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Районен съд Никопол е в съдебния район на Окръжен съд
Плевен и осъществява правораздавателната си дейност на
територията на 2 общини: Община Никопол с население 8 332
бр. жители и община Гулянци с население 10 875 бр. жители, по
данни от НСИ, или общия брой на населението е 19 207 бр.
жители.
Дейността на Районен съд – гр.Никопол през отчетната
2018г. се осъществявана съгласно изискванията на Закона за
съдебната власт и разпоредбите на Правилника за
администрацията в районните, окръжните, административните,
военните и апелативните съдилища, както и в съответствие с
цялостната конституционна, законова и подзаконова нормативна
уредба.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Брой на работещите в Районен съд гр.НИКОПОЛ
магистрати, Държавен съдия изпълнител и Съдия по вписванията.
През 2018г. в Районен съд гр.Никопол, частната численост
на магистратите се е състои от 3 щатни бройки съдии, от които
един председател, 2 районни съдии, 1 щатна бройка за Държавен
съдебен изпълнител и 2 щатна бройка за Съдия по вписванията,
като реално заета е само една, до провеждане на конкурс по реда
на чл.68, ал.1, т.4 от КТ .
Към настоящия момент в РС Никопол има 3 действащи
районни съдии, единият от които е председател, един Държавен
съдебен изпълнител и един Съдия по вписванията.
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Име и длъжност на
магистратите, ДСИ и СВ
ГАЛЯ НАУМОВА – адм.
ръководител - председател на
РС
ТОДОР ТИХОЛОВ – районен
съдия
БИЛЯНА КИСЕВА – районен
съдия
МАДЛЕН ПАЧКОВА - ДСИ
ПОЛИНА СТЕФАНОВА - СВ

Ранг
ОС
ВКС и
ВАС
АС

Съдийски стаж
Години
месеца
14г.
8м.

19г.

11м.

15г.
16г.
5г.

8м.
3м.

През изминалата година не са провеждани атестации на
съдии в РС Никопол.
През цялата 2018г. дейността на съда е осъществявана от
три съдебни състава. През отчетният период на 2018г., няма
структурирани състави и всички съдии в РС Никопол гледат
всякакъв вид дела. Като и тримата съдии са на 100% натоварени.
Всички съдии дежурят за период от една календарна
седмица по изготвен предварителен график, като в съботните и
неделните дни. Дежурният съдия, независимо от неговата
специализация, в седмицата на дежурство, се произнася по
частни наказателни дела, образувани по искания за разпити пред
съдия, за разрешение за извършване на претърсване и изземване,
протоколи за одобрение на извършени процесуални действия по
време на досъдебното производство, по молба за разкриване на
банкова или търговска тайна по ЗКИ, ЗППЦК и ЗПФИ и по
административно-наказателни дела, образувани по УБДХ или
ЗООРПСМ, по чл.64 и по чл.65 от НПК, по чл.389 и по чл.390 от
ГПК. По дежурство се разглеждат и частни граждански дела –
откази от наследство, разрешение за теглене на влогове или
разпореждане с имущество на малолетни или поставени под
запрещение, разрешение за участие в доброволна делба на
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недееспособни, разрешение за сключване на граждански брак от
ненавършили пълнолетие лица, разрешения за разпореждане със
семейно жилище – лична собственост и назначаване на особени
представители за сключване на правни сделки и по искания,
направени от КОНПИ.
През 2018г., беше запазена организацията за разпределяне
на делата - равномерно по вид и брой и при спазване принципа
на случайния подбор. При разпределяне на делата продължава да
се използва програмата, разработена от администрацията на ВСС.
При разпределянето на делата, не се прилага показателя –
сложност на делата. Както и през предходната, така и през
отчетната година, всички дела са разпределяни от Председателя
на съда, а в негово отсъствие съгласно определен с изрична
заповед магистрат или от следващият по ранг съдия, съгласно
ЗСВ.
Единствената щатна бройка за длъжността Държавен
съдебен изпълнител в РС Никопол през отчетния период е заета.
В службата по вписванията са налични две щатни бройки
за Съдия по вписванията, от които е заета само една до
провеждане на конкурс.
През отчетния период липсват поощрения и наказания на
работещите в съда магистрати.
През 2018г. е продължила тенденцията за обучение и
повишаване на квалификацията на част от съдиите, вкл. и на
Съдията по вписванията, чрез участието им в семинари на
различна
тематика,
във
връзка
са
тяхната
пряка
правораздавателна дейност.
2. Брой на съдебните служители.
През отчетния период съдебната администрация в съда
наброява 13 съдебни служители и включва административен
секретар, главен счетоводител, системен администратор, 2-ма
съдебни секретари, 2 – ма съдебни деловодители, един съдебен
деловодител СИС, един съдебен секретар (Бюро съдимост и
регистратура), съдебен архивар, призовкар, домакин-огняр и
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чистач.
Провеждани са и множество събрания със съдебните
служители с цел подобряване организацията на работата.
Поради малката численост на служителите, същите работят
при условията на взаимнозаменяемост. Поради въведеният
непрекъснат процес на работа с граждани, служителите ползват
поетапно почивки и отпуски. За служителите има обособена стая
за почивка и отдих, оборудвана с кафе машина, хладилник и
микровълнова фурна.
Управлението на делата се осъществяваше с помощта на
програма САС „Съдебно деловодство“ на „Информационно
обслужване“ Варна, чрез което се облекчи значително труда на
служителите и се ускори обслужването на граждани и адвокати и
изготвянето на справки по делата.
По отношение на административно-техническия персонал
в Никополски районен съд се работи за повишаване подготовката
и квалификацията, за да не се допускат грешки по образуването и
движението на делата и по качеството на протоколите. В
съдебните зали се провежда звукозапис, което значително улесни
съдебните секретари в изготвянето на протоколите от открити
съдебни заседания.
През 2018г. е проведена атестационна процедура на
съдебните служители, като обобщените резултати от
атестационните формуляри показват, че по-голяма част от
служителите са получили оценка „1 – отличен”. Съдебните
служители следва да продължат да се атестират периодично,
което ще повиши мотивацията им за работа. При атестирането ще
се отсеят работещите от неработещите, тези, които поемат
отговорност от тези, за които е достатъчно само формално да
изпълняват изискванията. Необходимо е да се търси верния тон с
оглед мотивирането на служителите за постигане на
благоприятна среда за работа.
Изложеното
показва,
че
като
цяло
съдебната
администрация на РС Никопол работи много добре, служителите
са отговорни и всеотдайни в изпълнение на трудовите си
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задължения.
През изминалата година служители от РС Никопол не са
изявили желание за участие в семинари, за повишаване на
квалификацията си, въпреки, че са насърчавани за това от
председателя.
Считам за необходимо, занапред служителите да се
включат и участват по-активно в семинари за подобряване на
квалификацията им, като административният секретар, ежегодно
да изготвя график за обучението на съдебните служители.
3. Становище за промени в щата.
Относно магистратите и съдебните служители е налице
добра кадрова обезпеченост в РС Никопол. Броят съдебни
служители е оптимален за моментното функциониране на съда,
не е налице необходимост от увеличаване на служителските
щатове, обратното при необходимост, може да бъде
оптимизирана щатната численост на служителите.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ И РАЗГЛЕДАНИ
ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
ПРЕЗ 2018г. е 1248бр.
Общият брой на разгледаните дела през 2018г. в РСНИКОПОЛ е 1248бр. От тях новообразувани са 1160бр., а
несвършените от предходен период са общо 88бр.
В следващата диаграма е посочен броят на делата за
разглеждане в РС-НИКОПОЛ през 2018г. в съпоставка с
предходните две години.
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Всичко дела за разглеждане – съпоставка с предходни години
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При съпоставката на данните с предходните две години се
вижда, че през 2018г. броят на разгледаните дела в сравнение с
2017г. е с 93бр. повече, а в сравнение с 2016г. е с 210бр. повече.
Общият брой на разгледаните граждански дела за 2018
година – 890бр., като 59бр. дела са останали несвършени от
предходен период и 831бр. дела са постъпили през 2018г.
Общо граждански дела за разглеждане през 2018г.
59
новопостъпили
останали от
предходен период
831

Общият брой на разгледаните наказателни дела за 2018
година – 358бр., като 29бр. дела са останали несвършени от
предходен период и 329бр. дела са постъпили през 2018г.
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Общ брой на наказателните дела за разглеждане през 2018г.
29
новопостъпили
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предходен период
329

Постъпления на делата
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Постъпления на делата по видове – съпоставка с предходни години
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Видно е, че постъпилите през 2018г. общо 1160бр. дела са
със 67бр. повече в сравнение с тези от 2017г. и с 207бр. дела
повече в сравнение с постъпилите общо дела през 2016г.
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Останали несвършени дела
в края на отчетния период

Граждански
Наказателни
ОБЩО

2016

2017

2018

50
12
62

59
29
88

34
21
55

Останали несвършени дела в края на отчетния период – съпоставка по години
88

90
80
62

70
60
50

50

55

Граждански дела
Наказателни дела

40

29

30
20

59

12

ОБЩО

34
21

10
0

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Следва да се посочи във връзка с тези данни, че
действителната натовареност на съдиите през 2016г. за всичко
дела за разглеждане е 28,83бр., а за всичко свършени дела е
27,11бр. Действителната натовареност на съдиите за 2016г. за
всичко дела за разглеждане е 32,08бр., а натовареността за всичко
свършени дела е 29,64бр. От данните за 2018г. се вижда, че
натовареността на съдиите през 2018г. за всичко дела за
разглеждане е 34,67бр., а натовареността за всичко свършени
дела е 33,14бр.
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ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2018г. разгледаните граждански дела разпределени по
видове са както следва:
128 бр. дела по общия ред,
11 бр. дела по чл.310 ГПК,
1 бр. административно дело,
73 бр. частно-граждански дела,
605 бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК,
72 бр. други граждански дела.
През 2018г. броят на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК
разгледани в РС Никопол е както следва: 403бр. през 2016г., на
514бр. през 2017г. и 605бр. през 2018г. Бройката на този вид
граждански дела разгледани в РС-Никопол значително се е
увеличил в сравнение с предходните години, от което може да се
направи извода, че кредиторите предпочитат да използват реда на
заповедното производство, който определено води до бързо
удовлетворяване на претенциите им.
По материя разгледаните през 2018г. граждански дела се
разпределят, както следва:
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

по СК
Облигационни искове
Вещни искове
Делби
Установителни искове
По КТ
Административни производства
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Обезпечения
По чл.26 и чл.30 от Закон за закрила на детето
Частни производства
Частни производства-регламенти
По чл.410 и чл.417 от ГПК и ЗКИ
Други
ОБЩО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

1
40
70
2
605
0
890

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2018г. броят на разгледаните наказателни дела,
разпределени по видове е следният:
137 бр. наказателни дела от общ характер,
12 бр. наказателни дела от частен характер,
15 бр. наказателни дела по чл.78а от НК,
63 бр. частни наказателни дела – разпити пред съдия,
80 бр. други частни наказателни дела,
51 бр. административно-наказателни дела без тези по чл.78а
от НК,
По материя разгледаните наказателни дела през 2018г. се
разпределят, както следва:
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Н.О.Х.Д., от които:
*Против личността
*Против правата на гражданите
*Против брака, семейството и младежта
*Против собствеността
*Против стопанството
*Против дейността на ДО и ОО
*Документни
*Против реда и общественото спокойствие
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*Общо опасни
*Военни престъпления
Н.Ч.Х.Д.
По чл.78а от НК
Давност и амнистия – чл.80-чл.84 от НК
Реабилитации
ЗБППМН
Принудителни мед. мерки по ЗЗ и чл.89 от НК
Групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК
Ч.Н.Д. от досъдебното производство
Други Ч.Н.Д.
Н.А.Х.Д, от които
*КАТ
*Агенция митници
*МВР
*Общини
*Производство по УБДХ
*Комисия за защита на потребителите
*Здравна инспекция
ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

52
0
12
15
0
0
0
1
14
94
34
51
34
0
2
0
2
0
0
358

При гражданските дела тенденцията за периода 2017г. –
2018г. е към увеличение, което изразено в цифри представлява
97бр. дела. През 2018г. броя на наказателните дела в сравнение с
2017г. се е намалил с 30бр. дела.
ОБЩ БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С ПРЕДХОДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ
Броят на свършените (решени и прекратени) граждански
дела през 2018г. е 856бр., а на наказателните е 337бр.
В следващите две таблици и графики е показано в
сравнителен вид свършените дела през 2018г. с предходните две
години, както и сравнение на свършените дела до 3 месеца.
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Свършени дела
Граждански
Наказателни
ОБЩО

2016
629
347
976

2017
725
342
1067

2018
856
337
1193

Брой свършени дела – съпоставка с предходни години
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Свършени дела до 3
месеца
Граждански
Наказателни
ОБЩО

2018 г.

2016
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2018

605
308
913
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321
974

812
298
1110

Свършени дела до 3 месеца – съпоставка по години
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От показаното сравнение е видно, че от общо 1193бр.
свършени дела през 2018г., 1110бр. са решени в 3-месечен срок,
което прави 93% от свършените дела. Този показател за 2017г. е
91,28%, а за 2016г. – 94,03%. При свършените гражданските дела
процентното съотношение за 2018г. са 95%, за 2017г. – 92,47%, а
за 2016г. - 92,64%. При наказателните дела процентното
съотношение е за 2018г. – 88%, за 2016г. – 92,18%, а за 2016г. –
88,76%.
СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
През 2018г. приключилите граждански дела със съдебен акт
по същество са 732 бр., от които:
79 бр. дела по общия ред,
10 бр. дела по чл.310 от ГПК,
54 бр. частни граждански дела,
531 бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК,
0 бр. дела от административен характер,
58 бр. други граждански дела.
По материя приключените граждански дела се разпределят,
както следва:
ПРИКЛЮЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
по СК
Облигационни искове
Вещни искове
Делби
Установителни искове
По КТ
Административни производства
Обезпечения
По чл.26 и чл.30 от Закон за закрила на детето
Частни производства
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БРОЙ
60
21
8
20
23
10
0
1
40
66
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Заповедни производства по чл.410 и чл.417 от
ГПК
Частни производства- Регламенти
Други
ОБЩО ПРИКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

605
2
0
856

СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2018г. приключилите наказателни дела със съдебен акт
по същество са 222бр., като от тях:
*26бр. са НОХД,
*6бр. е Н.Ч.Х.Д.,
*14бр. по чл.78а от НК,
*135бр. са Ч.Н.Д.,
*41бр. са Н.А.Х.Д. (без тези по чл.78а от НК).
По материя решените наказателни дела се разпределят,
както следва:
РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Н.О.Х.Д., от които:
*Против личността
*Против правата на гражданите
*Против брака, семейството и младежта
*Против собствеността
*Против стопанството
*Против дейността на ДО и ОО
*Документни
*Против реда и общественото спокойствие
*Общо опасни
*Военни престъпления
Н.Ч.Х.Д.
По чл.78а от НК
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БРОЙ
131
8
0
4
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16
3
10
5
51
0
8
15
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Реабилитации
По ЗБППМН
Принудителни мед. мерки по ЗЗ и чл.89 от НК
Групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК
Ч.Н.Д. от досъдебното производство
Други Ч.Н.Д.
Н.А.Х.Д, от които
*КАТ
*МВР
*Закон за митниците
*По УБДХ
*Общини
*Други НАХД (РГД ,ИАРА, Комисия за защита на
потребителите, Здравна инспекция и други)
ОБЩО РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

0
0
1
12
94
33
43
29
2
0
2
0
0
337

През 2018г. 103бр. наказателни дела са приключили със
споразумение. Одобряването на споразумение е произнасяне по
съществото на спора, но в отчетните формуляри този вид дела
продължава да са включени в графа прекратени.
След съобразяване на посоченото по-горе следва да се
отбележи, че приключените наказателни дела със съдебен акт по
същество са 119бр.
През изминалата година се наблюдава разлика в
тенденцията към увеличаване броя на приключилите дела със
съдебен акт по същество. Видно от сравнителната таблица подолу е, че с оглед натовареността най-много свършени дела е
имало през настоящата 2018г. През 2017г. и 2016г. броят на
решените дела със съдебен акт по същество е бил по-малък.
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Решени дела със
съдебен акт по
същество
Граждански
Наказателни
(в т.ч. споразумения)
ОБЩО

2016

2017

2018

559

641

732

180
739

254
895

222
954

Решени дела със съдебен акт по същество
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Граждански дела
222

Наказателни дела (в т.ч.
споразумения)

2018 г.

През 2018г. в Районен съд Никопол са внесени 57бр.
обвинителни акта и 65 споразумения по чл. 382 от НПК.
През 2017г. в Районен съд Никопол са внесени 48бр.
обвинителни акта и 48 споразумения по чл. 382 от НПК.
През 2018г. са разгледани 6бр. НОХД, останали несвършени
от предходен период.
Произнесените през 2018г. осъдителни присъди по делата от
общ характер са 26бр.
Броят на делата, при които е проведено съкратено съдебно
следствие през отчетната и предходните две години, е както
следва: 2016г. - 24бр. дела; 2017г. - 5бр. дела и 2018 г. - 12бр.
дела.
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ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА
През 2018г. прекратените дела са общо 239бр., от които
115бр. наказателни дела и 124бр. граждански дела.
Най-честите причини за прекратяване на гражданските дела
са прекратяване поради неподсъдност на РС – Никопол и
изпращането му на компетентния съд, както и оттегляне на
искови молби или отводи.
От прекратените наказателни дела през 2018г. - 105бр. са
НОХД със споразумение, 2бр. – НЧХД, 1бр. по чл. 78а от НК,
5бр. ЧНД и 2бр. – АНД.
От прекратените 105 бр. НОХДела:
- 105бр. дела са прекратени поради приключването им с
одобрено от съда споразумение.
Причините за прекратените общо 5бр. ЧНДела са следните:
- По 2бр. ЧНД –та, съдът ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ
искането на Районна прокуратура Никопол за
настаняване на задължително лечение по реда на раздел ІІ
от Закона за здравето, като НЕОСНОВАТЕЛНО, поради
липса на наличие на психично разстройство на лицето.
- По 1бр. ПРЕКРАТЯВА производството
поради
недопустимост на жалбата
- По 1бр. прекратява наказателното производство, поради
неподсигуряването на свидетеля за разпит от органите на
ДП.
- По 1бр. Поради оттегляне на искането за разпит на
обвиняем
са:

Причините за прекратяване на останалите АНД – общо 2бр.
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- 1бр. прекратява съдебното производство и връща делото
на РП Никопол за внасяне на обвинителен акт.
- 1 бр. оставя без разглеждане жалбата, поради оттегляне
на същата.
Прекратени дела
Граждански
Наказателни
ОБЩО

2016
70
167
237

2017
84
88
172

2018
124
115
239

ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА
В края на отчетния период са останали несвършени общо
55бр. дела.
По материя висящите към 31.12.2018г. граждански дела се
разделят, както следва:
НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
БРОЙ
по СК
6
Облигационни искове
9
Вещни искове
4
Делби
1
По КТ
1
Обезпечения
0
По чл.26 и чл.30 от Закон за закрила на детето
3
От административен характер
1
Установителни искове
5
Частни производства
4
Заповедни производства
0
Други граждански дела
0
Частни производства - регламенти
0
ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
34
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От разгледаните общо 890бр. граждански дела през 2018г. в
края на отчетния период са останали несвършени 34 бр. Изразено
в процентно съотношение неприключилите граждански дела от
общо разгледаните такива са 3,82%.
Останалите към 31.12.2018г. несвършени наказателни дела
са21., от които:
*6бр. НОХДела,
*4бр. НЧХДела,
*0бр. по чл.78а от НК,
*3бр. ЧНД,
*8бр. НАХДела (без тези по чл.78а от НК)
По материя несвършените към 31.12.2018г. наказателни
дела се разделят, както следва:
НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Н.О.Х.Д., от които:
*Против личността
*Против правата на гражданите
*Против брака, семейството и личността
*Против собствеността
*Против стопанството
*Против дейността на ДО и ОО
*Документни
*Против реда и общественото спокойствие
*Общо опасни
*Военни престъпления
Н.Ч.Х.Д.
По чл.78а от НК
Давност и амнистия – чл.80-чл.84 от НК
Реабилитации
Принудителни мед. мерки по ЗЗ и чл.89 от НК
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Групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК
Ч.Н.Д. от досъдебното производство
Други Ч.Н.Д.
Н.А.Х.Д, от които
*КАТ
*ЗД по пътищата
*Закон за стандартизацията
*Закон за митниците
*Общини
*ЗОВВПЗ
*По УБДХ
*По други закони
ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

2
0
1
8
5
0
0
0
0
0
0
0
21

От разгледаните общо 358бр. наказателни дела през 2018г. в
края на отчетния период са останали несвършени 21бр. дела.
Изразено в процентно съотношение неприключилите дела от
общо разгледаните дела са 5,87%.
Съотношението
между
свършените
и
останалите
несвършени дела през 2018г. спрямо общия брой дела за
разглеждане съпоставено и с предходните две години е показано
в следващите таблици и графика:

Вид дела
Граждански
Наказателни

Общ брой за
разглеждане
през 2018г.

Свършени(спрямо
общия брой за
разглеждане) %

Останали
несвършени
(спрямо общия
брой за
разглеждане) %

890
358

96,18%
94,13%

3,82%
5,87%
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2016

1038

2017

1155

2018

1248

679
65,41%
784
67.87%
890
71,31%

359
34,59%
359
31,08%
358
28,68%

976
1067
1193

Наказателни – брой
и % спрямо общия
брой свършени

Граждански – брой
и % спрямо общия
брой свършени

Общ
брой
свършени

Наказателни – брой
и % спрямо общия
брой
за
разглеждане

Година

Общ брой за
разглеждане

Граждански – брой
и % спрямо общия
брой
за
разглеждане
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629
347
64,45% 35,55%
725
342
67.94% 32,05%
856
337
71,75% 28,25%

Съотношение между дела за разглеждане и свършени дела – съпоставка с предходни години
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ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ
Постановените оправдателни присъди през 2018г. са общо
1бр. за престъпление по чл.206, ал.6, т.1 от НК с 2-ма подсъдими;

5940 Никопол, пл. „Европа“ № 14
тел.: 064/889159, факс: 064/889159

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД ГРАД НИКОПОЛ

ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ
През 2018г. по наказателни дела са постановени общо 26 бр.
присъди по НОХДела и са били одобрени 103 бр. споразумения
и 2бр. прекратени НОХДела.
Прекратени НОХДела са както следва:
- ПРЕКРАТЯВА произвоството по НОХД №308/2017г.
по описа на НРС на основание чл.183, ал.3 от НК, поради
заплащане на дължимите суми.
- На основание чл.248, ал.1, т.3 вр. с чл.249, ал.4 от НПК
прекратява
съдебното
производство
по
НОХД
№237/2018г. по описа на НРС и връща ДП №227/2017г.
на НРП.
СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ –
ПРИСЪДИ И СПОРАЗУМЕНИЯ
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Н.О.Х.Д., от които:
*Против личността
*Против правата на гражданите
*Против брака, семейството и младежта
*Против собствеността
*Против стопанството
*Против дейността на ДО и ОО
*Документни
*Против реда и общественото спокойствие
*Общо опасни
*Военни престъпления

Брой влезли
в сила

124
2
0
4
34
15
3
10
5
51
0

Към 31.12.2018г. по НОХДела от общо съдени 148 лица има
осъдени 144 лица и 2 лица са оправдани. НЧХДела от общо
съдени 8 лица има осъдени 5 лица и 2 лица са оправдани.По
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НОХДела през 2018г. са съдени общо 148 лица, като 2 лица са
оправдани, 144бр. осъдени лица са с наложени наказания, както
следва: 91бр. с наказание лишаване от свобода до 3г., като 71
лица са с условно осъждане, 4бр. с наказание лишаване от
свобода над 3 до 15г., 20 лица с наказание глоба, 20 лица с
наказание пробация и 9 лица с други наказания. По АХДела
образувани по предложение на РП Никопол за освобождаване от
наказателна отговорност на основание чл.78а са съдени 15 лица,
на 13 лица е наложено наказание глоба и 1бр. друго наказание.
През 2018г. в РС-НИКОПОЛ не е разглеждано дело със
значим обществен интерес.
АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА
В РС-Никопол през 2018г. по щат са работили трима съдии:
Тодор Тихолов, Биляна Кисева и Галя Наумова.
Действителната средно месечна натовареност по отношение
на делата за разглеждане е както следва:
Средната месечна натовареност на един съдия на база 12
месеца при заети 3 щатни бройки и 36 отработени човеко месеца
е 34,67 дела за 2018г., при 32,08 дела за 2017г. и 28,83 дела за
2016г.
Отработени човеко
месеци
действителна
средномесечна
натовареност

2016

2017

2018

36

36

36

28,83

32,08

34,67

През 2018г. средната месечна натовареност на граждански
съдии по щат е 24,72 дела за разглеждане на един съдия на база
12 месеца при заети 3 щатни бройки и 36 отработени човеко
месеца.
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През 2018г. средната месечна натовареност на
наказателните съдии по щат е 9,95 дела за разглеждане на един
съдия на база 12 месеца при заети 3 щатни бройки и 36
отработени човеко месеца.
Средната месечна натовареност при свършените дела на
един съдия на база 12 месеца при заети 3 щатни бройки и 36
отработени човеко месеца за 2018г. е 34,67 дела, за 2017г. са
29,64 дела и за 2016г. са 27,11 дела.
Действителната средно месечна натовареност през 2018г.
е по-голяма от тази през 2016г. и с тази през 2015г. Това се
обяснява от разликата в постъплението на делата за разглеждане
през трите изследвани години.
Отработени човеко
месеци
действителна
средномесечна
натовареност на
база на свършените
дела

2016

2017

2018

36

36

36

27,22

29,64

34,67

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ
НА СЪДИИТЕ ПРЕЗ 2018г.
съдия

общ брой
дела за
разглеждане

общ брой
свършени
дела

Т.Тихолов
Б.Кисева
Г.Наумова

432
400
416

415
382
396

действителна средна
месечна натовареност

спрямо делата
за разглеждане

спрямо
свършените
дела

34,62
32,05
33,33

34,79
32,02
33,19
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ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА И КОНКРЕТНО
ЗА ВСЕКИ СЪДИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ПОКАЗАТЕЛИТЕ НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО
Правораздаването в РС-Никопол през 2018г. бе осъществено
от съдии Т.Тихолов, Б.Кисева и Г.Наумова, които въпреки
натовареността си и необходимостта на практика да се
произнасят по всички дела успяха да организират работата си
така, че постигнаха много добри резултати и годината приключи
с малък брой несвършени дела. От всички дела за разглеждане са
приключени 95,59%. Следва да се отбележи и факта, че 93% от
всички дела са приключили в 3 месечен срок.
От страна на съдиите са положени усилия за спазване
разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗСВ.
Делата са насрочвани по възможност в най-кратък срок,
като се запазва бързината и при насрочване на следващите
съдебни заседания по отложените дела. Съдиите се запознават
със съдържанието на делата преди влизане в съдебните заседания
и отлагането на делата е сведено до минимум. Тъй като
постъпването на делата и тяхното приключване е постоянен и
ритмичен процес не е възможно в края на отчетния период да не
останат висящи дела, но както е посочено броят им е минимален.
Съдия Т.Тихолов е разгледал през 2018г. 294бр. граждански
дела, като от тях 201бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 37бр.
граждански дела по общия ред, 27бр. частно граждански дела,
26бр. други граждански дела и 2бр. дело по чл.310 от ГПК. От
общо разгледаните 294бр. дела са свършени 281 граждански дела,
а именно 201бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 25бр. частно
граждански дела, 2бр. дело по чл.310 от ГПК, 28 бр. граждански
дела по общия ред, 25бр. други граждански дела, като останали
висящи граждански дела в края на отчетния период са 13 бр., а
именно 2бр. частно граждански дела, 0бр. дело по чл.310 от ГПК,
9 бр. граждански дела по общия ред, 1бр. други граждански дела.
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Съдия Т.Тихолов е разгледал 138бр. наказателни дела, от
които 43бр. НОХДела, 3бр. НЧХдела, 6р. по чл.78а, 68бр. ЧНдела
и 18бр. НАХДела. От всичко разгледани 138бр. наказателни дела
134бр. са свършени, от които 42бр. НОХДела, 3бр. НЧХДела,
6бр. дела по реда на чл.78а от НК, 68бр. ЧНДела и 15бр.
НАХДела. Останали несвършени в края на отчетния период 4бр.
наказателни дела, от които 1бр. НОХДела, 0бр. НЧХДела, 0бр.
дела по реда на чл.78а от НК, 0бр. ЧНДела и 3бр. НАХДела.
От общо приключилите от съдия Тихолов 281бр.
граждански дела има 9 обжалвани дела. От обжалваните
граждански дела 2бр. са изцяло потвърдени, 5бр. изцяло
отменени от горната инстанция и постановен акт по същество
или изцяло отменено и върнато за разглеждане, 1бр. потвърдено
или недопуснато до конституционно обжалване в една част, в
друга част отменено от горна инстанция и постановен акт по
същество или в друга част отменено и върнато за ново
разглеждане,
1бр.
потвърдено
или
недопуснато
до
конституционно обжалване в една част, в друга част отменено от
горна инстанция и постановен акт по същество или в другата част
обезсилено и върнато или не за ново разглеждане.
Приключени граждански дела – съдия Тихолов
9
Необжалвани
граждански дела
Обжалвани
граждански дела
281

От общо приключилите от съдия Тихолов 134бр.
наказателни дела 6бр. са обжалвани (НОХД, НЧХД, ЧНД) и 6бр.
обжалвани АНД.
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От върнатите, протестирани и обжалвани дела (НОХД,
НЧХД, ЧНД) общо потвърдени са 6бр., 3бр. потвърдени, 2бр.,
отменено и върнато за ново разглеждане на прокурора, 1бр.
изменено в наказателната част по приложението на закона.От
върнатите обжалвани 6бр. АНД общо потвърдени са 4бр.,
отменено изцяло с постановено друго решение 1бр., отменено
изцяло и върнато за ново разглеждане 1бр.
Приключени наказателни дела – съдия Тихолов
6

6

Необжалвани
наказателни дела

Обжалвани дела
(НОХД, НЧХД, ЧНД)
Обжалвани дела
(АНД)
122

Съдия Б.Кисева е разгледал през 2018г. 299 граждански
дела, като от тях 204бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 0бр.
административни дела, 46 граждански дела по общия ред, 23
частно граждански дела, 6бр. дела по чл.310 от ГПК и 20бр.
други дела. От общо разгледаните 299 дела 290 дела са свършени,
от които 204 дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК, 0
административни дела, 21 частно граждански, 39 граждански
дела по общия ред, 6бр. по реда на чл.310 от ГПК и 20бр. други
дела. Останали висящи в края на периода са 9 граждански дела,
както следва 2бр. частно граждански дела, 0бр. дело по чл.310 от
ГПК, 7бр. граждански дела по общия ред, 0бр. други граждански
дела.
Съдия Б.Кисева е разгледал 101 наказателни дела, от които
48 НОХДела, 4бр. НЧХдела, 4бр. по чл.78а, 29бр. ЧНдела и 16бр.
НАХДела. От всичко разгледани дела 101 са свършени 92, от
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които 46бр. НОХДела, 2бр. НЧХДела, 4бр. дела по реда на чл.78а
от НК, 27бр. ЧНДела и 13бр. НАХДела. Останали несвършени в
края на отчетния период 9бр. наказателни дела, от които 2бр.
НОХДела, 2бр. НЧХДела, 0бр. дела по реда на чл.78а от НК, 2бр.
ЧНДела и 3бр. НАХДела.
.
От общо приключилите от съдия Кисева 290бр. граждански
дела 12бр. са обжалвани. От върнатите, обжалвани граждански
дела изцяло потвърдени са 8бр., недопуснато до касационно
обжалване са 1бр., изцяло отменени от горна инстанция и
постановен акт по същество или изцяло отменено и върнато за
ново разглеждане са 3бр.
Приключени граждански дела – съдия Б.Кисева
12

Необжалвани
граждански дела
Обжалвани
граждански дела
278

От общо приключилите от съдия Кисева 92бр. наказателни
дела 6бр. са обжалвани (НОХД, НЧХД, ЧНД) и 5бр. обжалвани
АНД.
От върнатите, протестирани и обжалвани дела (НОХД,
НЧХД, ЧНД) общо потвърдени са 1бр., отменени и върнати за
ново разглеждане на първоинстанционния съд 2бр., отменено с
постановяване на нова присъда е 1бр., изменено относно режима
на изтърпяване и/или типа на затворническото заведение и др.
1бр. и оставено без уважение искане за възобновяване 1бр.
От върнатите обжалвани 5бр. АНД общо потвърдени са
4бр., отменено изцяло с постановено друго решение 1 брой.
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Приключени наказателни дела – съдия Б.Кисева
6

5

Необжалвани
наказателни дела
Обжалвани дела
(НОХД, НЧХД, ЧНД)
Обжалвани дела
(АНД)
81

Съдия Г.Наумова е разгледала 297бр. граждански дела,
като от тях 200бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 0бр.
административно дело, 45бр. граждански дела по общия ред,
23бр. частно граждански дела, 3бр. дела по чл.310 от ГПК и
26бр. други дела. От общо разгледаните 297 дела 285 дела са
свършени, от които 200 дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК, 0
административни дела, 23 частно граждански, 35 граждански
дела по общия ред, 3бр. по реда на чл.310 от ГПК и 24бр. други
дела. Останали висящи в края на периода са 12 граждански дела,
както следва 0бр. частно граждански дела, 0бр. дело по чл.310 от
ГПК, 10бр. граждански дела по общия ред, 2бр. други граждански
дела.
Съдия Г.Наумова е разгледал 119бр. наказателни дела, от
46 НОХДела, 5бр. НЧХдела, 5бр. по чл.78а, 46бр. ЧНдела и 17бр.
НАХДела. От всичко разгледани дела 119 са свършени 111, от
които 43бр. НОХДела, 3бр. НЧХДела, 5бр. дела по реда на чл.78а
от НК, 45бр. ЧНДела и 15бр. НАХДела. Останали несвършени в
края на отчетния период 8бр. наказателни дела, от които 3бр.
НОХДела, 2бр. НЧХДела, 0бр. дела по реда на чл.78а от НК, 1бр.
ЧНДела и 2бр. НАХДела.
От общо приключилите от съдия Наумова 285бр.
граждански дела има обжалвани 12 бр. дела. От върнатите
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обжалвани 12бр. граждански дела потвърдени са 8бр., изцяло
отменено от горната инстанция и постановен акт по същество или
изцяло отменено и върнато за разглеждане 3бр., потвърдено или
недопуснато до касационно обжалване в една част, в друга част
отменено от по-горна инстанция и постановен акт по същество
или в другата част отменено и върнато за нова разглеждане 1бр.
Приключени граждански дела – съдия Г.Наумова
12
Необжалвани
граждански дела
Обжалвани
граждански дела
273

От общо приключилите от съдия Наумова 111бр.
наказателни дела 5бр. са обжалвани (НОХД, НЧХД, ЧНД) и 4бр.
обжалвани АНД.
От върнатите, протестирани и обжалвани дела (НОХД,
НЧХД, ЧНД) общо потвърдени са 1бр., отменени и върнати за
ново разглеждане на първоинстанционния съд 1бр., изменено в
наказателната част по отношение на наказанието 2бр., изменено в
наказателната и гражданската част едновременно 1бр.,
От върнатите обжалвани 4бр. АНД общо потвърдени са
4броя.
Приключени наказателни дела – съдия Г.Наумова
5

4

Необжалвани
наказателни дела

Обжалвани дела
(НОХД, НЧХД, ЧНД)

102

Обжалвани дела
(АНД)
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По някои от гражданските делата са представени
доказателства пред въззивната инстанция, което от своя страна е
довело до промяна на фактическата обстановка.
СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
В РС-Никопол има една щатна бройка за държавен съдебен
изпълнител.
Броят на постъпилите изпълнителни дела през 2018г. е
156бр. Останалите несвършени дела в началото на отчетния
период от предходни години са 639бр., като всичко за изпълнение
– 795бр. дела.
От тях през отчетния период са приключени 48бр. дела чрез
реализиране на вземането, 16бр. дела са изпратени на друг
съдебен изпълнител и 7бр. прекратени по други причини.
Останалите несвършени съдебно-изпълнителни дела в края
на отчетния период са 724бр.
Броят на постъпилите изпълнителни дела през 2017г. е
116бр. Останалите несвършени дела в началото на отчетния
период от предходни години са 604бр., като всичко за изпълнение
– 720бр. дела.
От тях през отчетния период са приключени 34бр. дела чрез
реализиране на вземането, 5бр. дела са изпратени на друг съдебен
изпълнител и 42бр. прекратени по други причини.
Останалите несвършени съдебно-изпълнителни дела в края
на отчетния период са 639бр.
Броят на постъпилите изпълнителни дела през 2016г. е 42бр.
Останалите несвършени дела в началото на отчетния период от
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предходни години са 715бр., като всичко за изпълнение – 757бр.
дела.
От тях през отчетния период са приключени 149бр. дела
чрез реализиране на вземането 15бр., приключили по други
причини 134бр. дела и 4бр. са изпратени на друг съдебен
изпълнител.
Останалите несвършени съдебно-изпълнителни дела в края
на отчетния период са 757бр.
Дейност на държавен съдебен изпълнител
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По посочените по-горе изпълнителни дела общо дължимите
суми през 2018г. са в размер на 2525152лв. От тях събрани са
87667лв. В края на отчетния период са останали дължими
2441882лв и несъбрани суми по опрощаване, прекратени по
подсъдност, перенция, изпратени на друг СИ, давност,
обезсилване и др. са в размер на 20059лв.
По посочените по-горе изпълнителни дела общо дължимите
суми през 2017г. са в размер на 2483896лв. От тях събрани са
69543лв. В края на отчетния период са останали дължими
2336063лв и несъбрани суми по опрощаване, прекратени по
подсъдност, перенция, изпратени на друг СИ, давност,
обезсилване и др. са в размер на 206679лв.
По посочените по-горе изпълнителни дела общо дължимите
суми през 2016г. са в размер на 5128251лв. От тях събрани са
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91594лв. В края на отчетния период са останали дължими
2483896лв. и несъбрани суми по опрощаване, прекратени по
подсъдност, перенция, изпратени на друг СИ, давност,
обезсилване и др. са в размер на 2581603лв.
Дължими и събрани суми по изпълнителни дела
6 000 000 лв.
5 000 000 лв.
4 000 000 лв.
2016г.

3 000 000 лв.

2017г.

2 000 000 лв.

2018г.

1 000 000 лв.
0 лв.

общо
дължими
суми

събрани суми

останали
дължими

От останалите 724бр. несвършени през 2018г. изпълнителни
дела в полза на държавата са 157бр. дела, в полза на юридически
лица и търговци са 86бр. дела, в полза на граждани – за издръжки
314бр. дела, по трудови спорове 45бр. дела, по предаване на дете
4бр., други в полза на граждани 112бр. и изпълнение на
обезпечителни мерки 6бр.
СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
В РС-Никопол има две щатни бройки за съдия по
вписванията. Към настоящият момент е заета една щатна бройка
на основание чл.68, ал.1, т.4 от КТ от Полина Дончева.
През 2018г. по разпореждане на съдията по вписванията са
извършени 3146бр. вписвания и 58бр. заличавания. Разпоредено е
извършването на 595бр. писмени и устни справки по искане на
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граждани, 116 справки по молби на държавни органи и 1677
преписи.
Дейност
Брой вписвания
Брой заличавания
Предоставени
справки

2016г.
4699
29
3211

2017г.
3146
58
2388

2018г.
2513
55
2253

БЮРО СЪДИМОСТ
През 2018г. работа на „Бюро съдимост“ е в съответствие
с изискванията на Наредба №8/26.02.2008г. за функциите и
организацията на дейността на бюрата за съдимост. Въведеният
програмен продукт „Автоматизирана информационна система –
БЮРО СЪДИМОСТ“, одобрен от Министерство на правосъдието
значително подобри качеството и срочността при изготвяне на
свидетелствата и справките за съдимост. Заемащият длъжността
съдебен деловодител се замества при отсъствие от друг съдебен
деловодител, като и двамата са с много добра професионална
подготовка. Свидетелствата за съдимост се издават в деня на
постъпване на молбата, лично на лицето или негов пълномощник
след представяне на изискуемите се документи.
През 2018г. са издадени 878 броя свидетелства за
съдимост, като за 2017г. издадените свидетелства за съдимост са
1089бр., а през 2016г. са били издадени 1285бр. свидетелства за
съдимост.
През 2018г. са издадени 632 броя справки за съдимост,
като за 2017г. издадените справки за съдимост са 482бр., а през
2016г. са били издадени 421бр. справки за съдимост.
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СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Районен съд – Никопол се помещава в самостоятелна
сграда, публична държавна собственост намираща се на
пл.”Европа”№14. В същата сграда се помещават РП-Никопол в
две нови помещения, служба по вписванията в две помещения,
СИС в две помещения и пробационна служба. За всяка от
службите, съда и прокуратурата има осигурен контрол на
достъпа. Осигурени са помещения за задържаните лица според
техния пол и възраст, класифицирана информация, архив,
сървърно помещение, външно наблюдение.
Прокуратурата и службата по вписвания са осигурени с
помещения, в които да разположат архив, документи, помещение
за веществени доказателства. На третия нов етаж се намира
втората съдебна зала, в която се провеждат и публични търгове
от съдия-изпълнителя, която е осигурена с контрол на достъпа.
Сградата се охранява със СОТ, застрахована е и е назначено едно
лице от ОЗ”СЪДЕБНА ОХРАНА”.
Функционират отделни стаи за съдебни секретари, стая за
гражданско деловодство, стая за наказателно деловодство,
кабинет на председателя на съда, в който работи председателят
на съда, два кабинета на районните съдии, в които работят по
един съдия, кабинет на съдия-изпълнителят, стая на деловодителя
на СИС, стая на секретаря на съдебно-изпълнителната служба,
който е и служител извършващ справките на бюро съдимост и
изпълняващ функциите на служител регистратура, кабинет на
съдията по вписванията, стая на деловодители към Агенция по
вписванията, канцелария на административният секретар,
канцелария на главния счетоводител, стая на архиваря и стая на
системния администратор.
Във всички кабинети и зали са създадени отлични
условия за нормално протичане на работния процес.
Всеки един от работещите в съда разполага с компютърна
конфигурация. Петте копирни машини в съда са разпределени
5940 Никопол, пл. „Европа“ № 14
тел.: 064/889159, факс: 064/889159

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД ГРАД НИКОПОЛ

при административния секретар, наказателно и гражданско
деловодство, съдебни секретар и архивар, като са свързани с
вътрешната мрежа на съда.
В съда има два сървъра, които функционират и са
въведени в експлоатация.
Всички работещи в РС-Никопол имат осигурен достъп до
интернет.
В съда се използва програмен продукт САС”Съдебно
деловодство” на „Информационно обслужване”АД. В бюрото за
съдимост и при главния счетоводител се ползват съответните
програмни продукти.
Административният ръководител работи с програмата за
случайно разпределение на делата.
На всички работни места е осигурен достъп за работа с
правно информационния продукт „Апис”, който редовно се
актуализира.
ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА
РАЙОНЕН СЪД ГР.НИКОПОЛ
В заключение следва да се добави, че отчетният период
за РС Никопол беше изключително успешен. Запазиха се
традиционно високите показатели за качествено и бързо
правораздаване. За радост не могат да бъдат посочени сериозни
проблеми и негативни тенденции. Налице са отлични резултати,
които са постигнати благодарение на амбицията, личната
отговорност и усилията на магистратите и съдебните служители.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
 Отчет за работата на Районен съд гр.Никопол за 2018г.;
 Отчет по граждански дела за работата на Районен съд
гр.Никопол за 2018г.;
 Отчет по наказателни дела за работата на Районен съд
гр.Никопол за 2018г.;
 Справка за дейността на съдиите в Районен съд гр.Никопол
за 2018г. по наказателни и граждански дела;
 Справка за резултатите от върнатите обжалвани и
протестирани дела;

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ РС-НИКОПОЛ:
____________________
(Галя Наумова)
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