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I. УВОД 
  

Годишният доклад на Районен съд - Велики  Преслав през 2010 
година обхваща дейността на съда в цялост за отчетната календарна 
година, като я отразява в аналитичен вид, със съответните 
статистически данни, изводи, констатирани проблеми и предложения за 
подобряване работата на съда, чрез съпоставяне с данните от 
предходните три отчетни години. Всички посочени данни в доклада са 
към 01.01.2011г. 
 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

      
1. Съдебен район. Ръководство. Обезпечение на щата. 

   
Районен съд – Велики Преслав, като съдебен район покрива 

територията на Община Велики Преслав, Община Смядово и Община 
Върбица. 

Административен ръководител-председател на Районен съд - 
гр.Велики Преслав от 16.07.2007г. е М.  М. .  

През 2010 година няма промени в щатната численост на 
районните съдии. Броят на работещите в Районен съд-гр.Велики 
Преслав съдии се запазва на  четирима, от които трима районни съдии 
и един административния ръководител - председател на съда. 
   Районните съдии са Т. Й. -М., С.М.и Д.П.. Държавните съдебни 
изпълнители са двама К.Л.К.и R.Г.К.. В Районен съд - гр. Велики 
Преслав работи един съдия по вписванията-Р.Х.. 
 В края на 2010 година в Районен съд-Велики Преслав няма 
незаети магистратски длъжности, както и щатни бройки за държавни 
съдебни изпълнители и съдии по вписванията. По отношение на 
работещите във ВПРС районни съдии, държавни съдебни изпълнители 
и съдия по вписванията през изминалата година няма налагани 
дисциплинарни наказания. 

 
2. Съдебната администрация. Брой, структура, промени, 

необходимост от увеличаване на щата             
 
Съдебната администрация на Районен съд-Велики Преслав се 

състои от съдебни служители от общата и специализираната 
администрация. 
            През 2010г. няма промени в щатната численост и на съдебната 
администрация на Районен съд-В.Преслав, която се състои по щат от 
шестнадесет служители, в т. ч.: административен секретар; 
специализирана администрация-трима съдебни секретар-протоколисти, 
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двама съдебни деловодители по граждански дела, двама съдебни 
деловодители по наказателни дела, от които един съдебен 
деловодител-архивар, съдебен деловодител обслужващ „Бюрото за 
съдимост”, секретар в Съдебно-изпълнителна служба, призовкар; обща 
администрация - главен счетоводител, старши специалист-
счетоводител, той и касиер, системен администратор; технически 
длъжности - огняр и чистач/прислужник/. 
           Към края на 2010 година няма незаети щатни бройки за съдебни 
служители. 

 Общата и специализираната администрация в Районен съд-
гр.Велики Преслав се ръководи и контролира от административния 
секретар на съда.  

Специализираната администрация на Районен съд-Велики 
Преслав се състои от следните служби: Съдебно деловодство-
граждански  и наказателни дела;  Съдебни секретари; Архив; 
Деловодство на Съдебно-изпълнителна служба; Бюро за съдимост; 
Връчване на призовки и съдебни книжа. Служба „Съдебно деловодство” 
включва 4 съдебни деловодители-2-ма по граждански дела и 2-ма 
деловодители по наказателни дела. Единият от съдебните 
деловодители, обработващ наказателните дела, изпълнява и 
функциите на архивар. Съгласно изготвен график съдебните 
деловодители изпълняват и функциите на деловодител-регистратура, 
поради липса на такъв щат в съда. През изминалата 2010г. в съда 
работят по щат три съдебни секретар-протоколисти. 
    Производството по изпълнителни дела в  съдебно-изпълнителна 
служба при РС-В.Преслав се осъществява от един съдебен служител-
секретаря на службата. Дейността на Бюрото за съдимост при Районен 
съд-гр.Велики Преслав се осъществява от един съдебен деловодител. 
 Връчването на призовки и съдебни книжа се осъществява от един 
призовкар при Районен съд - гр.Велики Преслав. Същият съвместява и 
функциите на работник по поддръжката, както и замества огняря на 
съда, в случаите на отсъствие. 
          През годината няма постъпили сигнали или жалби, от страна на 
граждани или адвокати, по отношение работата на служителите от 
администрацията. 
      С оглед оптимизиране дейността на съдебната администрация и 
във връзка с увеличаването на броя на разглежданите дела, е 
наложително увеличаването на щата на служителите  при ВПРС  с две 
щатни бройки, от които: една щатна бройка за служител „съдебен 
деловодител” и една щатна бройка за „чистач /прислужник/”. 
    Независимо от исканите нови щатни бройки, с които 
администрацията на съда ще се изгради по нов начин, повечето 
съдебни служители ще продължат да съвместяват длъжности, за които 
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ще бъде посочено по-долу. Целта е единствено и само по-добро 
обслужване на гражданите и страните по делата. 
 По отношение на работещите във ВПРС съдебни служители, през 
изминалата година няма налагани дисциплинарни наказания. 

 
 
III. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
1.  Брой разглеждани дела. 
 
1.1.Общо дела за разглеждане през годината. 

           
 През изминалата 2010 година в Районен съд-Велики Преслав са 
разгледани общо 1676 броя дела - наказателни и граждански, като 
новообразуваните през годината са 1529 броя. От разгледаните 1676 
броя дела, общо свършени през годината са 1501 броя дела,  от тях в 
срок до 3 месеца - 1366 броя или 91%. Със съдебен акт по същество са 
приключили общо 1295 броя дела, а прекратени са 206 броя дела. 
Останалите несвършени дела в края на отчетния период дела са общо 
175 броя. Обжалвани и протестирани пред въззивна или касационна 
инстанция през годината са общо 127 броя дела, по които Районен съд-
Велики Преслав се е произнесъл като първа или въззивна инстанция.  
           Във връзка с изложените  данни, могат да са направят следните 
общи констатации: през 2010 година в Районен съд - Велики Преслав се 
забелязва тенденцията на увеличаване на разглежданите дела, като за 
годината са били на производство общо за разглеждане 1676 броя 
дела, или с 428 повече от 2009г. когато делата са били 1248 дела, както 
и с 673 дела повече от 2009 година, когато са били 1003 дела. 
    Нарастването на броя на делата общо за  разглеждане е 
характерно както за наказателните, така и за гражданските дела, което 
е видно от таблицата по-долу. 

 
 

Година /вид 
дела 

 

Наказателни 
дела 

Граждански 
дела 

Общо дела 

2008 482 521 1003 

2009 626 622 1248 

2010 715 961 1676 

            
 Нарастването на броя на делата за разглеждане в проценти е 
както следва: 26% нарастване сравнено с 2009г. и 41% сравнено с 
2008г. 
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Година Общо дела Нарастване 

2010 1676  

2009 1248 26% 

2008 1003 41% 

 
 
1.2.Несвършени дела. 

 
По отношение на несвършените дела се наблюдава известна 

тенденция към увеличаване на броя им. В края на 2008г. са останали 
несвършени 138 броя дела, в края на 2009г. са били 147 броя. Към 
31.12.2010г. останалите несвършени дела са 175 броя. 
 Като причина за увеличаване на броя на несвършените дела, 
могат да се посочат няколко обективни фактора, които са оказали 
влияние в тяхната съвкупност. Това са увеличаване на общия брой 
дела, намалената численост на реално работили районни съдии за 
последното тримесечие на годината и голямото постъпление на дела в 
края на календарната година. 

 
1.3.Постъпили новообразувани дела през 2010г. 

 
През отчетния период в съда са постъпили общо 1529 броя 

новообразувани дела. От тях 893 броя са граждански дела, в т.ч.: 
граждански дела по общия ред-120 бр., производства по чл.310 от ГПК-
27бр., частни граждански дела-38бр., дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-
640 бр. и дела от и срещу търговци-24бр. 

Новообразуваните наказателни дела са общо 636 броя, в т. ч.: 
наказателни общ характер дела-195 бр., наказателни частен характер 
дела-8 бр., дела по чл.78а от НК-9 бр., частни наказателни дела-
разпити - 70 бр., частни наказателни дела-129 броя и административно-
наказателни дела-225бр. 

 
1.4.Съотношение между несвършените дела  и постъпили през 

периода дела. 
 

Процентното съотношение през 2008г. между висящи и постъпили 
дела е  17.7%. За 2009г. то е 12.4 % и за 2010г. е 11.4 %, което е едно 
намаляване в положителна посока.  
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Процент/година 2008 2009 2010 
 

Между 
несвършили и 
новопостъпили 
дела  

 
17.7% 

 
12.4% 

 

 
11.4% 

 

 
 
 
2.Брой свършени дела през 2010г. 

 
Броят на свършените дела през годината е общо 1501 дела, което 

е с 400 дела по-вече от предходната 2009 година, когато са свършени 
1101 броя. 

От изложените цифри в сравнителната таблица за трите поредни 
години е видно  значителното нарастване на броя на свършените дела, 
което от своя страна е показател за добрата работа на съдиите при 
Районен съд-Велики Преслав. 

 

 
Брой / година 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 

 
Свършени дела 

 
865 

 
1101 

 
1501 

 
 

2.1.Брой приключили в тримесечен срок дела. 
 

По критерии „приключени дела в тримесечен срок” също отчитаме 
трайни показатели. През 2008 година те са били 729 дела, през 2009 
година са 950 броя дела, а през 2010г. са 1366 дела. Вижда се една 
устойчива тенденция на увеличаване на броя на делата приключени от 
съдиите в срок от три месеца. Съпоставката на тези показатели 
очертава запазваща се тенденция за висок процент решени дела в 
тримесечен срок от постъпването им. 

 

 
Брой / година 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 

 
Свършени дела 

в тримесечен 
срок 

 
729 

 
950 

 
1366 
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          2.2.Процент на свършените в тримесечен срок дела 
 

Свършените в тримесечен срок дела през 2007 година са 83 %, 
84% за 2008г.,  86 % за 2009 година и 91% с 2010г.. 

 
 

 
Процент / година 

 
2008 

 
2008 

 
2010 

 

Процент 
свършени дела в 
тримесечен срок 

 
84% 

 
86% 

 
91% 

 
Като фактор за това, освен добрата работата на магистратите, 

може да се отбележат и други обстоятелства като: равномерното 
разпределение на делата между съдиите, наличието на 
автоматизирана деловодна програма за обработка на делата, 
обособяването на граждански и наказателни състави, подобряване на 
материалната база и др. Въведените програмни продукти позволяват 
проследяването на делото от момента на постъпването му в 
регистратурата до архивирането му. Този начин за наблюдаване на 
делото дава възможност за вземане на мерки на етапа, на който има 
забавяне на движението му. 

Постъпващите в съда молби и др.документи, които се образуват в 
дела  се разпределят веднага от административния ръководител по 
съдии-докладчици и в края на годината е видно, че между съдиите има 
приблизително равенство на броя и тежестта на възложените им дела. 
Своевременната обработка на делата и наличието на информационна 
система, която позволява лесно да се следи движението на делата, 
повиши бързината на администрирането им, както и позволи да се 
повиши бързината на произнасяне със съдебен акт като краен резултат.  

 
  
 3.Наказателна част.   
   

3.1.Постъпили новообразувани наказателни дела  през отчетния 
период. 

 
През 2010 година са постъпили новообразувани 636 броя 

наказателни дела, което е показател за увеличаване на броя на 
постъпващите дела. За сравнение през 2009 година са постъпили 549 
дела или с 87 броя по-малко, а за 2008 година те са били 403 броя  
дела.  
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Брой / година 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 

Постъпили дела 
през отчетния 

период 

 
403 

 
549 

 
636 

 
 

  
 
 3.2.Останали несвършени наказателни дела към 01.01.2010г. 

 
В началото на 2010 година са останали несвършени 79 броя  

наказателни дела. В сравнение с предходната 2009 година, когато са 
били 77 броя, т.е. с 2 броя повече, като абсолютни числа.  

 

 
Брой / година 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 

Останали 
несвършени 

дела в началото 
на периода 

 
79 

 
77 

 
79 
 

 
 
 

      3.3.Разбор на наказателните дела по видове и глави от НК . 
      

Структура на наказаната престъпност. 
 

Броят на останалите несвършени наказателни дела  в началото на 
2010 година е  общо 79 броя дела, като от тях: НОХД -36 броя; НЧХД-4 
броя; НАХД-34  броя и ЧНД-5 броя. 
   През  годината в Районен съд-гр.Велики Преслав са постъпили 
новообразувани общо 636 броя наказателни дела, в т.ч.: наказателни 
общ характер дела – 195 броя; наказателни частен характер дела-8 
броя; дела по чл.78а от НК- 9 броя, административно наказателен 
характер дела- 225 броя и частни наказателни дела- 199 броя, в т. ч. 70 
броя частни наказателни дела-разпити.  
  Общият брой на наказателните дела, които са разгледани от 
Районен съд-Велики Преслав през цялата 2010 година е 715 дела, от 
тях НОХД - 235 броя; НЧХД - 11 броя; дела по чл.78а от НК-12 броя; 
АХД-258 броя; ЧНД - 199 броя, в т.ч.:  реабилитации – 3 броя; 
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принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл.89 от НК-5 
броя, дела за определяне на общо наказание-13 броя, ЧНД от 
досъдебното производство - 177 броя, от тях частните наказателни 
дела – разпити - 70 броя и ЧНД по ЗБППМН – 1бр. дело.          
  Данните от годишния статистически отчет за дейността на 
Районен съд-Велики Преслав за цялата 2010 година - постъпили и 
свършени дела по различните видове престъпления по глави от НК, 
броя на постановените осъдителни присъди и осъдени лица, 
наложените видове наказания на осъдените лица, както и влезлите в 
сила присъди през 2010г., очертават специфичната структура на 
престъпността за съдебния район на Районен съд-гр.Велики Преслав. 
Констатациите в тази насока са следните:  
   Разглежданите наказателни дела, образувани за престъпления по 
Гл.II от НК- „Престъпления против личността”  са общо  23 броя-4 
несвършени към 01.01.2010г. и 19 броя новообразувани, като в т.ч. 2 
броя са образувани по чл.129 от НК,  2 броя по чл.152 от НК. От така 
посочените 23 броя дела, общо свършени са 22 дела. Решени по 
същество с присъда са 9 броя, прекратените са 13 броя със 
споразумение.  Свършени до 3 месеца от тях са 16 броя дела. 
Останало несвършено към 31.12.2010г. е 1 дело. По отношение на 
наказаните лица, по цитираните по-горе дела от общ характер, и 
наложените им наказания, то статистиката е следната: общо съдени за 
този вид престъпления от НК са 25 лица, от тях осъдени са 24 броя, а 
едно лице е оправдано. От осъдените 24 лица, 4 лица за изнасилване, 1 
лице за блудство, 2 лица за средна телесна повреда. От посочените 24 
осъдени лица, 1 лице е непълнолетно, 18 са осъдени на лишаване от 
свобода до 3 години, а по отношение на 13 лица е намерил приложение 
чл.66 от НК. 
     През отчетната година в Районен съд-Велики Преслав не са 
образувани дела за трафик на хора, противозаконно лишаване от 
свобода, склоняване към проституция или отвличане на лице от женски 
пол.  
     По Гл.III от НК-„Престъпления против правата на гражданите” са 
образувани 2 броя дела, като едното от тях е приключило със  
споразумение, а второто не е приключило през отчетния период. 
Съдените и осъдени лица, по този текст от НК са 1 брой, като е 
наложеното наказание лишаване от свобода до 3г.  
     Постъпилите за разглеждане дела, образувани за престъпления 
по Гл.IV от НК-”Престъпления против брака, семейството и младежта” 
са общо 5 на брой, по чл.183 от НК, като 2 от тях са останали висящи в 
края на периода. За престъпления по тази глава от НК са осъдени общо 
2 лица с наложени наказания – „пробация” и „глоба”. Едното дело е 
приключило без да е наложено наказание на подсъдимия при условията 
на чл.183, ал.3 от НК 



ГОДИШЕН   ДОКЛАД   НА   РАЙОНЕН   СЪД   –     ВЕЛИКИ   ПРЕСЛАВ   ЗА   2010   ГОДИНА 
 

 10 

     Както и през предходните две години, така и през 2010 г. най-висок 
е броят на постъпилите за разглеждане дела, образувани по Гл.V от НК  
„Престъпления против собствеността”. Разглежданите дела са общо 92 
броя, като в това число са останали 19 несвършени от 2009г. и 73 броя 
новообразувани. От тях: 65 броя от делата са  за престъпление по 
чл.194-197 от НК ; 6 броя за грабеж; 5 броя за присвояване по чл.201-
208 от НК; 2 броя за измама-чл.209-211 от НК. Тук трябва да се 
отбележи големия брой на свършените от тях дела- 69 броя, в т. ч.: 
41бр. за кражба по чл.194-197 от НК, 5 бр. за грабеж, 4 бр. за 
присвояване и 2 бр. за измама-чл.209-211 от НК. От общо свършените 
69  дела, 42 броя са приключили с постановяване на  осъдителни 
присъди, 27 бр. са прекратени, от тях 21 със споразумение. До 3 месеца 
са свършили общо 59 броя дела. Останали несвършени в края на 
годината, от цитираните по-горе дела, са 23 броя.  
   Съдените лица за тези престъпления са общо 76, от тях с 
наложени наказания са 73 лица. Три лица са оправдани. 
Непълнолетните лица, които са съдени по тези текстове от НК са 5 на 
брой. На лишаване от свобода общо са осъдени общо 49 лица, от тях 
24 условно. 6 лица са с наказания „глоба”.  Наложените наказания  
„пробация” са 18 на брой. По тази глава от НК 24 лица са наказани с 
определение за одобряване на  споразумение по реда на чл.381-384 от 
НПК.  
   За престъпления по реда на Гл. VI от НК –„Престъпления против 
стопанството” са разгледани общо 12 броя дела: 4 висящи и 8 броя 
новообразувани, като от тях са приключили с постановяване на присъда 
9 дела, 2 са прекратени със споразумение. От общо свършилите 9 броя 
дела, 5 броя са приключили в срок до 3 месеца, а 1 дело е останало 
несвършено в края на отчетния период. Съдени са 19 броя лица, от 
които 3 са оправдани. Наказани за този род престъпления са 16 лица, 
от които 9 са с наложено наказание „лишаване от свобода до 3 години”, 
5 лица са с наложено наказание „пробация”, а 2 лица са с наказание 
„глоба”. 
    Шест са новообразуваните през годината дела за извършени 
престъпления по реда на Гл.VIII, „Престъпления против дейността на 
държ.органи…”. Пет от делата са приключили през годината. Две от  
делата са приключили с присъда, а три са приключили със сключване 
на споразумение. Осъдени общо по тази глава от НК са 5 лица, от които 
3 на лишаване от свобода, 1 на пробация, 1 на глоба. 3 лица са 
наказани с определение за одобряване на  споразумение по реда на 
чл.381-384 от НПК. 
   По реда на Гл. IХ ”Документни престъпления” са разгледани общо 
6 броя дела, от тях свършени са 6 броя, 2 броя с присъда и 4 броя са 
приключили със споразумение. Останали несвършени в края на 
годината няма. По този текст от закона са съдени 6 лица, от които 3 
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лица с наказания „лишаване от свобода” до 3г. и 3 лица с наказание- 
„пробация”. Четири лица са наказани с определение за одобряване на  
споразумение по реда на чл.381-384 от НПК. 
   За престъпления по Глава Х-„Против реда и общественото 
спокойствие” са образувани и разгледани общо 10 дела, в т. ч. 9 броя по 
чл.325 от НК. От тях до края на годината са приключили всички 10 броя 
дела, с постановяване на присъда 3 броя и със сключване на 
споразумение 7 броя. Наказаните лица за този род престъпления са 
общо 13, като 1 лице е оправдано. Наложените им наказания са 6 
присъди „лишаване от свобода до 3 г.” , от които 5 присъди „лишаване 
от свобода” по реда на чл.66 от НК  и 6 наказания „пробация”. Шест 
лица са наказани с определение за одобряване на  споразумение.  
 Голям дял в общия брой постъпили за разглеждане наказателни 
дела през 2010г. имат делата, образувани по Гл.ХI от НК „Общоопасни 
престъпления”. Статистическите данни тук се следните: от общо дела 
за разглеждане - 79 броя, 9 дела са неприключените към 01.01.2010г. и 
70 броя са новообразувани, в като т.ч.: 59 бр. са образувани по чл.343б 
от НК, от тях 25 броя са бързи производства по чл.356 и сл. от НПК. 
Общо свършени по тази глава от НК са 72 дела, в срок до 3 месеца - 57 
броя. С постановяване на присъда са приключили 19 дела и 53 броя са 
приключили с одобряване на споразумение. Останали несвършени в 
края на 2010г. са 7 дела. За този вид престъпления по Гл.ХI от НК 
„Общоопасни престъпления” Районен съд-Велики Преслав е осъдил 
общо 66 лица, а две лица са били оправдани. Наложените наказания са 
както следва: 38 лица с наказание „лишаване от свобода”, от които 34 
лица с „лишаване от свобода”, с прилагане на чл.66 от НК,  1 лице с 
наказание „глоба” и 27 лица с наложено наказание „пробация”.     
 През отчетната 2010 година в Районен съд-гр.Велики Преслав са 
разглеждани общо 11 броя наказателни дела от частен характер, в т.ч. 
3 висящи от предходната година и 8 новообразувани дела. От тях общо 
свършени са 7 дела, останали несвършени са 4 броя дела. От 
приключилите 7 броя дела, 3 броя са с акт по същество, а 4 са 
прекратени. В срок до 3 месеца се свършили 4  дела.  По отношение на 
наказаните лица - осъдени са 2 лица с наложени наказания „глоба”, а 
едно лице е оправдано.  
     Статистиката по НАХД по чл.78а от НК е следната: постъпили за 
разглеждане  са 9 броя дела и 3 останали за разглеждане от 
предходната година. От тях  свършени са всички 12 дела, в срок до 3 
месеца 11 броя. С акт по същество са приключили 12 дела, прекратени 
са 1 брой. Осъдените лица са 13 с наложено наказание „глоба”. 
Оправдани няма. 
      Общия броя частни наказателни дела за разглеждане е 199 броя, 
в т.ч.:  реабилитации – 3 броя; принудителни медицински мерки по 
Закона за здравето и чл.89 от НК -  5 броя, дела за определяне на общо 
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наказание - 13 броя, ЧНД от досъдебното производство - 177 броя, от 
тях частните наказателни дела – разпити - 70 броя и ЧНД по ЗБППМН – 
1бр. 
       Анализирайки статистиката по частните наказателни дела,  следва 
да се отбележи пониженото постъпление на частните наказателни дела-
разпити през 2010г. - 70 бр., което в сравнение с предходната 2009г., 
когато те са били 155 бр.  
      През 2010г. в Районен съд-Велики Преслав са разгледани общо 
258 броя административни дела, от тях 23 бр. по УБДХ, а останалите са 
образувани по жалби срещу наказателни постановления и по искания, 
по които съдът се произнася с определение и разпореждане. 
Постъпилите за разглеждане  са 225 дела, общо свършени през 
годината са 224 броя. Останали несвършени в края на отчетния период 
са 34 дела. 
      При този вид наказателни дела също се отчита завишаване на 
постъплението, което е с свързано предимно с обжалване на 
наказателни постановления.   
      През 2010г. Районна прокуратура-Велики Преслав е внесла общо 
233 броя актове, в т. ч.обвинителни-131 бр. и  споразумения по чл.381-
384 от НПК-102 броя.  Районен съд-Велики Преслав е постановил общо 
89 броя присъди. Съдените лица са общо 216 на брой, от които 11 лица 
са оправдани.  
    Върнатите от съдия-докладчик наказателни дела на прокуратурата 
за доразследване през годината са общо 6 броя, от тях 3 броя са 
върнати за доразследване в открито съдебно заседание. 
    От постъпилите за разглеждане новообразувани наказателни дела 
през  2010г., 37 броя са бързи производства по Гл. ХХIV от НПК, а 1 бр. 
е незабавно производство по Гл.ХХV от НПК.  52 броя наказателни 
производства са приключили по реда на  Глава ХХVII  от НПК 
„Съкратено съдебно следствие”. 
   През отчетната 2010 година в Районен съд-Велики Преслав не са 
разглеждани дела със  значим обществен интерес. По отношение на 
този вид дела  ежемесечно се изпраща статистическа информация до 
Висш съдебен съвет. 
   Подробният   анализ  на  разгледаните наказателни дела в 
Районен съд  -  Велики  Преслав  през 2010г.,  води до следните 
обобщения:   увеличаване на постъплението на наказателните дела се 
наблюдава най-вече по отношение на наказателния общ характер дела, 
както и по отношение на  административните дела.  
 Свършените дела от магистратите, неминуемо имат ръст на 
увеличение, което е свързано с нарастването на новообразуваните 
дела. Прави впечатление високият процент на приключените дела в 
тримесечен срок, което следствие от желанието за разглеждане и 
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решаване на делата в разумни срокове, независимо от натовареността 
на районните съдии и на съдебните служители.  

 
4.Гражданска част. 
 

 4.1.Останали несвършени граждански  дела към 01.01.2010г. 
 

В началото на 2010 година са останали несвършени от 2009 
година, 68 граждански  дела, в т.ч.: 36 бр. граждански дела по общия 
ред, производства по чл.310 от ГПК-10 броя и 15 брой дела по чл.410 и 
чл.417 от ГПК.   

 

 
Брой / година 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 

Останали 
несвършени 

дела в началото 
на периода 

 
72 

 
61 

 
68 

 
4.2.Постъпили новообразувани граждански дела  през отчетния 

период 
През 2010 година са новообразувани 893 броя граждански дела, в 

т.ч. 17 дела получени по подсъдност. Броят на новопостъпилите дела е 
показателен за увеличаване на постъплението на гражданските дела 
през последните три години, което е видно от таблицата по-долу:  

 

 
Брой / година 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 

Постъпили 
новообразувани 

дела през 
отчетния период 

 
449 

 
561 

 
 

 
893 

 
4.3.Разбор на гражданските дела. 

 
 През отчетната 2010 година са били на разглеждане 961 броя 
граждански дела, в т. ч.:висящи към 01.01.2010г.- 68 брой дела и 
новообразувани 893 броя граждански дела. 
         Съдиите в РС-Велики Преслав са разгледали 156 броя гр. дела по 
общия ред, 37 производства по чл.310 от ГПК, 39 броя ч.гр.дела, 655 
броя  дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 30 дела от и срещу търговци.  
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        Най–голям дял, в броя на разгледаните през годината граждански 
дела, имат делата образувани по чл.410 и чл.417 от ГПК -655 броя, 
което е с 336 бр. повече от  2009 година, когато са били 319 броя. 
       Низходяща тенденция се наблюдава по отношение на исковете по 
Кодекса на труда-16 броя през 2009г. при 9 броя за 2010г. Намаление 
има и при делата от и срещу търговци, които през 2009г. са 35 броя при 
30 броя през 2010г. 
       Увеличение се наблюдава по отношение на постъпилите 
гражданските дела за развод. През 2009г. те са 26 броя, или с 9 броя 
повече в сравнение с 2010 година, когато са отчетени 35 броя. За 
сравнение през 2008г. тези дела са били 45 броя. Делата за издръжка и 
изменение на издръжка се увеличават през 2010г., когато отчитаме 29 
броя, в сравнение с 2008г. и 2009г. по 17 броя. По Закона за защита 
срещу домашно насилие  са образувани 9 дела през 2010г., при 4 дела 
през 2009г. и 2008г.  Образуваните граждански дела за делба през 
годината бележат значителен ръст, като на разглеждане през 2010г. са 
били 20 дела, при 11 броя през 2009г. 
        От  разгледаните 961 граждански дела, общо свършени през 
отчетната 2010 година са  865 броя, от тях със съдебен акт по същество 
са приключили общо 798 броя дела, като прекратените са общо 67 
броя. От тях 7 броя дела са прекратени по спогодба, а 60 бр. по други 
причини. Свършените до 3 месеца граждански дела са 820 броя или 
95% от общо свършените дела през годината, което е показател за 
добрата работа на  съдиите по граждански дела. 
        Останали несвършени граждански дела в края на година са 96 
броя, в т.ч.: искове по СК – 26 бр. дела, 12 дела по вещни искове, 15 
дела по облигационни искове, в т.ч. 12  дела от и срещу търговци, 3 
дела по чл.410 и 417 от ГПК, 14 дела за делби и 20 други граждански 
дела.  
        Обжалваните граждански дела през годината са общо 42 броя. 
        През годината има 254 броя насрочвания на дела в открито 
съдебно заседание и 120 отлагания на граждански дела в открито 
заседание. 
      Като обобщение на направения разбор на гражданските дела, 
разгледани през отчетната 2010г. в Районен съд-Велики Преслав, може 
да се каже, че както и при наказателните дела, така и тук се отчита 
увеличаване на постъплението на  делата в сравнение със същия 
период на предходната 2009г. Увеличил се е и броят на свършените 
дела в сравнение с 2008г.-460 бр., на  554 през 2009г., и 865 броя дела 
през 2010г.  
 Тенденцията на увеличаване броя на делата за разглеждане по 
отношение на гражданските дела е свързана с нарастването на броя на 
делата по чл.410 и чл.417 от ГПК. В тази насока се наблюдава 
запазване на броя на делата, които се разглеждат по общия ред. 
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Увеличеният брой дела, води до нарастване на свършените дела от 
съдиите при Районен съд-Велики Преслав,  както и до увеличаване на 
натоварването.  
      
 5. Обобщение. Статистически данни по показател тримесечен 
срок. 
 Позовавайки се на показателите- брой дела за разглеждане и брой 
на свършените дела в тримесечен срок, видно от изложените по-долу 
сравнителни статистическите данни с предходните  две отчетни години, 
както по отношение на гражданските, така и за наказателните дела 
може да се твърди, че през 2010г. са постигнати много добри резултати 
в съдопроизводството в Районен съд-Велики Преслав.  
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    6. Брой обжалвани и протестирани дела. Резултати от въззивната 
и касационна проверка. 

 
6.1.Обжалвани и протестирани наказателни дела. 
 
От свършените  наказателни дела през 2010г. са обжалвани или 

протестирани общо 85 броя актове по наказателни дела, в т. ч: по 
НОХД- 30 бр.; ЧНД - 13бр. и АНД - 42 броя. През 2010 г. са се върнали с 
резултат 80 броя актове. От въззивната  и касационна инстанция са 
проверени общо 64 броя присъди и решения, като от тях 47 броя са 
потвърдени; 7 броя са изменени; 3 броя са отменени и са върнати за 
ново разглеждане и 6 броя са отменени изцяло. От проверените 16 
определения, 12 броя са потвърдени, 1 бр. е изменено, 2 броя са 
отменени и върнати за ново разглеждане и 1 бр. е изцяло отменено.  

 
6.2.Обжалвани граждански дела. 
 
Обжалваните актове по граждански дела през 2010г. са общо 42 
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броя. През годината са се върнали с резултат 51 броя, в т. ч: решения – 
17 бр. и определения /разпореждания/ – 34 бр. От посочените 17 бр. 
решения, 9 са потвърдени, 2 бр. са потвърдени в една част и изменени 
в друга част, а 6 бр. решения са изцяло отменени. От 34 бр. проверени 
определения, 10 бр. са потвърдени, 13 бр. са отменени, а 11 бр. са 
потвърдени в една част и изменени в друга част.  

 
6.3. Обобщение. 

  
 Като обобщение, следва да се отбележи, че процентът на 
отменените, спрямо обжалваните актове бележи увеличение в 
сравнение с предходните години, като през 2008г. от 80 обжалвани акта 
са отменени 14, през 2009г. от 100 акта са отменени 11, а през 2010г. от 
131 обжалвани акта са отменени 29. Прави впечатление значително 
увеличеният брой отменени определения и разпореждания, които не са 
краен акт на съда. Само като  пример може да се отбележи, че 9 бр. от 
тях са еднотипни като произнасяне. Причините за посоченото по-горе са 
както обективни, така и субективни и следва да бъдат предмет на по-
задълбочен анализ.    
 
  
 7.Анализ на натовареността  съдиите при РС-Велики  Преслав. 
     
 Всички постъпващи за разглеждане дела в Районен съд - 
гр.Велики Преслав се разпределят между съдиите по принципа на 
случайния избор. За целта се използва софтуерният продукт за 
случайно разпределение на делата, предоставен от Висш съдебен 
съвет. Изключение се прави в минимален брой случаи по разпореждане 
и със заповед на Председателя на съда.   
     Обособени са  IV-ри съдебни състава: два с преимуществено 
разглеждане на граждански дела и два с преимуществено разглеждане 
на наказателни дела, с което се цели оптимизиране работата на 
съдиите. 
      През 2010г. няма промяна в щатната численост на съдиите при 
Районен съд-Велики Преслав- 4  щатни бройки за съдии, в т. ч: -1 
административен ръководител-председател на съда и 3–ма районни 
съдии. През изминалата година няма незаети щатни бройки за 
магистрати. 
       Натовареността на съдиите по щат през 2010г. е 34.92 към делата 
за разглеждане и 31.27 към свършените дела. Натовареността на 
гражданските съдии по щат, на база общо дела за разглеждане е 40.04, 
а на база всичко свършени дела - 36.04.  По отношение на съдиите, 
разглеждащи наказателни дела, данните за натовареността им по щат 
се следните: на база общо постъпили дела за разглеждане - 29.79, на 
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база всичко свършени дела - 26.50. При отработени 33.24 човекомесеца 
от магистратите общата действителна натовареност възлиза на 50.42 
към делата за разглеждане и 45.16 към общо свършените дела. 
     Тук трябва да се подчертае факта, че от месец септември 2010г. 
производството по наказателните и гражданските дела в Районен съд - 
Велики Преслав се осъществява реално от трима съдии, поради 
ползването на отпуск по майчинство от един от съдиите при ВПРС. 
    Средно месечно постъпление на един районен съдия при пълно 
зает щат, на база 12 месеца за 2010г., е  32 броя новообразувани дела, 
при 24 броя за 2009г. 
     Средномесечно свършени дела на база 12 месеца за 2010г. е по 
31.3 броя дела на 1 съдия при пълен щат, при 22.5 броя дела за 
предходната 2009г.   
      По отношение на срочността на приключване на делата от 
съдиите,  в тримесечния срок от постъпването им, то следва да се 
отбележат достигнатите много добри резултати, по този показател за 
оценяване работата на съдиите, а именно: 91% от свършените дела 
през 2010г. са приключили в срок до три месеца, при 86% от 
свършените дела през 2009 година и при 84% за 2008г.  
    Наблюдава се и повишаване на данните за натовареността на 
магистратите, както към постъпилите дела за разглеждане, така и към 
приключилите дела, видно от данните в таблицата по-долу. 
 

Сравнителна таблица за действителната натовареност на съдиите: 
     

Годи 
на 

Брой 
дела 

за раз 
глеж 
дане 

Брой 
свър 
шени 
дела 

Брой 
съдии  

по 
ЩАТ 

Брой 
съдии - 
ЗАЕТА 
числе 
ност 

Отрабо
тени 

човеко 
месеци 

Действителна 
натовареност 

Към 
делата 

за 
разглеж

дане 

Към 
свършени
те дела 

2008 1003 865 3 3 30 33.43 28.83 

2009 1248 1101 4 4 39 32.00 28.23 

2010 1676 1501 4 4 33.24 50.42 45.16 

 
 
  
 
 8.Анализ на дейността  на  съдиите при РС-Велики  Преслав. 
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 Председателят на Районен съд – гр. В.Преслав М.  М.  е разгледал 
през 2010г. общо 539 броя дела, което с 202 броя по-вече от 
предходната 2009г. От тях останали несвършени в началото на 
годината са 34 дела и новообразувани 505 дела. 
            Постъпили новообразувани наказателни дела на доклад на 
съдия М.  са 263 наказателни дела, в т.ч.: 95 наказателни дела от общ 
характер; 3 дела от частен характер; 5 дела по чл.78 а от НК; 82 частни 
наказателни дела и 78 административно-наказателни дела.  
           На производство на съдия М.  са постъпили и  242 граждански 
дела-28 дела по общия исков ред, 13 частни граждански дела и 178 
дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  
          От общо постъпилите за разглеждане 505 дела, съдия М.  е 
приключил 479 броя, в т.ч.: 264 наказателни и 215 граждански дела, а в 
срок до три месеца общо 222 наказателни  и 209 граждански дела. С акт 
по същество се е произнесъл по общо 192 наказателни и 203 
граждански дела, а е прекратил общо 84 дела - 72 наказателни и 12 
граждански. Останали несвършени в края на 2010г. дела са общо 
60дела -  32 наказателни и  28  граждански дела. 
           През годината са се върнали общо 34 броя актове, обжалвани 
или протестирани постановени от М.М.  по наказателни и граждански 
дела. Резултатите от въззивната или касационната проверка са 
следните: от върнатите с резултат 33 броя актове по наказателни дела, 
28 са присъди или решения и 5 бр. определения. От тях 22 бр. актове са 
потвърдени, 4 бр. са изменени и останалите са отменени.  
           От постановените съдебни актове, по граждански дела на съдия 
М. , е обжалван 1 акт, който е изцяло потвърден от въззивната 
инстанция.  
            Съдията при ВПРС, Д. Д. П., разглежда преимуществено 
наказателни дела. Към 01.01.2010г. съдия П. е имала 46 несвършени 
наказателни дела. През годината на доклад на П. са постъпили 240 
броя новообразувани наказателни и 75 новообразувани граждански 
дела, или общо е разгледала 306 наказателни и 75 броя граждански 
дела.  
           От цитираните по-горе дела,  свършени  до края на отчетния 
период са общо 239 наказателни  дела и 73 граждански дела.  
            В срок до 3 месеца съдия П. приключила 187 наказателни и 70 
граждански дела. С акт по същество се е произнесла по 186 
наказателни и 70 граждански дела, прекратила е 53 наказателни и 3 
граждански дела. 
            В края на годината останалите несвършени дела на съдия Д.П. 
са общо 49 броя дела, в т.ч.: 47 наказателни и 2 граждански дела. 
           Обжалваните и протестирани съдебни актове, по които се е 
произнесла съдия П., и които са се върнали през 2010г. с резултат са 
общо 46 на брой- 39 по наказателни и 7 броя по граждански дела. От 
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общо обжалваните 39 акта по наказателни дела, които са върнати от 
въззивна или касационна инстанция с резултат,  са потвърдени 25 
присъди или решения и 6 определения. 4 присъди/решения са  
изменени, а 4 бр. присъди или решения са отменени. Обжалвани са 6 
бр. решения и 1 определение на Д.П., постановено  по граждански дела, 
като от тях 2 са потвърдени, а 5 са отменени.  
           На доклад на съдия С. М. са преимуществено граждански дела. 
Останалите несвършени дела в началото на 2010 година  са общо 66 
броя граждански дела. През отчетната 2010 година на съдия М.са му 
били разпределени на производство общо 486 новообразувани дела, от 
който 419  граждански и 67 наказателни , или общо през годината  са 
били на производство 523 дела. 
            От общо 523 дела, които са разглеждани през годината от съдия 
М.,  е приключил 457 дела, в т. ч. 390 граждански дела и 67 наказателни 
дела. В срок до 3 месеца са свършени общо 432 дела, от които 365 
граждански дела и 67 наказателни дела. Със съдебен акт по същество 
се е произнесъл по 359 граждански и 56 наказателни дела, а е 
прекратил 31 граждански и 11 наказателни дела.   
             Обжалвани и протестирани актове на съдия М., които са се 
върнали с резултат през 2010г са общо 26 съдебни актове, от които 20 
по граждански и 6 по наказателни дела. Резултатите от въззивната 
проверка са следните: потвърдени  са 7 броя решения, 3 броя 
определения по граждански дела и 2 присъди или решения и 2 бр. 
определения по наказателни дела. Изцяло отменени са 1 бр. решение и 
2 бр. определения по граждански дела, както и 1 бр. определение по 
наказателно дело. Потвърдени са и 2 бр. определения по наказателни 
дела. 
 Съдия Т. Й.  – М. разглежда преимуществено граждански дела. 
През отчетната 2010г. е разгледала общо новопостъпили 223 броя 
дела, в т. ч.: 157 граждански и 66 наказателни дела. Останали от 2009г. 
са били 30 бр. граждански дела. В срок до 3 месеца е приключила общо 
176 граждански и 66 наказателни дела. С акт по същество са решени 
166 граждански и 63  наказателни дела, а прекратените са 21 
граждански и 3 наказателни дела. 
 Обжалвани и протестирани актове на съдия М., които са се 
върнали с резултат през 2010г са общо 26 съдебни актове, от които 23 
по граждански и 3 по наказателни дела. Резултатите от въззивната 
проверка са следните: потвърдени  са 1 броя решения, 5 броя 
определения по граждански дела и 2 бр. определения по наказателни 
дела. Изцяло отменени са 11 бр. определения по граждански дела, 
както и 1 бр. определение по наказателно дело. Потвърдени са и 2 бр. 
определения по наказателни дела. 
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 Изложените по-горе данни за работата на съдиите в  РС-Велики 
Преслав са показателни за професионализма и задълбочената им 
подготовка за съдебните заседания. 

Доказателство за стремежа на съдиите при ВПРС към повишаване 
на тяхното професионално равнище са взетите участия в обучения и 
семинари през годината, организирани от НИП и Окръжен съд – 
гр.Шумен.  
 Направеният анализ, изведените констатации и оценки по-горе, 
обхващат в цялост дейността на Районен съд-Велики Преслав за 
отчетната 2010 година и работата на всеки от съдиите, като се базират  
на данните и показателите от унифицираните статистически отчети за 
цялата 2010г., предоставени на Висш съдебен съвет, Министерство на 
правосъдието и Инспекторатите към ВСС и министъра правосъдието. 
  
 
 9.Извършени планови проверки и ревизии по отношение работата 
на съдиите и дейността на Районен съд-Велики Преслав през 2010г. 
 
      През месец ноември  2010г. бе извършена  проверка от страна на 
Окръжен съд-гр.Шумен, по отношение на гражданските и наказателните 
дела, съдебно-изпълнителна служба и на съдията по вписванията при 
ВПРС.Обхватът на проверката бе за периода от 01.11.2009г.-
01.11.2010г. 
     Не се констатираха съществени или системни нарушения по 
отношение на работа на съдебните служители в деловодството на съда 
и при текущото разглеждане и решаване на делата от съдиите.  
 
 IV. ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. СЪДИЯ ПО 
ВПИСВАНИЯТА. 

 
През отчетната 2010г. в Съдебно-изпълнителна служба при 

Районен съд-Велики Преслав са образувани 421 броя изпълнителни 
дела. Най-висок ръст на постъпление имат изпълнителните дела, 
образувани в полза на юридически лица и търговци - общо 371 броя, в 
полза на граждани – 39 броя, в полза на държавата-9 дела. Общо 198 
изпълнителни дела са свършили през 2010г., в т.ч.: чрез реализиране 
на вземане - 139 дела, прекратени по други причини - 2 дела. 9 
изпълнителни дела са изпратени на друг съдебен изпълнител. 

Производството по изпълнителни дела в  съдебно-изпълнителна 
служба при РС-В.Преслав се осъществява от един съдебен служител-
секретаря на службата.  

Събраните суми  до края на отчетната година от държавните 
съдебни изпълнители   възлизат общо на  167 196 лева.  
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   В Районен съд - гр. Велики Преслав работи един съдия по 
вписванията- Р.Х.. 
           В резултат на встъпването в правомощия на нотариуса с район 
на действие Районен съд-Велики Преслав се наблюдава известно 
облекчение в работата на съдията по вписванията.  
          За сведение през изминалата 2010 година съдията по 
вписванията Х. е извършила общо 2732 вписвания, в т.ч.: продажби – 
766 бр.; аренди - 754 бр.; ипотеки - 61бр., дарения - 106 бр., други 
вписвания - 1045 бр. Издадени са общо 5760 справки и удостоверения. 
 
 
 

V. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
 
През годината бяха извършени вътрешни промени в 

администрацията на съда, които бяха продиктувани от продължителен 
отпуск на административния секретар. За целта бяха възложени 
допълнителни функции на гл.счетоводител, касиера и един от 
съдебните секретари.  Тези вътрешни размествания на съдебни 
служители и съвместяване на функции целят единствено подобряване 
работата на съдебната администрация. 

При осъществяването на своята дейност съдебните служители от 
администрацията на Районен съд-Велики Преслав се ръководят от 
разпоредбите на Закона за съдебната власт, Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните, 
военните и апелативните съдилища, Правилника за вътрешния трудов 
ред в Районен съд-гр.Велики Преслав, Етичния кодекс на служителите 
в съдебната администрация, утвърдените от председателя на съда 
Вътрешни правила и заповеди, свързани с работата на 
администрацията. 
 Общата и специализираната администрация в Районен съд-
гр.Велики Преслав се ръководи и контролира от административният 
секретар на съда. Същият изпълнява задължения, свързани с 
документооборота и административното обслужване на съда, 
подпомага председателя на съда при изготвянето на предложения и 
искания да ВСС и МП за отпускане на финансови средства по бюджета 
на съда и за увеличаване  щата му с  бройки за съдебни 
служители.Изготвя статистическите отчети, справки и др. за дейността 
на ВПРС, предназначени за ВСС и МП. 

Важна роля в подпомагането на председателя на ВПРС при 
управлението на финансовите средства и стопанисването на съдебната 
сграда има Служба „Финансова дейност и снабдяване” . Същата 
включва главния счетоводител и старши специалист-счетоводителя, той 
и касиер. Съдебните служители подпомагат председателя на съда за 
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правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и 
опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности; 
осъществяват финансово-счетоводното обслужване на съда в 
съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни 
актове; разработват проект за годишния бюджет на съда; изпълняват, 
приключват и отчитат бюджетните сметки на съда; извършват 
плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на 
съдиите, служителите и съдебните заседатели;вещи лица и свидетели 
по дела; събират и отчитат държавните такси; водят на отчет всички 
фондове, както и движимото и недвижимото имущество на съда; 
осъществяват материално-техническото снабдяване на съда с 
инвентар, организационна техника, консумативни материали и 
обзавеждане, подпомагат председателя на съда при управлението на 
съдебното имущество възложено на съда и управлението на 
помещенията на съда. 
         През месец март 2010г. в Районен съд-Велики Преслав беше 
извършен вътрешен одит от одитори при звено „Вътрешен одит” към 
Висш съдебен съвет.  Обхвата на проверката беше от 01.01.2009г. до 
31.12.2009г. 
     Резултатите от нея, както и дадените препоръки, относно 
организацията на работата в съда, бяха изложени  в акта от проверката, 
а именно много добра оценка за създадена организация на работата в 
съда от административния ръководител, както и за работата на 
административния секретар, на главния счетоводител и на старши 
специалист-счетоводителя, той и касиер.  
  Служба ”Съдебно деловодство” включва 4 съдебни деловодители-
2-ма по граждански дела и 2-ма деловодители по наказателни дела. 
Единият от съдебните деловодители, обработващ наказателните дела, 
изпълнява и функциите на архивар. Съгласно изготвен график 
съдебните деловодители изпълняват и функциите на деловодител-
регистратура, поради липсва на такъв щат в съда. През отчетната 2010 
година в деловодството на Районен съд-гр.Велики Преслав са приети и 
регистрирани 7316 документа. 
         През изминалата 2010г. съдебните секретар-протоколисти в съда 
са три на брой. 
    Всички постъпили за разглеждане дела са обработени от 
служителите в деловодството и от съдебните секретари, съобразно 
изискванията на Глава девета от ПАРОАВАС. Делата са въведени и се 
обработват чрез софтуерния продукт на „Информационно обслужване”-
„САС-Съдебно деловодство”.   
   Всички дела се подреждат и съхраняват в деловодството на съда, 
съгласно разпоредбите на Глава дванадесета от ПАРОАВАС. 
    Съгласно издадени заповеди на председателя на съда се 
извършва  ежемесечна проверка на наличността на делата в съдебното 
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деловодство и тяхното насрочване в законовите срокове,  начина на 
водене на книгата за изпълнение на влезли в сила присъди и 
определения. 
           Администрирането на несвършените дела, дела с обжалвани 
актове и такива с влезли в сила актове, се осъществява от съдебните 
деловодители и секретар-протоколистите при спазване разпоредбите 
на  ПАРОАВАС. Наред с това се извършва и проверка на точното 
въвеждане и отразяване на информацията в деловодните книги, 
регистри и в деловодната програма от страна на деловодителите и 
съдебните секретари. 
   Постъпилите в съда веществени доказателства се съхраняват 
съгласно ПАРОАВАС. През годината са извършени  ревизии на начина 
на съхраняване и наличността на веществените доказателства, описани 
в книгата за веществените доказателства на съда за 2009г.  

Събирането, обобщаването и изготвянето на  всички 
статистически справки и отчети, изисквани от съдилищата, съгласно 
ЗСВ, за предоставяне на Висш съдебен съвет, Инспектората  към ВСС, 
Министъра на правосъдието, Инспектората на Министъра на 
правосъдието, се осъществява от административния секретар и 
деловодителите-гражданско, наказателно деловодство и секретаря на 
съдебно-изпълнителна служба при РС-Велики Преслав. През отчетната 
година са изготвени годишен отчет за дейността на съда през 2009г. и 
шестмесечен отчет за дейността на Районен съд-Велики Преслав; 
изготвени са ежемесечни справки за постъпили дела с обществен 
интерес, във връзка с писмо № 91-00-082/13.10.2008г. на ВСС и 
съгласно приетите Мерки за организацията на работата в съдилищата и  
прокуратурата по делата от особен обществен интерес и др. 

Дейността на Бюрото за съдимост при Районен съд-гр.Велики 
Преслав се осъществява от 1 съдебен деловодител. Организацията на 
дейността на Бюрото за съдимост се основава на Наредба №8 за 
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, 
издадена от Министъра на правосъдието.За периода от месец януари 
2010г. до месец декември 2010г.са издадени 1442 броя свидетелства за 
съдимост и 2010 броя справки за съдимост. Председателят на съда и 
административният секретар осъществяват непосредствен контрол 
върху дейността на Бюрото за съдимост и работата на деловодителя.  
   Връчването на призовки и съдебни книжа се осъществява от един 
призовкар при Районен съд - гр.Велики Преслав. Същият съвместява и 
функциите на работник по поддръжката, както и замества огняря на 
съда, в случаите на отсъствие. По извършена справка в Книгите за 
получени и върнати призовки и съдебни книжа за 2009 година на съда, 
през отчетния период призовкарят е връчил общо 2425 броя призовки, 
съобщения и др.съдебни книжа, в т. ч :823 броя  получени от други 
съдилища и 1602 броя издадени от РС-Велики Преслав. 
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          За постигане на по-висока ефективност в работата на съдебната 
администрация на ВПРС, през отчетната 2010 година бяха въведени 
редица нови и актуализирани вътрешни правила и политики, свързани 
пряко с работата на съдебните служители,  като например: Правила за 
организацията на работата за приложение на ЗДОИ;  Вътрешни 
правила за организацията и управлението на човешките ресурси и 
съдебната администрация при ВПРС;  Стратегически план на РС-
Велики Преслав за 2010-2012г.;  актуализиран Правилник за вътрешния 
трудов ред; Медийна стратегия на съда; Правила за атестиране и 
повишаване в ранг на съдебните служители; Правила за приемана и 
отчитане на сигнали и жалби от граждани и юридически лица, свързани 
с административната дейност на съда; Процедура за докладване на 
нарушения на   етичния кодекс на съдебните служители и 
предприемане на последващи действия; Стандарти за обслужване на  
граждани; Процедура  за спазване на работното време и контрол в тази 
връзка; Вътрешни правила за реда и начина на събиране на 
държавните такси в съда и осъществяване на контрола в тази връзка; 
Вътрешни правила за използването на информацията и компютърното 
оборудване във ВПРС; Стратегия  за управление на риска и  системите 
за финансово управление и контрол; Вътрешни правила за 
документооборота; Обучителен плана за съдебни служители-2010г.  и 
мн.др. 
      През годината няма постъпили сигнали или жалби, от страна на 
граждани или адвокати, по отношение работата на служителите от 
администрацията. 
      Въпреки трудностите и проблемите, които възникват, поради 
недостига на съдебни служители в администрацията на съда и 
натовареността на работещите в нея служители, същите имат стремежа 
за усъвършенстване на професионалната си умения и квалификация, 
което е видно от участията им в организираните от НИП-гр.София 
обучения в които взеха участие съдебните деловодители и съдебните 
секретари.  
 
  
 
 
 VI.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 
 Съдебната палата на Районен съд-Велики Преслав, която се 
състои от 4 етажа, напълно отговаря на нуждите от обезпеченост на 
магистратите и съдебната администрация с работни помещения и 
кабинети. Един от етажите е предоставен за нуждите на Районна 
прокуратура-Велики Преслав. В новопостроената пристройка-
разширение на палата са предоставени отделни помещения на Служба 
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по вписванията-Велики Преслав  и за служителите на ОЗ „Охрана”-
гр.Шумен.   
 Във връзка с въведената в експлоатация през 2008г. пристройка-
разширение на съдебната палата и приключилият ремонт на стара част 
на палата през 2009г., остава нуждата от  осъществяване на  големи 
промени във вътрешните пространства, като например служите, 
работещи с граждани да се концентрират в близост до входа на 
съдебната палата. Целта е обслужване на едно гише, подобряване на 
административните процедури и повишаване ефективността на 
работата на администрацията, създаването на Информационен център 
и др. 
       В резултат на последиците от ограничения бюджет за 2010г. 
останаха неосъществени плануваните ремонтни работи, с цел 
обособяването на зони за сигурност в съдебната палата-обособяване 
на „Зона за сигурност с ограничен достъп за задържани и принудително 
доведени лица”, чрез реконструкция и ремонт на помещения за 
изолация и престой на задържани и принудително доведени лица 
коридор за  конвоиране на лицата от помещенията за временен престой 
и изолация до съдебните зали за наказателни дела, съгласно 
разпоредбите на Наредба №4/2008г.; обособяване на помещение за 
служителите на ОЗ”Охрана”, осъществяващи физическата и 
техническата охрана на Съдебна палата-Велики Преслав. 
          Необходими са финансови средства за доизграждане на достъпна 
архитектурна среда за хора с увреждания в Съдебна палата-Велики 
Преслав, както и за обособяването на Информационен център, с цел 
обслужване на граждани  на едно гише. 
  По отношение на техническото оборудване на Районен съд - гр. 
Велики Преслав може да се твърди, че то е на едно сравнително добро 
ниво, но въпреки това има какво още да се желае в тази насока. 
           През годината бяха закупени нови компютърни конфигурации и 
мултифункционални устройства, необходими за работния процес на 
магистратите и съдебната администрация. В сградата работи локална 
мрежа, свързваща сървърите и компютрите на съда. 
   В заключение: може да се отбележи, че през изминалата година 
бяха постигнати сериозни резултати, по отношение на подобряване 
ефективността и бързината при правораздаването в Районен съд-
Велики Преслав, както и в неговото  административното управление, 
чрез въвеждане на нови вътрешни политики и стратегии. 
          При осъществяването на своята дейност през 2010 година 
съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдията по вписванията и 
съдебните служители при Районен съд-Велики Преслав се ръководиха 
от принципите на  законност, отговорност, ефективност, прозрачност и  
високата  професионална етика. 
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 Административен ръководител-председател 
  на Районен съд -  гр.Велики Преслав 
 
           
                /М.  М. / 
 
 
 
01.02. 2011г.                                     
гр.Велики Преслав     
 
 
 
 


