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Правораздаването в района на гр. Асеновград е със стари традиции. В края 
на ХIХ век тази дейност се е осъществявала в държавно съдебно учреждение 
възникнало още преди 1896г. Първоначално то се е именувало Конушки мирови съд. 
В последствие в гр. Станимъка са били формирани две Мирови съдилища: Първо 
мирово съдилище и Второ мирово съдилище. При тази структура съдът в гр. 
Асеновград е продължил да съществува до 1944г. когато се е преименувал от 
Околийски Народен съд. От 1972г. съдът се именува Асеновградски районен съд. 

 
В днешно време, Районен съд Асеновград осъществява 

правораздавателната си дейност на територията на три общини: Община Асеновград, 
Община Садово и Община Лъки. Общият брой на населението в тези общини към 
31.12.2017г. възлиза на 78 567 души. В съдебния район с  територия от 1 100 км2,  

има 50 населени места, между които 3 града и 47 села. В трите града се намират 
административните центрове на съответните Общини в района. 

 
Общата площ на Община Асеновград е 653 км2., което е около 10,3% от 

територията на Пловдивска област. Населените места в Общината представляват 
13,02% от всички такива намиращи се на територията на Пловдивска област. 
Населението на Община Асеновград към 31.12.2017г. е било общо 61 334 човека, от 
които 12 292 са живели в селата. Населението  на  град  Асеновград към 31.12.2017г.  
е  било 49 042 жители, като към 31.12.2016г. то е  било 49 250 жители, към 
31.12.2015г. е било 49 510 жители, а към 31.12.2014г. е възлизало на 49 884  жители.  

 
Административен център на Община Садово е гр.Садово. Община Садово 

е разположена в централната част на Тракийската низина, като освен гр. Садово в 
нея влизат още 11 населени места. Общата площ на Общината възлиза на 193 км2. 
Населението на Община Садово към 31.12.2017г. е било общо 14 650 човека, от 
които 12 198 са живели в близките села. Населението на гр. Садово към 31.12.2017г. 
е било общо 2452 човека, а към 31.12.2016г. то е било общо 2 476 човека. 

 
Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на 

Западните Родопи и включва площ от 293 км2. Община Лъки граничи с общините: 
Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. Територията на Община Лъки включва град 
Лъки, който е и административен център, както и още осем населени места. 
Населението на Община Лъки към 31.12.2017г. е било общо 2583 човека, от които 
697 са живели в селата. Населението на гр. Лъки към 31.12.2017г. е било 1886 човека. 

Населението на Община Лъки към 31.12.2016г. е било общо 2 638 човека, от които 
720 са живели в селата. Населението на гр. Лъки към 31.12.2016г. е било 1 918 
човека. 

 
Работата на съда е пряко насочена към защита на правата и законните 

интереси на гражданите, юридическите лица, държавата и към точното и еднакво 
прилагане на законите спрямо всички. При осъществяване на своите функции 
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съдиите се подчиняват само и единствено на Конституцията на Република България, 
материалните и процесуалните Закони и постановяват своите актове в съответствие 
със събраните по делото доказателства, преценени с оглед на тяхната съдийска 
съвест и вътрешно убеждение, при осигуряване на равенство и състезателност на 
страните в процеса. 

 
В Районен съд Асеновград е въведена деловодна програма посредством, 

която се упражнява и контрол на постъпленията на съдебни книжа, образуването на 
делата, разпределението им по състави, както и своевременното им администриране, 
която допринася за бързо и качествено правораздаване. В Районен съд Асеновград е 
разработена и въведена програма за проверка на внесените държавни такси. В 
работата на съда са внедрени и редица други компютърни програми и системи които 
улесняват работещите съдии и служители.   

 
При изпълнение на задълженията си съдебните служители спазват стриктно 

нормативните разпоредби и утвърдените Вътрешни правила, като в отношението си с 
гражданите действат съобразно общоприетите принципи за морал и за 
професионална етика. 

 
І. Организация на работата 
 

1. Кадрова обезпеченост 
През 2018 год. щатната численост на Районен съд Асеновград  е 

включвала 8 съдии, 2 съдии по вписванията, 2 държавни съдебни изпълнители и 28 
съдебни служители. 

Към 01.01.2018г. посочените осем съдийски щата са били заети изцяло като 
са разпределени по състави, както следва: 

 гражданска колегия – 4 състава със следните съдии, разглеждащи 
граждански дела: Мария Караджова, Мария Терзиева, Елена Калпачка 
и Невена Кабадаиева. 

 наказателна колегия – 4 състава със следните съдии, разглеждащи 
наказателни дела: Иван Шейтанов,Стефка Пашова, Иван Бедачев и 
Светомир Бабаков. 

  
Заместник на Административния ръководител на Районен съд – Асеновград 

е съдия Мария Караджова. 
 
За цялата 2018г. и към настоящи момент съдия Елена Калпачка отсъства, 

като ползва отпуск след раждане. 
 
През 2018 г. щатната численост на Районен съд  Асеновград е включвала  2 

съдии по вписванията и 2 държавни съдебни изпълнители. Порази заболяване, от 
средата на 2018г. до момента на изготвяне на доклада е в болнични ДСИ Стела 
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Драганова. При ползване на платен годишен отпуск от ДСИ Иван Гочев, се налага 
да се командирова в РС Асеновград ДСИ от РС Пловдив.  

 
До началото на месец Юли 2015г. двете налични щатни бройки за съдии по 

вписвания бяха заети от Цветана Кандева и Радмила Йорданова. Поради 
спечелване на конкурс за длъжността нотариус, междувременно съдия Радмила 
Методиева Йорданова бе освободена от длъжността „съдия по вписванията“. При 
условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ, с трудов договор № СД-01.828/24.10.2017г. на 
МП, като съдия по вписванията от 01.11.2017г., в Районен съд Асеновград встъпи  
Александра Бончева, като тя изпълнява тази длъжност и към настоящия момент.  

 
От работещите магистрати на щат с придобит ранг „съдия във ВКС/ВАС“ 

са седем човека: Иван Шейтанов, Стефка Пашова, Невена Кабадаиева, Елена 
Калпачка, Мария Караджова, Мария Терзиева и Иван Бедачев. Съдия Светомир 
Бабаков е придобил ранг „съдия в Окръжен съд“.  

 
Със Заповед на Председателя на Районен съд Асеновград в началото на 

2019г. е утвърдено обобщено щатно разписание на длъжностите в Районен съд 
Асеновград със следната структура на съдебната администрация: 

 
А.Ръководни  длъжности  в  администрацията: „Съдебен 

администратор“ – 1 щат, „Главен счетоводител“ – 1 щат. 
 
Б.Експертни и технически длъжности: “Системен администратор” 

– 1 щат , Служба „Архив” – 1 щат  “Съдебен архивар”, Служба „Връчване на 
призовки и съдебни книжа – 3 щата “Призовкар”,1 щат „главен-специалист-
счетоводител“, 1 щат „Касиер“, 2 щата „Чистач”, 1 щат „Домакин“, Служба 
„Съдебни секретари” – 6 щата, разпределени както следва: 

- 3 щата в наказателна колегия; 
- 4 щата в гражданска колегия; 
 
Служба „Деловодство” – 10 щата, разпределени, както следва: 
- 2 щата в наказателна колегия 
- 4 щата в гражданска колегия; 
- 2 щата в „Съдебно изпълнителна служба” 
- 1 щат „Съд. деловодител- регистратор“ 
- 1 щат „Съд. деловодител- компютърен оператор“. 
 
Към края на отчетния период в съдебната администрация на Районен съд 

Асеновград не е имало други незаети щатни бройки. 
 
 
2. Предложения за промени в щата 
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2.1.  При сравнение на постъплението на делата през 2018г. с тези през 
предходните четири години – 2014г., 2015г. 2016 г. и 2017г., се налага изводът, че 
през отчетния период е налице значително увеличение, като това се дължи 
повишаване броя на образуваните граждански дела. Това личи и от сравнителните 
данни за постъпилите дела: 

 
Година Общо Граждански Наказателни 

2014 2965 2261 704 
2015 3171 2162 1009 
2016 3509 2302 1207 
2017 3833 2839 994 
2018 3945 2984 961 

 
Постъпилите граждански дела през отчетния период са 2984, останалите 

несвършени в началото на периода са били 280 граждански дела, три дела са били 
върнати за ново разглеждане, както и 3 дела са продължили под същия номер или 
общо делата за разглеждане са били 3264. Този брой граждански дела, 
разпределен на броя на гражданските състави, които ги разглеждат за съответните 
години, дава следните резултати за натовареността на отделния съдия, в 
гражданското отделение: 

 
 
 

година 

 
 

брой съдии 
общ брой за 
разглеждане 

дела 

 
натовареност на 

състав 

2014 4 2492 623/52 на месец 
2015 4 2394 599/50 на месец 
2016 4 2541 635/53 на месец 
2017 4 3053 763/64 на месец 
2018 4 3264 816/68 на месец 

  
 

Забележка: 
От 01.03.2017г. и към настоящия момент, в разпределението и 

разглеждането на образуваните дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, са включени и 
наказателните съдии. През летните месеци, по време на съдебната ваканция, 
заповедните производства се разпределят между всички съдии, а в останалото 
време тези производства се гледат само от наказателните съдии.Останалите 
видове образувани граждански дела се разпределят и разглеждат от тримата съдии 
в гражданското отделение на РС Асеновград.   

 
За  отчетния  период  броят  на  постъпилите наказателни дела е 961, 

останалите несвършени от предходния отчетен период – 64, десет дела са били 
върнати за ново разглеждане, осем дела са били внесени повторно и образувани 
под нов номер след прекратяване на съдебното производство, четири са 
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продължили по същия номер, или общият брой дела за разглеждане е бил 1025. 
Този брой дела, разпределен на броя съдии, които ги разглеждат за съответните 
години, дава следните резултати за натовареността на отделния съдия: 

 
 

  
 

година 

 
 

брой съдии 
общ брой 

дела за 
разглеждане 

дела 

 
натовареност на 

съдия 

2014 3 806 268/22 на месец 
2015 4 1078 269/22 на месец  
2016 4 1284 321/27 на месец 
2017 4 1074 269/22 на месец 
2018 4 1025 256/21 на месец 

 
 

2.2. Натовареността на съдиите в Районен съд Асеновград е близка до 
оптималната и дава възможност за срочно и качествено решаване на делата. Не се 
наблюдава неоснователно забавяне на производствата и неспазване на сроковете 
за изготвяне на съдебните актове, като периодът между отделните заседания 
рядко надвишава един месец, а висящността на всеки един от наказателните и 
гражданските състави е намалена значително. 

 
През 2018г. се наблюдава отново увеличение на образуваните граждански 

дела, което в цифрово изражение се равнява на 137 дела  или процентно в 
сравнение с 2017г. представлява общо 4.6 % в повече. Анализа на данните води до 
извода, че това значително увеличение е по делата образувани във връзка с 
постъпили заявления по 410 и 417 от ГПК, както и тези образувани по чл.422 от 
ГПК. 

 
През 2018г. се наблюдава незначително намаляване на образуваните 

наказателни дела, което в цифрово изражение се равнява на 37 дела по-малко или 
процентно в сравнение с 2017г. представлява общо 3.7 %. Това намаление се 
дължи основно на образуваните наказателни дела във връзка с постъпили 
предложения по чл.78а от НК.  

 
В наказателно и гражданско деловодства при Районен съд Асеновград към 

настоящия момент работят 7 съдебни секретари и 6 съдебни деловодители. 
Техните задължения са свързани, както с пряката работа по делата, така и с 
осигуряване на условия по нормалното провеждане на почти ежедневни заседания 
по граждански и наказателни дела, както и заседания във връзка със съдебния 
контрол в досъдебното производство. Броят на разглежданите в открито съдебно 
заседание дела и ангажираността на съдебните секретари за тяхното нормално 
провеждане, както и съвместяването на други длъжности във връзка с работата на 
съда, води до повишаване тяхната натовареност.  
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Коефициетното съотношение брой служители общо /магистрати към края 

на отчетната 2018г. е 3,50:1, а коефициентното съотношение брой специализирана 
администрация /магистрати и ДСИ към края на отчетната 2018г. е 2,10:1. 

 
3. Поощрения и наказания 
Във връзка със Заповед №28/20.02.2018г. на Председателя на ОС Пловдив, 

в началото на отчетния период, в Районен съд Асеновград бе извършена проверка 
по организацията на дейността на съдиите, на държавните съдебни изпълнители и 
на съдиите по вписванията. Проверката обхвана периода от 01.01.2017г. до 
31.12.2017г. като резултатите на проверяващите бяха отразени в съставения 
доклад.  В хода на проверката не бяха констатирани съществени нарушения при 
образуването, воденото и съхранението на делата в Районен съд Асеновград за 
проверявания период. 

През 2018г. няма съдебни служители повишени в ранг, като не са налагани 
дисциплинарни наказания. 

 
 
ІІ. Движение на делата 
 
1. Движение на делата общо за целия съд  
1.1. Брой дела за разглеждане към 01.01.2018г. 
 
 
В началото на отчетния период – 01.01.2018 г. в Районен съд Асеновград 

са останали общо 344 несвършени дела. От тях несвършените граждански дела са 
били 280 дела или 81,39% от общия брой дела. Наказателните дела, които са 
останали несвършени в началото на отчетния период са били 64 или 18,61% от 
общия брой несвършени дела. 

 
 
В сравнение с предходния отчетен период - 2016г., се установява, че в 

началото на същия са останали общо 282 несвършени дела. От тях несвършените 
граждански дела са били 206 дела или 73,04% от общия брой дела. Наказателните 
дела, които са останали несвършени в началото на отчетния период са били 76 
или 26,96% от общия брой несвършени дела. 

 
В сравнение с предходния отчетен период - 2016г., се установява, че в 

началото на същия са останали общо 316 несвършени дела, от които 
гражданските дела са били 239 или 77,07% от общия брой несвършени дела, а 
наказателните са били 77 или 24.37% от общия брой несвършени дела. 

 
В сравнение с 2015г., се установява, че в началото на същата година са 

останали общо 301 несвършени дела, от които гражданските дела са били 232 или 
77,07% от общия брой несвършени дела, а наказателните са били 69 или 22.93% 
от общия брой несвършени дела. 
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В сравнение с предходния отчетен период - 2014г., се установява, че в 

началото на същия са останали общо 333 несвършени дела, от които 
гражданските дела са били 231 или 69,36% от общия брой несвършени дела, а 
наказателните са били 102 или 30.64% от общия брой несвършени дела. 

 
 
1.2.Брой постъпили дела за 2018г. 
 
 
През 2018г. в Районен съд Асеновград са постъпили общо 3945 дела. В 

сравнение с предходната 2017г. в Районен съд Асеновград са постъпили общо 
3833 дела. За 2016г. са постъпили общо 3509 дела. За 2015г., в съда са постъпили 
3163 дела, а за отчетната 2014г. техния брой е бил 2965 дела.  

 
 
 
Новообразувани граждански дела през 2018г. са общо 2984 броя или 

75.64% от всички постъпили дела. Констатира се ново увеличение на броя 
постъпилите граждански дела в сравнение с предходния отчетен период - 2017г., 
когато са постъпили общо 2839 броя или увеличението е с 4.76 % в сравнение с 
2017г. Изразено в брой, през отчетната 2018г. то са постъпили със 142 граждански 
дела повече, сравнено с предходната 2017г. За сравнение броят на постъпилите 
граждански дела за 2016 е бил 2302, за 2015г е бил 2162 дела, за 2014г. е бил 2261 
дела, а през 2013г. е бил 2072 дела. 

 
 
Новообразувани наказателни дела през 2018г. са общо 961, което е  

24,36% от всички постъпили дела за този период. В сравнение с предходната 
2017г. е налице незначително намаляване на постъпилите наказателни дела, като 
тогава постъпилите наказателни дела са общо 994 дела или намалението през 
2018г. е с 3.3 %. Изразено в брой през 2018г. са постъпили с 33 наказателни  дела 
по-малко в сравнение с тези постъпили през 2017г. и с 250 дела по-малко от 
2016г. През предходните отчетни периоди броят на постъпилите наказателни дела 
е бил следният: за 2017г. постъпили общо 994 дела, за 2016г. са постъпили общо 
1207 дела, за 2015г. е бил 1009 дела, за 2014г. е бил 704 наказателни дела.  

 
 
 
1.3.Брой разгледани дела за 2018г. 
 
 
През отчетната 2018г. в Районен съд Асеновград са разгледани общо 4289 

дела. От тях новопостъпили дела са 3945 дела или 91,97% от общия брой 
разгледани дела. От общия брой разгледани дела – 8,2 % или 344 дела са останали 
несвършени от предходния отчетен период – 2017г. В сравнение с 2016г., 2015г., 
2014г. и 2013г. е видно че е налице тенденция към нарастване броят на 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
на дейността на Районен съд Асеновград през 2018г. 

 г. 
 

 
 

9 
 

разгледаните дела през последните пет години, което е видно от изложените в по-
долната таблица данни: 

 
 
 

година общ брой разгледани дела 
2013 3190 
2014 3298 
2015 3472 
2016 3830 
2017 4127 
2018 4289 

 
 
 

Разгледаните граждански дела през 2018г. са 3264 или 76,10% от общия 
брой разгледани дела. Съответно броя на разгледани наказателни дела през 2018г. 
е 1025 дела или 23,90 % от общия брой разгледани дела. Сравнението с 
предходните отчетни периоди на броят на разгледаните граждански и наказателни 
дела е отразен в табличен вид, както следва: 

 
 
 

 
година 

разгледани 
граждански дела 

разгледани 
наказателни дела 

2013 2272 918 
2014 2492 806 
2015 2394 1078 
2016 2542 1288 
2017 3053 1074 
2018 3264 1025 

 
 
 

Изложеното до тук обосновава извод, че през 2018г. общия броя на 
разгледаните дела в сравнение с 2017г. се е увеличил с 3.77% , което в сравнение с 
отчетната 2017г. представлява с 162 дела в повече. Видно е, че през последните 
три години е налице значително увеличение на образуваните и разгледани 
граждански дела, докато при наказателните е налице за запазване на бройката на 
разгледаните дела спрямо тези от 2017г. и 2015 година.  

 
 
1.4.Брой свършени дела към края на 2018г. 
 
 
Общият брой свършени дела през отчетния период е 3832. От тях в 

тримесечен срок са свършени 3516 дела или 92% от общия брой свършени дела. 
За сравнение в предходния отчетен период – 2017 г. броят на свършените в 
тримесечен срок дела е бил 3783, което е било 94% от общия брой свършени дела 
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– 3542. За сравнение в предходния отчетен период – 2016 г. броят на свършените 
в тримесечен срок дела е бил 3290, което е било 93% от общия брой свършени 
дела – 3548. През 2015 г. броят на свършените в тримесечен срок дела е бил 2876, 
което е било 91% от общия брой свършени дела – 3156. През 2014 г. броят на 
свършените в тримесечен срок дела е бил 2681, което е било 89,45% от общия 
брой свършени дела – 2997. През  2013 г. броят на свършените в тримесечен срок 
дела е бил 2554, което е било 89% от общия брой свършени дела – общо 2857. 
През последните години се запазва тенденцията към увеличаване бройката на 
общо приключилите дела за година и запазване на процентното съотношение 
между общо свършените дела през съответната година и тези приключени в 
тримесечен срок. 

 
Сравнението с предходните отчетни периоди е отразено в таблицата по – 

долу: 
 

година общ брой свършени дела 
2013 2857 
2014 2997 
2015 3156 
2016 3548 
2017 3783 
2018 

 
3832 

  
 
В сравнение с 2017г., през 2018г. приключените дела в тримесечен срок са 

общо 3516 дела, което в процентно отношение спрямо предходната година, 
представлява незначително намаление с 0.7%. В сравнение с 2016г., през 2017г. 
приключените дела в тримесечен срок са били общо 3542 дела, което в процентно 
отношение спрямо предходната година е  представлявало увеличение с 7.11%. 
През 2016г. приключените дела в тримесечен срок са били общо 3290 дела, което 
в процентно отношение спрямо предходната година, е представлявало увеличение 
с 12,58%. В сравнение с 2014г., през 2015г. приключените дела в тримесечен срок 
са били общо 2876 дела, което в процентно отношение спрямо 2014 г. е 
представлявало увеличение с 6.78%. От една страна това се дължи главно на 
диференцираните процедури в ГПК и НПК, но от друга страна не следва да се 
пренебрегне фактът, че при администриране и разглеждане на делата, съдиите 
спазват стриктно закона и съответните процесуални срокове, а така също и 
въведените добри практики, водещи до подобряване на цялостната работа на съда. 

 
 
Броят на свършените граждански дела през 2018г. е общо 2865 дела, от 

които в тримесечен срок са свършени 2633 дела или 91.90% от всички свършени 
граждански дела. През 2017г. броят на свършените граждански дела е бил общо 
2773 дела, от които в тримесечен срок са свършени 2606 дела или 94% от всички 
свършени граждански дела. През 2016г. броят на свършените граждански дела е 
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бил общо 2336 дела, от които в тримесечен срок са били свършени 2159 дела или 
92% от всички свършени граждански дела. За 2015г. броят на свършените 
граждански дела е бил общо 2156 дела, от които в тримесечен срок са свършени 
1948 дела или 90,35% от всички свършени граждански дела. За 2014г. свършените 
граждански дела са били 2260 броя, от които в тримесечен срок са били свършени 
2050 дела или 90.70% от всички свършени граждански дела. Съпоставката на 
резултатите от последните пет години, очертава тенденция към увеличаване броя 
на свършените граждански дела, включително и тези в тримесечен срок е 
запазване на процентното им съотношение.  

 
 
Броят на свършените наказателни дела за 2018г. е общо 967 дела, от които 

в тримесечен срок приключили 883 дела или около 91.31% от всички свършени 
наказателни дела. За сравнение през 2017г. броят на свършените наказателни дела 
е бил общо 1010 дела, от които в тримесечен срок приключили 936 дела или 
около 92.67% от всички свършени наказателни дела. През 2016г. броят на 
свършените наказателни дела е бил общо 1212 дела, от които в тримесечен срок 
са приключили 1131 дела или около 93% от всички свършени наказателни дела. 
За 2015г. свършените наказателни дела са били общо 1001, от които в тримесечен 
срок приключили 928 дела или около 93% от всички свършени наказателни дела. 
За 2014г. броят на свършените наказателни дела е общо 737, от които в 
тримесечен срок са били приключени 631 дела или около 85% от всички 
свършени наказателни дела. Данните дават основание да се направи извод, че през 
последните четири години е налице тенденция за запазване на процентното 
отношение на приключилите в тримесечен срок дела спрямо общия брой на 
приключилите наказателни дела.  

Броят на свършените дела по отделения за  2014г., 2015г. 2016г. 2017г. и 
2018г.  е посочен в таблицата по-долу: 

 
 

година 
общ брой свършени 

граждански дела 
общ брой свършени 

наказателни дела 

2014 2260 737 
2015 2155 1001 
2016 2336 1212 
2017 2773 1010 
2018 2865 967 

  
 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 457. За 
сравнение с 2018г., в края на 2017г. са останали несвършени общо 344 дела. В 
края на 2016г., са останали несвършени 282 дела. Видно е, че през 2018г. освен 
общата бройка на образувани и свършени дела, се увеличава и бройка на 
несвършените дела.  
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1.5. Брой на решените дела по същество и брой на прекратените 
дела. 

 
 
1.5.1 През 2018г. с актове по същество са свършени общо 3274 

дела. От тези дела, гражданските са 2555 или 78.04% от общия брой 
решени по същество дела за съда, а наказателните са 719 дела, които 
представляват 21,96% от общия брой решени по същество дела за 
съда. 

През 2017г. с актове по същество са свършени общо 3298 дела. 
От тези дела, гражданските са 2511 или 76.13% от общия брой решени 
по същество дела за съда, а наказателните са 787 дела, които 
представляват 23,87% от общия брой решени по същество дела за 
съда. 

През 2016г. с актове по същество са били свършени общо 2969 
дела. От тези дела, гражданските са 2061 или 69.42% от общия брой 
решени по същество дела за съда, а наказателните са били 908 дела, 
което е представлявало 30,58% от общия брой решени по същество 
дела за съда. 

През 2015г. с актове по същество са били свършени общо 2623 дела. От 
тези дела гражданските са били 1903 или 72.55% от общия брой решени по 
същество дела за съда, а наказателните са били 720 дела, което е представлявало 
27,45% от общия брой решени по същество дела за съда.  

През 2014г. с актове по същество са били свършени общо 2531 дела. От 
тези дела гражданските са били 2051 или 81,03% от общия брой решени по 
същество дела за съда, а наказателните са 480, което е било 18,97% от общия брой 
решени по същество дела за съда. 

 
 
 
1.5.2 Броят на прекратените дела през 2018г. е общо 558, от които 

граждански дела са 310 броя или 55,55% от всички прекратени дела, а 
наказателните са 248 дела или 44,45% от всички прекратени дела. 

 
 
От общия брой прекратени граждански дела – 310, по спогодба са 

прекратени 28 дела, по предмети, както следва: по искове по СК общо 22, в т.ч. 
искове за развод и недействителност на брака, искове за издръжка и такива за 
изменение на издръжка, а останалите дела по облигационни искове - 2; дела за 
делби и по ЗН – 1 и 3 броя спогодби по дела образувани по предявени 
установителни искове. 

 
 
Прекратените по други причини граждански дела са общо 282, от които: 19 

дела по искове по СК; 26 дела по облигационни искове, 16 дела по Закона за 
защита от домашното насилие, 18 спогодби по дела по вещни искове, 18 дела 
образувани по искове за делби, 4 дела по иск от КТ, 31 дела образувани по 
предявени установителни искове,  77 заповедни дела- по чл.410 и 417 от ГПК и 32 
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дела по други предявени искове, в т.ч. по Закона за закрила на детето и частни 
граждански дела по регламенти на ЕС и съдебни поръчки. Причините за 
прекратяване на посочената група „други граждански дела“, най-общо са 
следните: прекратени поради неотстраняване на нередовности по исковите молби, 
поради оттегляне или отказ от иска, изпратени по подсъдност на друг съд, 
изпълнена съдебна поръчка.  

 
 
От посочените 248 прекратени наказателни дела, 209 дела са от общ 

характер, от които 200 дела са прекратени след одобряване на  споразумения по 
чл.382 и чл.384 от НПК, 8 дела са върнати за доразследване и 1 дело е прекратено 
по други причини. Прекратените наказателни дела от частен характер са общо 9, 
като по никое от тях не е сключена спогодба, а са прекратени по други причини. 
От административните дела по чл. 78а от НК, има едно прекратено като то е 
върнато за доразследване. По други причини са прекратени още общо 20 бр. 
частни наказателни дела. Прекратени са и 9 дела от административно-наказателен 
характер. 

 
 
Прекратените дела по други причини, включват  такива прекратени поради 

смърт на подсъдимия или обвиняемия, или на друго от основанията посочени в 
чл.24, ал.1 от НПК. В прекратените по други причини се включват и дела от 
административно-наказателен характер, като причините за прекратяване са 
депозиране на жалби срещу наказателни постановления след изтичане на срока за 
обжалване, изтекла погасителна давност, или такива изпратени по подсъдност на 
друг съд. Прекратени са дела от частен характер по други причини, включват 
тези, по които е било налице някое от основанията по чл.24, ал.4 от НПК.  

 
Броят на прекратените дела през 2017г. е бил общо 485, от които 

граждански дела са 262 броя или 54,02% от всички прекратени дела, а 
наказателните са 223 дела или 45,98% от всички прекратени дела. 

 
Броят на прекратените дела през 2016г. е бил общо 579, от които 

граждански дела са 275 броя или 47,5% от всички прекратени дела, а 
наказателните са били 304 дела или 52,5% от всички прекратени дела. 

 
Броят на прекратените дела през 2015г. е бил общо 533, от които 

граждански дела са 252 броя или 47,3% от всички прекратени дела, а 
наказателните са били 281 дела или 52,7% от всички прекратени дела. 

 
Броят на прекратените дела през 2014г. е бил общо 466, от които 

граждански дела са 209 броя или 44,84% от всички прекратени дела, а 
наказателните са 257 дела или 55,16% от всички прекратени дела. 

 
1.6.Брой обжалвани и  протестирани дела, резултати от 

въззивна и касационна проверка.  
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Броят на обжалваните и протестираните дела през 2018 г. е общо 282, от 

които 159 дела са граждански или 56.38% от всички обжалвани дела, а 
наказателните са 123 дела или 43,62% от всички обжалвани дела. При сравнение 
на бройката на свършените с тази на обжалваните дела се констатира, че 
обжалваните дела са общо 7,32% от свършените такива (3832 дела). 

 
 
След осъществяване на инстанционен контрол от въззивна и касационна 

инстанция през 2018г. в Районен съд Асеновград са върнати общо 240 дела с 
постановени съдебни актове по същество /решения и присъди или определения /, 
от които 122 граждански и 118 наказателни дела.  

 
Предмет на инстанционен контрол са били общо 82 решения от посочените 

граждански дела, като от тях потвърдени са съдебните актове по общо 50 дела, по 
15 дела решенията са отменени изцяло или обезсилени по други причини, а по 15 
дела решенията изцяло отменено от горната инстанция и постановен акт по 
същество или изцяло отменено и върнато за разглеждан. Едно решение е било 
изцяло обезсилено и върнато или не за ново разглеждане.  

 
По 38 броя от общия брой на върнати граждански дела са били 

постановени определения или разпореждания. Потвърдените от тях са общо по 13 
броя дела, по 21 броя дела, постановените определения са били изцяло отменени 
от горната инстанция и постановен акт по същество или изцяло отменено и 
върнато за разглеждане, а по 4бр. дело постановените определения са било 
частично потвърдени, в другата част отменени от по-горната инстанция и 
постановен акт по същество или в другата част отменени и върнати за 
разглеждане. 

Предмет на инстанционен контрол са били общо 2 решения постановени 
по административни дела, разгледани от гражданските състави, като едно е 
потвърдени изцяло от въззивната инстанция, а второто е било отменено, като е 
бил постановен нов акт по същество.  

 
От върнатите 118 наказателни дела, изцяло потвърдени са съдебните 

актове /включващи решения и присъди по НОХД, НЧХД, ЧНД и НАХД (по 78 от 
НК) / по 9 дела. По 4 дела постановения краен акт е бил отменен и делото върнато 
за ново разглеждане на първоинстанционния съд. По едно дело съдебния акт е бил 
отменен и върнато за ново разглеждане на  прокурора. По едно дело съдебния акт 
е бил отменен с постановяване на нова присъда. По едно дело съдебния акт е бил 
отменен от въззивната инстанция, след оттегляне на тъжбата. По едно дело 
съдебния акт е бил изменен в наказателната част по отношение на  наказанието. 
По две от делата съдебния акт е бил изменен в наказателната и гражданската част 
едновременно. По едно от делата съдебния акт е бил изменен относно режима на 
изтърпяване и/или типа на затворническото заведение и др. По едно от делата 
съдебния акт е бил изменен в частта относно веществените доказателства и 
разноските. По три от делата , постановения съдебен акт е бил предмет на контрол 
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по реда на глава 33 от НПК. След тяхното разглеждане от Апелативен съд 
Пловдив, е било постановено решение с което е било отказано възобновяване на 
производството. 

 
От върнатите 118 наказателни дела, 64 дела са били от административен 

характер, като изцяло потвърдени са решенията по 50 НАХД / дела по ЗАНН/. По 
9 дела постановения краен акт е бил отменен и  постановено друго решение. По 
едно дело решението е било отменено изцяло и върнато за ново разглеждане. По 
три дела решенията са били изменени само по отношение на санкцията и 
потвърдено или не в останалата част. По едно дело решението е било отменено, 
поради изтекла давност, прилагане на настъпил междувременно по-благоприятен 
закон или смърт на нарушителя 

 
От върнатите общо 118 наказателни дела, предмет на възивен контрол са 

били постановените определения по общо 30 дела. От тях са били потвърдени 
изцяло постановените определения по 21 от делата. По четири от тях 
определенията са били отменени и върнато за ново разглеждане на 
първоинстанционния съд. По едно от тях определението е отменено и делото 
върнато на  прокурора. По 3 броя дела определенията са били отменени и 
постановено ново определение. По едно дело определението е било предмет на 
касационен контрол, като същото е било отменено от ВКС и върнато за ново 
разглеждане на първоинстанционния съд. 

 
За сравнение броят на обжалваните и протестираните дела през 2017 г. е 

бил общо 306, от които 118 дела са граждански или 38,56% от всички обжалвани 
дела, а наказателните са 151 дела или 61,44% от всички обжалвани дела. При 
сравнение на бройката на свършените с тази на обжалваните дела се констатира, 
че обжалваните дела са общо 8,08% от свършените такива (3783 дела). 

 
 
След осъществяване на инстанционен контрол от въззивна и касационна 

инстанция през 2017г. в Районен съд Асеновград са върнати общо 271 дела с 
постановени съдебни актове по същество /решения и присъди или определения /, 
от които 111 граждански и 160 наказателни дела. 

 
За сравнение броят на обжалваните и протестираните дела през 2016 г. е 

бил общо 336, от които 185 дела са граждански или 55,05% от всички обжалвани 
дела, а наказателните са 151 дела или 44,95% от всички обжалвани дела. При 
сравнение на бройката на свършените с тази на обжалваните дела се констатира, 
че обжалваните дела са били общо 9,47% от свършените такива (3548 дела). 

 
 
За сравнение броят на обжалваните и протестираните дела през 2015 г. е 

бил общо 310, от които 191 дела са граждански или 61,62% от всички обжалвани 
дела, а наказателните са 119 дела или 38,38% от всички обжалвани дела. При 
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сравнение на бройката на свършените с тази на обжалваните дела се констатира, 
че обжалваните дела са били общо 9,02% от свършените такива (3156 дела). 

 
За сравнение броят на обжалваните и протестираните дела през 2014 г. е 

бил общо 372, от които 224 дела са граждански или 60,21% от всички обжалвани 
дела, а наказателните са 148 дела или 39,79% от всички обжалвани дела. При 
сравнение на свършените с обжалваните дела се констатира, че обжалваните са 
били 12,41% от общо свършените такива (2997 дела). 

 
 
1.7.Средна натовареност на Районен съд Асеновград и на 

съдиите  
 
Средната натовареност по щат през 2018г. на съдия от всички дела за 

разглеждане е 44.68 дела на месец, а от свършените дела е 39,92 дела на съдия на 
месец. Действителната натовареност обаче е по висока, тъй като както вече бе 
посочено по-горе, то за целия отчетен период отсъства съдия Елена Калпачка . 

 
За сравнение, средната натовареност по щат през 2017г. на съдия от всички 

дела за разглеждане е 42.99 дела на месец, а от свършените дела е 39,40 дела на 
съдия на месец. Действителната натовареност обаче е била по висока, тъй като 
през почти целия отчетен период отсъстваше отново съдия Елена Калпачка, а 
освен това за периода от 02.01.2017г. до 30.06.2017г. съдия Иван Бедачев бе 
командирован в Районен съд Пловдив, а за периода  от 21.11.2016г. до 
05.05.2017г. в същия съд бе командирована и съдия Невена Кабадаиева. 

  
За сравнение, средната натовареност по щат през 2016г. на съдия от всички 

дела за разглеждане е била 39,90 дела на месец, а от свършените дела е 36,96 дела 
на съдия на месец. Действителната натовареност отново обаче е била по висока, 
тъй като за периода от 09.03.2016г. до 09.06.2016г. съдия Светомир Бабаков бе 
командирован в Районен съд Пловдив, а за периода  от 21.11.2016г. до 
21.02.2017г. в същия съд е била командирована съдия Невена Кабадаиева.  

 
За сравнение, средната натовареност по щат през 2015г. на съдия от всички 

дела за разглеждане е била 36,17 дела на месец, а от свършените дела е 32.88 дела 
на съдия на месец. За периода от 01.01.2015г. до 20.04.2015г. действителната 
натовареност обаче е била по висока тъй като РС Асеновград разполагаше с два 
незаети щата за съдии, като работеха общо шест състава.  

 
Забележка: Справки за индивидуалната натовареност на всеки един съдия 

през 2018г. е направена чрез СИНС и приложена към доклада. 
 
В началото на отчетния период са останали несвършени 280 граждански 

дела, постъпили са нови 2984 граждански дела,  в това число шест върнати за 
ново разглеждане и 3 дела продължаващи под същия номер  дело,  или общият 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
на дейността на Районен съд Асеновград през 2018г. 

 г. 
 

 
 

17 
 

брой на разгледаните дела за 2017г. е 3264. Броят на делата за разглеждане на 
съдия от гражданско отделение за отчетния период е 816 дела годишно или 68 
дела месечно на съдия при четири  работещи състава. За сравнение, началото на 
2017г. е започнало с останали несвършени 206 граждански дела.През годината са 
постъпили са нови 2847 граждански дела,  в това число две върнати за ново 
разглеждане и 8 дела продължаващи под същия номер  дело,  или общият брой на 
разгледаните дела за 2017г. е 3053. Броят на делата за разглеждане на съдия от 
гражданско отделение за отчетния период е 763,25 дела годишно или 63,60 дела 
месечно на съдия, при четири  работещи състава. За сравнение, в началото на 
2016година са останали несвършени 239 граждански дела, като са постъпили нови 
2302 граждански дела,  както и едно продължаващо под същия номер дело, или 
общият брой на разгледаните дела за 2016г. е бил 2542. Броят на делата за 
разглеждане на съдия за предходния отчетен период е 635,5 дела годишно или 
52.9 дела месечно при четирима съдии. За сравнение в началото на миналия 
отчетен период- 2015г. когато са останали несвършени 232 граждански дела, през 
годината са постъпили нови 2154 граждански дела, върнати от горна инстанция за 
ново разглеждане са общо 4 дела, както и продължаващи под същия номер  дела,  
или общият брой на разгледаните дела за 2015г. е 2394. Броят на делата за 
разглеждане на съдия за отчетния период е 599 дела годишно или 49.9 дела 
месечно при четирима съдии. В началото на 2014г. са останали несвършени 231 
граждански дела, постъпили са нови 2261 граждански дела, в т.ч. и върнатите от 
горна инстанция за ново разглеждане 3 дела, или общият брой на разгледаните 
дела за 2014г. е 2492. Броят на делата за разглеждане на съдия за периода е бил 
623 дела годишно или 51,91 дела месечно при четирима съдии.  

 
От свършените за 2018г. общо 2865 броя граждански дела, средният брой 

на свършени дела на съдия е 716,25 дела годишно или по 59.68 дела на месец на 
съдия при четирима съдии. За сравнение, от свършените за 2017г. общо 2773 броя 
граждански дела, средният брой на свършени дела на съдия е бил 693.25 дела 
годишно или по 57.77 дела на месец на съдия при четирима съдии. За сравнение, 
от свършените за 2016г. общо 2336 броя граждански дела, средният брой на 
свършени дела на съдия е 584 дела годишно или по 48,6 дела на месец на съдия 
при четирима съдии. За сравнение с 2015г. от общо свършените 2155 броя 
граждански дела, средният брой на свършени дела на съдия е 539 дела годишно 
или по 45 дела на месец на съдия. 

 
В началото на отчетния период са останали несвършени 64 наказателни 

дела, като са постъпили нови 961 наказателни дела. Върнатите през годината от 
горна инстанция за ново разглеждане са общо 10 дела, повторно внесени и 
образувани под нов номер са били 8 дела, както 4 дела продължаващи под същия 
номер, или общият брой на разгледаните дела за 2018г. е 1025. Броят на делата за 
разглеждане на съдия за отчетния период е по 256.25 дела годишно или по 21.35 
дела месечно при четирима съдии. 
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За сравнение с 2018г., в началото на 2017г. са останали несвършени 76 
наказателни дела, като са постъпили нови 998 наказателни дела. Върнатите през 
годината от горна инстанция за ново разглеждане са били общо 6 дела, повторно 
внесени и образувани под нов номер са били 6 дела, както 4 дела продължаващи 
под същия номер, или общият брой на разгледаните дела за 2017г. е 1074. Броят 
на делата за разглеждане на съдия за отчетния период е по 268.5 дела годишно 
или по 22.37 дела месечно при четирима съдии. 

 
За сравнение с 2017г., в началото на 2016г. са останали несвършени 77 

наказателни дела, като са постъпили нови 1207 наказателни дела. Върнитите през 
годината от горна инстанция за ново разглеждане са общо 10 дела, повторно 
внесени и образувани под нов номер са били 10 дела, както 4 дела са продължили 
под същия номер, или общият брой на разгледаните дела за 2016г. е 1288. Броят 
на делата за разглеждане на съдия за отчетния период е бил по 322 дела годишно 
или по 26.8 дела месечно при четирима съдии.  

 
2015г. е започнала с останали несвършени 69 наказателни дела, като през 

годината са постъпили нови 1009 наказателни дела. Върнати от горна инстанция 
за ново разглеждане са общо 4 дела, повторно внесени и образувани под нов 
номер са били 10 дела,  или общият брой на разгледаните дела за 2015г. е 1078. 
Броят на делата за разглеждане на съдия за предходния отчетния период е бил по 
270 дела годишно или по 22.5 дела месечно при четирима съдии. 

 
През 2014г. са постъпили нови общо 704 наказателни дела. За наказателно 

отделение средното постъпление на един съдия е било по 234.66 дела годишно 
или 19,55 дела на месец. През същата година са били разгледани общо 806 
наказателни дела, или 268,66 дела годишно на съдия или месечно един съдия е 
разгледал 22,38 дела при работещи три състава. 

 
От свършените за 2018г. общо 967 наказателни дела, средният брой на 

свършени дела на съдия е 241,75 дела годишно или 20,14 дела на месец на съдия, 
при четирима наказателни съдии. 

 
За сравнение с предходната година, от общо свършените за 2017г. от 

свършените общо 1010 наказателни дела, средният брой на свършени дела на 
съдия е бил 252,5 дела годишно или 21,04 дела на месец на съдия, при четирима 
наказателни съдии. 

  
За сравнение, от общо свършените за 2016г. 1212 наказателни дела, 

средният брой на свършени дела на съдия е бил 303 дела годишно или 25,25 дела 
на месец на съдия, при четирима наказателни съдии. 
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През 2015 година от общо свършените 1001 наказателни дела, средният 
брой на свършени дела на съдия е бил 250 броя годишно или 20,09 дела на месец 
на съдия. 

 
През 2014 година, от общо свършените 737 наказателни дела, средният 

брой на свършени дела на съдия е бил 245,6 дела годишно или 20,47 дела на месец 
на съдия, при работещи три наказателни състава, 

 
 
Движението на гражданските и наказателните дела за отчетния период и 

предходните три годишни периоди е отразено в таблицата по-долу, както и към 
таблицата , която е приложена към отчета /приложение № 1/. 

 
година постъпили разгледани свършени останали 

несвършени 
2013г. 2913 3190 2827 333 
2014г. 2965 3298 2997 301 
2015г. 3163 3472 3156 316 
2016г. 3514 3830 3548 282 
2017г. 3845 4127 3783 344 
2018г. 3945 4289 3832 457 

 
От таблицата се установява, че за периода от  2013година до 2018г. бройка 

на делата за всеки един от показателите-постъпили, разгледани и свършени дела 
се е увеличил с по над 1000 броя дела. За последните пет години, съдът е работил 
в намален състав от съдии, така че е нормално да се запази процента на 
несвършени дела в края на отчетните периоди и съотношението на тези дела 
спрямо постъпленията през годините. 

 
2. Движение на гражданските дела 
 
През отчетния период на 2018г., общият брой на разгледаните граждански 

дела е 3264, в т.ч. три продължаващи под същия номер, новопостъпили 2984 дела, 
6 върнати за ново разглеждане и образувани под нов номер, 136 дела получени по 
подсъдност и  280 дела останали несвършени от 2017г.  

 
За сравнение през 2017г., общият брой на разгледаните граждански дела е 

бил 3053, в т.ч. осем продължаващи под същия номер, новообразуваните са били  
2839 дела, 2 върнати за ново разглеждане и образувани под нов номер, 124 дела 
получени по подсъдност и  206 дела останали несвършени от 2016г.  

 
За сравнение през 2016г., общият брой на разгледаните граждански дела е 

бил 2542, в т.ч. едно продължаващо под същия номер, новообразувани 2138 дела, 
получени по подсъдност-164 дела и останали несвършени от 2015г. – 239 дела. 
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През предходната 2015г., общият брой на разгледаните граждански дела е 

бил 2394, в т.ч. върнати от по–горна инстанция за продължаване на 
съдопроизводствените действия – 4 дела, продължаващи под същия номер 8 бр. 
дела, новообразувани 2061, получени по подсъдност-89 дела и останали 
несвършени от 2014г. – 232 дела. 

 
През 2014г. общият брой на разгледаните граждански дела е бил 2492, в 

т.ч. върнати от по–горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените 
действия – 3 дела, новообразувани 2203, получени по подсъдност-55 дела и 
останали несвършени от 2013г. – 231 дела. 

 
Броят на свършените граждански дела през 2018г. е общо 2865. От тях 

прекратените са 310 дела, а приключилите със съдебен акт по същество – 2555 
дела. За сравнение, броят на свършените граждански дела през 2017г. е бил общо 
2773. От тях прекратените са 262 дела, а приключилите със съдебен акт по 
същество са били 2511 дела. През 2016г. броят на свършените граждански дела е 
бил общо 2336, като от тях прекратените са 275 дела, а приключилите със съдебен 
акт по същество – 2061 дела. През 2015г. боят на свършените граждански дела е 
бил общо 2155, като от тях прекратените са 252 дела, а приключилите със съдебен 
акт по същество – 1903 дела. През 2014г. броят на свършените граждански дела е 
бил общо 2260, като от тях прекратените са били 209 дела, а приключилите със 
съдебен акт по същество – 2051 дела.  

 
Останалите несвършени граждански дела в края на  2018г. са 399 броя. За 

сравнение в края на 2017г. останалите несвършени граждански дела са били 280 
броя.В края на 2016г. са останали несвършени общо 206 броя граждански дела. В 
края на 2015г. те са били 239,а за 2014г. те са съответно 232 дела . 

  
 
През 2018г. общо постъпилите граждански дела са общо 2984 или средно 

на един граждански съдия годишно са постъпили по 746 дела. През 2017г. общо 
постъпилите граждански дела са били общо 2847 или средно на един съдия 
годишно са постъпили по 711,75 дела. През 2016г. общо постъпилите граждански 
дела са били общо 2302 или средно на един съдия годишно са постъпили по 575,5 
дела. За сравнение през 2015г. общо постъпилите граждански дела са били общо 
2162 или средно на един съдия годишно са постъпили по 540,5 дела. През 2014г. 
постъпилите граждански дела са били 2261 или средно на един съдия годишно са 
постъпили по 565,25 дела.  

 
 
Разгледаните граждански дела за 2018г. са общо 3264, от които 280 

останали несвършени от предходната година и общо постъпили 2984. Разпредено 
на чети граждански състава, средно годишният брой на разгледаните дела е 816 
или по около 68 дела месечно. 
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За сравнение разгледаните граждански дела за 2017г. са били общо 3053, 
от които 206 останали несвършени от предходната година и общо постъпили 
2847. Годишният брой на разгледаните дела от един съдия е 763,25 или по около 
63.60 дела месечно. 

 
През 2016г. разгледаните граждански дела са били общо 2542, от които 239 

останали несвършени от предходната година и общопостъпили 2302. Годишният 
брой на разгледаните дела от един съдия е 635,5 или по около 52,95 дела месечно. 

 
През 2015г. разгледаните граждански дела са били общо 2394, от които 232 

останали несвършени от предходната година и общопостъпили 2162. Годишният 
брой на разгледаните дела от един съдия е 599 или по около 50 дела месечно. 

 
През 2014г. разгледаните общо граждански дела са били 2492, от които 231 

останали несвършени от предходната година и общопостъпили 2261. Годишният 
брой на разгледаните дела от един съдия е 623 или по 51,91 месечно. 

 
През 2018г. са били свършени общо 2865 граждански дела, или средният 

брой на свършените дела от всеки един граждански състав годишно е по 716,25 
дела. За сравнение през 2017г. са лири свършени общо 2773 граждански дела, или 
средният брой на свършените дела от всеки един състав годишно е по 693.25 дела. 
За сравнение през 2016г. са били свършени общо 2336 граждански дела, или 
средният брой на свършените дела от всеки един състав годишно е по 584 дела. За 
сравнение през 2015г. са били свършени общо 2155 граждански дела, или 
средният брой на свършените дела от всеки един състав годишно е по 538,7 дела. 
През 2014г. са били свършени общо 2260 граждански дела или средният брой на 
свършените дела от всеки един състав годишно е 565 дела.  

  
Останалите несвършени дела към 31.12.2018г. са 399 или средно по 100 

дела на състав при четири такива в отделението и средно по 133 дела при трима 
граждански съдии. За сравнение останалите несвършени дела към 31.12.2017г. са 
били 280 или средно по 70 дела на състав при четири такива в отделението и 
средно по 93.33 дела при трима работещи съдии. За сравнение останалите 
несвършени дела към 31.12.2016г. са били 206 или средно по 51,5 дела на съдия 
при четирима съдии. Към 31.12.2015г. те са били 239 или средно по 59,7 дела на 
съдия при четирима съдии. Към 31.12.2014г. те са били 232 или средно по 58 дела 
на съдия при четирима съдии.  

 
 
От свършените през 2018г. общо 2865 броя граждански дела със съдебен 

акт, изготвен до три месеца от постъпването им, са приключили 2633 граждански 
дела. Делът на приключилите дела в срок до три месеца е 92,00% от всички 
свършени дела. За сравнение, от свършените през 2017г. общо 2773 бр. 
граждански дела със съдебен акт, изготвен до три месеца от постъпването им, са 
приключили 2606 граждански дела. Делът на приключилите дела в срок до три 
месеца е бил 94,00% от всички свършени дела. През 2016г. от свършените през  
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общо 2336 бр. граждански дела със съдебен акт, изготвен до три месеца от 
постъпването им, са приключили 2159 граждански дела или 92,42% от всички 
свършени дела. През 2015г. от свършените общо 2155 бр. граждански дела със 
съдебен акт, изготвен до три месеца от постъпването им, са приключили 1948 
граждански дела или 90% от всички свършени дела. През 2014г. от свършените 
граждански дела със съдебен акт, изготвен до три месеца от постъпването им, са 
приключили 2050 граждански дела или 90,79% от всички свършени дела.  

 
През 2018г. са били прекратени общо 310 граждански дела, което е 10,82% 

от свършените дела. За сравнение през 2017г. са били прекратени общо 262 
граждански дела, които са били 9.44% от свършените дела. За сравнение през 
2016г. са били прекратени общо 275 граждански дела, което е представлявало 
11,77% от свършените дела. През 2015г. са били прекратени общо 252 граждански 
дела, което е представлявало 11.7% от свършените дела. За сравнение през 2014г. 
са били прекратени общо 209 граждански дела, което е било 9.24% от свършените 
дела.  

 
 
От общия брой прекратени граждански дела – 310, по спогодба са 

прекратени 28 дела, по предмети, както следва: по искове по СК общо 22, в т.ч. 
искове за развод и недействителност на брака, искове за издръжка и такива за 
изменение на издръжка, а останалите дела по облигационни искове - 2; дела за 
делби и по ЗН – 1 и 3 броя спогодби по дела образувани по предявени 
установителни искове. 

 
Прекратените по други причини граждански дела са общо 282, от които: 19 

дела по искове по СК; 26 дела по облигационни искове, 16 дела по Закона за 
защита от домашното насилие, 18 спогодби по дела по вещни искове, 18 дела 
образувани по искове за делби, 4 дела по иск от КТ, 31 дела образувани по 
предявени установителни искове,  77 заповедни дела- по чл.410 и 417 от ГПК и 32 
дела по други предявени искове, в т.ч. по Закона за закрила на детето и частни 
граждански дела по регламенти на ЕС и съдебни поръчки. Причините за 
прекратяване на посочената група „други граждански дела“, най-общо са 
следните: прекратени поради неотстраняване на нередовности по исковите молби, 
поради оттегляне или отказ от иска, изпратени по подсъдност на друг съд, 
изпълнена съдебна поръчка. 

 
За сравнение през 2017г. от общия брой 262 прекратени граждански дела, 

тези които са приключили със спогодба са 26 дела. Прекратените по други 
причини граждански дела са 236 по видове, както следва: общо 18 граждански 
дела по СК, 23бр. по ЗЗДН, общо 26 граждански дела касаещи облигационни 
искове, общо 9 граждански дела касаещи вещни искове, общо 7 граждански дела 
касаещи делби и искове по ЗН, 4 граждански дела образувани по искове по КТ, 6 
бр. дела по административни производства, 2бр. дела свързани с обезпечения, 26 
бр. частни граждански дела и 87бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК и 6бр. частни 
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дела-свързани с приложение на процедури по регламенти. Причините за 
прекратяването горепосочените дела най-често са неотстраняване на 
нередовности в депозираните искови молби, оттегляне  или  отказ  от  иска  и  
изпратени  по  подсъдност. 

 
За сравнение през 2016г. от общия брой 275 прекратени граждански дела, 

тези които са приключили със спогодба са 30 дела. Прекратените по други 
причини граждански дела са 245 по видове, както следва: общо 21 граждански 
дела по СК, 29бр. по ЗЗДН, общо 33 граждански дела касаещи облигационни 
искове, общо 15 граждански дела касаещи вещни искове, общо 8 граждански дела 
касаещи делби, 5бр. дела по КТ, 82  други граждански дела, 47 дела по чл.410 и 
чл.417 от ГПК и 5 бр. административни дела.  

 
За сравнение през 2015г., от общия брой 252 прекратени граждански дела 

през 2015г., тези които са приключили със спогодба са 23 дела. Прекратените по 
други причини граждански дела са 229 по видове, както следва: общо 28 
граждански дела по СК,  общо 32 граждански дела касаещи облигационни искове, 
общо 22 граждански дела касаещи вещни искове, общо 25 граждански дела 
касаещи делби, 1бр. дело по КТ, 75 други граждански дела, 40 дела по чл.410 и 
чл.417 от ГПК и 6 бр. административни дела.  

 
През 2014г. от общия брой прекратени граждански дела общо 209 на брой 

тези, които са приключили със спогодба са били 27 дела. Прекратените по други 
причини граждански дела са били 182 по видове, както следва: 85 граждански 
дела по общия ред, 9 дела по производства по чл.310 ГПК, 3 дела по ЗСПЗЗ и 
ЗВГЗГФ, 23 частни граждански дела, 2 търговски дела, 43 други граждански дела, 
17 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.  

 
През отчетния период са обжалвани общо 159 граждански дела. и след 

осъществяване на въззивен или касационен контрол, са върнати общо 122 
граждански. Предмет на инстанционен контрол са били общо 82 решения от 
посочените граждански дела, като от тях потвърдени са съдебните актове по общо 
50 дела, по 15 дела решенията са отменени изцяло или обезсилени по други 
причини, а по 15 дела решенията изцяло отменено от горната инстанция и 
постановен акт по същество или изцяло отменено и върнато за разглеждан. Едно 
решение е било изцяло обезсилено и върнато или не за ново разглеждане. По 38 
броя от общия брой на върнати граждански дела са били постановени 
определения или разпореждания. Потвърдените от тях са общо по 13 броя дела, 
по 21 броя дела, постановените определения са били изцяло отменени от горната 
инстанция и постановен акт по същество или изцяло отменено и върнато за 
разглеждане, а по 4бр. дело постановените определения са било частично 
потвърдени, в другата част отменени от по-горната инстанция и постановен акт по 
същество или в другата част отменени и върнати за разглеждане. Предмет на 
инстанционен контрол са били общо 2 решения постановени по административни 
дела, разгледани от гражданските състави, като едно е потвърдени изцяло от 
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въззивната инстанция, а второто е било отменено, като е бил постановен нов акт 
по същество.  

 
В сравнение с предходните години, движението по основни показатели на 

гражданските дела е отразено в следващата таблица. приложение № 2 към отчета. 
 

година постъпили разгледани свършени 
2013г. 2072 2272 2041 
2014г. 2261 2492 2260 
2015г. 2162 2394 2155 
2016г. 2302 2542 2336 
2017г. 2847 3053 2773 
2018г. 2984 3264 2865 

 
 
 

Видно е, че броят гражданските дела през 2018г. /постъпили, разгледани, 
свършени/ в значителна степен изпреварва броя делата от предходните пет 
години, като се запазва процентът на решените в тримесечен срок дела, което 
само по себе си говори за добрата работа на съдиите разглеждащи граждански 
дела и създадената организация при администриране на делата.  

 
 
Общите статистически показатели за личната дейност на всеки съдия, 

касаещи постъпилите в дела, разгледаните и свършени от него такива, както и 
сроковете на изготвяне на съдебните актове, са отразени в таблица /приложение 
№ 4/. 

 
Показателите относно причините за отмяна, частична отмяна и 

прекратяване на гражданските дела, върнати от по-горна инстанция, по съдии са 
отразени в таблица /приложение № 5/. 

 
През отчетния период,  не са извършвани проверки от Инспектората при 

ВСС, касаещи работата на гражданското отделение. 
 
2.Движение на наказателните дела  
За отчетната 2018г. постъпилите наказателни дела от общ характер са 240, 

образуваните НЧХД са 18бр. дела, тези по чл.78а от НК са 39бр. дела, частните 
наказателни дела са общо 466 броя от които частни наказателни дела- разпити 
общо 38 броя, като 156 са постъпилите дела от административно – наказателен 
характер. Образуваните частни наказателни дела по чл.159а от НК през годината 
са били общо 223 дела. Общо постъпилите наказателни дела за периода са 961 
броя. 

 
За сравнение през отчетната 2017г. постъпилите наказателни дела от общ 

характер са били 241, образуваните НЧХД са 9бр. дела, тези по чл.78а от НК са 84 
бр. дела, частните наказателни дела са били общо 523 броя от които частни 
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наказателни дела- разпити общо 33 броя, като 137 са постъпилите дела от 
административно – наказателен характер. Образуваните частни наказателни дела 
по чл.159а от НК през годината са били общо 222 дела. Общо постъпилите 
наказателни дела за периода са били 998 броя. 

 
Резултатите между последните две години показват, че е налице запазване 

на общата бройка на образуваните дела от общ характер и два пъти увеличение на 
образуваните дела от частен характер. Налице е значително намаление на 
бройката образувани НАХД по чл.78а и и ЧНД образувани по искане на 
основание чл. 159а от НК, като това се отразява и общата бройка на образуваните 
през годината наказателни дела.  

 
За сравнение през предходната отчетна 2016г. постъпилите наказателни 

дела от общ характер са били общо 325, образуваните НЧХД са 18бр., делата по 
чл.78а от НК са били 51бр., частните наказателни дела са били 623 броя, частни 
наказателни дела- разпити общо 26 броя, като 166 са постъпилите дела от 
административно – наказателен характер. Общо постъпилите наказателни дела за 
периода са били 1207 броя 

 
 
За сравнение през 2015г. постъпилите наказателни дела от общ характер са 

били 286, образуваните НЧХД са били 23, дела по чл.78а от НК – 42, частни 
наказателни дела – 498, частни наказателни дела- разпити- 33, като 160 са 
постъпилите дела от административно – наказателен характер. Общо постъпилите 
наказателни дела за периода са били 1009 бр. 

 
За сравнение през 2014г. постъпилите наказателни дела от общ характер са 

били 270, образуваните НЧХД са 21, дела по чл.78а от НК – 51, частни 
наказателни дела – 184, частни наказателни дела- разпити- 35, като 143 са 
постъпилите дела от административно – наказателен характер. Общо постъпилите 
наказателни дела за периода са били 704.  

 
 
Свършени наказателни дела за отчетната 2018 г. са общо 967 броя. 

Останали  несвършени  в  края  на  годината  са били 58 наказателни дела. За 
сравнение,  свършените дела през 2017г. са били общо 1010 броя. Останали  
несвършени  в  края  на  годината  са били 64 наказателни дела. През 2016г. са 
били свършени общо 1212 броя дела, като останалите  несвършени  в  края  на  
годината  са били 76 наказателни дела. През 2015г., свършените наказателни дела 
са били 1001 броя, а останалите  несвършени  в  края  на  годината  са били 77 
дела. През 2014 г. свършените наказателни дела са били 737, като останали  
несвършени  в  края  на  годината  са били 69 наказателни дела.  
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От свършените дела в наказателно отделение през 2018г., прекратените  са  
общо  248  дела,  от  които  200  дела  са приключили с одобрени споразумения, 9 
върнати за доразследване и 39 по други причини. От общия брой на свършените 
967, със съдебен акт са приключили общо 719 наказателни дела. 

 
 
Средното постъпление на един съдия в наказателно отделение за 2018г. е  

240.25 дела годишно или 20,02 наказателни дела на месец при общо постъпили 
общо през годината 961 дела. 

 
 
От  останалите  64  несвършени  дела  в  началото  на отчетния период 

(01.01.2018.) и постъпили 961 наказателни дела, в това число 10 върнати от горна 
инстанция за ново разглеждане под нов номер, 8бр. повторно внесени и 
образувани под нов номер, както и 4бр. дела продължаващи под същия номер, или 
всичко за разглеждане 1025 дела, всеки един съдия е разгледал по 256,25 
наказателни дела годишно или 21,35 наказателни дела месечно. 

 
 
Свършените наказателни дела през отчетния период са общо 967, като на 

съдия средно годишно се падат по 241,75 наказателни дела или по 20,14 
наказателни дела месечно. 

 
 
Общият брой на неприключилите наказателни дела в края на отчетния 

период е 58. Средният брой на висящите дела на съдия към края на периода е 14,5  
дела на съдия при четирима съдии. 

 
 
От общия брой на свършените наказателни дела през 2018г., /967бр. /със 

съдебен акт в срок до 3 месеца след постъпването им са приключили 883 дела или  
91,31 % от общия брой. Сравнението с предходните периоди дава следната 
картина: През 2017г. със съдебен акт в срок до 3 месеца след постъпването им са 
приключили 936 дела или  93 % от общия брой им брой който е бил 1010 броя. 
През 2016., със съдебен акт в срок до 3 месеца след постъпването им са 
приключили 1131 дела или  93 % от общия брой, който е бил 1212 броя. През 
2015г., със съдебен акт в срок до 3 месеца след постъпването им са приключили 
928 дела или  93 % от общия брой или 1001 дела. През 2014г., със съдебен акт в 
срок до 3 месеца след постъпването им са приключили 631 дела или  85,61 % от 
общия брой. Горното налага  се извод, че през последните четири години,е налице 
тенденция към запазване на процентното съотношение на делата приключвани в 
три месечен срок спрямо всички приключени дела. Това се дължи на създадената 
добра организация на работа в наказателното отделение и фактът, че съдиите 
разглеждат делата и постановяват актовете си в кратки срокове.  

 
Броят на прекратените наказателни дела през 2018г. е общо 248 дела. За 

сравнение броят на прекратените наказателни дела през 2017г. е общо 223 дела. 
През 2016г. техния брой е бил общо 304 дела. През 2015г. броят на прекратените 
наказателни дела е бил общо 281,а през 2014г. те са били 257 дела. 
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За отчетната 2018г. от общо прекратени 248 наказателни дела, 209 дела са 

от общ характер. От този брой дела, прекратените след сключване на 
споразумение по реда на чл. 382 и сл. от НПК и по чл.384 от НПК са общо 200 
дела. Върнати на прокуратурата, поради допуснати в хода на досъдебното 
производство съществени процесуални нарушения са 8 дела от общ характер и 1 
дело са прекратено по други причини. От общия брой на прекратените дела, 9 са 
делата от частен характер, като по никое от тях не е постигната спогодба. 
Прекратени са и общо 20 частни наказателни дела /поради оттегляне на молба за 
кумулация или реабилитация, оставяне без разглеждане и изпратени по 
компетентност на друг съд, както и повдигната препирня за подсъдност, или 
изпълнение на съдебната поръчка/. Прекратени са също така и 9 дела от 
административно-наказателен характер, поради депозиране на жалби срещу 
наказателни постановления след изтичане на срока за обжалване, оттегляне на 
жалбите, поради необжалваемост на наказателното постановление, както и поради 
изтекла давност. 

 
 
През отчетния период общо обжалваните и протестирани наказателни дела 

са общо 123. След въззивна и касационна проверка в съда през 2018г. са върнати 
общо 118 дела. изцяло потвърдени са съдебните актове /включващи решения и 
присъди по НОХД, НЧХД, ЧНД и НАХД (по 78 от НК) / по 9 дела. По 4 дела 
постановения краен акт е бил отменен и делото върнато за ново разглеждане на 
първоинстанционния съд. По едно дело съдебния акт е бил отменен и върнато за 
ново разглеждане на  прокурора. По едно дело съдебния акт е бил отменен с 
постановяване на нова присъда. По едно дело съдебния акт е бил отменен от 
възивната инстанция, след оттегляне на тъжбата. По едно дело съдебния акт е бил 
изменен в наказателната част по отношение на  наказанието. По две от делата 
съдебния акт е бил изменен в наказателната и гражданската част едновременно. 
По едно от делата съдебния акт е бил изменен относно режима на изтърпяване 
и/или типа на затворническото заведение и др. По едно от делата съдебния акт е 
бил изменен в частта относно веществените доказателства и разноските. По три от 
делата , постановения съдебен акт е бил предмет на контрол по реда на глава 33 от 
НПК. След тяхното разглеждане от Апелативен съд Пловдив, е било постановено 
решение с което е било отказано възобновяване на производството. 

 
От върнатите 118 наказателни дела, 64 дела са били от административен 

характер, като изцяло потвърдени са решенията по 50 НАХД / дела по ЗАНН/. По 
9 дела постановения краен акт е бил отменен и  постановено друго решение. По 
едно дело решението е било отменено изцяло и върнато за ново разглеждане. По 
три дела решенията са били изменени само по отношение на санкцията и 
потвърдено или не в останалата част. По едно дело решението е било отменено, 
поради изтекла давност, прилагане на настъпил междувременно по-благоприятен 
закон или смърт на нарушителя 
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От върнатите общо 118 наказателни дела, предмет на въззивен контрол са 

били постановените определения по общо 30 дела. От тях са били потвърдени 
изцяло постановените определения по 21 от делата. По четири от тях 
определенията са били отменени и върнато за ново разглеждане на 
първоинстанционния съд. По едно от тях определението е отменено и делото 
върнато на  прокурора. По 3 броя дела определенията са били отменени и 
постановено ново определение. По едно дело определението е било предмет на 
касационен контрол, като същото е било отменено от ВКС и върнато за ново 
разглеждане на първоинстанционния съд.   

 
В сравнителен план с предходните години движението по основните 

показатели на наказателните дела в Районен съд Асеновград е както следва: 
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2011 1048 1151 287 718 1005 
2012 771 917 287 553 840 
2013 841 918 244 572 816 
2014 704 806 257 480 737 
2015 1009 1078 281 720 1001 
2016 1207 1288 304 908 1212 
2017 998 1074 223 787 1010 
2018 961 1025 248 719 967 

 
Движението тези дела е посочено в приложената към отчета таблица 

/приложение № 3/. 
 
За отчетната 2018г. по реда на бързото и незабавно производство са 

свършени общо 80 наказателни дела, което е 32,38% от свършените през 2018г. 
дела от общ характер /247 дела/. За сравнение през предходната отчетна 2017г. по 
реда на бързото и незабавно производство са свършени общо 62 наказателни дела, 
което е представлявало 25,51% от свършените 243 дела от общ характер през 
годината. За сравнение през 2016г. по реда на бързото и незабавно производство 
са били свършени общо 112 наказателни дела, което е представлявало 34,67% от 
свършените през годината общо 323 дела от общ характер. През 2015г. по реда на 
бързото и незабавно производство са били свършени общо 92 наказателни дела, 
което е 31,94% от свършените дела от общ характер през 2015г. /288 дела/. През 
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2014г. по реда на бързото и незабавно производство са били свършени общо 94 
наказателни дела, което е представлявало  32,75% от свършените дела от общ 
характер през 2014г. /287 дела/.   

Подробно  описание  на  броя  на  този  вид  дела  е представен в 
таблицата по-долу. Посочено е и средния брой производства на месец. 

 
година общо свършени 

НОХД 
НОХД БП И НП 

2012 267 Общо 84 / по 7 на месец 
2013 250 Общо 79 / по 7 на месец 
2014 287 Общо 94 / по 8 на месец 
2015 288 Общо 92 / по 8 на месец  
2016 323 Общо 112/по 9 на месец 
2017 243 Общо 63 / по 5 на месец 
2018 247 Общо 80 / по 7 на месец  

 
 

Броят на новопостъпилите наказателни дела през 2018г. е общо 961 броя, 
който брой е с около 3 % по-малко от постъпилите наказателни дела през 2017г. 
/общо 994 дела/. За сравнение броят на новопостъпилите наказателни дела през 
2017г. е бил с около 17 % по-малко от постъпилите наказателни дела през 2016г. 
/общо 1207/. Броят на постъпилите наказателни дела през 2016г. е бил с около 16 
% повече от постъпилите наказателни дела през 2015г. /общо 1009/. През 2015г. 
броят на постъпилите наказателни дела е бил  около 30 % повече от постъпилите 
наказателни дела през 2014г. /общо 704/. През 2014г. броят на постъпилите 
наказателни дела е бил с около 16 % по нисък от постъпилите наказателни дела 
през 2013г. /общо 841/.  

 
Анализа на образуваните наказателни дела по видовете през  2018г. , 

2017г, 2016г., 2015г. и 2014г. дава основание да се направи извод, че през 
последните две отчетни години е налице тенденция към запазване на общата 
бройка на образуваните дела от общ характер (287 за 2014г., 288 за 2015г.325 дела 
за 2016г., 241 дела за 2017г. и 241 дела за 2018 година ). 

 
 При наказателните дела от административен характер по чл.78а от НК е 

налице значително намаление на бройката образувани дела, което представлява 
около 54 % през последната година – 39 дела  за 2018г. спрямо 84 образувани през 
2017г. За отчетната 2016година техния брой е бил 51 дела, за 2015г. те са били  
42броя дела, а за 2014г. те са били 51 броя дела. Намалението на този вид дела 
през последната година основно се дължи на въведената забрана в НК, за 
приложението на чл.78а от НК по редица престъпления, най вече от тези посочени 
в раздел ІІ / „Престъпления по транспорта и съобщенията“/ от глава единадесета 
на Особената част.   
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При частно наказателните дела е налице намаляване на бройката по този 
вид спрямо тези от 2017г. или с около 11%, което е със 57 дела по-малко. През 
2018г. те са били 466 броя дела, а през 2017г. те са били 523 дела. За сравнение 
образуваната бройка на частно наказателните дела през 2017г. , е била  с около 
19.5%  или 127 дела по-малко от тези образувани през 2016г. когато са били 
образувани общо 650 частно наказателни дела. През 2015г. частно наказателните 
дела са били общо 465 дела, а през 2014г. те са били 184 броя. 

 
 Основната причина за намаляването на броя на този вид дела през 2018г., 

се дължи на образуваните ЧНД във връзка с постъпилите искания по 
наблюдаваните от прокуратурата досъдебни производства. 

За сравнение през  2018г. във връзка с постъпили искания по чл.159а от 
НПК са били образувани 223 броя частно наказателните дела. През  2017г. във 
връзка с постъпили искания по чл.159а от НПК са били образувани 222 броя 
частно наказателните дела, докато през 2016г., по постъпили искания по този ред 
са били образувани 358 дела.  

 
През отчетната година, е налице известно увеличаване на бройката на 

образуваните  наказателни дела от административен характер- 156 за 2018г. при  
139 за 2017г. За сравнение през предходната отчетна година-2016г. тези дела са 
били общо 166 броя. През 2015г. броя на този вид дела е бил 160 , а през 2014г. те 
са били  143 дела. 

 
През отчетния период отново се забелязва незначително намаляване на 

броя на свършените наказателни дела. Те са били общо 967 свършени дела или с 
4,2 % по-малко в сравнение с предходната 2017г. когато приключените дела са 
били 1010. Бройка на свършените през 2018г. и 2017г. се изравнява с бройка на 
тези приключените през 2015г., когато те са били 1001 дела. През 2017г. също е 
било налице намаляване на бройката свършени дела спрямо 2016г. като тогава то 
е било значително. Изразено в проценти то се равнява на 16,66 % по-малко в 
сравнение с предходната 2016г. когато приключените дела са били 1212. За 2015г. 
свършените дела са били 25 % повече в сравнение с предходната 2014г. когато 
приключените дела са били 747. През 2014 година свършени дела са били с 8.5 % 
по малко в сравнение с предходната 2013г. когато приключените дела са били 
816. Следва да се посочи, че в голямата си част наказателните дела се разглеждат 
в изключителни кратки срокове, като основна роля за това имат магистратите и 
служителите, както и създадената организация в съда и въведените добри 
практики. Почти всички видове наказателни дела са приключват в срок до 3 
месеца от постъпването им, като изключение правят наказателните дела от частен 
характер и административен характер, при които се правят по-често 
доказателствени искания от страните и което от своя страна налага отлагане на 
делата. През 2018г. в срок до 3 месеца са приключили 91% от всички приключени 
наказателни дела /883 от 967 дела/. 
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През отчетната 2018г. не е констатирано съществено забавяне при 
насрочването  и  разглеждане  на  наказателните  дела. Справките показват, че по 
няколко от делата е налице известно забавяне при изписване на мотивите към 
присъдите и решенията,като това се дължи на обема на делата и необходимото 
време за обсъждане на събраните доказателства. Проверката показа, че забавянето 
по тези дела е незначително, като същото е по обективни причини.  

 
Общите статистически показатели за личната дейност на всеки наказателен 

съдия, касаещи постъпилите в състава дела, разгледаните и свършени от него 
такива, както и сроковете на изготвяне на съдебните актове, са отразени в таблица 
/приложение № 6/ към настоящия отчет. 

 
 
Показателите относно причините за отмяна, частична отмяна и 

прекратяване на наказателните дела, върнати от по-горна инстанция, по съдии са 
отразени в таблица /приложение № 7/. 

През отчетния период,  не са извършвани проверки от Инспектората при 
ВСС, касаещи работата на наказателно отделение. 

 
 
От направената инвентаризация за отчетната 2018г. в гражданско и 

наказателно отделение, се установени липса на едно дело образувано по 
постъпило искане по чл.410 от ГПК. Същото бе възстановено в срок и 
приключено от съдията докладчик. При направените проверки на книгите е 
констатирано, че воденето им е съобразно нормативните изисквания. 

 
 
ІІІ. Структура на наказателната престъпност 
 
 
1. Видове и брой дела по глави от НК  
 
През отчетната 2018г. са били новообразувани общо 241 дела от общ 

характер. Останалите несвършени дела от предходния отчетен период са били 
23 дела, 4 дела са били върнати за ново разглеждане, 5 дела са били повторно 
внесени и образувани под нов номер,както и едно дело е продължило под същия 
номер,  или общо през отчетния период са били разгледани 264 дела от общ 
характер, от които са свършени 247 дела и са останали несвършени в края на 
отчетния период – 17 наказателни дела от общ характер. За отчетния период са 
били съдени общо 281 лица, в т.ч. 5 оправдани и 265 осъдени лица в това число и 
шестима непълнолетни 

 
Данните по различните раздели от НК са следните: 
 
По Глава ІІ от НК – „Престъпления против личността на гражданите-

телесни повреди“ са постъпили и образувани 10 дела от общ характер, като от 
предходния отчетен период е останали несвършени 4 дела,  или делата общо за 
разглеждане са били 14. От тях са свършени са 13 дела и останали несвършени в 
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края на отчетния период –4. Съдени са били общо 13 лица, едно от които 
непълнолетно, като оправдани няма. 

По Глава ІІ от НК – „ Други престъпления против личността на 
гражданите-принуда, разврат, трафик на хора“ са постъпили и образувани 10 дела 
от общ характер, като от предходния отчетен период са останали несвършени 3 
дела или делата общо за разглеждане са били 13. От тях са свършени са 9 дела и 
останали несвършени в края на отчетния период –4. Съдени са били общо 10 
лица, като един подсъдим е бил оправдан. 

По Глава ІІІ от НК – „Престъпления против правата на гражданите“ е 
нямало постъпили и образувани дела Няма останали такива и от предходния 
отчетен период.  

По Глава ІV от НК  – „Престъпления против брака, семейството и 
младежта“ – постъпили са 21 дела, а 3 дела са останали несвършени от 
предходния период. От разгледаните общо 24 дела, 18 броя са били свършени, а 6 
са останали несвършени. Съдени лица по тази глава са общо 18, като всички са 
били осъдени. Оправдани няма. 

По глава V от НК – „Престъпления против собствеността“. 
Новообразувани са били 38 дела от общ характер, 7 дела са останали от предходен 
период, 3 дела са били повторно внесени и образувани под нов номер, или общо 
за разглеждане през годината  са  били 45 дела.  Свършените от  тях  са  45  дела.  
Останали несвършени в края на периода няма. По тази глава са съдени 70 лица, в 
т.ч. 4 непълнолетни. Осъдените са 64 лица и един оправдан.  

По Глава VІ от НК – „Престъпления против стопанството“. Постъпили са 
17 дела, като нямали останали несвършени от предходния период или общо за 
разглеждане – 17 бр. дела. Свършените от  тях  са  15  дела като две са останали на 
производство. По тази глава са били съдени 15 лица, като няма оправдани. 

По  Глава VІІІ  от  НК  –  „Престъпления  против дейността на държавни 
органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции“ -
Постъпилите дела са 6, като едно е останало от несвършено от предходния 
отчетен период. или общо за разглеждане през годината са  били 7 дела. 
Свършени са били 6 дела, а едно е останало несвършено в края на отчетния 
период. Общо осъдените лица по тази глава са 8, като няма оправдани. 

По Глава ІХ от НК  – „Документни престъпления“. Постъпилите дела са 
5, като през годината са били разгледани и свършени четири от тях. Осъдените 
лица са били пет, като няма оправдани. Едно дело е останало несвършено в края 
на отчетния период 

По Глава Х от НК  – „Престъпления против реда и общественото 
спокойствие“. Новообразуваните дела са 5, като няма останали на производство 
от предходния период. Разгледани са общо 5 дела, като всички те са били 
свършени  в края на периода. Общо съдени лица по тази глава от НК са 6 лица. 

По Глава ХІ от НК – „Общоопасни престъпления“. По тази глава са 
постъпили 133 дела, 5 дела са останалите несвършени от предходния период, а 
едно дело е било повторно внесени и образувани под нов номер. Общо са били 
разгледани 138 дела. От тях 134 дела са свършени и 4 са останали несвършени в 
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края на отчетния период. Съдени лица общо 140, осъдени са били общо 134 лица, 
от тях един непълнолетен, като три лица са били оправдани. 

 
Постъпилите наказателни дела от частен характер през отчетния  период  

са  18,  а  5  дела са  останалите  несвършени  от предходния период, а едно дело е 
продължило под същия номер, или общо за разглеждане през 2018г. са били 24 
дела. Свършени са били 20 дела, а 4 са останали несвършени в края на отчетния 
период. Съдените лица са бил 29 лица, от които петима са били оправдани. 

 
Постъпилите  наказателни  административен  характер дела по чл. 78а от 

НК са 39 дела, 4 са били несвършените от края на предходния период дела, като  
три дела са били повторно внесено и образувано под нов номер, или общо за 
разглеждане са били 43 дела. От така разгледаните дела, 38 са свършените през 
отчетния период дела, а 5 дела са останалите несвършени. Съдените лица по чл. 
78а НК са били общо 36, от тях един непълнолетен. Всички те са били осъдени и 
няма оправдани. 

 
 
По ЗБППМН през 2018г. няма образувани производства. 
 
По реда на чл. 306, ал.1 от НПК вр. чл.25 и чл.23 от НК е имало образувани 

13 дела, като е имало и три дела останали несвършени от предходен период. 
Разгледани са били 16 дела, 13 от тях решени по същество,3 дела прекратени, като 
няма останали несвършени в края на периода.  

 
През 2018г. са били образувани и пет дела по постъпили молби за 

реабилитация, като всички те са приключили. Три от тях са били уважени, а две 
от делата са били прекратени. 

 
 
През 2018 г. общо по наказателни дела /НОХД, НЧХД, по чл. 78а НК / са 

били съдени 346 лица, от които 311 лица са осъдени, а оправдани са били 10 лица, 
от които 5 лица по НЧХД и петима по дела от общ.Седем от признатите за 
виновни са били непълнолетни. 

  
 
Цялостната картина на видовете наказателни дела личи от приложената 

към отчета таблица /приложение № 3/. 
 
 
2. Дела с повишен обществен интерес  
 
През предходните отчетни години в Районен съд – Асеновград бяха 

образувани няколко дела с повишен обществен интерес, с фактическа и правна 
сложност. Някои от тях бяха приключени през 2018г., но след обжалване на 
постановените присъди, част от делата се върнаха за ново разглеждане. 
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1.  НОХД 497/2018г. по описа на РС Асеновград е образувано на 
17.07.2018г. след като е била отменена от ПОС постановената присъда по   НОХД 
№534/2015г. по описа на РС Асеновград. Производството по делото е  образувано 
на 03.08.2015г. по внесен от страна на РП Асеновград обвинителен акт срещу В.С. 
с четири обвинения за извършени престъпления по чл.142а ал.4, вр. ал.3, вр. ал.2, 
вр. ал.1, вр. чл.20, ал.3 от НК и спрямо Х.К. с обвинение за извършено 
престъпление по чл.142а, ал.4, вр. ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Делото 
приключи с присъда от 25.04.2017г. с която първия подсъдим бе признат за 
виновен и осъден, а втория признат за невинен и оправдан. Присъдата бе 
отменена изцяло и делото върнато за ново разглеждане. Делото се разглежда за 
трети път, след като на два пъти постановените присъди от РС Асеновград, са 
били отменени от ОС Пловдив и то е върнато за ново разглеждане. 

 
2. НОХД 765/2018г. по описа на РС Асеновград е образувано на 

02.11.2018г. след като е била отменена от ПОС постановената присъда по НОХД 
№ 99/2017 г. по описа на РС Асеновград. Производството по делото е образувано 
на 08.02.2017г. по внесен от страна на РП Пловдив обвинителен акт, срещу И.Г. 
обвинение за извършено престъпление по престъпление по  чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. 
чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Делото се разглежда за трети път, след като по 
същото производство са били постановени присъда от РС Пловдив и РС 
Асеновград, които са били отменени от ОС Пловдив и то е върнато за ново 
разглеждане.  

 
3. НОХД 129/2018г. по описа на РС Асеновград е образувано на 

26.02.2018г. по внесен от страна на ОП Пловдив обвинителен акт срещу А.А., 
спрямо когото е би повдигнато обвинение за извършено престъпление по  чл. 202, 
ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.По същото наказателно производство 
е бил внесен обвинителен акт през 2017г. за което на 30.08.2017г. е било 
образувано НОХД № 651/2017г.  по описа на РС Асеновград. Делото е било 
върнато за ОП Пловдив с определение от 12.02.2018г. на ПОС по ВЧНД № 
216/18г. за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Същото е било 
внесено наново на 26.02.2018г. за което е било образувано НОХД №129/2018г. 
Към момента на изготвяне на отчета, цитираното дело отново е върнато на ОП 
Пловдив, като това е станало с определение от 20.12.2018г.   

  
 
 
3.Приключили наказателни дела от общ характер.  
 
През отчетната 2018г. са приключени общо 247 наказателни дела от общ 

характер. От тези дела със съдебен акт по същество /присъда/ са приключили 38 
дела, а с определение с което е одобрено споразумение – 200 дела. Разгледани са 
общо 264 дела от общ характер, образувани по внесен от прокуратурата 
обвинителен акт или по изготвени предложения за одобряване на споразумение. 
От тях 23 дела са останали несвършени от предходния отчетен период, а 241 дела 
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са новообразуваните през 2018г. по внесени от РП Асеновград обвинителни 
актове и предложения за одобряване на споразумение, като има 5 повторно 
внесени и образувани под нов номер дела, както и две дела продължаващи под 
същия номер. От общия брой разгледани дела от общ характер, а именно 264 през 
отчетния период са приключили 247 дела, а 17 дела са останалите несвършени в 
края на отчетния период. Освен това, през отчетния период има и 8 дела, които са 
били върнати на Районна прокуратура – Асеновград за допълнително разследване, 
а едно прекратено по други причини. 

 
 
 
От извършения анализ на постъпили и приключени дела става видно, че от 

разгледаните от съда 264 наказателни дела от общ характер, образувани по внесен 
от прокуратурата обвинителен акт или предложение за одобрение на 
споразумение,  са приключили с присъди или определения, с които са одобрени 
споразумения за прекратяване по общо 247 дела или 93.56% от разгледаните дела 
от общ характер. 

 
 
От приключените наказателни дела от общ характер, тези по които е 

налице определение за одобряване на сключеното споразумение между страните 
са общо 200 дела или 80.1 %  от общия брой приключили дела /247бр. /. 

Бързите производства образувани по реда на глава 24 от НПК са били 
общо 80 броя.  

  
Приключилите с присъда наказателни дела от общ характер, по които 

съдебното следствие е протекло по реда на Глава XXVII от НПК са 20 или 8,09 % 
от всички свършени дела от общ характер /247/. 

 
 
Върнатите за доразследване наказателни дела от общ характер са 9 и делът 

им от спрямо всички 247 свършени дела от общ характер е 3,64 %. 
 
 
Броят на останалите несвършени дела от общ характер в края на отчетния 

период е 17 или 6.43 % от общия брой 264 разгледани дела. 
 
През отчетния период, по делата от общ характер, са били осъдени 265  

лица и са оправдани пет лица. В процентно съотношение от всички съдени 346 
лица, осъдените са 76,58 %, а оправданите лица са 1,44 %. 

 
 
 
 
4. Обжалвани и протестирани наказателни общ характер 

дела. 
От анализа и обобщените данни се установява, че през 2017г. за 

разглеждане е имало 264 дела от общ характер, от които 247 дела са приключили. 
Общият брой на обжалваните от общ характер дела е 28. Съответно делата чийто 
постановени решения по чл.78а , които са обжалвани са общо 4 броя. Били са 
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обжалвани и постановените присъди по общо 11 бр. НЧХД. Общата бройка на 
всички обжалвани и протестирани дела от тези видове възлиза на 43 дела. След 
въззивен контрол по 9 от делата, постановените крайни актове са били 
потвърдени изцяло от въззивната инстанция. Спрямо общия брой на обжалваните 
дела това прави около 20 %. По 6 от делата, постановените крайни актове са били 
изцяло отменени от въззивната инстанция. Спрямо общия брой на обжалваните 
дела това прави около 14 %. По 5 от делата, постановените крайни актове са били 
изменени по различни причини от въззивната инстанция. Спрямо общия брой на 
обжалваните дела това прави около 11,6 %. 

  
Показателите относно причините за отмяна, частична отмяна и 

прекратяване на наказателните дела, върнати от по-горна инстанция, по съдии са 
отразени в таблица с индекси /приложение № 7/. 

 
 
 
ІV.Контрол за спазване на процесуалните срокове 
 
С цел осъществяване на ефективен контрол и недопускане неоправдано 

забавяне и отчитане на дейността на Районен съд Асеновград, ежемесечно се 
извършват справки за дейността  на  съдиите  във  всички  отделения  по  
показатели: постъпили дела, върнати за допълнително разследване дела, 
разгледани дела, свършени дела, забавени дела, висящи дела и такива отменени от 
по – горна инстанция. Създадена е програма от системния администратор в съда, 
която следи за процесуалните срокове и това дава възможност за допълнителен 
контрол за срочното администриране на делата. 

 
В наказателното отделение допълнително се изготвят ежемесечни справки 

за делата по чл. 64 и чл. 65 от НПК, постъпили, прекратени и върнати за 
допълнително разследване дела от общ характер, делата по чл. 222 и чл. 223 от 
НПК, делата, разгледани по реда на БП, дела по който подсъдимите са с мярка за 
неотклонение „задържане под стража”, дела по които е постановена „европейска 
заповед за арест”. Ежемесечно се извършва и проверка на деловодните книги. 

 
 
 
V. Служба държавно съдебно изпълнение 
 
1. Движение на делата:  
 
За отчетната 2018г. в служба „Държавен съдебен изпълнител” при Районен 

съд Асеновград са постъпили общо 388 дела, като останалите несвършени от 
предходния отчетен период дела  са 1178  или  всичко  през годината  е имало на 
производство общо 1558 дела.  

За сравнение с предходната отчетна 2017г. в служба „Държавен съдебен 
изпълнител” при Районен съд Асеновград са постъпили общо 418 дела, като 
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останалите несвършени от предходния отчетен период дела  са били 1038  или  
всичко  през годината  е имало на производство общо 1456 дела.  

За сравнение с предходната отчетна 2016г. в служба „Държавен съдебен 
изпълнител” при Районен съд Асеновград са постъпили общо 231 дела, като 
останалите несвършени от предходния отчетен период дела са били 995  или 
всичко  през годината  е имало на производство общо 1226 дела. Видно е, че 
увеличението на  ново образуваните дела през 2017г. спрямо тези от 2016г. е с 
44% , което е със 187 дела в повече. Делата на производство през 2017г. са били 
със 230 дела в повече, което е равнява на 15.8%. 

За предходната отчетна 2015г. в служба „Държавен съдебен изпълнител” 
при Районен съд Асеновград са постъпили общо 201 дела, като останалите 
несвършени от предходния отчетен период дела  са били 997  или всичко  през 
годината  е имало на производство общо 1198 дела.  

 
През 2018г. приключените изпълнителни дела са общо 363. Чрез 

реализиране на вземането са приключили общо 228 дела, прекратени по други 
причини са 84 дела. На друг съдебен изпълнител са изпратени 51 дела. Останали 
несвършени в края на отчетния период са 1195 дела. 

За сравнение през 2017г. приключените изпълнителни дела са били общо 
258. Чрез реализиране на вземането са приключили общо 147 дела, прекратени по 
други причини са 111 дела. На друг съдебен изпълнител са били изпратени 28 
дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 1170 дела. 

За сравнение през 2016г. приключените изпълнителни дела са били общо 
118, като чрез реализиране на вземането са приключили общо 74 дела, прекратени 
по други причини са били 90 дела. На друг съдебен изпълнител са изпратени 24 
дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 1034 дела. 

За сравнение през 2015г. приключените изпълнителни дела са били общо 
203. Чрез реализиране на вземането са приключили общо 113 дела, прекратени по 
други причини са 86 дела. На друг съдебен изпълнител са изпратени 4 дела. 
Останали несвършени в края на отчетния период са 995 дела. 

 
Броят на постъпилите на всеки държавен съдебен изпълнител дела през 

2018г. е средно по 194 дела годишно или по 16.16 дела месечно. На практика през 
второто шестмесечие на 2018г. в Съдебно изпълнителна служба Асеновград, 
работи само един ДСИ, а именно Иван Гочев, като причина за това е заболяване 
на втория Стела Драганова. Нейното продължително отсъствие наложи 
командироване за определен период от време на ДСИ при РС Пловдив. 

 
 За сравнение броят на постъпилите на всеки държавен съдебен 

изпълнител дела през 2017г. е бил средно по 209 дела годишно или по 17.4 дела 
месечно. През предходната 2016 година , броят на постъпилите дела на всеки 
държавен съдебен изпълнител  е бил е средно по 115,5 дела годишно или по 9,6 
дела месечно. Съответно през 2015г. броят на постъпилите на всеки държавен 
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съдебен изпълнител дела е по 100,5 дела годишно или по 8,37 дела месечно.  През 
2014г. тези цифри са съответно по 100 дела годишно или по 9.16 дела месечно.   

 
 
Средният брой на свършени дела през 2018г. на държавен съдебен 

изпълнител е средно по 181.5 дела годишно  или по 15.12 дела месечно. За 
сравнение средният брой на свършени дела през 2017г. на държавен съдебен 
изпълнител е бил средно по 129 дела годишно  или по 10.753 дела месечно. През 
2016г. средният брой на свършени дела на държавен съдебен изпълнител е бил 
средно по 94 дела годишно  или по 7,83 дела месечно. През 2015г. средният брой 
на свършени дела през  на държавен съдебен изпълнител е бил 101.5 дела 
годишно  или по 8,45 дела месечно. 

 
Събраните суми по изпълнителните дела за отчетната 2018 година са в общ 

размер на 425 855лв. За сравнение, през предходната 2017г. събраните суми по 
изпълнителните дела са били в общ размер на 766 897.00 лв. През  2016г. тези 
суми са били в общ размер на 867 614.00 лв. За 2015г. събраните суми по 
изпълнителните дела са били в общ размер на 664 408.00 лв. За 2014г. събраните 
суми по изпълнителните дела са възлизали на 561 303.00лв.  

 
 
В края на отчетния период, броят на останалите несвършени дела е общо 

1195 или на всеки един от двамата ДСИ е по 585 дела. 
 
В сравнителен план с предходните години движението по основните 

показатели на изпълнителните дела е, както следва: 
 
 
 

година постъпили свършени висящи 
2012 221 196 854 
2013 339 185 1008 
2014 220 224 997 
2015 201 203 995 
2016 231 188 1038 
2017 418 258 1170 
2018 388 363 1195 

 
 
 

Подробните данни от дейността на службата могат да се видят от 
приложените таблици /приложение № 8/. 

 
 
Данните за дейността на всеки съдия – изпълнител за 2018г. са 

предоставени в отделна таблица /приложение № 9/. 
 
 
През 2018 г. в служба „Държавен съдебен изпълнител” е извършена 

инвентаризация, която не е установила липса на дела. Деловодните книги се водят 
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по образец и се извършва месечна проверка на същите, като не са установени 
нарушения при воденето им. 

 
 
В края на 2013г. стойността на услугите, предоставяни от Държавните 

съдебни изпълнители надвиши 50 000 лева, което наложи предприемане на 
действия за регистрация по ЗДДС, доколкото това е установено като задължение 
по силата на чл.3, ал.5, т.1 б.“о“ от посочения нормативен акт. Регистрацията по 
ЗДДС изисква повишено внимание при издаване на разпореждания за превеждане 
на суми по изпълнителни дела, постъпването на държавни такси в правилната 
сметка на Районен съд Асеновград, издаване на фактури, изготвяне на платежни 
нареждания и т.н. По тези причини обемът на работа на ДСИ и двете съдебни 
служителки, които работят в СИС при ДСИ Асеновград запазва своето ниво и 
през 2018г., като се очаква това да продължи и през 2019г. 

 

VІ. Служба по вписванията 
 
1.Движение на дейността 
 
През отчетната 2018г. основната дейност на службата е била свързана с 

вписване на актовете, подлежащи на вписване, съгласно Правилника за 
вписванията, свързани с прехвърляне право на собственост на недвижими имоти и 
учредяване, прекратяване и изменяне на ограничени вещни права върху 
недвижими имоти, удостоверяване правото на собственост на недвижими имоти, 
както и приемане и обявяване на саморъчни завещания и различни нотариални 
удостоверявания. 

 
За отчетния период са извършени общо 5642 броя вписвания. За сравнение 

през предходната 2017г. в тази служба са извършени общо 5811 броя вписвания. 
Тези цифри показват че през 2018г. са извършени 169 вписвания по малко, което 
са равнява на около 3%. За сравнение следва да се посочи и предходната 2016г. 
там са извършени общо 6057 броя вписвания. Това показва, че през последните 
две години е налице тенденция към намаляване броя на вписвания. През 2018г. са 
били постановени  88 определения за отказ от вписване. През отчетния период са 
издадени 2536 бр. удостоверения, извършени са 518 устни справки, издадени са 
2721 бр. преписи, както и са направени 997 бр. справки на държавни органи. 

 
За сравнение през 2017г. са били постановени  32 определения за отказ от 

вписване. През отчетния период са издадени 2004 бр. удостоверения, извършени 
са 729 устни справки, издадени са 2883 бр. преписи, както и са направени 695 бр. 
справки на държавни органи. 

За сравнение през 2016г. когато са били постановени 52 определения за 
отказ от вписване, издадени са били 2046 бр. удостоверения, извършени са били 
731 устни справки, издадени са 3060 бр. преписи, както и са направени 546 бр. 
справки на държавни органи. 
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В сравнителен план с предходните години движението по основните 

показатели на извършените вписвания на подлежащи на вписване актове е както 
следва: 

 
 

година постъпили свършени на съдия 
2012 6316 6316 3158 
2013 6993 6993 3496 
2014 5734 5734 2867 
2015 5934 5934 2967 
2016 6057 6057 6057 
2017 5811 5811 5811 
2018 5642 5642 2821 

 
Подробните данни от дейността на службата може да се види от 

приложената справка /приложение № 10/. 
 
Както през предходните отчетни периоди, така и през настоящия съдиите 

по вписвания ползват три програмни продукта, от които се извършват справки, 
като тези три програмни продукта не са обединени. Последното налага 
извършване на справка по всеки един от трите програмни продукти. В края на 
отчетния период, една от служителките в Агенция по вписвания напусна работа, 
като незаетия щат за съдебен служител създаде допълнителни затруднения при 
обработване на постъпилите преписки. 

 
 
VIІ. Бюро съдимост 
 
През отчетната 2018г. дейността на Бюро съдимост при Районен съд 

Асеновград е била свързана изцяло при спазване изискванията на Наредба № 8 за 
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Изготвени са 
7285 справки и свидетелства за съдимост /при 7988 справки за 2017г., 7809 
справки за 2016г., 8050 за 2015г. и 6 976 за 2014г./. В службата работи един 
служител, който е обработил средно на месец по 607,1 справки. 

 
През 2018г. продължи въвеждането в електронен вариант на получените в 

„Бюро съдимост” бюлетини, като през годината общо са били въведени 296 /при 
311 за 2017г.,  312 за 2016г. и 292 за 2015г./  бюлетина на осъдени лица. Цялата 
информационна база се съхранява на централен сървър, което допълнително 
гарантира по-сигурното съхранение на информацията. В таблицата по-долу са 
посочени данни за издадени свидетелства и справки съдимост за предходни 
периоди. 

 
 
Подробните данни от дейността на службата може да се види от 

приложената справка /приложение № 11/.  
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година общ брой свидетелства и 

справки съдимост 
2013 7470 
2014 6976 
2015 8050 
2016 7809 
2017 7988 
2018 7285 

 
 
 
VІІІ.  Сграден фонд  и  техническа обезпеченост 
 
 
1.Сграден фонд  
Към настоящия момент, Районен съд Асеновград се помещава в сграда, 

находяща се на ул. “Цар Иван Асен ІІ“ № 6, построена през 1950г. През 1994г. е 
реализирано пристрояване към основната сграда, като по този начин полезната 
площ е увеличена с около 100%. През 2009г. бе осъществено преустройство на 
съществуващите съдебни зали, като се обособиха три съдебни зали, вместо 
действащите до тогава две такива. По този начин се осигури възможност за 
своевременното провеждане на разпити пред съдия, разглеждането на бързи 
производства и такива, свързани с мерките за неотклонение. Това преустройство 
оказа положителния ефект върху работата и имиджа на съда, но все пак остана за 
разрешаване проблемът с недостатъчния брой кабинети, необходим за 
нормалното функциониране на съда. Така например в наказателното деловодство 
освен деловодителите се помещават и съдебните секретари по наказателни дела, а 
в гражданското деловодство освен деловодителите се намират и служителите на 
„Регистратура“ и Служба „Архив“. Поради липса на помещения в кабинета на 
съдебния администратор, който е и служител по сигурността на информацията е 
обособена „Регистратура за класифицирана информация“, което създава особени 
затруднения и неудобство и е компромисен вариант, поради липсата на 
помещения. Отделно от това съдиите се помещават в кабинети, които се намират 
на петият етаж в Административна сграда, находяща се на значително разстояние 
от основната сграда на съда, който факт създава ежедневни затруднения в 
работата на магистратите, доколкото се налага поне веднъж на ден да се посещава 
основната сграда на съда, за да се работи текущият доклад, извън провеждането 
ежедневно на съдебни заседания. 

 
За решаване на проблема с помещенията, през 2012г. Министерството на 

правосъдието е предоставило за ползване на Районен съд Асеновград част от 
шестетажна Административна сграда, находяща се в гр. Асеновград, с 
административен адрес пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8, както следва: Със 
Заповед на Министъра на правосъдието от 15.02.2012г. на Районен съд 
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Асеновград е предоставено ползването на част от описаната по – горе сграда, 
както следва: на втори етаж – фоайе със стълбищна част, помещение за охрана и 
санитарен възел; на трети етаж – фоайе, кабинети от № 301 до № 306 и санитарен 
възел; на пети етаж – фоайе и зала (киносалон); на шести етаж – кабинети от № 
601 до № 604 и санитарен възел. Със Заповед № ЛС-04-757/17.05.2012г. на 
Министъра на правосъдието е възложено на Административния ръководител на 
Районен съд Асеновград стопанисването на посочените по – горе обекти, т.е. към 
настоящия момент на Районен съд гр.Асеновград е предоставено ползването на 
следните обекти: на втори етаж – фоайе със стълбищна част, помещение за охрана 
и санитарен възел; на трети етаж – фоайе, кабинети от № 301 до № 306 и 
санитарен възел; на пети етаж – фоайе и зала (киносалон), кабинети от № 501 до 
№ 505, две сервизни помещения, санитарен възел и част от коридор; на шести 
етаж – кабинети от № 601 до № 604 и санитарен възел. 

 
През м.декември 2013г. са съставени Актове за публична държавна 

собственост за всеки един от самостоятелните обекти, предоставени за ползване и 
управление на Районен съд Асеновград, които са изпратени на Министерство на 
правосъдието в началото на 2014г.  

 
През 2015г. от страна на  Министерство на правосъдието бе обявена и 

проведена процедура по възлагане на обществена поръчка с техническо задание за 
изготвяне на инвестиционен проект за обект „Преустройство и основен ремонт на 
част от Обществена сграда на пл. „ Акад. Николай Хайтов“ №8 гр. Асеновград“ . 
През 2016г. успешно се проведоха следващите етапи по проектиране, съгласуване 
и одобряване на инвестиционни проект. След одобряване на изготвения проект 
/във всичките му части/ на Заседание на Общински съвет Асеновград, бе издадено 
Разрешение за строеж №114/21.04.2016г. (на основание чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ)  
на Община Асеновград. 

 
През втората половина на 2017г. бяха предприети необходимите стъпки за 

обявяване на предвидената процедура по чл.18, ал.1 т.12 от ЗОП с предмет 
„Основен ремонт и преустройство на част от Обществена сграда на пл. „Акад. 
Николай Хайтов“ №8 в гр. Асеновград за нуждите на Съдебната власт”. 
Изготвената документация беше изпратена за съгласуване с Комисия 
„Управление на собствеността“ при ВСС. С Решение по протокол от №51 
/25.10.2017г. на заседание на Комисия „Управление на собствеността“ при ВСС, 
изпратената документация беше съгласувана, като ни бяха дадени и препоръки.  
Предвидената за провеждане процедура по ЗОП бе открита на 16.11.2017г. с 
Решение на Председателя на Районен съд Асеновград. До изтичане на крайния 
срок за подаване на оферти, постъпили само една такава. На основание чл.100, 
ал.12, т.1 от ЗОП, с Решение от 18.12.2017г. на Председателя на Районен съд 
Асеновград, срока за подаване на оферти по откритата процедура бе удължен до 
05.01.2018г. В същия срок не постъпиха нови оферти. Това беше причина, на 
основание чл.22, ал.1,т.8 вр. чл.110, ал.2,т.1 от ЗОП, с  Решение №3/09.01.2018г. 
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на Председателя на Районен съд Асеновград, откритата процедура да бъде 
прекратена. Решението влезе в сила на 19.01.2018г.  

 
С оглед дадените през 2018г. нови указания от ВСС във връзка с 

приложението на ЗОП, бе обявена нова процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Основен ремонт и преустройство на част от обществена 
сграда на пл.“Акад. Николай Хайтов“ №8 за нуждите на Районен съд 
Асеновград“. Процедурата бе отрита с Решение №1/10.10.2018г. До изтичане на 
крайния срок за подаване на оферти, постъпиха пет оферти. Във връзка с 
правомощията ми по чл.103 от ЗОП вр. чл.51 от ППЗОП със Заповед 
№504/12.11.2018г. сформирах комисия състоящата се от петима членове, на която 
възложих да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти. Във връзка с 
решенията на комисията и дадените от съставените протоколи, беше издадено 
Решение № 2/07.01.2019 г. за класиране на участниците и определяне на 
изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и 
преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов” №8 за 
нуждите на Районен съд Асеновград”. В срока предвиден в ЗОП, в КЗК постъпи 
жалба с вх.№ВХР-109/17.01.2019г. от единия от участниците в процедурата за 
което бяхме уведомени, че е образувана преписка №КЗК-103/23.01.2019г. В 
дадения ни тридневен срок от КЗК депозирахме становище, като към момента на 
изготвяне на доклада се очаква решението на КЗК по депозираната жалба. 

 
Към настоящия момент в сградата на Районен съд Асеновград, на ул. „Цар 

Иван Асен ІІ“ № 6 е обособен кабинет с три работни места, в който се помещават 
дежурните съдии и тези, които разглеждат съдебни заседания. Отдалечеността на 
кабинетите на съдиите създава неудобство в работата им, но засега това е 
единственото решение, тъй като възможностите за създаване на работни места в 
сградата на Районния съд са изключително ограничени, поради обстоятелството, 
че помещенията са крайно недостатъчни, както за съдиите, така и за съдебните 
служители. 

 
В сградата на Районен съд Асеновград се намира и Агенция по 

вписванията, в която работят трима служители. На Агенция по вписванията е 
предоставен един кабинет, както и част от избеното помещение, което се ползва 
за архив. Предвидено е Агенция по вписвания да бъде преместена в 
Административната сграда на пл. “Акад. Николай Хайтов“ № 8, където ще бъдат 
обособени необходимите помещения за служителите.  

 
Охраната на двете съдебни сгради се осъществява от трима служители на 

ОД” Охрана” при Министерство на правосъдието. В сградата на Районен съд 
Асеновград има обособено арестно помещение за задържани лица. 
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2.Техническа обезпеченост 
 
В Служби „Регистратура“, „Деловодство“ и „Архив“ в Районен съд 

Асеновград и през отчетната 2018г. продължи използването на деловодна 
програма САС ”Съдебно деловодство“ (Програма за управление на делата, 
разработена от „Информационно обслужване” АД). В последната са въведени 
всички постъпили дела от последните три месеца на 2008г. до момента, като 
гражданските дела се въвеждат и съхраняват на електронен носител, а от 
наказателните дела се въвеждат единствено книжата от съдебното производство, 
тъй като досъдебните производства, се внасят в съда прошнуровани и 
прономеровани от разследващият орган, което ограничава възможността да бъдат 
въведени на електронен носител от деловодителите. 

 
Използването на деловодната програма дава възможност за осъществяване 

на ефективен контрол за управление на делата, по-бързото и лесно 
администриране, както и контрол на съответните действия на съдебните 
служители и магистратите, извършвани във всеки един етап от администрирането 
на делото т.е. от неговото започване до приключването му. Следващ етап е 
предоставяне на възможност за отдалечен достъп през интернет на страните по 
делата и извършване на справки, което е свързано със закупуване на 
допълнителен програмен продукт. 

 
 
В Районен съд Асеновград са въведени две устройства, които позволяват 

заплащането на държавни такси посредством ПОС терминал от обслужващата ни 
банка, което улесни гражданите и адвокатите, тъй като води  до пестене на време 
и поради обстоятелството, че при това плащане не се дължи такса за обслужване. 

 
 
В Районен съд Асеновград се използват 3 сървъра и 45 персонални 

компютри. Изградени са локални мрежи, в които са включени всички компютри и 
сървъри. Изграден е домейн с един сървър за домейн-контролер и един сървър за 
втори DNS. Сървърите, както и почти всички компютри, са членове на домейна. 
Компютрите са с инсталирана операционна система Windows 7 и Windows 10. 
Поради това, че Районен съд Асеновград се помещава в две отдалечени сгради, е 
изграден VPN канал за връзка между локалните мрежи в сградите. VPN каналът е 
осъществен с помощта на два програмируеми рутера и интернет за преносна 
среда. Достъпът до интернет и в двете сгради е със скорост 50МB/s и е ограничен 
до определени компютри. В Районен съд Асеновград има инсталирани 15 лазерни 
принтери, две мултифункционални устройства и три копирни машини с 
принтерски модул, намиращи се в двете деловодства и поемащи най-голямото 
натоварване. Във всяка стая има инсталирано поне по едно принтиращо 
устройство, както такива има и в трите съдебни зали, с които разполага съдът.  

 
Районен съд Асеновград разполага с три броя документни скенери от 

висок клас, които са  разположени в гражданско и наказателно деловодство. 
Последните дават възможност за високоскоростно сканиране на постъпилите 
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книжа по делата и по този начин да се присъединят към електронните папки на 
делата в деловодната програма „САС“. Започналото през 2011 г. комплектуване 
на електроните папки на гражданските дела, се прилага и за наказателните дела. 
От началото на 2019г. се  въведе електронното сканиране и на постъпилите в съда 
досъдебни производства. По този начин се положи началото на съставяне на 
пълни електронни досиета не само на гражданските но и на наказателните дела. 
Използваните в съда скенери са мрежови, високоскоростни и лесни за употреба, 
което създава удобство и автономност при работа от по-голям брой деловодители.  

 
Във връзка с дадените указания за работа и администриране на достъпа до 

въведения Единен портал за електронна правосъдие, в края на отчетната 2018г. в 
съда бяха регистрирани първите заявления за разрешения за достъп до системата, 
подадени  от заинтересовани страни по дела. Предоставения по този начин достъп 
до електронните досието на делата, които се водят в РС Асеновград и 
допълнителна информация относно проведените по тях съдебни заседания,  
безспорно представлява едно удобство, което води до спестяване на време и 
финансови средства, както за съда, а така и за страните. 

 
Голяма част от компютърната техника в Районен съд Асеновград е в добро 

техническо състояние, но има и компютърни конфигурации, които са в 
експлоатация повече от 8 години, които са вече морално и технически остарели. 
Новите версии на програмните продукти изискват по-мощни компютри и нови 
операционни системи, което обуславя предприемане на стъпки към обновяване на 
компютърната техника. Към момента на изготвяне на доклада е налице 
необходимост от закупуване на поне пет нови компютърни конфигурации, два 
принтер с двустранен печат, едно МФУ както и един документен мрежов скенер.  

 
 
В Районен съд Асеновград са внедрени и се използват следните програмни 

продукти: САС „Съдебно деловодство” на ИО Варна, CSCS „Бюро съдимост” на 
Консорциум „Лирекс”-„Индекс-БГ”, ПП „Съдебно изпълнение” на „Темида 2000” 
ООД, „Конто” за съдебното счетоводство, „Каса-банка“ на ИО Пловдив за 
следене на плащанията на вещи лица и съдебни заседатели и „Аладин“ на 
„Микрокомплекс“ ООД за ТРЗ и личен състав. В съда се ползва правно-
информационната система разработена от „Лакорда“ АД.  

 
 
3.Повишаване на квалификацията  
 
През отчетната 2018г. продължи дейността по обучение и повишаване на 

квалификацията на магистратите и на служителите работещи в Районен съд 
Асеновград. По–голямата част от тях са участвали в текущи обучения, 
организирани предимно от НИП София, които са проведени както в присъствена 
форма, така и чрез дистанционна форма на обучение. 
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Подробните данни за съдиите и служителите, времето, мястото и темата на 
посетеното от тях обучение може да се види от приложената справка  - 
Приложение № 12. 

 
4. Връзки с обществеността и медиите 
 
През отчетната 2018г.в Районен съд Асеновград бе утвърден План за 

действие за изпълнение на комуникационната стратегия, като част от плана на 
съдебната власт в този област. В същия са предвидени редица дейности за 
изпълнение, очакваните резултати от тях, индикаторите за изпълнение, срокове, 
отговорност и съответните ресурси.  

Във връзка с ежегодно организираните от ВСС информационни кампании 
„Ден на отворени врати“ през 2018г. в сградата на  съда се проведоха две такива 
мероприятия - на 20.04.2018г. и на 16.11.2018г.  Същите бяха организирани 
съвместно с МКБППМН –Асеновград и под надслов „Час на класа „Съдът 
отблизо“. Отзовалите се на поканата ученици от СУ „Св.Княз Борис І“ 
Асеновград и ПГ „Цар Иван Асен ІІ „ Асеновград, освен че бяха информирани за 
работата която се извършва в съда, самите те  участваха в проведените 
симулативни съдебни процеси. 

 
ІХ.Проблеми с приложението на процесуалните закони 
 
В правораздавателната си дейност магистратите от Районен съд 

Асеновград не срещат особени затруднения при прилагане на процесуалните 
Закони. Възникналите проблеми, които вероятно са идентични с проблемите на 
колегите и от останалите съдилища, се решават чрез тяхното обсъждане на общи 
събрания, както и чрез своевременно уведомяване на магистратите за 
постановените Тълкувателни решения на ВКС и ВАС. 

 
Х.Препоръки 
 
За предстоящата 2019г. основна задача на ръководството на Районен съд 

Асеновград е решаването на въпроса свързан с извършването на ремонта и 
преместването на съда в новата сграда намираща се на адрес пл. „Акад. Николай 
Хайтов“ №8.  

 
 
 
 
                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
                                  РАЙОНЕН СЪД АСЕНОВГРАД         
 

/Иван Шейтанов/ 


