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I.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЪДА
В Районен съд гр.Карнобат, по щат работят петима съдии
(Административен ръководител-Председател и четирима съдии), един
държавен съдебен изпълнител и двама съдии по вписванията.
Щатните бройки за съдебни служители са 16. През отчетния период 13
служители в Районен съд - Карнобат са атестирани, като четирима от тях са
повишени в ранг. През 2017 г. съдиите Димитър Маринов, Александра Коева и
Златко Косадинов са повишени в ранг „съдия в във ВКС и ВАС“.
Заетата щатна численост на служителите в съда, към 31.12.2017г. е 15,
както следва: административен секретар; главен счетоводител; системен
администратор; съдебен секретар – 3 щ.бр.; съдебен деловодител наказателни
дела -1щ.бр.; съдебен деловодител граждански дела -1щ.бр.; съдебен
деловодител – 1 щ.бр. деловодител в съдебно изпълнителна служба -3 щ.бр.;
съдебен деловодител служба „Бюро съдимост“ изпълняващ функциите на
архивар; работник поддръжка - огняр, съвместяващ функциите и на
длъжността „призовкар“ и 1бр. чистач.
В края на годината в Районен съд – Карнобат от 16 щатни бройки за
служители, незаета остава 1 щатна бройка за длъжността „призовкар”.
В съда работят трима съдебни секретари, които напълно обезпечават
работата на съдиите.
Съобразно приетите от Висшия съдебен съвет критерии, съотношението
на броя на служителите към броя на съдиите не е променено спрямо
предходната година и е както следва:
- специализирана администрация/магистрати - 2,2;
- служители общо/магистрати, вкл.ДСИ - 2,7.
Повечето от служителите в Районен съд-Карнобат освен основните си
функции, които изпълняват като преки задължения по длъжностна
характеристика, съвместяват и допълнителни функции. Административният
секретар съвместява функциите на завеждащ регистратура за класифицирана
информация, осъществява предварителен контрол в съда, съгласно Системата
за предварителен контрол /СПК/, осъществява функциите и организацията на
работа на звено „Човешки ресурси“. Един от съдебните секретари изпълнява
функциите на касиер, на друг съдебен секретар, на системния администратор
на съда, съдебен деловодител в „бюро съдимост“ и съдебен деловодител в
съдебно изпълнителна служба при ДСИ е възложено да изпълняват
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допълнително функциите на служител за работа с автоматизираните
информационни фондове на Национална база „Население“ в съда. Съдебните
деловодители изпълняват и функциите на служба „Регистратура” по
отношение на постъпващите дела и материали по делата. На съдебния
деловодител наказателни дела е възложено да води регистър по ЗДОИ и
отговаря за спазването на решенията на Адм. ръководител по отношение на
постъпилите заявления. Работникът поддръжка-огняр изпълнява функциите на
домакин, материално–отговорно лице, отговорен служител за провеждане на
инструктажи по здраве и безопасност и представител на работещите по
безопасност и здраве, отговорник по пожарна безопасност в съда, а от 2016 г.
до настоящия момент изпълнява функциите на призовкар.
Със заповед на Председателя на Окръжен съд Бургас, командировката
на съдия Ал.Коева в Районен съд - Царево е продължена и през 2017 г. до
отпадане на необходимостта. На 12.09.2017 г. с решение на ВСС, съдия
Зл.Костадинов е освободен от заеманата длъжност, поради навършване на 65
годишна възраст.
През 2017 година съдиите участвали в семинари и работни срещи са:
съдия Иванова - в 6 обучения, съдия Станчева - в 4 обучения и Анна
Димитрова – ДСИ е участвала в 2 обучения. От съдебните служители
участвали в обучения са Дияна Стайкова, Светла Боева, Веска Христова,
Станислава Йорданова и Трифон Костадинов.

II.МАТЕРИАЛНА БАЗА И ОБОРУДВАНЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Районен съд - Карнобат е обезпечен с добра материална база. Сградата и
съдебните зали отговорят на съвременните и европейски изисквания. Сградата
е строена за съдебна палата и разполага с достатъчен брой кабинети и зали.
Към входа на сградата е изградена рампа, а в сградата действа асансьор,
които осигуряват достъпа на трудно подвижни лица и лица в неравностойно
положение до деловодството и залите в съда.
Районен съд - Карнобат е снабден с компютърна, комуникационна и
офис техника и софтуерни продукти в кабинетите, деловодствата и в
съдебните зали. През 2017 г. от Висш съдебен съвет на съда са осигурени 6
броя принтери и 1 високоскоростен скенер, който ще облекчи работата на
деловодителите. Налице е необходимост от поетапна подмяна на 5
компютърни конфигурации, за които е направено искане до Комисия
„Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“
към Висшия съдебен съвет, но решението е отложено за събиране на
информация и възлагане на обществена поръчка.
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През 2017 г. във всяка от съдебните зали е монтирана звукозаписна
техника. Монтирани са 4 електронни табла – едно централно и по едно пред
всяка съдебна зала. Електронните табла дават информация за насрочените за
деня съдебни заседания. В съдебните зали, пред съдията докладчик е
монтиран монитор, като по този начин съдията следи за точното изготвяне на
протокола в реално време и се намалява вероятността за допускане на грешки.
В съда се поддържа вътрешна поща, на която се публикуват заповеди,
указания на горните съдебни инстанции, становища на Висшия съдебен съвет,
искания за становища във връзка с предстоящи законодателни промени и пр.
Въведената вътрешната поща улеснява довеждането на нужната информация
до знанието на съдиите и служителите.
Съдебните деловодители поддържат трансферна папка, до която достъп
имат всички съдии. В трансферната папка се публикуват всички актове,
преминалите на инстанционен контрол, заедно със акта на въззивната,
респ.касационната инстанция. Това дава възможност на съдиите да се
запознаят постановените актове на горните инстанции.
Поради малкия брой съдии, в съда не са обособени отделения и няма
специализация на магистратите по материя. Съдиите разглеждат всички
видове дела. Разпределението на делата се осъществява чрез въведената от
Висш съдебен съвет ЦСРД на случаен принцип, с която информацията за
извършеното разпределение на делото постъпва във ВСС незабавно, в
момента на разпределението. Програмата за разпределение на делата е
въведена през месец октомври 2015 г. и до настоящия момент не са
предприети действия по нейното оптимизиране. След генерирането на номер
на делото е необходимо извършване на няколко операции до приключване на
разпределението и отпечатването на протокола от разпределението. Не са
изключение случаите, при които в момента на разпределение да делата, се
осъществява централно актуализиране на програмата, което забавя
стартирането на програмата или спира започналото разпределение на делата,
което затруднява работата на разпределящия съди. Към настоящия момент
няма връзка и обмен на данни между Централизираната система за
разпределение на делата и Системата за изчисляване на натовареността с
деловодната програма САС „Съдебно деловодство“, което налага
коефициентите за приключените дела да се въвежда ръчно в ЦСИНС и отнема
времеви ресурс.
В съда са разработени и утвърдени правила за разпределение на делата,
които са публикувани на интернет страницата на съда. Делата се разпределят в
деня на постъпването им или най-късно на следващия ден от
Административния ръководител-Председател на съда или от заместващия го
съдия. Всички съдии имат електронни подписи, с които влизат в системата за
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разпределение на делата и разпределят делата при дежурство и при заместване
на председателя. За всеки проведен избор се разпечатва протокол, който се
подписва от разпределящия съдия и се прилага към делото. Разпределението
на случаен принцип на делата се извършва по групи, предварително приети на
Общо събрание на съдиите в Районен съд – Карнобат и заложени в
програмата, залегнали в утвърдените правила. По наказателните дела са
въведени правила за случаен избор на съдебни заседатели.
Съдът поддържа интернет страница, на която е публикувана
информация за структурата на съда, контакти, обяви, банкови сметки на съда,
нормативни актове, съдебни актове, годишни доклади, информация за графика
на заседанията и дежурствата на съдиите, статистически отчети, декларации,
обхват на съдебния район, e-mail адрес на съда, информация за начина, по
който гражданите могат да изложат своето мнение за работата на съда,
предложения и оплаквания и друга полезна информация. Публикуван е
списъкът и правилата за организацията на работа на съдебните заседатели.
Тази информация се актуализира своевременно при настъпили промени.
Публикуването на съдебните актове на интернет страницата на съда се
осъществява съгласно утвърдени правила. С правила е регламентиран и
достъпът до обществена информация в съда.
За отчетната 2017 г. в Районен съд - Карнобат е постъпило едно
заявление за достъп до обществена информация по ЗДОИ, от гражданин на
Р.България, на което е даден отговор и е разрешен достъп.

БЮРО ПРИЗОВКИ
През 2017 г. са връчени общо 3296 бр. призовки и съобщения от КбРС,
от които връчените от служителя изпълняващ функциите на призовкар
призовки и съобщения на гражданско деловодство при КбРС са 2125 бр., на
наказателно деловодство са 1171 бр. От постъпилите от други съдилища
призовки и съобщения са връчени 1659 бр.

БЮРО СЪДИМОСТ
Работата в Бюро „Съдимост“ в Районен съд - Карнобат се осъществява
при действието на Наредба № 8 от 28.02.2008г. за организацията на дейността
на бюрата за съдимост. През 2017 г. са били издадени общо:
3375 бр. свидетелства и 3759 бр. справки за съдимост(в тази цифра са
включени и справките съдимост получени от Бюра съдимост от други районни
съдилища в страната), при издадени:
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3493 бр. свидетелства и 3785 справки за съдимост за 2016 г.
3494 бр. свидетелства и 3864 справки за съдимост за 2015 г
Тези цифри сочат на запазване на високата натовареност на служителя
от това звено на съда, който съвместява и функциите на длъжността „съдебен
архивар“.

III.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
1.ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В СЪДА
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
Общо делата за разглеждане за отчетния период са 2274 бр. при 1760 бр.
за 2016г., 1759 бр. за 2015 г., при 1730 бр. за 2014 г.
От разгледаните дела 2274 броя дела, постъпилите през 2017 г. дела са
2119бр., при 1608 за 2016г., 1616 бр. за 2015 г., при 1560 бр. за 2014 г., при
1835 бр. за 2013 г.
Останали несвършени в началото на отчетния период са 155 бр. дела,
152 бр. дела за 2016г., при 143 бр. за 2015 г., при 170 бр. за 2014 г., при 185 бр.
за 2013 г.
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1.1.НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През отчетната 2017 година, общият брой на разгледаните наказателни
дела е 553, от които останали от предходен период са 47 дела. Увеличение
спрямо предходната 2016 г. бележи броят на постъпилите в съда АНД -149 бр.
Общият брой на новообразуваните наказателни дела през 2017г. е 506 бр.
дела, докато през 2016 г. общият брой на новообразуваните наказателни дела е
бил 535 бр., през 2015 г. е 469, през 2014 г. новообразуваните дела е 437 броя и
през 2013 г. -554 бр.
Сравнение на постъпилите през 2017 г. наказателни дела спрямо
предходните години:
За 2017 г. са постъпили общо 506 дела, което е с 29 броя по-малко
делата постъпили в съда през предходната 2016 г. година и съставлява 5,4 %
намаление.
Сравнение на показателите за 2017 г. с показателите за 2015 г., 2014 г. и
2013 г.:
За 2017 г. (506 бр.) спрямо 2015 г. (469 бр.) – 37 бр. повече
новообразувани дела или 7,9 % увеличение.
През 2017 г. е налице увеличение на постъпленията на наказателни дела
с 69 броя – 15,8 %, спрямо 2014 г.
От новообразуваните наказателни дела, НОХД са 123 бр., спрямо 162
бр. дела за 2016 г., при 150 дела за 2015 г., при 173бр. за 2014 г.
Сравнението на данните за постъпилите НОХДела през 2017 г. с
предходните години е както следва:
 спрямо 2016г. намалението е с 4 % (24 бр.)
 спрямо 2015 г. намалението е с 18 % (27 бр.)
 спрямо 2014 г. намалението е с 28,9 % (50 бр.).
1.2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2017 г. в съда са разгледани общо 1721 бр. граждански дела, от
които новопостъпили през отчетния период са 1613 бр. граждански дела, при
постъпили 1174 броя за 2016г., 1147 броя постъпили през 2015 г., 1123 броя
постъпили през 2014 г. граждански дела.
От постъпилите през отчетния период 1613 бр.граждански дела, 150 бр.
са частни граждански дела и 1180 бр. частни граждански дела, образувани по
заявления по чл.410 и чл.417 ГПК.
За сравнение:
През 2016 г. са постъпили 1073 бр. дела от които 111 бр. частни
граждански дела и 759 бр. частни граждански дела, образувани по заявление
по чл.410 и чл.417 от ГПК
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През 2015 г. са постъпили 1147 бр. дела, от които 115 бр. са частни
граждански дела и 814 бр. частни граждански дела, образувани по заявления
по чл.410 и чл.417 ГПК;
През 2014 г. са постъпили 1123 бр. дела, от които 113 бр. са частни
граждански дела и 765 бр. частни граждански дела, образувани по заявления
по чл.410 и чл.417 ГПК;
В сравнение с предходната 2016 г. е налице значително увеличение на
постъпилите граждански дела за 2017 г. като увеличението е с 50,33% или
това са 540 бр. дела.
Сравнението на показателя брой постъпили граждански дела през 2017
г. спрямо 2015 г., увеличението е с 466 бр.дела или 40,63%.
Сравнението на показателя брой постъпили граждански дела през 2017
г. спрямо 2014 г., увеличението е с 490 бр.дела или 46,63 %.
При съпоставянето на данните с предходните години се установява че е
налице динамика в постъпленията на частните граждански дела , които са 150
бр., което е в повече с 39 бр. спрямо 2016г. и 35 бр. повече дела в сравнение с
предходната 2015 година.
Броят на постъпилите през 2017 г. заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК е
1180 бр. дела, което е в повече с 421 бр. спрямо 2016 г. При съпоставката на
данни за постъпили граждански дела, с тези от предходните години има
сериозно увеличение на постъплението на граждански дела в това число и на
делата образувани по заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК. В процентно
съотношение увеличението е с 55,5 % спрямо 2016 г. Спрямо 2015г.
увеличението е с 366 бр. дела или 45% и спрямо 2014 г. година, увеличението
през 2017 г. е с 415 броя, което съставлява увеличение от 54%.
Новообразуваните граждански дела по видове са:
11 дела са по облигационни искове,
140 по СК, ЗЗДН, ЗЗДет, ЗЛС, ЗГР, от които по СК са 85, а по ЗЗДН са
11 дела,
17 са вещни искове,
13 са делби и по Закона за наследството,
50 бр. установителни искове, 8 дела по искове 2 дела са образувани като
административни производства,
9 бр. обезпечения,
132 частни производства,
1180 са частните граждански дела –заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК,
17 са другите дела.
От анализа на видовете дела по предмет, постъпили в съда през 2017 г. е
видно, че голяма част от делата са образувани основно по СК, увеличение има
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при установителните искове, запазва се показателят на постъпилите дела
образувани по облигационни искове, както и делбите.
1.3. ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПРЕЗ
ОТЧЕТНАТА 2017 ГОДИНА В КРС ПО СЪДИИ
съдия

НОХД

НЧХД чл.78а НК НАХД

Ал.Коева
0
Д.Маринов
40
Зл.Костадиново 10
М.Иванова
42
Т.Станчева
31
ОБЩО
123

0
2
1
6
3
12

0
14
6
13
9
42

ЧНД

0
47
17
45
40
149

ГР.Д. Ч.ГР.Д. чл.410 и
чл.417
ГПК
0
0
0
96
43
355
17
30
156
94
55
349
76
22
320
283
150
1180

0
50
52
62
16
180

общо

0
647
289
666
517
2119

2.НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И
НАКАЗАТЕЛНИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД
Останалите несвършени дела от предходен период са 155 броя, от
които граждански –101 бр. и наказателни – 51 бр.
Данни относно останалите несвършени наказателни и граждански дела
от предходен период в КРС по съдии:
съдия
Ал.Коева
Д.Маринов
Зл.Костадинов
М.Иванова
Т.Станчева
ОБЩО

НОХД НЧХД

0
4
4
3
3
14

0
1
1
0
0
2

Чл.78а
НК
0
1
2
1
0
4

НАХД

0
4
5
6
3
18

ЧНД

0
2
1
3
3
9

ГР.Д. Ч.ГР.Д. общо

0
27
22
30
19
98

0
4
2
3
1
10

0
43
37
46
29
155

Останалите несвършени в началото на периода за 2017 г. са 155 броя
дела, за 2016 г. са били 152 бр.дела. В процентно съотношение броят на
заварените от предходния период към броя на новообразуваните дела през
2017 г. се равнява на 7,31 %. Процентът на останалите несвършени дела от
9
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предходен период спрямо постъпилите дела за 2016г. е 9,45%, за 2015 г. е
8,8%, за 2014 г. е 10,9%.
От показаните резултати следва изводът, че няма съществена динамика в
броя на заварените в началото на отчетната година дела в сравнение с
предходната 2016 г. и е налице известно намаляване броят на заварените в
началото на 2015 г. и 2014 г. дела в сравнение със заварените за 2017 г.
Оставането на несвършени дела в началото на отчетния период се дължи на
увеличеното постъпление на дела в последното тримесечие на предходната
2016 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО СЪДИИ

Съдия
Коева
Маринов
Костадинов
Иванова
Станчева

Останали несвършени в началото на
отчетния период
Н.Д.
ГР.Д.
0
12
13
13
9

0
31
24
33
20

Постъпили през 2017 г.
Н.Д.
ГР.Д.
0
153
86
168
99

0
494
203
498
418

Общо за
разглеждане
0
690
326
712
546

3. БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ В
КРАЯ НА ГОДИНАТА
От общо разгледаните през отчетния период 2274 дела, свършените
са 2059 дела.
За 2016 г. свършените дела са били 1605 бр., за 2015 г. -1607 броя
дела, за 2014 г.- 1585 броя дела
Разгледаните граждански дела са 1721 бр. дела, свършените са
1571 броя дела. Прекратените граждански дела са 175 броя дела, от които
със спогодба са приключили 13 дела. Прекратените граждански дела
съставляват 10,2 % от разгледаните 1721 граждански дела и 11% от
свършените 1571 гр. дела. Една голяма част от прекратените гражданските
дела е при заповедните производства, с оглед разпоредбата на чл. 411 ал.1
от ГПК, задължаваща съда да извършва служебна проверка за местна
подсъдност на подадените заявления и в случай, че не е местно
компетентен да прекрати производството и да изпрати делото на
съответния съд по постоянния адрес на длъжника. Неголяма част от делата
се прекратяват на основание чл.129 от ГПК, поради неизпълнение
указанията на съдията–докладчик и неотстраняване нередовности в
исковите молби.
10

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - КАРНОБАТ

От общо 553 бр. наказателни дела за разглеждане, свършените
наказателни дела са общо 488 бр., прекратените са 134 наказателни дела,
което представлява 27.45 % от свършените наказателни дела. От
прекратените 134 бр. наказателни дела, със споразумение по чл.382 и
чл.384 от НПК са приключили 106 дела и 1 НЧХД е приключило със
спогодба между ч.тъжител и подсъдимия, по други причини са прекратени
25 бр. наказателни дела и 2 бр.дела са върнати на прокуратурата за
доразследване.
Забележка:
В броя на прекратените наказателни дела влизат 2 бр. дела,
погрешно образувани и разпределени в системата за Случайно
разпределение на делата като АНД, като впоследствие съдията докладчик
ги е прекратил и същите са преобразувани в административни дела.
От общо 2274 бр. дела за разглеждане свършените 2059 бр. дела
което съставлява 90,55 % от общия брой дела за разглеждане.
За сравнение през 2016г. от общо 1760 бр. дела за разглеждане,
свършените 1605 бр. дела съставляват 91.19 %. През 2015 г. общо
свършените към общо разгледаните дела е бил 91,62%.
От данните се установява, че в годините съотношението между
свършени спрямо разгледани дела се запазва като една сравнително
постоянна величина.
3.1. СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
НОХД
От приключилите през 2017 г. общо 488 наказателни дела,
НОХДелата са 130 броя, при 154 бр. НОХДела за 2016г., при 153 бр. за
2015 г., при 180 бр. за 2014 г. Прекратените през 2017 г. НОХДела са 110,
със споразумение по чл.382 и чл.384 НПК са приключили 106 дела. Две
НОХДела № 258/2016 г. и № 91/2017 г. са върнати на прокуратурата за
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения в хода на
досъдебното производство, довели до ограничаване правото на защита на
обвиняемия. Едно НОХДело е върнато на прокуратурата, поради
неодобряване на внесено споразумение /НОХД № 427/2017 г./ и 1 НОХД е
прекратено и обединено към друго дело/НОХД № 205/2017 г. е прекратено
и обединено към НОХД№ 201/2017 г., тъй като и двете дела са образувани
по внесени споразумения, касаещи обвиняеми лица по едно и също
досъдебно производство/.
През 2017 г. 20 броя НОХДела са приключили с присъда. През
2016 г. НОХДелата приключили с присъда са 15 бр. През 2015 г. също 15
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НОХДела са приключили с присъда. През отчетната година се запазва
тенденцията по-голямата част от НОХД да приключват със споразумение.
Приключването на НОХД със споразумение е възможност за бързо
приключване на производствата, като по този начин се спестяват
материални и времеви ресурси по призоваване на свидетели вещи лица,
воденето на процес, намаляването натовареността на съда и прокуратурата
и постигането на незабавен и окончателен резултат.
НЧХД
От свършените 11 бр.НЧХД, с присъда са приключили 7 дела,
прекратените са 4 дела/1 със спогодба и 3 по други причини/. За
предходни години: за 2016 г. са свършени 22 бр. НЧХДела, от които с
присъда са приключили 11 дела и прекратените са били 11 броя, 13 НЧХД
за 2015 г., от които с присъда са приключили 5 дела, прекратени - 8, при
свършени 19 НЧХД за 2014 г., от които с присъда 7 дела, прекратени -12.
АНД
През 2017 г. свършените АНД са общо 161 бр., от които по жалба
срещу наказателно постановление 119 бр. и по чл.78а от НК – 42 бр.
От приключилите 119 бр. АНД, образувани по жалба срещу
наказателно постановление, с решение са приключили 105 бр. дела,
прекратените са 14 бр.
За 2016 г. са приключили 116 бр.АНД, образувани по жалба срещу
наказателно постановление, от които с решение са приключили 113 бр.
дела и са били прекратени -3 броя дела.
За 2015 г. са приключили 132 бр., от които с решение са приключили
129 бр. дела, прекратени 3 бр.
За 2014 г. са приключили 132 бр.дела, от които с решение са
приключили 123 бр. дела, прекратени 9 бр.,
От АНД по чл.78а от НК, свършените са 42 дела от които със съдебен
акт са приключили 41 дела и 1 дело е прекратено.
За сравнение през 2016 г. АНД по чл.78а от НК, свършените са 33 дела от
които със съдебен акт са приключили 33 дела.
През 2015 година са свършени 36 броя дела, които са приключили със
съдебен акт, за 2014 г. са свършени 34 дела от които със съдебен акт са
приключили 33 дела и 1 дело е прекратено.
ЧНД
През 2017 г. са свършени 186 частни наказателни дела, от които
181 бр. са приключили с акт по същество, прекратени са 5 бр. дела,
спрямо:
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 214 бр. свършени частни наказателни дела през 2016 г., от
които 186 бр. са приключили с акт по същество и 28 са
прекратени;
 114 бр. свършени частни наказателни дела през 2015 г., от
които 106 бр. са с акт по същество и 8 бр. са прекратени;
 100 бр. свършени частни наказателни дела през 2014 г., от
които 96 бр. са с акт по същество и 4 бр. са прекратени,
В посочените данни са включени ЧНД, образувани по искане за
провеждане на разпити пред съдия. През 2017 г. в съда са образувани 33
бр. ЧНД за разпити, като две дела са прекратени, поради оттегляне на
искането за провеждане на разпит, спрямо 60 бр. дела за разпити през
2016г.; 16 бр. дела за разпити за 2015 г., спрямо 19 дела за 2014 г.
3.2. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ГД
През 2017 г. са свършени общо 1571 бр., спрямо 1066 бр. граждански
дела за 2016г., при 1159 бр. за 2015 г.; 1120 бр. за 2014 г.
От разгледаните през 2017 г. общо 1721 бр. граждански дела,
свършените 1571 бр. съставляват 91,28 %, за 2016г. този процент е бил 91%,
за 2015 г. този процент е бил 92 %, за 2014г. -90,76%.
От свършените 1571 бр. дела, с решение по същество са приключили
1396 бр. дела (88,86 % от свършените и 81,12 % от разгледаните), при решени
по същество 975 бр. дела за 2016г., 1065 бр. за 2015 г.; 1026 бр. за 2014 г.
През 2017 г. прекратените граждански дела са 175 бр. дела; спрямо 91
бр. дела за 2016 г., спрямо 2015 г. – 94 бр. граждански дела, при 94 за 2014 г.
От общо прекратените 175 бр. дела със спогодба са приключили 13 дела,
а по други причини са прекратени 162 бр. дела. Основна причина за
прекратяване на делата е прилагане разпоредбите на чл.129 ГПК и чл.411 от
ГПК.
ЧГД
През 2017 г. са свършени общо 1323бр. ЧГД, от които 1171 бр. по
чл.410 и чл.417 ГПК и 152 бр. други ч.гр.д.
Данните за 2016 г. са свършени общо 873 бр. ЧГД, от които 763 бр. по
чл.410 и чл.417 ГПК и 110 бр. други ч.гр.д.
За 2015 година са свършени 930 бр. ЧГД, от които 815 бр. по чл.410 и
чл.417 ГПК и 115бр. други ч.гр.д.,
За 2014 г. са свършени 878 бр. ЧГД, от които 770 бр.дела образувани по
заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК и 108 други ч.гр.д.
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Увеличението на свършените ЧГД за 2017, спрямо 2016г. е 51%, спрямо
2015г. е 42% и спрямо 2014г. е 50%.
От свършените ЧГД, с акт по същество през 2017 г. са приключили
1230бр. дела, спрямо 832 бр. за 2016г., спрямо 889 бр. за 2015 г., спрямо 855
бр. за 2014 г.
Прекратените ЧГДела за 2017 г. са 93 броя, за 2016 г. са 41 бр. дела,
при 41 бр. за 2015 г., при 23 бр. за 2014 г.
Основната причина за прекратяване на делата е констатираната липса на
местна подсъдност, съобразно разпоредбата на чл.411, ал.1 от ГПК.
4. СРОЧНОСТ ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА
При образуването и насрочването на делата в съда се спазват законните
срокове. Делата се образуват и разпределят в деня на постъпването им в съда и
по изключение на следващия ден. Разпределението на делата е на случаен
принцип и се осъществява от председателя или заместващия го съдия,
съгласно утвърдени правила. За разпределението на всяко дело се разпечатва
протокол, който се подписва от разпределящия съдия и се прилага към делото.
Натовареността на съдиите в процентно отношение е определена със заповед
на Административния ръководител. При отпечатването на протокола за
разпределение в същия е отразена натовареността на всеки един от съдиите от
съответната група дела, към момента. Делата се насрочват при спазване
сроковете по НПК и ГПК.
Предприети са действия и се следи за спазване на всички установени от
процесуалните закони съкратени срокове за насрочване и разглеждане на
специални категории граждански и наказателни дела.
От гражданските дела в срок до 3 месеца са свършени 1436 броя
дела, което съставлява 91,41% свършените и 83,44% от разгледаните
граждански дела.
За сравнение през 2016 г. свършените дела в срок до 3 месеца са били
993 бр. дела, което представлява 93% от свършените дела и 85 % от
разгледаните дела. През 2015 г. в срок до 3 месеца са разгледани 1082 бр. дела,
което е 93 % от свършените дела и 84,58 % от разгледаните дела. През 2014 г.
в срок до 3 месеца са разгледани 1050 бр.дела, което е 94 % от свършените и
85 % от разгледаните дела, т.е. налице е запазване на показателя за срочност
на разглежданите дела в КРС, независимо, че към настоящия момент срокът за
разглеждане на делото е отчита от дата на образуване на делото.
От свършените 488 наказателни дела в тримесечния срок са
приключили 427 бр.дела, което съставлява 87,5% от свършените и
80,11% от разгледаните дела, като за предходната 2016 година свършените
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наказателни дела са били 539 бр., от които 487 са свършили в тримесечния
срок, което представлява 90,35% от свършените дела и 83.1 % от разгледаните
дела.
При съпоставка на данните за наказателните дела, не се установява
съществена разлика в процентно съотношение на делата приключили в
тримесечния срок /разлика с около 3% в сравнение с предходната 2016 г./
Добрата срочност при разглеждането на гражданските дела е следствие
от спазването на законово предвидените срокове по производствата по реда на
чл.410 и чл.417 от ГПК, произнасянето, по които е в тридневен срок. При
наказателните дела добрата срочност е в резултат на обстоятелството, че
голяма част от наказателните дела приключват със споразумение по реда на
чл.381 и чл.384 от НПК, както и разглеждането на част от производствата по
наказателни дела - 7 бр., по реда на чл.370 от НПК, което води процесуална
икономия и приключването им в едно заседание.
През годините в КРС е създадена практика, при възможност, внесените
от РП-Карнобат споразумения по чл.381 НПК, да се разглеждат в деня на
постъпването им, което води до спестяване на разходи и проблеми, във връзка
с призоваването на обвиняемите и защитниците, тъй като немалка част от
обвиняемите лица са с местожителство извън гр.Карнобат.
От свършените 1571 граждански дела:
 по общия ред са свършени 165 дела, от които до три месеца 70
или 42 %;
 частно-граждански дела - 152, от които в срок до 3 месеца 146
броя или 96 %;
 дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК - 1171 броя, от които в срок до 3
месеца 1166 броя или 99,57 %;
 други дела – 22 броя, от които в срок до 3 месеца – 14 броя или
64 %;
 производства по чл.310 от ГПК, са свършени 641дела от които в 3
месечния срок 40 дела или 66 %.
От свършените 553 броя наказателни дела:
 НОХД са 130 бр., от които до 3 месеца 117 броя или 90 %;
 НЧХД са 11 бр., от които до 3 месеца 5 броя или 45 %;
 АНД по чл. 78 а от НК са 42 бр., от до 3 месеца 41 броя или 98%;
 ЧНД са 153 броя, от които в срок до 3 месеца 151 броя или 99 %;
 ЧНД - разпити – 33 бр., от които в срок до 3 месеца 33 броя или
100 %;
 НАХД, образувани по жалба срещу наказателно постановление – 119
15
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бр., от които в срок до 3 месеца 80 броя или 67 %.
При анализа на данните за приключилите дела в срок до три месеца,
следва да се има предвид, че съгласно Методиката за контрол и проверка
на статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и
съдиите в Република България: „Продължителността на разглеждане на
делата“ се установява от датата на образуване на делото до решаването му
по същество (датата на произнасяне на съдебния акт) или прекратяването и
обявяването на постановения съдебен акт в срочната книга на съда“.
Тримесечният срок от образуването на делото, респ. голяма част от него
изтича в периода за отстраняване на нередовности по гражданските дела –
искови производства и размяна на книжата, което води до влошаване
показателят срочност. При наказателните дела забавянето се дължи също
на обективни причини – нередовно призоваване на страните.
5. ДЕЛА ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ
ПЕРИОД
В края на отчетната 2017 г. са останали несвършени 215 дела, от които
150 граждански и 65 наказателни, спрямо несвършени 155 дела за 2016г., от
които 108 граждански и 47 наказателни, спрямо несвършени за 2015 г. - 152
броя дела, от които 101 гр.д. и 51 наказателни дела; за 2014 г.-143 дела, от
които 113 бр. граждански и 30 броя наказателни дела.
От несвършените граждански дела, общо 150 броя, тези по общия ред
са 112 броя; производства по чл.310 ГПК са 19 броя; частни граждански дела –
3 броя; дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК - 14 броя и административни дела – 2
бр.
В повечето случаи неприключването на гражданските дела в края на
отчетния период се дължи на нередовното призоваване на страните, поради
неправилно посочени адреси за призоваване, както и на обстоятелството, че
една част от делата 421 дела, от които 92 – граждански дела и 329 - частни
граждански дела, са постъпили в края на годината/в периода от 01.10.2017г.
до края на годината/ и са в процес на разглеждане.
През отчетния период несвършени от 1 до 3 години са 8 граждански
дела; несвършени от 3 до 5г. са 3 граждански дела и несвършени над 5 години
са 1 гр.дело, или общо 12 броя дела. От тези несвършени 12 дела, образувани в
предходни години, 9 дела са за делба, 2 дела са за вещни искове и 1 от делата
е спряно спрени на основание чл.229, ал.1 т.4 от ГПК. По делбените
производства е налице заместване на някои от починалите съделители от
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техните наследници, което води до забавяне на производството до
установяването и призоваването на наследниците. По други от делата причина
за забавянето им е невнасянето на депозит от страните за извършване на СТЕ.
Причини за забавянето на процеса са процедурите, които във фазата на
извършване на делбата се извършват от други държавни органи –
одобряването на проекти за делба и изготвяне на скици на новообразувани
имоти от Общинските служби „Земеделие” и общините, съгласно
изискванията на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ и ЗУТ. Поначало делбените производство
приключват изключително бавно предвид двете фази, в които се развива
производството и възможността за обжалване на решението по първата фаза.
Продължаването на производството във втората фаза се извършва няколко
години след приключване на инстанционния контрол на решението по първата
фаза.
От останалите несвършени в края на 2017 г. наказателни дела общо 65
броя: НОХД са 7; НЧХД - 3 броя; ЧНД – 3 броя; АНД по чл. 78а НК- 4 бр. и
НАХД по жалба срещу наказателно постановление - 48 броя.
Забавянето на наказателните дела, останали несвършени в края на
отчетния период е обстоятелството, че в последното тримесечие на 2017
година, е увеличено постъплението на дела в съда, които по обективни
причини не могат да приключат до края на отчетния период. В периода от
01.10.2017 г. до края на годината в съда са постъпили общо 117 наказателни
дела /30 НОХД и 46 АНД/.
Друга причина за забавянето на наказателните дела е нередовното
призоваване на страните, както и доказателствените искания на страните в
хода на съдебното следствие. В КбРС няма спрени наказателни дела.
Относителният дял на несвършените дела (215 броя) в края на отчетния
период спрямо свършените дела (2059 броя) възлиза на 10,44%, спрямо 9.65
%, за 2016 г., спрямо 9.5% за 2015 г. спрямо 9.15% за 2014 г.
6. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ
От общо свършените дела през 2017 г., 2059 бр. с акт по същество са
решени 1750 бр.дела, което съставлява 85% от свършените дела. За 2016 г.
с акт по същество са решени общо 1333 дела (83 % от свършените дела), за
2015 г. при решени по същество 1356 дела (84 %) дела, за 2014 г. 1327 дела
(84%).
От решените по същество дела 354 броя са наказателните дела и 1396
гражданските дела.
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6.1. РЕШЕНИ НОХД
ВИДОВЕ ДЕЛА ПО ТЕКСТОВЕ ОТ НК
От свършените 130 НОХД дела през 2017 г., делата образувани за
престъпления против личността са 4 бр., против брака и семейството - 6 бр.,
против правата на гражданите – 2 бр., престъпления против собствеността – 34
броя, престъпления против стопанството - 11 бр., против държ.органи и общ.
организации - 3 бр., документни престъпления- няма, престъпления против
реда и общественото спокойствие -2 броя, общоопасни престъпления -68 бр.,
РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА
През отчетната 2017 година от свършените 130 НОХД, с присъда
са приключили -20 дела, със споразумение по реда на чл.382 НПК -75
дела, по реда на чл.384 НПК – 31 дела. На КРП са върнати две дела за
отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните
правила. Едно НОХДело е върнато на прокуратурата, поради
неодобряване на внесено споразумение /НОХД № 427/2017 г./ и 1 НОХД е
прекратено и обединено към друго ДОХДело /№ 205/2017 г. е прекратено
и обединено към НОХД №201/2017 г./.
ОСЪДЕНИ ЛИЦА
От общо съдените 145 лица по НОХД, през отчетния период са осъдени
141 лица, през 2016 г. осъдените лица са 183, през 2015 г. - 168 лица, през 2014
г. - 246 лица. През 2017 г. едно лице е оправдано, през 2016 г. няма оправдани
лица, през 2015 г. има едно оправдано лице.
За отчетния период, от осъдените 141 лица за:
 престъпления против личността са 4 лица/2016г. – 4 лица/;
 престъпления против правата на гражданите са осъдени 2 лица/2016г. 3лица/;
 престъпления против брака, семейството и младежта са осъдени 4
лица/2016г. – 6 лица/;
 престъпления против собствеността са осъдени 45 лица/2016г. -85 лица/;
 престъпления против стопанството са осъдени 12 лица/2016г. -10лица/;
 престъпления против реда и общественото спокойствие са осъдени са 2
лица/2016г. -2 лица/;
 за общоопасни престъпления са осъдени 69 лица/2016г. -71лица/;
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 за документни престъпления са осъдени няма осъдени лица/2016г. - 1
лице/;
 за престъпления против държ. и общ организации-3 лица/2016г. – 3
лица/.
През отчетния период, както и през 2016г. най-голям е броят на
осъдените лица за общоопасни престъпления и има съществено намаление на
осъдените лица за престъпление против собствеността.
По чл.78а НК са съдени общо 42 лица, от които наказаните лица са
41. През отчетния период са били осъдени 4 непълнолетни лица,
осъдените непълнолетни лица за 2016 г. са били 7, спрямо 3 непълнолетни
лица за 2015 година, спрямо 10 непълнолетни лица за 2014 г.
ВИДОВЕ НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ.
На лишаване от свобода до три години през 2017 година са били
осъдени 113 лица, за 2016г. осъдените до три години на лишаване от свобода
са били 158 лица; през 2015 г. са били осъдени общо 100 лица, при 203 лица за
2014 г.
Условно осъдени за 2017 година са 76 лица, за 2016 година са 98 лица;
за 2015 г. са 74 лица, за 2014 г. условно осъдените са 131 лица.
През отчетния период - 2017 г., както и за 2016 г. не са налагани
наказания лишаване от свобода от 3 до 15 г., през 2015 г. са наложени 4
наказания лишаване от свобода от 3 години до 15 г., при 7 наказания лишаване
от свобода от три до петнадесет години за 2014 г.
Наказание глоба през отчетната 2017 г. е наложено на 16 лица, докато за
2016 г. такова наказание е наложено на 3 лица, през 2015 г. на 8 лица, при 1
лице за 2014 г.
Наказание пробация е наложено на 12 лица, при 22 лица за 2016 г., при
56 лица за 2015 г., при 34 лица за 2014 г.
Данните за вида на налаганите наказания, през отчетния период спрямо
данните за предходните години, показват трайна тенденцията на запазване
броят на случаите, при които е налагано наказание лишаване от свобода за
срок до три години. През отчетния период са увеличени случаите, в които е
налагано наказание глоба и има намаляване на случаите с наложено наказание
пробация. Наказанието лишаване от свобода за срок до три години е най-често
налаганото наказание, когато не е налице висока обществена опасност на
деянието и дееца. При налагането на наказание лишаване от свобода за срок
до 3 години, се прилага института на условното осъждане, при наличието на
предпоставките за това. С налагането на условно наказание се цели осъденият
принудително да бъде мотивиран да се въздържа от противоправни действия
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под страх, че при ново осъждане ще изтърпи и отложеното наказание
лишаване от свобода. Намаляването броят на осъдените лица е закономерно и
е свързано с намаляване на общия брой внесени в съда НОХД.
6.2. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО НЧХД
От разгледаните през отчетния период общо 14 наказателни частен
характер дела, свършените са 11 бр., от които 5 са в тримесечния срок(45%).
По 7 от делата има постановена присъда, а 4 дела са били прекратени, от които
едно със спогодба и 3 по други причини.
Общо съдените са 8 лица, а 1 лице е оправдано, общо осъдените лица са
4, на 2 от които е наложено наказание глоба и на 1 лице наказание лишаване
от свобода, отложено със срок за изпитване и на едно лице е наложено друго
наказание.
6.3. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО АНД.
ВИДОВЕ ДЕЛА ПО ПРЕДМЕТ.
През отчетния период решените по същество АНД са 146, останали
несвършени в края на периода 52 дела, спрямо свършени 146 за 2016г. и
останали несвършени 22 спрямо 165 решени АНД за 2015г. и несвършени 33
бр.дела, спрямо 156 бр. АНД за 2014г. и несвършени в края на периода 13
бр.дела.
От останалите несвършени в края на 2017 г. са 48 АНДела образувани по
жалба срещу наказателно постановление и 4 дела образувани по реда на чл.78а
от НК.
От общо решените по същество 146 АНД:
- 41 дела са по чл.78а НК, при 33 за 2016 г., при 36 за 2015 г.; 33 за
2014г.
- 105 дела са по жалби против наказателни постановления, спрямо 113
дела за 2016 г., 129 дела през 2015г. и 123 дела за 2014 г.
От данните се установява, че има известно увеличаване в броя решени
по същество дела, образувани по чл.78а от НК – 8 бр. В годините се запазва
сравнително постоянна величината на образуваните АНД по постановления на
прокуратурата, с предложение по чл.78А от НК. В сравнение с предходните
години се забелязва известно намаление на АНД образувани по жалби срещу
наказателни постановления. АНД обикновено приключват в едно заседание,
по изключение делата се отлагат при необходимост от допълнително събиране
на доказателства, несвоевременно представяне от страна на административно20
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наказващият орган на изискани доказателства с разпореждането за насрочване,
неявяване на актосъставителя в първо по делото с.з., по обективни причини.
РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА
От общо разгледаните 46 постановления
на прокуратурата с
предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание по чл.78а НК, свършените дела приключили с
постановяване на решение са 41, като 1 от делата е прекратено и върнато на
КРП, поради допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,
довело до ограничаване правото на защита на обвиняемото лице (АНД
№220/2017 г.).
Общо съдени са 42 лица, от които на 40 от лицата е наложено
административно наказание глоба, на едно лице е наложено друго наказание.
От разгледаните 167 жалби против наказателни постановления,
решените по същество са 105, от които 50 НП са били потвърдени(при 52
потвърдени НП за 2016г., при 44 за 2015 г., 60 за 2014 г..), 9 са изменени (при
9 изменени за 2016 г., при 16 за 2015 г., 8 за 2014 г..) и 46 са били отменени
изцяло (при 52 изцяло отменени за 2016г., при 69 за 2015 г., 55 за 2014 г.).
През 2017 г. производствата по 14 дела са били прекратени по различни
причини(оттегляне или просрочие на жалбата, изпращане по подсъдност).
От данните може да се направи извод, че тенденцията за отмяна в около
50% от случаите на обжалване на НП се запазва трайно в годините.
6.4 .РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ЧНД.
От общо за разглеждане 189 ЧНД (ЧНД -156 бр. и ЧНД-разпити -33 бр.),
решените са 181 дела. През отчетната 2017 г. са внесени 11 искания от РПКарнобат по чл.64 НПК за вземане МНО „задържане под стража“. През
отчетната година в съда са разгледани 3 искания по чл.65 от НПК за
изменение на взета МНО.
Частните наказателни дела, по правило, се разглеждат в кратки
процесуални срокове, като по внесените искания чл. 64, чл.161, чл.222 и
чл.223 от НПК, произнасянето, респ. насрочването е в деня, съобразно
процедурата предвидена в НПК.
6.5. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
ВИДОВЕ ДЕЛА ПО ПРЕДМЕТ.
От решените по същество общо 1396 граждански дела през 2017 г.:
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 14 са по облигационни искове, при 25 за 2016г., 33 за 2015 г., 30 за
2014 г.;
 86 са по СК при 68 за 2016г., 57 за 2015 г., 63 за 2014 г.;
 9 са по вещни искове, при 9 за 2016г., 11 за 2015 година, 13 за 2014г.;
 4 са за делба и искове по Закона за наследството, при 16 за 2016г.,
при 4 за 2015 г., 11 за 2014 г.;
 28 бр. установителни искове, спрямо 3 за 2016г.;
 7 са по искове по КТ, при 7 за 2016г., при 11 дела за 2015 г., 5 дела за
2014 г.;
 административни производства -няма;
 7 бр. обезпечения, при 4 за 2016г.;
 125 частни производства, при 98 за 2016г.;
 1093 са частните граждански дела –заявления по чл.410 и чл.417 от
ГПК, при 730 за 2016г., при 787 за 2015 г., при 758 за 2014 г.;
 14 са другите дела, като тази цифра за 2016г. е 14 дела, при 159 за
2015 г., 150 за 2014 г.;
От решените по същество граждански дела най –голям е делът на делата
образувани по чл.410 и чл.417 от ГПК – 78% от всички дела, при 75% за
2016г., при 74 % за 2015г. и 74 % за 2014г. От данните става ясно, че този
процент в годините е сравнително постоянна величина.
РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА.
Общо решените по същество граждански дела по общия ред са 166 бр.,
от които:
- по 131 дела искът е уважен изцяло, при 107 дела за 2016 г., при 216 за
2015 г., при 195 дела за 2014 г.; ;
- по 14 дела искът е уважен отчасти, при 18 дела за 2016 г., при 25 дела
за 2015 г., при 35 дела за 2014 г.;
- по 21 дела искът е отхвърлен изцяло, при 18 дела за 2016 г., при 34
дела за 2015 г., при 42 дела за 2014 г.;
През 2017 г. 13 от производствата са приключили със спогодба, при
същия показател за 2016 и 2015 г.
През 2017 г. 65 от делата са прекратени по други причини.
При анализа на данните за 2017 година и тези от предходните години
може да се направи извод, че няма съществена разлика в съотношението
между уважените искове 78,9% и отхвърлените и частично уважени искове
21%, като този показател спрямо 2016 г. е бил уважени – 74%, частично
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уважени и отхвърлени – 25%, за 2015 г. е: уважени искове - 78%, а
отхвърлените и частично уважени искове е 21%.
6.6. РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ЧГД.
От решените през 2017 г. частни граждански дела общо 1230 бр.,
1093 бр. са по чл.410 и чл. 417 от ГПК, а 137 бр. са други граждански дела.
За сравнение от решените по същество през 2016г. общо 828 дела, 730 са
били по чл.410 и чл.417 ГПК, а 98 са били другите ч.гр.дела, за 2015 година
общо ЧГД са били 889, от които 787 бр. по чл.410 чл.417 ГПК, а 102 бр. други
ЧГД. През 2014 г. от общо 855 частни граждански дела, 758 са били по чл.410
и чл.417 ГПК, а 97 са били другите ч.гр.дела. През 2013 г. общо 955 частни
граждански дела, 893 са били по чл.410 и чл.417 ГПК, а 62 са били другите
ч.гр.дела.
7. БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА
АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ
През отчетната 2017 година в КРС са прекратени общо 309 граждански
и наказателни дела, от които:
175 броя граждански и частно-граждански:
 по общия ред - 55 бр.
 производства по чл.310 ГПК – 23 бр.
 дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК - 78 бр.
 други дела – 4 бр.
 частни граждански дела - 15 броя.
134 броя наказателни:
 НОХД – 110 бр.
 НЧХД - 4 бр.
 АНД по чл.78а НК - 1бр.
 ЧНД - 5 бр.
 АНД по жалба срещу НП - 14 бр.
Относителният дял на прекратените общо 309 дела спрямо
приключените 2059 дела е 15 %, като следва да се има предвид, че в този
процент се включват и НОХД приключили със споразумение за прекратяване
на наказателното производство, които независимо от тяхното разглеждане по
същество са включени в групата на прекратените дела. От прекратените 55
граждански дела по общия ред, 4 са приключили със спогодба, а останалите
51 по други причини. От прекратените общо 23 дела по чл.310 ГПК, 9 са
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приключили със спогодба, а 14 са прекратени на други основания. Анализът
на причините за прекратяване на гражданските дела сочи, че по-голяма част
от тях се прекратяват, поради оттегляне на иска, изпращане на делото по
подсъдност на друг съд, неизпълнение указанията на съдията докладчик за
отстраняване нередовностите по исковата молба.
Две НОХДела са прекратени и върнати на КРП за отстраняване на
съществени нарушения на процесуалните правила и 1 дело са върнато поради
неодобряване от съда на внесеното споразумение за решаване на делото и 1
НОХДело е прекратено и обединено към друго НОХДело.
От прекратените 4 бр. НЧХД, 1 е приключило със спогодба и 3 дела са
прекратени по други причини.
Прекратени са 5 ЧНД, от които 1, образувано по искане на осъденото
лице за определяне на общо наказание, е изпратено по подсъдност на
СРС/ЧНД № 425/2017г/, 1 от делата/ЧНД № 63/2017г./ е изпратено на ВКС,
основание чл.43, т.3 от НПК, за определяне на друг равен по степен съд, който
да разгледа делото, 2 от делата /ЧНД № 131/2017г. и ЧНД № 132/2017г. са
прекратени поради оттегляне от разследващия за провеждане на искането за
разпит пред съдия. Две дела ЧНД № 312/2017г. и ЧНД № 311/2017г.,
образувани срещу две лица, за вземане на МНО по чл.64 от НПК, са
обединени в едно, като ЧНД № 312/2017г. е прекратено.
От прекратените 14 АНД по жалба срещу наказателно постановление, 4
са прекратени поради оттегляне на жалбата, 1 е прекратено и изпратено по
компетентност на КРП, с оглед данни за престъпление по чл. 325 от НК, по 1
от делата е вдигната препирня за подсъдност, 4 са прекратени поради
недопустимост на жалбата, 2 от делата са прекратени и същите са образувани
като административни дела.
По НЧХДела основната причина за прекратяване на делата е постигане
на спогодба между страните, респ.извънсъдебна такава, която е последвана от
оттегляне на тъжбата.
През отчетния период върнатите две НОХДела на КРП за доразследване
и едно неодобрено споразумение, не се отразяват на общия брой внесени и
разгледани в съда дела.
8. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА.
През отчетната 2017 година са обжалвани, респ. протестирани актове на
съда по 142 дела, при 168 дела за 2016 г., при 174 за 2015 година, при 211 дела
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за 2014 г. В процентно съотношение обжалваните /протестирани актове
спрямо свършените съставлява 7% от свършените села/2059 дела/.
От обжалваните общо 142 дела 66 са граждански дела, спрямо 65 за
2016г., спрямо 92 граждански дела за 2015 г., при 84 граждански дела за 2014
г. и 76 наказателни дела за 2017 г., при 103 наказателни дела за 2016г., при
82-нак.дела за 2015 г., при 127 - наказателни дела за 2014 г.
Сравнително малкият брой обжалвани актове на съда- 7% от
свършените дела може да се приеме като показател за удовлетвореност на
страните от актовете на съда.
8.1. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
По видове граждански дела общо обжалвани 66 дела:
 искове по СК - 9, от които за издръжка и изменение на издръжка – не
са обжалвани, 3 бр. по иск за развод, 1 брой – развод по взаимно съгласие, 1
бр. по ЗЗДН;
 облигационни искове - 9 броя,
 вещни искове - 11 броя;
 делби и искове по ЗН - 3 броя,
 установителни искове – 10 брой;
 трудови дела - 4 броя, от които 3бр. за отмяна на уволнение;
 административни производства – няма;
 други дела – 4 броя;
 частни производства- не.;
 частни производства заповедни - 16 броя.
Резултатите от обжалването на върнатите граждански дела (решения –
38 бр. и определения - 9 бр.) са следните:
Решения 38 бр.
 оставени в сила - 24броя
 изцяло отменени и постановен акт по същество – 10 бр.
 потвърдени в една част, в другата част отменено– 1 броя;
 потвърдено в едната част отменено/върнато за разглеждане в
друга част - 3 броя.
Определения 20бр.
 оставени в сила – 9 броя
 изцяло отменени и постановен акт по същество/ върнато за
разглеждане – 6 бр.
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 изцяло обезсилено - 2 броя;
 потвърдено в едната част отменено в друга част - 1 брой;
 потвърдено в една част и обезсилено в друга част – 2 броя.
Броят на делата (58 дела) върнати от инстанционен контрол, включва и
актове на съда и от предходни години. Една част от актовете, обжалвани през
отчетната година, до настоящия момент не са върнати, поради което броят на
делата с резултат от проверката на по-висшите инстанции е по-малък от броя
на обжалваните актове.
От делата минали на инстанционен контрол изцяло потвърдените
съставляват 56%(включват се решения и определения). От проверените общо
38 решения, изцяло потвърдените са 24 решения, което съставлява 63%.
Изцяло отменените решения са 21%, частично отменените са 8%. При
проверката на определенията резултатът е следният: общо 20 определения- 45
% са потвърдени, 30% са отменение и е постановен актпо същество, 10% са
обезсилени.
В голяма част проверката на обжалваните актове приключва до
въззивната инстанция с оглед предвидените ограничени основания по ГПК за
допустимост на касационното обжалване.
8.2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През отчетната година в съда са върнати общо 78 бр. актове проверени
съдебни актове по наказателни дела, в които се включват постановените
актове на съда по НОХД, НЧХД и ЧНД- общо 31 броя и решения и
определения по АНДела –общо 47бр.
От обжалваните/протестирани 14 присъди и 17 бр. определения, 8 броя
присъди са изцяло потвърдените или това е 57% от проверените присъди.
Изцяло отменена е 1 присъда и делото е върнато за ново разглеждане от друг
състав на съда. По две от НЧХДелата присъдите са отменени, поради
оттегляне на тъжбата пред възивната инстанция.
Резултатите от обжалването и протестирането на върнатите наказателни
дела са следните:
Присъди 14 броя:
 оставени в сила – 8 броя;
 отменени и върнати за ново разглеждане - 1 брой;
 съдебни актове отменени по причини извън поведението на
съда - 2 броя/НЧХДела при които присъдата е отменена,
поради оттегляне на тъжбата пред възивната инстанция/ ;
 изменени в наказателната част -3 брой;
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В процентно съотношение присъдите изцяло потвърдени както и тези
отменени поради обективни причини/оттегляне на тъжбата по НЧХД/
съставляват 71% от обжалваните и протестираните присъди.
Определения по НОХД, НЧХД и ЧНД, от общо 17 проверени акта:
 оставени в сила – 11 броя;
 отменени и върнати за ново разглеждане - 2 броя;
 отменени и върнати на прокурора – 2 броя;
 отменени и постановяване на нова акт – 1 брой;
 изменени в наказателната част, по отношение на
наказанието – 1 брой.
Изцяло потвърдените определения съставляват 65% от преминалите
инстанционен контрол.
Резултати от проверените АНДела:
Решения –общо проверени 46 решения:
 оставени в сила – 25 броя;
 изцяло отменено и постановено друго решение - 9 броя;
 отменено и върнато за ново разглеждане – 3 броя;
 изменено в една част потвърдено в друга част – 7 броя;
 изменено само по отношение на санкцията -2 бр.
Едно определение по АНДело и преминало през инстанционна проверка
и е потвърдено.
В процентно съотношение общо от всички проверени актове по
наказателни дела изцяло потвърдените са 54 %.
В броя на проверените на инстанционен контрол дела влизат и тези,
които са били обжалвани през предходни години и са върнати през отчетната
2017 година, което не дава пълнота за качеството на работа на съдиите.
От резултатите от проверените актове, следва изводът, че е
необходимо да се работи и да се полагат усилия за повишаване качеството на
работа на съдиите. Съдиите при връщане на делата от инстанционен контрол
се запознават обстойно с мотивите на възивната и касационната инстанция за
причините довели до изменението или отмяната на съдебните актове.
Актовете на съда преминали инстанционен контрол се поместват в специална
трансферна папка, до която имат достъп съдиите и това им дава възможност
да се запознаят с мотивите на горните инстанции. Необходимо е също така
вниманието на магистратите да бъде насочено към по-сериозно и задълбочено
проучване на делата още с постъпване на исковата молба и в последствие в
хода на делото да положат максимални усилия за прецизно събиране на
доказателствата, с цел при постановяване на съдебните актове да е налице
пълно и обективно изясняване на фактическата обстановка.
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9. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН
Съдебният район на Районен съд Карнобат обхваща две общини Община Карнобат и Община Сунгурларе с прилежащите им села, или 60
населени места и 2 града. Съдът обслужва население от 41 496/данни към
2015 г./ души. Регионът е на трето място по многобройност на жителите в
общините, които попадат в съдебния район, след Районен съд- Бургас и
Районен съд- Айтос.
През 2017 година в съда са разгледани 2274 дела, от които
новообразувани 2119 броя дела (488 броя новообразувани наказателни дела и
1613 броя новообразувани граждански и частно- граждански дела).
От новообразуваните наказателни дела: 123 броя НОХД, 12 броя НЧХД, 42 броя АНД по чл. 78а от НК, ЧНД - 180 броя и 149 броя АНД.
Новообразуваните НОХД през 2017 година по видове:
 против личността - 3броя;
 правата на гражданите – 1 броя;
 против брака, семейството и младежта - 7 броя;
 против собствеността - 33 броя;
 против стопанството – 10 броя;
 против държавата и обществените организации – 3 брой;
 против реда и общественото спокойствие - 4 брой;
 общоопасни престъпления - 62 броя;
От новообразуваните 1613 граждански дела през 2017 година по видове
техният състав е следният:
- по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗЗД- 140 бр.
- облигационни – 36 бр.
- вещни искове – 17 бр.
- делби и искове по Закона за наследството– 13 бр.
- установителни искове – 50 бр.
- трудови – 8 броя;
- административни производства – 2 бр.;
- обезпечения – 9 бр.;
- частни производства – 132 бр.;
- други дела - 17 броя;
- заявления по чл.410 и чл.417 от ГПК – 1180 бр.;
- частни производства-регламенти – 9 бр.
Постъпили, разгледани, свършени и решени по същество дела по
години:
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година

постъпили разгледани

2014
2015
2016
2017

1560
1616
1608
2119

1730
1759
1755
2274

свършени
1585
1607
1600
2059

решени
1327
1357
1328
1751

Анализът на общия брой дела за разглеждане 2274 броя, от които
постъпилите през отчетния период 2119, показва увеличение на постъпилите
спрямо предходната 2016 г. с 511 дела или 32 %. Спрямо 2015 г.
увеличението на постъпилите дела е с 503 дела – 31 % и спрямо 2014г.
делата са повече с 559 бр. -36 %. Увеличението през отчетния период на
разгледаните дела спрямо 2016г. е 29%, спрямо 2015г. -28%, спрямо 2014г. 31 %.
Увеличението в процентно отношение на свършените и решените
дела през 2017г. е следното:
спрямо 2016г. увеличението през 2017г. на свършените е с 29% и на
решените с 31%,
спрямо 2015г. увеличението през 2017г. на свършените е с 28% и на
решени с 29%,
спрямо 2014 г. увеличението през 2017г. на свършените е с 30% и на
решените е с 32%.
10. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ
Средната действителна натовареност на съдиите в КРС спрямо
разгледаните дела за 2017 г. е 55,41 дела, спрямо решените е 50,22 дела.
Това означава, че средно съдиите са разгледали по 2,52 дела на ден и са
свършили 2,28 дела на ден, при 22 работни дни в месеца.
За
2016 г. действителната натовареност на съдиите спрямо
разгледаните дела е 32 дела, спрямо решените е 29,18. За
2015
натовареността на съдиите по отношение на разгледаните дела е -30,86, а
спрямо свършените дела е 28,19.
Показателите за натовареността бележат съществено увеличение, тъй
като в съда през 2017 г. реално са работили четирима съдии.
Командироването на съдия Коева в Районен съд - Царево е продължено със
Заповед № 1026/07.12.2016 г. на Адм. ръководител-Председател на Окръжен
съд – Бургас и същата през цялата 2017 г. е командирована в ЦРС. Считано от
12.09.2017 г., в Районен съд-Карнобат е освободена една съдийска длъжност,
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поради пенсиониране на съдия Златко Костадинов. След освобождаването на
съдия Костадинов, в съда реално работят трима съдии: Татяна СтанчеваИванова – Адм. ръководител - Председател, съдия Димитър Маринов и съдия
Мариела Иванова. Предвид предстоящото пенсиониране на съдия Костадинов
и с решение на Общото събрание на съдиите, взето на 07.03.2017г., на същия
считано 08.03.2017 г. не са разпределяни НОХдела, внесени с обвинителен
акт, делби и вещни искове. Считано от 01.07.2017 г. на съдия Костадинов не
са разпределяни АНДела, образувани по жалба срещу наказателно
постановление. Със заповед № 227/11.07.2017 г., считано от 14.07.2017 г. на
съдия Костадинов не са разпределяни дела, за да му се даде възможност да
довърши започнатите дела. Въпреки това съдията не довърши делата си, като
в голяма част от производствата същите са пренасрочвани и след
пенсионирането на съдия Костадинов тези дела са преразпрелени на
останалите съдии, което доведе до повишаване на натовареността им и
съответно за забавяне на производствата. През отчетната година
председателят на съда беше в продължителен отпуск/три месеца/, поради
временна неработоспособност. Това обстоятелство, командироването на
съдия Коева в ЦРС за цялата 2017 г., както и изключването на съдия
Костадинов от разпределение, доведе до изключително високото натоварване
на съдиите Иванова и Маринов. В известен период от време, през летните
месеци, всеки един от тях е работил като единствен съдия и в този период е
изпълнявал функциите на председател, дежурен съдия, заседавал е в
съдебната ваканция, в случаите предвидени по закон.
Към настоящия момент по щат съдийските бройки са пет, но реално
работят трима съдии, при висока натовареност. За да се постигне донякъде
нормална натовареност на съдиите е належащо в съда да работи поне още
един съдия.
При отчитане натовареността на съдиите от значение са не само
постановените окончателни съдебни актове и свършените дела, но и
произнасянията в закрити заседания по висящи производства, които отнемат
не малко време. В голямата си част по образуваните искови производства
делата се оставят без движение което въведената, от 01.04.2016 г., от ВСС
Система за изчисляване натовареността на съдиите не би могла да даде реална
картина за натовареността главно по граждански дела, които изискват време за
преценка от съдията относно допустимостта на предявените искове,
администриране на книжата, както и времеви ресурс за подготовка на делото
за открито съдебно заседание с изготвяне на доклад. В малък съд като КбРС
не е възможно обособяването на наказателно и гражданско отделение и
специализация на съдиите. Всички магистрати разглеждат всички видове
дела, които са подсъдни на районен съд като първа инстанция. Това също е
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фактор който следва да се вземе предвид при преценката за натовареността на
съдиите, които следва да са еднакво добре подготвени по процесуалните и
материални закони, както в гражданската, така и в наказателата материя.
Разпределението на постъпващите в съда дела се извършва при спазване
на принципа на случайния избор, чрез въведен в експлоатация програмен
продукт, одобрен от ВСС и съгласно вътрешните правила. По този начин се
постига сравнително равномерно разпределение по брой и тежест на
постъпващите дела.
През отчетния период съдия Маринов е свършил 603 дела, съдия
Костадинов е свършил 326 броя дела; съдия Иванова - 633 броя; съдия
Станчева – 467 броя дела.
Поотделно за всеки един от съдиите в КРС анализа на разглеждане на
делата показва следните резултати:
 съдия Маринов е свършил 603 броя граждански, частни граждански
и наказателни дела, от които 464 граждански и частни граждански и 139
броя наказателни дела. Средно на месец свършени дела 50,25 бр.
Решените по същество са 100 граждански, прекратени 64 дела.
В срок до 3 месеца са свършени 428 гр.дела.
Свършените 464 броя граждански и частно граждански дела се
разпределят както следва:
- 355 броя, образувани по заявления по чл.410 - 417 от ГПК;
 41 броя ч. гр. дела
 44 броя гр. дела.
 18 броя по чл. 310 ГПК
 0 броя- адм. дела
 6 броя други дела.
От свършените 139 наказателни дела, в срок до 3 месеца са свършени
120. Решени по същество са 103 наказателни дела, прекратени 36 дела.
Свършените общо 139 броя наказателни дела, се разпределят както
следва:
- 41 броя НОХД;
- 3 броя НЧХД;
- 15 броя АНД по чл.78а от НК;
- 30 броя АНД;
- 50 броя ЧНД.
• съдия Костадинов е свършил общо 326 дела граждански, частни
граждански и наказателни дела, от които 227 са граждански и частни
граждански и 99 наказателни дела. Средно на месец свършени дела 36,22
бр.
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По същество решените граждански дела са 205.
В срок до 3 месеца са приключили 204 дела, прекратени 22 дела.
Свършените гр. дела 227 бр. се разпределят както следва:
157 броя, образувани по заявления по чл.410 - 417 от ГПК;
31 броя ч.гр. дела;
31 броя гр. дела.
7 броя по чл. 310 от ГПК
Други дела - 1 брой.

Свършените общо 99 броя наказателни дела се разпределят както
следва:
14 броя НОХД;
2 броя НЧХД;
8 броя АНД по чл. 78 а НК;
22 броя АНД;
53 броя ЧНД
От свършените наказателни дела в 3 месечния срок са приключили 82
дела.
Решени по същество са 82 наказателни дела, прекратените са 17 бр.
•
съдия Иванова е свършила общо 665 броя/55,42 дела на месец/
граждански, частни граждански и наказателни дела, от които 494 броя
граждански и частни граждански дела и 169 наказателни дела. Средно на
месец свършени дела 55,42 бр.
По същество са решени 241 гр.дела, прекратените са 41 гр.дела.
От свършените 494 гр.дела, в тримесечен срок са 449 дела.
Свършените 494 броя граждански и частни граждански дела по видове
са разпределят:
 345 броя, образувани по заявления по чл.410 - 417 от ГПК;
 57 броя ч.гр. дела;
 59 броя гр. дела.
 22 броя по чл. 310 ГПК

11 броя -други дела.
Свършените 169 броя наказателни дела се разпределят както следва:
 43 броя НОХД
 12 броя АНД по чл. 78а НК;
 44 броя АНД;
 5 броя НЧХД,
 65 броя ЧНД.
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От свършените наказателни дела 126 са решени по същество, 43 са
прекратени. В тримесечен срок са приключени 155 наказателни дела.
•
съдия Станчева е свършила общо 467 дела, от които 386
граждански и частни граждански и 81 наказателни дела. Средно на месец
свършени дела 51,88 бр.
От разгледаните дела по същество са решени 338 граждански дела,
прекратени 48 дела.
Свършените 386 гр.дела се разпределят както следва:
 314 броя, образувани по заявления по чл.410 - 417 от ГПК;
 23 броя ч.гр. дела;
 31 броя гр. дела.
 14 броя по чл. 310 ГПК
 4 броя -други дела.
Свършените в 3 месечен срок са 355 гр. дела.
•
От свършените 81 броя наказателни дела. Решените по същество
наказателни дела са 44 дела, прекратените са 37 бр.
 32 броя НОХД
 7 броя АНД по чл. 78а НК;
 23 броя АНД;
 1 броя НЧХД,
 18 броя ЧНД.
В тримесечния срок са свършени 70 наказателни дела.
Съдиите в КРС, по принцип спазват правилата за насрочване на делата,
но през отчетния период по някои от делата има известно забавяне в
насрочването и постановяване на съдебните актове, по обективни причини,
които вече бяха изтъкнати.
11. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
От свършените 130 НОХДела, 106 са приключили с одобрено
споразумение по реда на чл.381-384 от НПК, по 20 са постановени присъди, 2
от делата са прекратени и върнати на прокуратурата за доразследване и 1 от
делата са прекратено и върнато на прокуратурата, поради неодобряване на
внесените споразумения. 1 НОХД е прекратено и обединено към друго дело
/НОХД № 205/2017 г. е прекратено и обединено към НОХД№ 201/2017 г., тъй
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като и двете дела са образувани по внесени споразумения, касаещи обвиняеми
лица по едно и също досъдебно производство/.
От общо свършените 11 НЧХД, 7 са приключили с присъда и 4 са
прекратени.
Новообразуваните през 2017 г. НОХД - се разпределят по видове, както
следва:
Новообразуваните НОХД през 2017 година по видове:

против личността - 3броя;

правата на гражданите – 1 броя;

против брака, семейството и младежта - 7 броя;

против собствеността - 33 броя;

против стопанството – 10 броя;

против държавата и обществените организации – 3 брой;

против реда и общественото спокойствие - 4 брой;

общоопасни престъпления - 62 броя;
Броят осъдителни присъди е функция на броя постановени съдебни
актове по същество по НОХД и НДЧХ за съответните периоди. В
Карнобатския районен съд няма дела, придобили изключително значим
обществен интерес.
12. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ СПРЯМО
ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”
През 2017 година в Карнобатският районен съд са внесени от КРП 46
броя обвинителни акта по следните видове престъпления:
- против личността - 1 броя;
- против правата на гражданите - 0 броя;
- против брака, семейството и младежта -4 брой
- против собствеността - 16 броя;
- против стопанството – 2 броя;
- против държ. и обществените организации - 1 броя;
- документи престъпления -0 бр.;
- против реда и общественото спокойствие - 4 бр.;
- общоопасни престъпления - 18 броя;
От внесените през отчетната година 46 броя обвинителни актове са
постановени 13 осъдителни присъди. Прекратено и върнато на КРП за
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила е 1 дело. По
едно от делата внесено с обвинителен акт, съдията докладчик се е произнесъл
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с решение. От делата внесени с обвинителен акт 25 са приключили със
споразумение по чл. 384 от НПК. От образуваните през 2017г., 46 бр. НОХД
по обвинителен акт, несвършени в края на отчетния период -6 бр. дела.
13. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И
БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
През отчетния период - 2017 година са влезли в сила общо 19 присъди и
106 споразумения, от които по чл.382 НПК-75 бр. и по чл.384 НПК-31 бр. Три
присъди по НЧХД са влезли в сила през отчетната година.
Общият брой на осъдените през 2017 година лица по НОХД възлиза на
141 лица. По видове престъпления по глави от НК броят на осъдените лица е
както следва:
 по глава Престъпления против личността са осъдени 4 лица;
 по глава Престъпления против правата на гражданите са осъдени
2лица;
 по глава Престъпления против брака, семейството и младежта са
осъдени 4 лица;
 по глава Престъпления против собствеността са осъдени 45 лица;
 по глава Престъпления против стопанството са осъдени 12 лица;
 по глава Престъпления против Държавата и обществените
организации са осъдени 3 лица;
 по глава документни престъпления са осъдени 0 лице;
 по глава Престъпления против реда и общественото спокойствие
са осъдени 2 лица;
 по глава Общоопасни престъпления са осъдени 69 лица;
По НЧХД са осъдени 4 лица. По АНД по чл. 78а от НК, наказаните са
41 лица.
Осъдени са 4 непълнолетни лица, което съставлява 2,8 % от общият
брой на осъдените лица.
Общо осъдените на лишаване от свобода до 3 години са 113 лица, което
представлява 80,14 % от общо осъдените лица.
От общо осъдени 141 лица, условно осъдените през 2017 година лица са
76 лица, което представлява 54 % от всички осъдени лица.
Осъдени на лишаване от свобода до 3 години(ефективно), са 37 лица,
което представлява 26,24% от общо осъдените.
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През 2017 г. не е налагано наказание лишаване от свобода от 3 до 15
години. Наказание глоба е наложено на 16 лица. Наказание пробация е
наложено на 12 лица(8,5 % от всички осъдени).
В обобщение може да се направи извод, че цялостната работа на съда е
добра, но е необходимо полагане на повече усилия от магистратите при
проучването на делата, още с постъпването им в съда, задълбочена преценка и
анализ на доказателствата, запознаване с актовете на въззивната и
касационната инстанция, както и със задължителната практика на ВКС, с цел
намаляване броят на отменените, изменените актове на съда и недопускане
връщането на делата за ново разглеждане.
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