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I. УВОД 

  
Годишният доклад на Районен съд - Велики  Преслав за 2014 година 

обхваща дейността на съда в цялост за 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 отчетни години. Всички 
посочени данни в доклада са към 01.01.2015г. 

 
 
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 - Велики 
Преслав от 16.07.2007г. е Мирослав Марков.  

  Районните съдии са Теодора  Йорданова-Момова, Стоян  Момов и 
Дияна  Петрова. Държавните съдебни изпълнители са Красимир Кашчиев 
/до 01.05.2014г./ и Росица Кирилова. В Районен съд - Велики Преслав 

работи един съдия по вписванията-Румяна  Христова. 
През 2014 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. 

 В края на 2014 година в Районен съд-Велики Преслав има една 
незаета щатна бройка за държавен съдебен изпълнител.  

 
2. Съдебната администрация. 
 

  Съдебната администрация на Районен съд-Велики Преслав се 
състои от съдебни служители от общата и специализираната 

администрация. 
            През 2014 година няма промени в щатната численост и на 
съдебната администрация на Районен съд-Велики Преслав, която се състои 

по щат от шестнадесет служители. В началото на 2015 година няма 
незаети щатни бройки за съдебни служители.  

    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 
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книжа. Служба „Съдебно деловодство” включва 4 съдебни деловодители: 
2-ма по граждански дела и 2-ма деловодители по наказателни дела. Един 
от съдебните деловодители, обработващ наказателните дела, изпълнява и 

функциите на архивар. Също един от съдебните деловодители, 
обработващ граждански дела изпълнява и функциите на деловодител-

регистратура, поради липса на такъв щат в съда. През 2014г. не са 
извършвани промени в организацията на работа на съдебната 
администрация в съда. 

     
III. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

1.  Брой разглеждани дела. 
1.1.Общо дела за разглеждане през годината. 

           
 През изминалата 2014 година в Районен съд-Велики Преслав са 
разгледани общо 1194 броя дела - наказателни и граждански, като 

новообразуваните през годината са 1030 броя. От разгледаните 1194 броя 
дела, общо свършени през годината са 1201 броя дела,  от тях в срок до 3 

месеца - 937 броя или 86%. Със съдебен акт по същество са приключили 
общо 874 броя дела, а прекратени са 218 броя дела. Останалите 
несвършени дела в края на отчетния период дела са общо 102 броя. 

Обжалвани и протестирани пред въззивна или касационна инстанция през 
годината са общо 137 броя дела /за сравнение 112 броя през 2013г./, по 

които Районен съд-Велики Преслав се е произнесъл като първа или 
контролна инстанция.  
 Във връзка с изложените  данни, могат да са направят следните 

общи констатации: през 2014 година в Районен съд - Велики Преслав 
продължава тенденцията на намаляване на разглежданите дела, като 

абсолютен брой. През годината тези дела са били със 173 броя по-малко 
от 2013г. Това е трайна тенденция на намаляване на делата като брой 
дела за разглеждане, след 2010г., което се дължи в най-голяма степен на 

трайното намаляване на новопостъпилите дела. Тенденцията на 
увеличаване на административно-наказателните дела, образувани по 

жалби срещу наказателни постановления е обърната обратно и бележи 
значителен спад като абсолютен брой дела в сравнение с предходната 
отчетна година. 

    Посоченото е отразено в таблицата по-долу, която е изготвена на 
база дела за разглеждане: 

Година /вид дела 
 

Наказателни дела Граждански дела Общо дела 

2010 715 961 1676 

2011 609 986 1595 

2012 587 839 1426 

2013 595 772 1367 

2014 497 697 1194 

            

 Намаляването на броя на делата за разглеждане в проценти е както 
следва:  

Година Общо дела Намаляване 

2014 1194 13% 

2013 1367 4 % 

2012 1426 11 % 

2011 1595 5 % 

2010 1676  
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1.2.Несвършени дела. 

 

По отношение на несвършените дела се наблюдава тенденция към 
намаляване на броя им. В края на 2011г. са били 169 броя, в края на 

2012г. – 204 броя, в края на 2013г. - 166 броя. Към 31.12. 2014 година 
останалите общо несвършени дела са 102 броя. 
 Това намаляване се дължи на продължилата трайна тенденция за 

намаляване на новообразуваните дела, на въведената нова организация 
на разглеждане на съдебните дела от 01.12.2013г., а също така и на 

предприетите административни и дисциплиниращи мерки по ЗСВ, по 
отношение на част от районните съдии.  Независимо от намаляване на 
броя на несвършените дела, има още резерви в тази насока, с оглед броя 

и вида на новообразуваните дела и необходимостта от старание за 
приключване на производствата в разумни срокове. 

 
1.3.Постъпили новообразувани дела през 2014 година 

 

През отчетния период в съда са постъпили общо 1030 /1163 за 
2013г./ броя новообразувани дела. От тях 587 /627-2013г./ броя са 

граждански дела, в т.ч.: граждански дела по общия ред-141 /148-
2013г./бр., производства по чл.310 от ГПК-11/34-2013г./бр., частни 
граждански дела-43/44-2013г/бр., дела по чл.410 и чл.417 от ГПК-275 

/313-2013г./бр. и дела от и срещу търговци-14/15-2013г./бр. 
Новообразуваните наказателни дела са общо 443 броя /при 536 

броя, през 2013г./ в т. ч.: наказателни общ характер дела-163/189-2013г./ 
бр., наказателни частен характер дела-5бр. /5бр.-2013г./, дела по чл.78а 

от НК-8бр. /22 бр.-2013г./, частни наказателни дела-разпити – 22 бр./12 
бр.-2013г./, частни наказателни дела - 162 /177-2013г./ броя и 
административно-наказателни дела-83бр. /131бр., през 2013г./ 

 

Година /вид дела 

 
Наказателни дела Граждански дела Общо дела 

2012 530 727 1257 

2013 536 627 1163 

2014 443 587 1030 

            

 1.4.Съотношение между несвършените дела  и постъпили през 
периода дела е както следва 

 
Процентното съотношение през 2010г. между висящи и постъпили 

дела е отразен в таблицата по-долу, като е видно положителната 

тенденция на намаляване на висящите дела. 
   

 

Година  

2014   9.9 % 

2013 14.3 % 

2012 16.2 % 

2011 11.3 % 

2010 11.4 %. 

 
 



ГОДИШЕН   ДОКЛАД   НА   РАЙОНЕН   СЪД –  ВЕЛИКИ   ПРЕСЛАВ   ЗА   2014   ГОДИНА 

 

Страница 4 от 15 

 

2.Брой свършени дела през 2014 година 
 

Броят на свършените дела през годината е общо 1092 дела, което е 

с 109 дела по-малко от предходната 2013 година. Таблицата по-долу 
показва тенденциите през годините. 

 

 

Брой / година 

 

2010 

 

2011 

 

2012 
 

 

2013 

 

2014 

 
Постъпили дела 

Свършени дела 
Разгледани дела 

 

 
1529 

1501 
1676 

 
1420 

1426 
1595 

 
1257 

1222 
1426 

  
1163 

1201 
1367 

 
1030 

1092 
1194 

 
2.1.Брой приключили в тримесечен срок дела. 

 
По критерии „приключени дела в тримесечен срок” също се отчитат 

трайни показатели. През 2011г. - 1293 броя, а през 2012г. са 1083 бр. 
дела, през 2013г. – 1026 бр., а през 2014г. са 937 броя. Тенденцията на 
намаляване на броя на делата приключени от съдиите в срок от три 

месеца продължава, но както беше посочено по-горе тук има сериозни 
резерви.  

 
Брой / година 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 

 
2014 

 

Свършени дела в 
тримесечен срок 

 

1293 

 

1083 

 

1026 

 

937 

 
         2.2.Процент на свършените в тримесечен срок дела 

 
Свършените в тримесечен срок дела са както следва: 2007 г. - 83 %;  

2008г. - 84%,  2009г. - 86 %,  2010г. - 91%, 2011г. – 91%, 2012г. – 89%, 

2013г. – 85% и 2014г. – 86%. 

 

Процент / година 

 

2010/2011 

 

2012 
 

 

2013 
 

 

2014 

Процент свършени 
дела в тримесечен 

срок 

 
91% 

 
89% 

 
85% 

 
86% 

 

 3.Наказателна част.   
  3.1.Постъпилите новообразувани наказателни дела  през отчетния 

период са дадени в табличен вид. От таблицата по-долу е видно, че общо 
наказателните дела сериозно намаляват като брой, през отчетната година.  

 
Брой / година 

 
2010 

 
2011/2012 

 

 
2013 

 

 
2014 

Постъпили дела 

през отчетния 
период 

 

636 

 

530 

 

536 

 

443 
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 3.2.Останали несвършени наказателни дела към 31.12.2014г. 
 

В края на 2014 година са останали несвършени 45 броя. 

Сравнението с предходните години е както следва: 2013г.-54 бр. 2012г. - 
59 броя  2011 година- 57 броя дела. При резкият спад на АНД по жалби 

срещу наказателни постановления, тенденцията на намаляване на този 
абсолютен брой дела трябва да продължи. 

 

 
Брой / година 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 

 
2014 

Останали 
несвършени дела в 

началото на 

периода 

 
57 

 
59 

 
54 
 

 
45 

       

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 

2014 година е  общо 54 броя дела, като от тях: НОХД -18 броя; НЧХД-4 

броя; АНД - 30 бр., вкл. по 78а от НК - 1  бр. и ЧНД-2 бр. 
Новообразуваните наказателни дела са общо 443 броя / при 536 

броя, през 2013г./ в т. ч.: наказателни общ характер дела-163/189-2013г./ 
бр., наказателни частен характер дела-5бр. /5бр.-2013г./, дела по чл.78а 
от НК - 8бр. /22 бр. - 2013г./, частни наказателни дела-разпити – 22 бр. 

/12 бр. - 2013г./, частни наказателни дела - 162 /177-2013г./ броя и 
административно-наказателни дела - 83бр. /131бр., през 2013г./ 

  Общият брой на наказателните дела, които са разгледани от 
Районен съд-Велики Преслав през цялата 2014 година е 497 дела, от тях 
НОХД - 181 броя; НЧХД - 9 броя; дела по чл.78а от НК-9 броя; АХД-112 

броя; ЧНД - 184 броя, от тях частните наказателни дела – разпити - 22 
броя.          

  Данните от годишния статистически отчет за дейността на Районен 
съд-Велики Преслав за цялата 2014 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 

2014г., очертават структурата на престъпността за съдебния район на 
Районен съд-гр.Велики Преслав. Констатациите в тази насока са следните:  

   Водените наказателни дела за престъпления по Гл.II от НК- 
„Престъпления против личността”  са общо 25 броя, от които  23 броя 
новообразувани, като в т.ч. 6 броя са образувани по чл.129 от НК,  а 

останалите са по други текстове от закона. От така посочените 25 броя 
дела, общо свършени са 22 дела, като приключили до 3 месеца от тях са 

19 броя дела. 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 20 лица, от тях 

осъдени са 19 лица и 1 лице е оправдано. На лишаване от свобода са 
осъдени – 13 лица, от които 9 са получили условно осъждане, а на 

пробация са осъдени 4 лица. Със споразумение са приключили 12 от 
посочените дела, а наказани по този ред от закона са 14 лица. 
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     По Гл.III от НК-„Престъпления против правата на гражданите” е 
водено 1 брой дело, приключило с оправдателна присъда.      
 Както и през други години, така и през 2014 година най-висок е 

броят на постъпилите за разглеждане дела, образувани по Гл.V от НК  
„Престъпления против собствеността”. Разглежданите дела са общо 67 

броя, като в това число са останали 9 несвършени от 2013г. и 58 броя 
новообразувани. От всички тях: 42 броя от делата са  за престъпление по 
чл.194-197 от НК ; 7 бр. за присвояване по чл.201-208 от НК; 7 броя за 

измама-чл.209-211 от НК. Свършените от тях дела - 57 броя, в т. ч.: 36 бр. 
за кражба по чл.194-197 от НК, 5 бр. за присвояване и 7 бр. за измама-

чл.209-211 от НК. От общо свършените 57  дела, 19 броя са приключили с 
постановяване на присъди, а 38 бр. са приключили със споразумение. До 
3 месеца са свършили общо 43 броя дела. Останали несвършени в края на 

годината, от цитираните по-горе дела, са 10 броя.  
   Съдените лица за тези престъпления са общо 64, от тях с наложени 

наказания са 63 лица и 1 лице е оправдано. Непълнолетните лица, които 
са съдени по тези текстове от НК са 6 на брой. На лишаване от свобода 
общо са осъдени общо 43 лица, от тях 30 условно. 2 лица са с наказания 

„глоба”.  Наложени са наказания  „пробация” на 17 бр. лица. 
   За престъпления по реда на Гл. VI от НК – „Престъпления против 

стопанството” са разгледани общо 18 броя дела, като от тях са 
приключени 16 дела. С присъда са приключили 2 дела, а 14 са със 
споразумение. От общо свършилите 16 броя дела, 15 са приключили в 

срок до 3 месеца. Наказани за този род престъпления са 13 лица, от които 
9 са с наложено наказание „лишаване от свобода до 3 години”, 4 лица са с 

наложено наказание „пробация”. 
    Няма водени през годината дела за извършени престъпления по 

реда на Гл.VIII, „Престъпления против дейността на държавни органи и 
обществени организации”. 
   По реда на Гл. IХ ”Документни престъпления” са разгледани общо 4 

броя дела, от тях свършени до края на 2014 година са 3 броя, като  и 3-те 
от тях са приключили със споразумение. По този текст от закона са 

осъдени 3 лица.  
   За престъпления по Гл. Х „Против реда и общественото спокойствие” 
са разгледани общо 11 дела, като новообразуваните са 10 броя, всички по 

чл.325 от НК. От тях до края на годината са приключили 11 броя дела, 
всички със сключване на споразумение.  

 Голям дял в общия брой постъпили за разглеждане наказателни 
дела през 2014 година имат делата, образувани по Гл.ХI от НК 
„Общоопасни престъпления”. Статистическите данни тук се следните: от 

общо дела за разглеждане - 46 броя, новообразувани са 45 броя, от тях 6 
бр. са бързи производства. Общо свършени по тази глава от НК са 45 

дела, в срок до 3 месеца - 41 броя. Останали несвършени в края на 2014г. 
е 1 дело. За този вид престъпления по Гл.ХI от НК „Общоопасни 
престъпления” Районен съд-Велики Преслав е осъдил общо 42 лица, а 

едно лице е оправдано. Наложените наказания са както следва: 29 лица с 
наказание „лишаване от свобода”, от които 27 с прилагане на чл.66 от НК,  

3 лица с наказание „глоба” и 10 лица с наложено наказание „пробация”.   
 През отчетната 2014 година в Районен съд-Велики Преслав са 
разглеждани общо 9 броя наказателни дела от частен характер, в т.ч. 4 

висящи от предходната година и 5 новообразувани дела. От тях общо 
свършени са 7 дела, останали несвършени са 2 броя дела. От 

приключилите 7 броя дела, 5 броя са решени с присъда по същество, а 2 
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са прекратени. В срок до 3 месеца се свършили 2  дела.  Осъдените лица 
са 5, няма оправдани лица. 
     Статистиката по АНД по чл.78а от НК е следната: за разглеждане са 

били 9 броя дела, като новообразуваните са 8 броя. От тях  свършени са 6 
дела, в срок до 3 месеца 4 броя. С акт по същество са приключили 6 дела. 

Осъдените лица са 4 с наложено наказание „глоба”, а 2 лица са 
оправдани. 
      От общият брой частни наказателни дела /ЧНД/, имаме  

реабилитации – 2 броя; принудителни медицински мерки по Закона за 
здравето и чл.89 от НК - 7 броя, дела за определяне на общо наказание - 

13 броя, ЧНД от досъдебното производство - 163 броя.       
       През 2014 година в Районен съд - Велики Преслав са разгледани 
112 бр. административни дела, за сравнение през 2013г са разгледани 

общо 166 броя, а през 2012г. са били 118 броя административни дела. От 
тях 6 бр. са по УБДХ. Новообразувани са 83 дела, приключили през 

годината са 91 броя дела. Останали несвършени в края на отчетния 
период са 21 броя дела. 
      През 2014 година Районен съд – Велики Преслав се е произнесъл по  

общо 164 броя НОХД. От тях съдът се е произнесъл по 39 дела са решени 
с присъда и 125 броя са приключили със споразумения по чл.381 и сл. от 

НПК.  Осъдените лица са общо 157 на брой, от които 10 са непълнолетни, 
а 5 лица са оправдани.  
    Върнатите от съдия-докладчик наказателни дела на прокуратурата 

за доразследване през годината са общо 6 броя, като 4 от тях са върнати 
за доразследване в открито съдебно заседание.    От постъпилите за 

разглеждане новообразувани наказателни дела през  2014 година, 10 броя 
са бързи производства по Гл. ХХIV от НПК и 1 брой са незабавни 

производства.  34 броя наказателни производства са приключили по реда 
на  Глава ХХVII  от НПК „Съкратено съдебно следствие”. 
 Обжалваните наказателни дела през годината са общо 83 дела, при 

77 броя през 2013г. 
   През отчетната 2014 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 2014 година,  води до следните обобщения: 

трайна тенденция на намаляване на всички видове наказателни дела, като 
е най-значително това е при административно-наказателните дела, вкл. 
жалбите срещу наказателни постановления и водените по чл.78а от НК.  

   
4.Гражданска част. 

 4.1.Останали несвършени граждански  дела към 01.01.2014 година 
 

В началото на 2014 година са останали несвършени от 2013 година 

110 граждански  дела: 

 

Брой / година 

 

2011 

 

2012 

 

2013 
 

 

2014 

Останали 
несвършени дела в 

началото на 
периода 

 
96 

 
102 

 
145 

 
110 
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4.2.Постъпили новообразувани граждански дела  през отчетния 

период 

 
През 2014 година са новообразувани 587 броя граждански дела. 

Броят на новопостъпилите дела е показателен за намаляване  на 
постъплението на граждански дела през последната година, като 
абсолютни числа, което е видно от таблицата по-долу:  

 

 

Брой / година 

 

2011 

 

2012 

 

2013 
 

 

2014 

Постъпили 
новообразувани 

дела  

 
890 

 

 
727 

 

 
627 

 
587 

 

 
4.3.Разбор на гражданските дела. 

 
 През отчетната 2014 година са били на разглеждане 697 броя 
граждански дела, в т. ч.: висящи към 01.01.2014г.- 110 брой дела и 

новообразувани 587 броя граждански дела. 
         Съдиите в РС-Велики Преслав са разгледали през 2014 година - 141 

броя гр. дела по общия ред, 11 производства по чл.310 от ГПК, 43 броя 
ч.гр.дела, 275 броя  дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 17 дела от и срещу 
търговци.  

        Най–голям дял, в броя на разгледаните през 2014 година годината 
граждански дела, имат делата образувани по чл.410 и чл.417 от ГПК -275, 

при 316 бр. за 2013г., 379 броя за 2012г. и 606 броя от  2011 година. 
       Тенденцията, която се наблюдава по отношение на исковете по 
Кодекса на труда новообразувани дела е както следва: 16 броя през 

2009г., 9 броя за 2010г., 29 броя за 2011г., 18 бр. през 2012г.,  21 бр.-
2013г. 11 бр. за 2014 година 

  При делата от и срещу търговци, се наблюдава намаляване броя на 
делата, които през 2009г. са 35 броя, 30 броя през 2010г., 36 бр. през 
2011г., 18 бр. през 2012г., 15 бр. през 2013г. и 14 бр. за 2014 година 

       Намаление се наблюдава по отношение на постъпилите 
гражданските дела за развод, 22 бр. за 2014 година. За сравнение през 

2008г. тези дела са били 45 броя, през 2009г.- 26 броя, 2010 година- 35 
броя, през 2011г., 30 броя, през 2012г., 27 бр. през 2013г. 

  Делата за издръжка и изменение на издръжка през 2014 година са 
били 9 броя, през 2013г. са 12 броя. За сравнение 2012г. - 11 бр., през 
2011г. - 5 броя, през 2010г., 29 броя, а през 2008г. и 2009г. по 17 броя.  

 По Закона за защита срещу домашно насилие  са образувани 8 броя 
през 2014 година, при също  8 бр. дела за 2013г., същият брой е бил през 

2012г., 6 дела през 2011г., 9 дела през 2010г. и по 4 дела през 2009г. и 
2008г. 
 Образуваните граждански дела за делба през 2014г. са 2 броя, през 

2013 година също 2 броя, при 7 за 2012г. и 2011г. - 2 броя. Тези дела 
през 2010г. са били 20 броя и 11 броя през 2009г. Прави впечатление, че 

през годината са разглеждани 9 дела за делба, 4 дела са свършили. 
        От  разгледаните 697 граждански дела, общо свършени през 
отчетната 2014 година са 640 броя, от тях със съдебен акт по същество са 
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приключили общо 567 броя дела, като прекратените са общо 73 броя. От 
тях 7 броя дела са прекратени по спогодба, а 66 бр. по други причини.  
        Останали несвършени граждански дела в края на 2014 година 

година са 57 броя при 110 броя за 2013г., при 145 броя за 2012г. и 112 
броя за 2011г.  

        Обжалваните граждански дела през годината са общо 57 броя, при 
35 броя, за 2013г. 
        Като обобщение на направения разбор на гражданските дела, 

разгледани през предходната 2014 година може да се отчете, че 
продължава значителното намаляване на броя на новообразуваните дела 

от предходните 2013г., 2012г. и 2011г. Тази тенденция, за която можем да 
кажем, че е трайна се отнася до всички видове дела.   От друга страна, 
освен като брой, делата са с по-малка фактическа и правна сложност и с 

по-малък материален интерес. Преобладаващ брой са заповедните и 
охранителните производства.  

 Всички данни са обобщени в писмените отчети, които са изготвени и 
за приложени към настоящия доклад. 
 

    5. Брой обжалвани и протестирани дела.  Резултати от въззивната и 
касационна проверка. 

5.1.Обжалвани и протестирани наказателни дела. 
 
От свършените  наказателни дела през 2014 година, обжалвани и 

протестирани са 83 броя актове по наказателни дела. За сравнение през 
2013г. са обжалвани или протестирани общо 77 броя,  76 бр. за 2012г. 

Като видове дела, ситуацията е следната: НОХД-12бр. /11бр.-2013г. и 
18бр.-2012г./; ЧХНД – 3бр. /2 бр.-2013г./, ЧНД – 15бр. /10бр.-2013г. и 20 

бр.-2012г./ и АНД – 51бр. /също 51 бр.-2013г. и 32 броя за 2012г./.  
През 2014г. са се върнали с резултат 84 броя актове, за сравнение 

през 2013 г. са били 68 броя актове. От въззивната  и касационна 

инстанция са проверени общо 67 броя присъди и решения, като от тях 38 
броя са изцяло потвърдени; 8 броя са изменени; 4 броя са отменени и са 

върнати за ново разглеждане, 15 броя са отменени изцяло, а 2 броя са 
върнати на прокурора от въззивната инстанция. От проверените 17 
определения или разпореждания, 12 броя са потвърдени, 1 бр. е 

изменено, 2 бр. са отменени, а 2 бр. са отменени и са върнати на 
прокурора.  

 
5.2.Обжалвани граждански дела. 
 

Обжалваните актове по граждански дела през 2014 година са 54 
броя, а за 2013г. са общо 35 броя.  

 През годината са се върнали с резултат 56 броя, в т. ч: решения – 
29 бр. /12 бр.-2013г./ и определения /разпореждания/ – 27 бр. /17 бр.-
2013г./ От посочените 29 бр. решения, 18 са потвърдени, 3 бр. са 

отменени, 1 бр. е отменено по обективни причини, а 4 бр. са потвърдени в 
една част и изменени в друга част. От 27 бр. проверени определения, 20 

бр. са потвърдени, 5 бр. са отменени, а 2 бр. са потвърдени в една част и 
изменени в друга част.  

 

6. Обобщение.  
 Като обобщение и за сравнение следва да се отбележи, следното: 

през 2011г. от 100 акта са отменени изцяло 18, през 2012г. от 103 бр. 
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обжалвани акта са отменени изцяло 20, а за 2013г. тези резултати са 95 
към 18. През 2014г. са се върнали с резултат 137 бр. обжалвани съдебни 
акта, от които общо 25 бр. присъди, решения, определения и 

разпореждания са отменени изцяло от по-горната инстанция.  
  

Година / съдебни 
актове 

 

Обжалвани  
актове 

Отменени изцяло % 

2010 131 29 22 

2011 100 18 18 

2012 103 18 17 

2013 95 18 19 

2014 137 25 18 

            
 Не може да не направи впечатление, големият брой обжалвани 
актове, които са се върнали през календарната 2014г., в сравнение с 

предходните години, което е обратно пропорционално на постъпленията 
на делата. Това е така защото, в края на 2013г. и през 2014г. бяха 

приключени много дела от предходни години, по които беше установено 
значително забавяне, свързано с администрирането и приключването им. 
 

 
 

 7.Анализ на натовареността  
     
 Всички постъпващи за разглеждане дела в Районен съд - 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. Към настоящият момент не се използва изцяло приетата през 

месец декември 2014г. Единна методика по приложението на принципа за 
случайно разпределение на делата в съдилищата. Ако тази методика се 

въведе изцяло, ще се допусне неравномерно натоварване на районните 
съдии, с оглед спецификата на Районен съд – Велики Преслав. В тази 
връзка се подготвя питане до ВСС, относно приложението на методиката.  

Постъпващите в съда молби и други документи, които се образуват в 
дела и се разпределят по реда на ПАС от  административния ръководител 

по съдии-докладчици.  
     Обособени са IV-ри съдебни състава, които от 01.12.2013г. 

разглеждат равномерно всички видове дела. 
      През 2014 година 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. От 

15.09.2014г. със Заповед на Председателя на ОС-Шумен, в Районен съд – 
Шумен е командирована Теодора Йорданова-Момова.  
       Натовареността на съдиите по щат през 2014 година е 24.88 към 

делата за разглеждане и 22.75 към свършените дела. При отработени 44,5 
човекомесеца от магистратите общата действителна натовареност възлиза 

на 26.83 към делата за разглеждане и 24.54 към общо свършените дела. 
     Средно месечно постъпление на един районен съдия при пълно зает 
щат, на база 12 месеца за 2014г. е 21 дела, като за 2013г. е 24 дела. За 
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сравнение - 2012г. - 27 новообразувани дела, за 2011г., е 30 броя дела и 
32 броя дела за 2010г. 
      

 
 

Сравнителна таблица за действителната месечна натовареност на съдиите: 
     

Година 

Брой дела 

 за 
разглеждане 

Брой 

свършени 
дела 

Брой 
съдии   

Отработени 
 човекомесеци 

2010 1676 1501 4 33.24 

2011 1595 1426 4 31.26 

2012 1426 1222 4 40.26 

2013 1367 1203 4 48 

2014 1194 1092 4 44.5 

 
Действителна месечна натовареност 

 

 
Година 

Към делата за 

разглеждане 

Към свършените дела 

2010 50.42 45.16 

2011 51.02 45.62 

2012 35.42 30.35 

2013 28.48 25.06 

2014 26.83 24.54 

 
  

 8.Анализ на дейността  на  съдиите при Районен съд - Велики  
Преслав. 

 
 Председателят на Районен съд – Велики Преслав, Мирослав Марков 
е разгледал през 2014 година общо 286 броя дела, от тях 138 наказателни 

и 148 граждански дела. От тях останали несвършени в началото на 
годината са 28 дела и новообразувани 258 дела. Приключил е през 

годината 259 дела, 129 наказателни и 130 граждански дела, като са 
останали несвършени в края на периода общо 27 дела, 18 граждански и 9 
наказателни дела. 

        Теодора Руменова Йорданова – Момова до 15.09.2014г. е разгледала  
общо 226 броя дела, в т. ч.: 136 граждански и 90 наказателни дела. След 
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15.09.2014г. е командирована в Районен съд – Шумен, като всички 
останали дела са били преразпределени на другите районни съдии. Със 
Заповед №202 от 11.07.2014г. е образувано дисциплинарно производство 

по отношение на Теодора Йорданова-Момова – съдия в Районен съд-
Велики Преслав, което не е приключило. 

 Стоян Момов – съдия в Районен съд – Велики Преслав през 
отчетната 2014 година е разгледал общо 345 съдебни дела, от който 227  
граждански и 118 наказателни дела. Останалите несвършени дела в 

началото на 2014 година  са общо 58 броя граждански и 2 наказателни 
дела. Разпределени са му били новообразувани общо 285 дела, от които 

169 граждански и 116 наказателни дела. Приключил е през годината 227 
граждански дела и 100 наказателни дела, или общо 327 дела, като са 
останали несвършени в края на периода 20 граждански и 18 наказателни 

дела. 
Със  Заповед № РД – 07-24/16.01.2014 г. на Председателя на 

Окръжен съд – гр. Шумен, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато 
внимание на Стоян Момов – съдия при Районен съд – Велики Преслав, за 
допуснатите от него нарушения по движението, организацията и 

срочността на конкретно посочени граждански дела, всички по описа на 
Районен съд гр. Велики Преслав. С Решение на ВСС от 13.02.2014г., 

Заповедта е приета за сведение и е приложена към кадровото досие на 
магистрата. 

С Решение на ВСС от 12.03.2014г., по предложение на петима 

членове на ВСС, по отношение на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен 
съд-Велики Преслав е образувано дисциплинарно производство – ДД 

№7/12.03.2014г. по описа на ВСС. 
С Решение на ВСС от 20.03.2014г., по предложение на Председателя 

на Районен съд-Велики Преслав, по отношение на Стоян Ангелов Момов – 
съдия в Районен съд-Велики Преслав е образувано дисциплинарно 
производство – ДД №12/20.03.2014г. по описа на ВСС. 

С Определение 03.04.2014г., дисциплинарните производства по 
двете дела са обединени, като разглеждането е продължило по 

дисциплинарно дело №7/12.03.2014г. по описа на ВСС. Дисциплинарното 
производство не е приключило. 

Със Заповед №199 от 09.07.2014г. на Председателя на Районен съд-

Велики Преслав е образувано дисциплинарно производство по отношение 
на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд-Велики Преслав във 

връзка с администрирането и решаването на разпределени му, конкретно 
посочени частни граждански дела – заповедни производства. В хода на 
производството е направено предложение по реда на чл.314, ал.5 от ЗСВ, 

тъй като е преценено, че е налице основание за привличане към 
дисциплинарна отговорност и налагане на дисциплинарно наказание по 

чл.308, ал.1, т.3, 4 и 6 от ЗСВ. ВСС е образувал ДД №30/2014г., което не е 
приключило. 

С Разпореждане №291/01.10.2014г. на Председателя на Районен съд 

– Велики Преслав е обърнато внимание на Стоян Ангелов Момов – съдия в 
Районен съд – Велики Преслав на основание чл.327 от ЗСВ за 

продължително неадминистриране на четири на брой граждански дела. С 
Решение на ВСС разпореждането е прието за сведение и е приложено към 
кадровото досие на магистрата. Актът на Председателя на Районен съд – 

Велики Преслав е оспорен пред Административен съд – Шумен. 
        Съдията при Районен съд – Велики Преслав, Дияна Димова Петрова, 

към 01.01.2014г. е имала общо 35 несвършени дела. Разпределени са й 
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били новообразувани общо 302 дела, от които 180 граждански и 122 
наказателни дела. През годината при съдия Петрова на производство са 
били 337 дела. През годината е приключила 310 дела, от които 133 

наказателни и 167 граждански дела. Останали несвършени в края на 
периода са 18 наказателни и 19 гражданско дело.  

 

 

несвършени 

дела 
01.01.2014г. 

Общо 

наказателни/ 
граждански 

разпределени 
дела 

Общо 
наказателни/ 

граждански 

несвършени дела 
31.12.2014г. 

Общо 
наказателни/ 

граждански 

Мирослав  
Марков 

28 258 27 

Теодора 
Йорданова-

Момова 

41 226 - 

Стоян   

Момов 

60 285 38 

Дияна  
Петрова 

35 302 37 

            
 
      Направеният анализ, изведените констатации и оценки по-горе, 

обхващат систематизирано дейността на Районен съд-Велики Преслав за 
отчетната 2014 година.  

 Подробно цялата дейност е описана в приложените към доклада 
статистически таблици, които се базират  на данните и показателите от 
унифицираните статистически отчети, предоставени на Висш съдебен 

съвет, Министерство на правосъдието, Инспекторатите към ВСС и МП, 
Апелативен съд – гр.Варна и Окръжен съд – гр.Шумен. 

  
 
 9.Извършени планови проверки и ревизии по отношение работата на 

съдиите и дейността на Районен съд-Велики Преслав през  2014г. 
 

  През годината бяха извършени проверки от ИВСС по граждански 
дела - март, април 2014г. и наказателни дела - февруари 2014г. През 
месец ноември  2014г. 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 01.11.2014г.-01.11.2014г. 
 За организацията на работа, създадена от административното 
ръководство на съда са давани само положителни отзиви. Посочвам 

изводите на инспекторите от ИВСС: „Създадена е много добра организация 
на административната дейност“ /Акт от проверка на наказателни дела, 

февруари 2014г. /; „Проверката отчита, че в Районен съд – Велики 
Преслав е създадена добра организация на административната дейност, 

въпреки която обаче са допуснати процесуални нарушения от съдиите, 
които през проверявания период са разглеждали преимуществено 
граждански дела“ /Акт от проверка на граждански дела, март, април 

2014г./ 
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 IV. ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА. 

 

През отчетната 2014г. в Съдебно-изпълнителна служба при Районен 
съд-Велики Преслав са образувани 56 броя изпълнителни дела, от които в 

полза на юридически лица и търговци - общо 19 броя, в полза на 
граждани – 35 броя, в полза на държавата-6 дела. Общо 330 
изпълнителни дела са свършили през 2014г., в т.ч.: чрез реализиране на 

вземане - 39 дела, прекратени по други причини - 206 дела. 10 
изпълнителни дела са изпратени на друг съдебен изпълнител. 

Събраните суми  до края на отчетната година от държавните 
съдебни изпълнители   възлизат общо на  153 794 лева.  
   В Районен съд - гр. Велики Преслав работи един съдия по 

вписванията. През изминалата 2014г. са извършени 3227 вписвания, от 
които 1157 продажби, 700 аренди, 242 дарения 43 ипотеки и др. През 

2014г. са събрани са 75 870 лева държавни такси. 
 
 

 
V. СЪДЕБНА 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 на съдилищата, Правилника за вътрешния трудов ред в 

Районен съд-Велики Преслав, Етичния кодекс на служителите в 
съдебната администрация, утвърдените от председателя на съда 

Вътрешни правила и заповеди, свързани с работата на администрацията. 
 През отчетната година, няма настъпили промени по отношение на 
използваните деловодни програми и софтуерни продукти за обработване 

на делата. 
    Дейността на Бюрото за съдимост при Районен съд-Велики Преслав 

се осъществява от съдебен деловодител, като за 2014г. са издадени 1488 
броя свидетелства за съдимост и 1574 броя справки за съдимост. 
Администрирането на бюлетините, справките и свидетелствата за съдимост 

се осъществява от Председателя на съда. 
          Постоянно се актуализират съществуващите вътрешни правила и 

политики, свързани пряко с работата на магистратите и съдебните 
служители.   
      През отчетната година, не са извършвани промени в организацията 

на работа на съдебната администрация.   
          През годината няма постъпили писмени сигнали или жалби, от 

страна на граждани или адвокати, по отношение работата на служителите 
от администрацията. 
      По отношение на един съдебен служител е наложено дисциплинарно 

наказание „Забележка“ със Заповед от 10.05.2014г. на Административния 
ръководител-председател на Районен съд гр.Велики Преслав. 

       
  
 VI.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 
 Няма съществена промяна в сградния фонд през изминалата 2014г. 

В този смисъл без да преповтарям само ще отбележа, че през годината 
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продължиха проблемите, свързани с последиците от ограничения бюджет 
като останаха неосъществени плануваните ремонтни работи, с цел 
обособяването на зони за сигурност в съдебната палата. 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. 
 През 2014г. продължи планираната подмяна на компютърната и 

друга поддържаща техника. На основание мотивирани искания на 
административния ръководител се закупиха и се въведоха в експлоатация 

нови архивиращи устройства. 
Изминалата 2014г. се очерта, като една преходна година, по 

отношение на натовареността, спазването на разумните срокове и 

пълноценна работа в името на законността и справедливостта. 
 

Неразделна част от настоящия доклад са изготвените статистически 
таблици.  
 

         

  
Административен ръководител-председател 

на Районен съд -  гр.Велики Преслав 
 
           

      
 

               /Мирослав Марков/ 
 
 

 
31.01.2015г.                                     

гр.Велики Преслав     
 
 


