 94 дела - 8 с присъди, 
83 със споразумение и 3 прекратени. Съдени по тях са били общо 93 

лица, осъдени – 91 и 0 лица оправдани. 
Видно от гореизложеното най-голям брой дела са разглеждани и са 

наказани общоопасни престъпления. На следващо място са делата за 

престъпления против собствеността, повече от половината от които са за 
кражба по чл. 194 – 197 от НК (59 броя), следват присвояванията по чл. 

201 – 208 от НК, измамите по чл. 209 – 211 от НК и грабеж по чл. 198 и 
чл. 200 от НК. Относително голям е делът и на делата за извършени 
престъпления против брака, семейството и младежта – 19 броя, следват 

престъпления против стопанството – 18 броя и престъпления против 
личността – 17 броя. 

Общият брой осъдени лица за престъпления от общ характер за 

2013г. е 266. От тях 173 лица са с наложени наказания „Лишаване от 
свобода”, като 139 лица са условно осъдени и за 34 лица е постановено 

реално изтърпяване на наложените наказания „Лишаване от свобода”. 
На 69 лица е наложено наказание „Пробация” с различна съвкупност от 
пробационни мерки и на 16 лица е наложено наказание „глоба”.  

През отчетната 2013 година в Районен съд град Карлово не са 
постъпвали за образуване и разглеждане дела със значим обществен 

интерес.  
 

3.6. Брой и причини за оправдателни присъди  

През 2013г. в Районен съд Карлово по внесени обвинителни актове 
са постановени общо 3 оправдателни присъди, като са оправдани 3 
лица. Процентното им съотношение спрямо свършените дела е 0.32% от 

всички свършени дела при 0.83% за 2012г. Две от оправдателните 
присъди, а именно - по НОХД № 65/2012г. и по НОХД 279/2013г. са 

протестирани от прокуратурата, но в последствие протеста е оттеглен, 
като присъдите са влезли в законна сила. По НОХД № 338/2012г. 
оправдателната присъда на първоинстанционния съд е отменена от 

ПОС. Като цяло оправдателните присъди представляват една съвсем 
незначителна част от общо постановените присъди.  

При анализ на причините за постановяване на оправдателни 

присъди, основните такива са – липса на елемент от изпълнителното 
деяние, не осъществен състав от обективна страна, неосъществен състав 



– липса на субективна страна на деянието, недоказаност авторството на 

деянието.  
От общо решените по същество НАХД по чл. 78а от НК няма 

постановено оправдателно решение.  
Постановени са също така и три оправдателни присъди по НЧХД, 

от които: една от тях не е обжалвана, една е обжалвана само в 

гражданската й част, а за една все още няма окончателен резултат. 
През отчетната година не е извършена планова проверка на 

Инспектората към ВСС.  
През годината по-значителни забавяния, при изготвяне на съдебни 

актове са допуснали двама от съдиите разглеждащи наказателни дела, а 

именно – Попова и Бедачев. Във връзка с това са предприети мерки за 
съкращаване на сроковете за изготвяне на съдебните актове. 

 

4. Съдебно изпълнение 
 

През отчетния период съдебното изпълнение в Районен съд 
Карлово се осъществява от двама съдебни изпълнители. Съдът разполага 
с два щата за държавни съдебни изпълнители, от които 1 ръководител.  

Действителната средна натовареност, спрямо постъпилите дела и 
отработените човекомесеци е 17.5 броя дела на ДСИ на месец.  

Общият брой на постъпилите изпълнителни дела за 2013г. е 420. 
Останали несвършени през предходен отчетен период са 1287 броя 

дела. Общият брой на делата за разглеждане е 1707. 

През годината са свършени 467 броя дела, от които:  
– с реализиране на вземането – 331 броя или 70.88% от общия брой 

на свършените дела,  

- по други причини – 111 броя или 23.77 %,  
- изпратени на друг съдебен изпълнител са 25 броя дела или 

5.35%.  
Останали несвършени в края на отчетния период са 1240 броя 

изпълнителни дела.  

Средно месечно свършените дела на един държавен съдебен 
изпълнител, изчислени на база 12 месеца: 

- съобразно щатната численост за държавни съдебни 
изпълнители при РС – Карлово по време на отчетния период е 19.46 броя 
дела; 

- действителната натовареност спрямо отработените 
човекомесеци е 19.46 броя дела на месец.  

Сравнителен анализ на постъпилите и свършени изпълнителни 

дела за 2013г. и предходните три години: През 2010 г. са постъпили 220 
изпълнителни дела и са свършени 464 броя, през 2011г. са постъпили 

255 изпълнителни дела и свършени 283 дела, през 2012г. са постъпили 
213 изпълнителни дела и свършени 215 дела, през 2013г. са постъпили 
420 изпълнителни дела и са свършени 467 броя, 

 
 
 

 
 



Резултатите от дейността на съдебното изпълнение в РС Карлово за 

2013г. и предходните три години по отношение на броя постъпили и 
броя свършени дела са отразени в таблица 8. 
 
Таблица 8  

 

Година Постъпили Свършени Останали 

несвършени 

2010 220 464 1079 

2011 255 283 1288 

2012 213 215 1286 

2013-отчетна 420 467 1240 

 
Важен показател, който сочи за едно добро и качествено 

изпълнение на работата на ДСИ е ниският брой уважени жалби срещу 
техните действия в съпоставка с отхвърлените жалби. През 2013г. са 

постъпили 9 бр. жалби против действията на ДСИ, като 2 са уважени. В 
сравнение с 2012г. са постъпили 18 бр. жалби против действията на 
ДСИ, като 2 е уважена. 

Събрани и несъбрани суми от ДСИ през годините, са дадени в 
таблицата по-долу: 
 

Таблица 9 

 

За цитираните 

периоди данните 
показват следното: 

Година 

Приключени 

дела 

Събрана сума Несъбрани суми по 

опрощаване, прекратени 
по подсъдност, перемция, 

изпратени на друг СИ, 

давност и други 

2010 464 303 782,00 лева 645 635.00 лева 
2011 283 311 964.56 лева 449 602.67 лева 
2012 215 1 105 507.45 лева 5963547.25 лева 
2013 467 387 261.46 лева 1 464 169.71 лева 

 
От съпоставката на данните от посочените периоди е видно, че 

през периода 2013г., колективът на СИС е работил оптимално в рамките 
на съществуващото законодателство, като натовареността е двойно 
увеличена, в сравнения с 2012г. 

Съгласно разпореждане на председателя на съда, през месец 
февруари на отчетната година е извършена пълна проверка и 
инвентаризация на висящите изпълнителни дела, с цел коректно 

въвеждане на данните по статистически кодове в програмата JES.  
При така извършената проверка се направи корекция по 

въведените суми и изплатени такива по действащите дела. Констатира 
се, че едно от висящите изпълнителни дела е било приложено по друго 
такова и не е въвеждано в деловодната програма на СИС, предвид което 

същото се въведе. С оглед констатираната грешка по отношение 
въведените в програмата изпълнителни дела, произтича и разликата в 

дадената статистика за 2012г., а именно - останали несвършени спрямо 
предходен период дела са 1287 броя (а не, както са дадени – 1286 броя).  

Със Заповед № РД 16/25.01.2013 година на Председателя на съда 

е разпоредено всеки месец, деловодителят в СИС да изготвя справки за 
дейността на държавните съдебни изпълнители, както следва: справките 



да се изготвят в статистическата  форма на Министерство на 

правосъдието за годишните отчети; считано от месец февруари 2013г., 
да се изготвя и списък по образец, който да съдържа информация 

относно - номерата на делата, образувани преди текущата година, по 
които е присъединен взискател и номерата на делата, по които е 
постъпила информация за платени суми през предходни години. 

Изготвените справки се представят на председателя на съда до 10-то 
число на текущия месец, за предходния месец за последващ контрол. 

В бъдещата си дейност СИС следва сериозно да обърне внимание 
на изискването, произтичащо от чл. 134, ал. 1, т. 2 от ПАРОАВАС (обн., 
ДВ, бр. 66 от 18.08.2009г.)-отм. ежемесечно да се отчитат 

изпълнителните дела, по които не постъпват суми, за да се увеличи 
събираемостта на сумите, респ. таксите в полза на бюджета.  

През отчетния период се задълбочи сътрудничеството и 

взаимодействието с институциите, с които работим за получаване на 
информация и съдействие – НАП, ОД на МВР, Кадастър, Агенция по 

вписванията, Фирмено отделение, Община Карлово, ОбС „Земеделие”. 
 
5. Служба по вписванията 

 
През отчетния период в Службата по вписванията работи един 

съдия по вписванията.  
През 2013г. в Службата по вписванията са образувани 4372 броя 

преписки, от които дела по вписванията – 3052 броя, канцеларски дела – 

1319 броя и постановени откази от вписвания - 1 бр. 
Няма обжалвани откази за вписване. 
Постановени са 4371 броя разпореждания за вписване, 

отбелязвания и заличавания.  
Средно месечното постъпление на съдията по вписванията е 

364.33 броя преписки, при отработени 12 човекомесеца. 
Броят постъпили преписки през отчетния период и предходните 

три години е отразен в таблица 10. 

 
Таблица 10 – Служба по вписванията 

 

Година Брой преписки 

2010 3712 
2011 3185 
2012 4239 
2013 – отчетна 4372 

 

Налице е слабо повишаване на броя постъпили преписки на 
съдията по вписванията, в сравнение с предходната 2012 отчетна 
година и значително повишаване спрямо 2010г. и 2011г.  

 
6. Бюро съдимост 
В Бюро „Съдимост” в Районен съд град Карлово работи 

ръководителят на службата, при спазване на Наредба № 8/26.02.2008г. 
за функциите и организацията на дейността за бюрата за съдимост. При 

отсъствие, със заповед на председателя е определен служител, който го 
замества. 



През отчетния период са издадени 6102 справки и свидетелства за 

съдимост.  Вписани са 365 бюлетини. 
Сравнителен анализ на броя на издадените свидетелства за 

съдимост, справки за съдимост и вписани бюлетини за съдимост през 
последните четири години е отразен в таблица 11. 

 
Таблица 11 – Бюро съдимост 

 

година Свидетелства и справки 
за съдимост 

Брой вписани бюлетини 
за съдимост 

2010  6690 1997 

2011  6372 418 

2012 6802 379 

2013-тчетна 6102 365 

 

 
ЧАСТ ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

1. Сграден фонд 
Районен съд град Карлово се помещава в самостоятелна сграда, 

находяща се на улица „Димитър Събев” № 4. Сградата се охранява от 
петима служители на ОД „Охрана” Пловдив. Създаден е пропускателен 
режим на входа на съда и се наблюдава входа за Служба по вписванията 

и входа за архива.  Районен съд Карлово е добре обезпечен като мерки 
по охраната, при наличния брой служители от ОД „Охрана” Пловдив. 

Като цяло, работните помещения задоволяват нуждите на съда. 
Съдът разполага с четири оборудвани заседателни зали, 15 кабинети и 
канцеларии. Решен е въпросът със задължителната по ЗЗКИ 

„Регистратура за класифицирана информация” още през 2005г. Същата 
е приета от Комисия за проверка на изпълнените изисквания за защита 
на класифицираната информация и е получен СЕРТИФИКАТ с уникален 

идентификационен номер на регистратурата за „Класифицирана 
информация” при Районен съд град Карлово. 

Обособено е помещение за съхранение на веществени 
доказателства и материали, помещение за нуждите на ОД „Съдебна 
охрана” - Пловдив, санитарни помещения. Сградата и прилежащият и 

терен са актувани като публична държавна собственост и съгласно 
заповед на Министъра на правосъдието. 

Със Заповед № ЛС-04-1664/28.10.2013г. на министъра на 
правосъдието е предоставено на Председателя на Районен съд град 
Карлово стопанисването на съдебната сграда с административен адрес: 

град Карлово, улица „Димитър Събев“ № 4. 
Сградата е достъпна за лица в неравностойно положение само до 

първия етаж, на който са разположени съдебните зали, служба 

регистратура и бюрото за съдимост. Създадена е организация за даване 
на справки по дела в регистратурата на съда, находяща се на първия 

етаж, посредством програмата за управление на делата. 
В обособена част в сградата на съда, с отделен вход,  се намира и 

Служба по вписванията към Агенцията по вписванията, където е 

разположен кабинетът на съдията по вписванията и помещение на 
служителите. 

След освобождаването на помещението, ползвано от клон на 



обслужваща банка през месец април 2012г., в Районен съд Карлово няма 

изнесено работно място на банка, но банково обслужване на граждани 
се извършва посредством монтирани ПОС-терминални устройства от 

обслужващата Районен съд Карлово банка, а именно - „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД клон Карлово. Това прави безпредметно 
инициирането на производство по реда на член 16, ал. 2 от ЗДС, за 

отдаване под наем  чрез търг с тайно наддаване на част от недвижим 
имот, публична държавна собственост, в сградата на Районен съд град 

Карлово за извършване на банково обслужване от изнесено работно 
място на банка. 

В съда не е обособена адвокатска стая, поради липса на 

помещение, което да бъде преустроено, където колегите адвокати да 
могат в една нормална и спокойна обстановка да се запознават с делата. 
Имаме готовност да осигурим такава, като обособим помещение на 

първия етаж от сградата на съда. Така ще се облекчи, както работата на 
адвокатите, които сега са принудени в кратки срокове да преглеждат 

делата в деловодството, което от своя страна създава неудобство на 
другите лица, идващи в деловодството за справка, така и на съдебните 
деловодители. 

През 2013г. се разреши наболелия през годините проблем с 
електрическата инсталация. Така с решение на ВСС, взето с Протокол № 

13 от 04.04.2013г. е увеличена бюджетната сметка на Районен съд град 
Карлово за 2013г. по § 10-30 „Текущ ремонт“ със сумата от 6 289 лева за 
ремонт на силова електроинсталация, а в последствие с решение на 

ВСС, взето с Протокол № 43 от 07.11.2013г. е увеличена допълнително 
бюджетната сметка на Районен съд град Карлово за 2013г. по § 10-30 
„Текущ ремонт“ със сумата от 6 047 лева. С отпуснатите на два транша 

суми се извърши пълно преустройство на ел.инсталацията и монтиране 
на нови ел.таблата, което се явяваше наложително, поради рисковото 

натоварване на захранващите линии. С извършения ремонт на 
ел.инсталацията се преустановиха честите аварии, поради 
недостатъчния й капацитет, като е извършено преразпределение на 

отделните натоварвания чрез полагане на нови кабели и монтиране на 
нови табла.  

Нерешен остава проблемът с подмяната на дограмата на съдебната 
сграда. Съществуващата е много стара, с просвети, което води до силно 
завишени сметки за разход на електроенергия. Пред ВСС бе депозирано 

искане – писмо изх. № 1676 от 23.05.2012г. за отпускане на средства, 
необходими за подмяна на дограмата и вътрешно боядисване, по което 
обаче все още липсва произнасяне. 

 
2. Техническа обезпеченост 

През годината отново бе извършена пълна инвентаризация на 
наличната техника и оборудване, като абсолютно негодната такава за 
употреба беше бракувана и предадена на оторизирана фирма за 

рециклиране. Със Заповед № РД 173/01.11.2013 година на Председателя 
на съда бе разпоредено да се извърши инвентаризация на дълготрайните 
материални и нематериалните активи, материални запаси, разчетите – 

вземания и задължения, финансовите активи и задбалансовите активи и 
пасиви при Районен съд град Карлово. В изпълнение на заповедта се 

назначи поименно определена комисия, която извърши пълна 



инвентаризация. Резултатите са отразени в нарочно изготвен протокол, 

респективно – резултатите от годишната инвентаризация са намерили 
отражение при съставяне на годишния финансов отчет. 

В Районен съд Карлово всички съдии, служители и съдебни зали 
разполагат с персонални компютри. Всички компютърни системи са 
свързани в локална мрежа. Съдебните зали са оборудвани със 

звукозаписни системи и информационни табла. За нуждите на 
Автоматизирана информационна система за „Бюра съдимост” се 

използва един сървър, предоставен през 2005г. и втори сървъра, 
предоставен през 2007г., на който е инсталирана деловодната програма 
САС и правно-информационната система “Апис”. И двата сървъра са с 

недостатъчни хардуерни компоненти по отношение на достатъчно място 
за съхранение на информацията и създаване на резервни копия, което 
крие опасност от прекъсване на работния процес. През 2013г. бе 

направено искане пред ВСС за отпускане на средства за закупуване на 
компютърни конфигурации и на сървър, който да отговаря на нуждите 

за нормална и непрекъсната работа в съда, но все още няма произнасяне 
по така направеното искане. Все още в съда има компютърната техника, 
която е морално остаряла и технически износена, като някои от 

компютрите трудно работят с използваните в съда програми. Поради 
токов удар на два компютъра и един принтер се нанесоха неотстраними 

технически повреди, което наложи закупуване на нови конфигурации и 
принтер, тъй като липсват резервни части за тези стари конфигурации, 
а и ремонтът им се оказа финансово необоснован. Това налага изводът, 

че е необходимо поетапно закупуване на UPS-устройства за всеки един 
компютър в съда. След инвентаризацията бяха бракувани 3 (три) броя 
компютърни конфигурации и 3 (три) броя принтери поради тоталната 

им негодност. През 2013г. с решение на ВСС, взето с Протокол № 
25/27.06.2013г. на ВСС се отпуснаха средства за закупуване на високо 

скоростен скенер, с помощта на който, през 2014г. ще започне създаване 
на електронни папки на гражданските и наказателни дела в деловодната 
програма САС. Създаването на електронни папки на делата в бъдеще ще 

подпомогне и работата на служба „Архив“, тъй като освен на хартиен 
носител, делата ще се съхраняван и на електронен.  Необходимо е 

закупуване на още един скенер от този клас, за да се гарантира 
техническата обезпеченост в тази насока. 

Предвид изложеното е налице необходимост за отпускане на 

средства за обновяване на компютърната, копирна и офис техника, като 
в тази насока и през 2014г. следва да се направят съответните искания 
пред ВСС.  

В Бюро ”Съдимост” отново бе подновена базата на ГРАО. 
Продължава да функционира единна за цялата страна Автоматизирана 

информационна система за „Бюра съдимост”, която позволява обменът 
на информация между бюрата за съдимост на районните съдилища и 
Централно бюро за съдимост да става сравнително бързо и 

свидетелствата за съдимост да се изготвят в срок.  
В Съдебно изпълнителна служба работи програмен продукт 

“Съдебно изпълнителна система” (JES), разработена от ЕТ „Темида 2000”, 

която е подновена с нови версии. Работещият в съда програмен продукт 
САС “Съдебно деловодство” през отчетния период бе периодично 

обновяван.  



В Службата по вписвания работи централизирана информационна 

система “ИКАР”.  
Редовно се поддържа абонамента на правноинформационната 

система “Апис”.  
За обслужване на счетоводната дейност работи централизирана 

счетоводна система “Конто”, която се обновява централно, Темида Софт 

– труд и работна заплата и система за управление на човешките ресурси 
ПП „Аладин“. Постъпилите преписки в съда се разпределят на „случаен 

принцип” чрез програма „LawChoice”, разработена и предоставена от 
Висш съдебен съвет. 

Интернет страницата на Районен съд град Карлово – www.rs-

karlovo.com се актуализира ежедневно. Извършва се незабавно 
публикуване на постановените съдебни актове по решени дела, при 
спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона 

за защита на класифицираната информация. На страницата се 
публикува и друга актуална информация, свързана с работата на съда - 

съобщения и обяви, графици на насрочените съдебни заседания, 
отчетни доклади за дейността на Районен съд град Карлово, декларации 
на служителите в Районен съд - град Карлово по чл. 12, т. 2 във връзка с 

чл. 14 от Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси, декларации на съдиите от РС – Карлово по член 195, ал.1 от 

ЗСВ, обявления за публична продан по изпълнителни дела, данни за 
провеждани конкурси и др. 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ 
Посочените резултати дават основание да се направи 

заключението, че през 2013 година всеки един от работилите в Районен 

съд Карлово - районни съдии, съдебни изпълнители, съдия по 
вписванията и съдебни служители е допринесъл със своя труд, усилия и 

знания за бързото и качествено правораздаване.  
Считам, че за целия състав на съда изминалата година беше една 

успешна в професионално отношение година, като отчетените резултати 

сочат, че съдиите и служителите са положили необходимите усилия за 
своевременното разглеждане и приключване на постъпилите дела.  

Независимо от това, през 2014г. следва да се положат още усилия 
за намаляване до минимум на отменените съдебни актове, както по 
наказателни, така и по граждански дела. Следва предприетите мерки за 

спазване на сроковете при изготвяне на мотиви и съдебни актове по 
наказателни и граждански дела да се спазват стриктно, с оглед 
недопускане сериозни забавяния. 

Отстоявайки в работата си принципите на независимост, 
безпристрастност, обективност и бързина в правораздаването 

магистратите, държавните съдебни изпълнители, съдията по 
вписванията и служителите при Районен съд Карлово дават своя принос 
в повишаване доверието на обществото в съдебната система. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ РАЙОНЕН СЪД 
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   АСИМА ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА 


