
О К Р Ъ Ж Е Н  С Ъ Д  -  Г А Б Р О В О 
                     
  І.  Движение на делата 
 
Брой дела за разглеждане към 31.12.2008 година. 
 
През отчетната 2008 година в Окръжен съд – Габрово е имало за 

разглеждане общо 1 294 дела, от които 210 висящи в началото на отчетния 
период и 1 084 дела постъпили през годината. В сравнение с предходните 
години е налице почти двойно намаление на постъпленията – общо 2 437 дела за 
разглеждане през 2007 година и 2 700 дела за 2006 година. Причината за това е 
влизането в сила на Закона за търговския регистър и отпадането на регистърните 
производства в съда по отношение на търговци и търговски дружества, както и 
незначителното постъпление на дела, подсъдни на Административния съд, които 
са били висящи пред Окръжния съд, образувани преди влизане в сила на АПК. 

 
А. Първоинстанционни дела 
Гражданските дела за разглеждане през отчетната година са били общо 

290, от които 238 новообразувани и 52 останали несвършени от предходни 
периоди. В сравнение с 2007 година /341 дела за разглеждане/ постъплението е 
по-малко, но е колкото през 2006 година – 290 дела, като следва да се посочи, че 
през предходните две години в тази бройка статистически се отчитаха и 
търговските дела за разглеждане.  

Независимо от създадените през 2007 година административни съдилища, 
на основание § 4 от ПЗР на АПК предмет на разглеждане от Окръжен съд – 
Габрово и през 2008 година са били общо 19 административни дела, от които 2 
постъпили през годината и 17 останали несвършени от предходен период. През 
2007 година тези дела са били 148, а през 2006 година – 299 административни 
дела за разглеждане. 

Частните граждански дела /без жалбите за бавност/ са  общо 37, от които 
36 новопостъпили и едно останало несвършено. В сравнение с предходните 
години се наблюдава увеличение на тези дела – 14 през 2007 година и 21 през 
2006 година. През годината е разгледана и една жалба за бавност, спрямо 3 за 
2007 година и 5 за 2006 година. 

Търговските дела са 36, от които 21 останали несвършени от предходни 
периоди и 15 новопостъпили. Тъй като в статистическите отчети за 2007 и 2006 
година този вид дела не са посочвани отделно, а като част от разглежданите 
граждански дела, не може да се направи сравнение. 

Разгледаните фирмени дела през 2008 година са 61, от които 20 висящи в 
началото на периода и 41 новопостъпили. В сравнение с предходни години – 907 
за разглеждане през 2007 година и 717 през 2006 година. 

През годината в Окръжен съд – Габрово е имало за разглеждане общо 24 
НОХД, образувани по внесен от прокуратурата обвинителен акт, или 
споразумение, като едно дело е било висящо в началото на периода, а 23 са 
постъпили през годината. През 2007 година НОХД са били 20, а през 2006 
година 56 дела за разглеждане. Първоинстанционните частни дела за 

 1



разглеждане са общо 107, от които 8 висящи и 99 новопостъпили. През 2007 
година тези дела са били 75, а през 2006 година - 141. Частните наказателни 
дела, образувани за разпит пред съдия на обвиняеми или свидетели са 34 спрямо 
36 за 2007 година и 62 за 2006 година. 

По видове престъпления постъпленията при НОХД са както следва: по 
глава Първа НК – 1 /едно/ дело – по чл.108 ал.2 НК; по глава Втора НК – 3 дела, 
от които 2 дела по чл.123 НК и 1 дело по чл.149 ал.5 НК; по глава Пета НК – 1 
дело по чл.199 НК; по глава Шеста НК – 2 дела по чл.244 НК; по глава Седма НК 
– 4 дела, от които 2 дела по чл.255-257 НК; по глава Осма НК – 1 /едно/ дело и 
по глава Единадесета НК – 12 дела, от които 8 по чл.343 ал.1 б.”в” НК, 1 – по 
чл.343 ал.3 “б” НК и 3 дела по чл.354а НК. 
 

Б. Въззивни дела 
Въззивните граждански дела за разглеждане през 2008 година са общо 

317, от които 56 висящи в началото на периода и 261 новопостъпили през 
годината. През 2007 година тези дела са били 387, а през 2006 година – 438 дела 
за разглеждане. Въззивните частни граждански дела за разглеждане през 2008 
година са били общо 106, от които 3 висящи и 103 новообразувани. През 2007 
година броят на тези дела е бил 134, а през 2006 година – 122. Общият брой на  
гражданските дела за разглеждане в Окръжен съд – Габрово през 2008 
година е 867 спрямо 1934 през 2007 година и 1894 през 2006 година. Причина 
за това значително намаление е незначителното постъпление  на фирмени 
производства и административни дела – с влизане в сила на Закона за търговския 
регистър и променена подсъдност по АПК. 

Въззивните наказателни общ характер дела за разглеждане през 2008 
година са общо 154 /в които са включени и ВНАХД – с първоинстанционни 
решения по чл.78а от НК/, от които 20 висящи в началото на периода и 134 
новопостъпили. През 2007 година тези дела са били общо 170, а през 2006 
година – 165 дела. Въззивните частни наказателни дела за разглеждане през 2008 
година са общо 102, от които 5 висящи в началото на годината и 97 
новопостъпили. През 2007 година броят на тези дела е бил 110, а през 2006 
година – 107 дела. Освен това през 2008 година са стояли за разглеждане и 6 
касационни дела по ЗАНН, останали висящи в началото на периода. Общият 
брой на наказателните дела за разглеждане в Окръжен съд – Габрово през 
2008 година е бил 427 спрямо 503 за 2007 година и 806 за 2006 година. 
Причина за това намаление е липсата на постъпления на касационни 
производства по ЗАНН поради промяна на подсъдността и промените в 
наказателния процес – напр. съкратеното съдебно следствие в 
първоинстанционното производство. 

 
2. Брой свършени дела /по видове/ 
От първоинстанционните наказателните общ характер дела са свършени в 

края на 2008 година общо 20 дела, от които 16 или 80% в срок до 3 месеца. През 
2007 година свършените дела от този вид са били 19, от които 14 или 74% в срок 
до 3 месеца, а през 2006 година са били свършени 51 дела, от които 32 или 63% в 
срок до 3 месеца. От частните наказателни първа инстанция дела са свършени в 
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края на годината  общо 104 дела, от които 101 или 97% в срок до  3 месеца. През 
2007 година свършените дела от този вид са били 67, от които 761 или 91% в 
срок до 3 месеца, а през 2006 година – 132 дела, всички или 100% свършени в 
срок до 3 месеца. През годината са проведени и 34 разпити пред съдия спрямо 36 
през 2007 година и 62 за 2006 година по образувани частни наказателни дела, 
които не приключват със съдебен акт. 

При въззивните НОХД и НАХД /чл.78а НК/ са свършени през 2008 година 
общо 142 дела, от които 130 или 92% в срок до 3 месеца. В сравнение с 2007 
година свършените от този вид дела са били 151, от които 120 или 79% в срок до 
3 месеца, а през 2006 година – 136, от които 79 или 58% в срок до 3 месеца. 
Свършените въззивни частни наказателни дела през 2008 година са общо 95, от 
които 88 или 93% в срок до 3 месеца. През 2007 година са били свършени 106 
такива дела, всичките или 100% в срок до 3 месеца, а през 2006 годна – 99 дела, 
от които 89 или 90% в срок до 3 месеца. През 2008 година са свършени и 2 
касационни дела по ЗАНН, от които 1 или 50% в срок до 3 месеца. Сравнение с 
предходните години е безпредметно. 

През 2008 година в Окръжен съд – Габрово са свършени общо 397 
наказателни дела, от които 370 или 93 % в срок до 3 месеца. Спрямо 2007 
/86%/ и 2006 /83%/ процентът на свършените наказателни дела в 
тримесечен срок е най-висок.  

От разгледаните първоинстанционни граждански са свършени в края на 
годината общо 238 дела, от които 178 или 75% в срок до 3 месеца. В сравнение с 
предходните години свършените през 2007 година граждански дела първа 
инстанция са били 266, като в тях са били включени и търговските дела, само 75 
дела или 28% са били свършени в срок до 3 месеца, а през 2006 година – 195, от 
които 102 или 52% в срок до 3 месеца. От разгледаните частни граждански дела 
първа инстанция са свършени всички 37 дела, от които 36 или 97% в 
тримесечния срок. През 2007 година са били свършени 12 такива дела на 100% в 
срок до 3 месеца, а през 2006 година – 21 също на 100% в тримесечния срок. 

При разгледаните административни дела са свършени общо 15, от които 
само 3 или 20% в срок до 3 месеца. През 2007 година свършените дела от този 
вид са били 131, от които 17 или 13% в срок до 3 месеца, а през 2006 година – 
195, от които 67 или 34% в срок до 3 месеца. 

Свършените през отчетната година търговски дела са 30, от които 10 или 
33% в срок до 3 месеца. Сравнение с предходните години не може да се направи, 
тъй като както бе посочено и по-горе, търговските дела статистически се 
отчитаха заедно с първоинстанционните граждански дела. 

През годината са свършени всички 61 фирмени дела в срок до 3 месеца 
или на 100%. В същия срок през 2007 година са били свършени всички 907 
разгледани фирмени дела, както и през 2006 година – всичките 717 дела. 

От разгледаните през 2008 година въззивни граждански дела са свършени 
272, от които 226 или 83% в срок до 3 месеца. През 2007 година свършените от 
този вид дела са били 330, от които 231 или 70% в срок до 3 месеца, а през 2006 
година – 367, от които 217 или 59% в срок до 3 месеца. При въззивните частни 
граждански дела статистиката сочи свършени 98, от които 96 или 98% в срок до 
3 месеца. През 2007 година са били свършени 131 такива дела, от които 128 или 
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също 98% в срок до 3 месеца, а през 2006 година – 118 дела, от които 114 или 
97% в срок до 3 месеца. 

През 2008 година в Окръжен съд Габрово са свършени общо 752 
граждански дела, от които 611 или 81% в срок до 3 месеца, като в сравнение 
с 2007 /77%/ и 2006 /77%/ също показателят срочност е по-добър. 

2.1.Брой на решените дела с акт по същество – анализ по видове 
От решените НОХД с акт по същество /присъда, одобрено споразумение/ 

са приключени 17 дела, толкова са приключилите с акт по същество и през 2007 
година, докато през 2006 година са били 30 дела. Постановени са 7 присъди след 
проведено съкратено съдебно следствие. Осъдителните присъди /одобрени 
споразумения/ са 15, а оправдателните – по 2 НОХД. Общият брой на осъдените 
лица през 2008 година е 22, включително и 8 осъдени лица по одобрено от съда 
споразумение между прокурора и защитниците им. 

От решените частни наказателни дела първа инстанция с акт по същество 
са приключени 96 дела – през 2007 година приключилите с акт по същество са 
били 62, а през 2006 година – 112 дела. 

Приключените с акт по същество въззивни наказателни дела – НОХД и 
НАХД /чл.78а НК/ са общо 139. Същият брой дела са приключили с акт по 
същество и през 2007 година, а през 2006 година – 129 дела.  При свършените 
въззивни частни наказателни дела са приключени с акт по същество 83 спрямо 
101 през 2007 година и 90 през 2006 година. С акт по същество са приключени и 
две от висящите за решаване касационни дела по ЗАНН. 

По 135 от решените първоинстанционни граждански дела съдът се е 
произнесъл с акт по същество, спрямо 212 през 2007 година и 160 през 2006 
година /като през предходните години са отчитани и търговските дела/. От 
решените частни граждански дела с акт по същество са приключили 34 дела 
спрямо 6 дела за 2007 година и 18 дела за 2006 година. 

При решените административни дела съдът се е произнесъл с акт по 
същество по 12, спрямо 91 дела през 2007 година и 134 през 2006 година. 

Решените търговски дела с акт по същество са 19, като не може да се 
направи сравнение с предходни години поради посочената по-горе причина. 

Всички 61 фирмени дела са приключени с акт по същество. През 2007 
година те са били 907, а през 2006 година – 717 дела. 

 Решените въззивни граждански дела с акт по същество са 254 спрямо 303 
през 2007 година и 344 през 2006 година. От свършените въззивни частни 
граждански дела с акт по същество са решени 87 спрямо 123 през 2007 година и 
115 през 2006 година. 

 
2.2.Брой на прекратените дела – причини 
От свършените НОХД са прекратени общо 8 дела спрямо 7 дела за 2007 

година и 21 за 2006 година. По 5 дела е прекратено наказателното производство 
поради одобрено от съда споразумение, на основание чл.24 ал.3 НПК, като и 
през 2007 година също по 5 дела наказателното производство е било прекратено 
на това основание. По останалите три дела е прекратено съдебното 
производство, поради допуснато отстранимо съществено процесуално 
нарушение, поради оттеглено внесено за разглеждане споразумение и поради 
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недопустимост на предложение по чл.375 НПК, касаещо непълнолетен 
обвиняем, като са върнати на прокурора. Производството по НОХД № 102/08 е 
прекратено от съдията-докладчик на основание чл.249 ал.1 във вр. с чл.248 
ал.2 т.3 НПК и е върнато за доразследване. 

От свършените първоинстанционни частни наказателни дела е прекратено 
производството по 8 дела спрямо 5 дела за 2007 година и 20 дела за 2006 година. 
Прекратяването е поради процесуална недопустимост на жалбата или искането – 
пропуснат срок или липса на правен интерес, както и поради подсъдност на друг 
съд. 

Прекратените въззивни наказателни общ характер дела са 3 спрямо 12 за 
2007 година и 7 за 2006 година. Едно от тях /ВНОХД № 24/08/ е прекратено на 
основание чл.335 ал.1 т.1 НПК и върнато на прокуратурата за 
доразследване. Другите две са прекратени поради оттегляне на жалбата. 

Прекратените въззивни частни наказателни дела, в които са включени и 
наказателни частен характер дела, са общо 12 спрямо 5 за 2007 година и 9 за 
2006 година. Причини за прекратяването са недопустимост на жалбата, протеста 
или искането /напр. за съдебна реабилитация при настъпила такава по право/ или 
оттегляне в съдебно заседание на жалбата. 

При свършените първоинстанционни граждански дела производството е 
прекратено по общо 103 дела спрямо 54 дела за 2007 година и 35 дела за 2006 
година. Основната причина за този значителен/ почти двойно по-голям/ брой 
прекратени дела е променения размер на цената на иска при определяне на 
родовата подсъдност по чл.104 т.4 ГПК. Другите причини за прекратяване са 
поради неизправяне на констатирани нередовности на исковата молба, оттегляне 
или отказ от иска, постигната спогодба, недопустимост на иска, липса на правен 
интерес, изпращане по подсъдност на други съдилища, отвод или повдигане на 
препирня за подсъдност. 

Прекратените административни производства са общо 3 спрямо 40 за 2007 
година и 61 за 2006 година. Прекратените търговски дела са 11, като 
основанията за прекратяване тези два вида дела са идентични с тези по 
гражданските дела. 

Прекратените частни граждански дела са само 3 спрямо 6 за 2007 година и 
също 3 за 2006 година. Основанието е недопустимост на жалбата. 

Прекратените въззивни граждански дела са 18 спрямо 27 за 2007 година и 
23 за 2006 година. Основанията са недопустимост на жалбата, оттегляне на 
жалбата, постигната спогодба, върнати на районния съд за поправяне на явна 
фактическа грешка. 

Прекратените въззивни частни граждански дела са 11 спрямо 8 за 2007 
година и 3 за 2006 година. Основанията са недопустимост на жалбата, оттегляне 
на жалбата, върнати на районния съд за изпълнение на процедури по чл.215 и 
чл.250 ГПК /отм./. 

 
  3. Висящи в края на отчетния период 
В края на 2008 година са останали несвършени: 52 първоинстанционни 

граждански дела, спрямо 75 за 2007 и 97 за 2006 година; 6 търговски дела; 4 
административни дела; 45 въззивни граждански дела спрямо 57 за 2007 година и 
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71 за 2006 година и 8 въззивни частни граждански дела. Общият брой на 
висящите към 31.12.2008 година граждански дела е 115 спрямо 154 за 2007 
година и 276 за 2006 година, което потвърждава значителното подобряване 
срочността на разглеждане и решаване на тези дела. 

В края на годината са останали несвършени: 4 наказателни общ характер 
дела спрямо 1 за 2007 година и 5 за 2006 година; 3 частни наказателни дела 
първа инстанция спрямо 8 за 2007 година и 9 за 2006 година; 12 въззивни 
наказателни общ характер дела спрямо 19 за 2007 година и 29 за 2006 година; 7 
въззивни частни наказателни дела спрямо 4 за 2007 година и 8 за 2006 година, 
както и 4 касационни производства по ЗАНН /спрени/ от предходен период. 
Общият брой на висящите към 31.12.2008 година наказателни дела е 30 
спрямо 38 за 2007 година и 88 за 2006 година, което сочи също на подобрен 
показател за срочност на разглеждане и решаване на тези дела. 

 
4.Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от въззивна и 

касационна проверки, изводи 
 
Първоинстанционни дела 
 
По решените с присъда през 2008 година НОХД са обжалвани  и 

протестирани общо 9 присъди. До края на отчетния период от въззивната 
инстанция – Апелативен съд – В.Търново са върнати 5 дела. По три от тях 
присъдата е изцяло потвърдена, а по другите две е частично изменена – 
намалено по размер наказание или намалено по размер обезщетение за 
причинени вреди по приетите за съвместно разглеждане и уважени граждански 
искове. В процентно отношение спрямо решените с акт по същество /присъда/ 12 
дела потвърдените са 25%, а изменените са 17%. По останалите 4 дела няма 
резултат от проверката на присъдите от по-горните инстанции, тъй като не са 
върнати в окръжния съд. Резултатите от обжалваните присъди сочат на правилно 
приложение на материалния закон от наказателните състави, разгледали и 
решили тези дела. 

  
Структура на наказаната престъпност с влезли в сила присъди и брой 

на осъдените лица 
Свършените през 2008 година НОХД, образувани по обвинителен акт, 

внесен от прокуратурата или внесено споразумение, приключили с влязла в сила 
присъда или определение за одобряване на споразумението са общо 17 дела. От 
тях едно дело е по глава І НК - чл.108 ал.2 НК, две дела по глава ІІ от НК с 
обвинение по чл.123 НК и с обвинение по чл. 149 ал.5 от НК; две по глава V- 
едното от които по чл.214 във вр. с 213а НК; едно по глава VІ НК – с обвинение 
по чл.244 НК; три дела по глава VІІ, от които две по чл.255-257 НК; осем дела по 
глава ХІ НК – с обвинения по чл.343 ал.1 б.”в” НК, 343 ал.3 НК, чл.354а ал.1 и 
чл.354а ал.2 НК.  

От свършените със съдебен акт по същество дела със значим обществен 
интерес /според указанията на ВСС в обхвата на годишните доклади/ са делата 
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по чл.214 във вр. с чл.213а НК, чл. 244 НК, чл.255 – чл.257 НК и 354а ал.1 и 2 
НК. 

Броят на осъдените лица е общо 22, от които 8 с одобрено от съда 
споразумение, а броят на оправданите е 2 лица, което е 8% от съдените 26 лица и 
9% от осъдените 22 лица. В сравнение с 2007 година оправданите 3 лица са били 
15 % спрямо съдените и 18% спрямо осъдените лица, а в сравнение с 2006 
година – 9% спрямо съдените и 10% спрямо осъдените лица. Оправдателните 
присъди са по двете дела, образувани по обвинителен акт за престъпление по 
чл.255 -257 НК. Едната присъда е протестирана от прокурора и е потвърдена от 
по-горната инстанция. Втората присъда не е протестирана и също е влязла в  
законна сила. Основанията за оправдателните присъди са липса на извършено 
престъпление и недоказаност на обвинението. 

Съотношението на осъдителните присъди, вкл. и одобрените 
споразумения, влезли в сила, общо 15 спрямо внесените за разглеждане от 
Окръжна прокуратура – Габрово през 2008 година 17 обвинителни актове и 6 
споразумения, или общо 23, е 65%. 

През 2008 година са приведени в изпълнение 14 присъди и одобрени 
споразумения по отношение на 18 осъдени лица, 5 от които са извършили 
престъпленията през 2008 година, 12 са извършили престъпленията през 2007 
година и 1 осъдено лице е извършило престъплението през периода 2006 -2008 
година, при условията на чл.26 ал.1 НК. 

През 2008 година е разгледано по същество едно дело – ЧНД № 91/2008 
по описа на съда, по постъпило искане за изпълнение на ЕЗА от Кралство 
Нидерландия. Допуснато е изпълнението на ЕЗА, като е постановено 
предаването на българския гражданин Теодор Кунев Кунев на съответните 
власти на издаващата държава - Кралство Нидерландия за изпълнение на 
наложеното му наказание лишаване от свобода. Решението на съда, както и 
определението по предхождащото го ЧНД № 90/2008 г. за вземане мярка за 
неотклонение “Задържане под стража” по отношение на Кунев, са потвърдени от 
Апелативмен съд – В.Търново. През годината е образувано и ЧНД № 135/2008 
по описа на съда по искане на Окръжна прокуратура – Габрово за вземане мярка 
занеотклонение “Задържане под стража” по отношение на Орце Венелинов 
Орцев с оглед изпълнение на ЕЗА, което е оставено без уважение. След това по 
отношение на лицето не е постъпвало искане за изпълнение на ЕЗА. 

             
По делата със значим обществен интерес: 
Делото за извършено престъпление по чл.214 във вр. с чл.213а НК е 

образувано по внесено от прокурора споразумение между него и защитниците на 
тримата обвиняеми. Одобрено е от съда, като тримата са осъдени на лишаване от 
свобода, с приложение на чл.66 ал.1 НК по отношение на двама от тях.     

Образуваното по глава VІ НК НОХД по  чл.244 ал.1 НК - за използване на 
преправени кредитни карти, е също по внесено от прокурора споразумение него 
и защитника на подсъдимите, одобрено е от съда, като двамата подсъдими са 
осъдени на лишаване от свобода. 

Образуваните по глава ХІ НК едно НОХД по внесен обвинителен акт от 
прокурора с обвинения по чл.354а ал.1 и чл.354а ал.2 НК - за разпространение на 
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наркотични вещества, приключило с влязла в сила осъдителна присъда, като 
тримата подсъдими са осъдени на лишаване от свобода. 

Образуваните по глава VІІ НК две НОХД с обвинения за извършени 
престъпления по чл.255 – 257 НК са приключили с влязла в сила оправдателна 
присъда, като оправданите лица са общо две. 

Две осъдителни присъди, постановени по две НОХД, образувани п внесен 
обвинителен акт по чл.244 ал.1 НК и чл.354а ал.2 НК, са обжалвани и не са 
влезли в законна сила. 

През 2008 година в Окръжен съд – Габрово са постъпили общо 71 искания 
за разрешаване използването на СРС или продължаване срока на използване на 
вече разрешено СРС. По 64 искания е разрешено използването на СРС или 
продължаването на срока, а по 7 искания е отказано с мотивирано разпореждане 
на председателя на съда.    

От решените частни наказателни дела, включително и прекратените, са 
обжалвани или протестирани определенията по 14 дела. По 12 от тях въззивната 
инстанция е потвърдила определенията, а по едно дело е отменила 
определението за прекратяване и го е върнала за разглеждане по същество. 
Потвърдените определения спрямо решените по същество 96 такива дела 
съставляват 12%, а отмененото – 1%. 

Обжалвани са общо 26 решения по граждански и търговски дела, решени 
през отчетната година. От върнатите дела от по-горните инстанции са оставени в 
сила решенията по 12 дела и са отменени решенията по 2 дела. Останалите 12 
дела не са върнати в края на отчетния период и няма данни за резултата от 
обжалването. Основна причина за отменените решения са представените от 
страните пред въззивната инстанция нови доказателства по делата. При решени с 
акт по същество през годината общо 154 граждански и търговски дела,  
оставените в сила решения по 12 дела съставляват около 8%, а отменените – 
около 1.3%.  

Обжалвани са общо 8 съдебни акта постановени по частни граждански 
дела, като по 4 дела са потвърдени, а останалите 4 дела не са върнати в края на 
годината. Съотношението на потвърдените спрямо общия брой на решените по 
същество е 11%. 

  
Въззивни производства 
 
При въззивните наказателно общ характер дела са обжалвани пред ВКС 

постановени нови присъди по две дела. И по двете дела присъдите са отменени и 
делата върнати за ново разглеждане. Процентното съотношение на отменените 
присъди спрямо решените с акт по същество 139 ВНОХ е 1.45%. 

Обжалвани са и решенията по две въззивни наказателни частен характер 
дела, които не са върнати от ВКС. 

По 49 от свършените през годината въззивни граждански дела решенията 
са обжалвани пред ВКС. По 22 дела решенията са потвърдени от касационната 
инстанция. Останалите 27 дела не са върнати до края на отчетната година. 
Процентното съотношение на потвърдените решения спрямо решените с акт по 
същество 254 въззивни граждански дела е около 9 %. 
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Обжалвани са и постановените през годината съдебни актове по 13 
въззивни частни граждански дела, като са потвърдени 10, отменен е съдебният 
акт по едно дело и две дела не са върнати. Съотношението на потвърдените 
съдебни актове спрямо постановените 87 е 11.5%, а на отменените  -  1.15%. 

 
ІІ.Средна натовареност за съдебния район. Анализ по общ брой дела 

за разглеждане  и  по свършени дела. 
         
Общият брой на съдиите по щата на Окръжен съд – Габрово  е 12 /11 

съдии и един мл. съдия/. Същите са разпределени в две отделения – наказателно 
и гражданско, като 4 съдии разглеждат наказателни дела, 7 съдии разглеждат 
граждански дела, мл. съдията участвува в разглеждането само на въззивни 
наказателни и граждански дела. 

При общо 867 граждански дела за разглеждане през 2008 година средната 
натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 9.63 дела на месец 
на съдия. При стоящите за разглеждане общо 427 наказателни дела средната 
натовареност по щат е била 7.91 дела на месец на съдия. Средната 
натовареност по щат спрямо общия брой от 1294 дела за разглеждане за 
2008 година е била 8.99 дела на месец на съдия. 

При свършените общо 752 граждански дела средната натовареност по щат 
е била 8.36 дела на месец на съдия, а при свършените общо 397 наказателни дела 
средната натовареност по щат е била 7.35 дела на месец на съдия. Средната 
натовареност по щат спрямо общия брой от 1149 свършени дела през 2008 
година е била 7.98 дела на месец на съдия. 

През 2008 година съдиите в Окръжен съд – Габрово не са работили в 
пълен състав по щата на съда. До м. април 2008 година мл. съдия Дишева е била 
на обучение в НИП, а след м. август 2008 година съдийският състав е напуснала 
съдия Маринова, преназначена на длъжност съдия в Апелативен съд – В. 
Търново. Тези обстоятелства се отразили върху действителната натовареност на 
съдиите при разглеждането и решаването на делата. 

При гражданските дела за разглеждане действителната натовареност е 
била 10.57 дела на месец на съдия, а при наказателните дела за разглеждане – 
8.21 дела на съдия на месец. Средната действителна натовареност спрямо 
общия брой 1294 дела за разглеждане през 2008 година е била 9.66 дела на 
месец на съдия. 

При свършените граждански дела действителната натовареност е била 
9.17 дела на месец на съдия, а при свършените наказателни дела – 7.63 дела на 
месец на съдия. Средната действителна натовареност спрямо общия брой от 
1149 свършени дела през 2008 година е била 8.57 дела на месец на съдия. 

През 2008 година постъпващите в Окръжен съд дела са се разпределяли 
между съдиите по принципа на случайния избор. Системата, изработена от 
АВСС, която се използва за разпределение на делата обаче не отчита тежестта 
на отделните дела, поради което статистически не би могло да се отговори на 
този критерий. Освен това поради различния брой на отделните видове дела, 
които са били разгледани и решени от съдиите, както и различните по брой 
съдебни заседания, които се провеждат при решаването на делата, не би могло 
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да се отчете реалното натоварване на отделните съдии. При тези условности и 
липсата на достатъчно статистическа основа за сравнение предлагам следните 
изводи относно дейността на всеки съдия и на целия съдебен състав: при 
гражданските дела – съдия Герова е имала за разглеждане 106 дела, като е 
свършила  98 дела; съдия Топалова – 140 дела за разглеждане, свършени 121 
дела; съдия Минкова – 128 дела за разглеждане, свършени 105; съдия Генжова – 
117 дела за разглеждане, свършени 100; съдия Бонева – 111 дела за разглеждане, 
свършени 96; съдия Косева – 118 дела за разглеждане – свършени 96; мл. съдия 
Дишева – 43 дела за разглеждане, свършени 34; съдия Маринова – 79 дела за 
разглеждане, свършени 78 дела. Освен това граждански дела през годината са 
разгледали и решили и съдиите от наказателното отделение – съдия Минков – 3 
дела; съдия Големанова – 6 дела; съдия Пенкова – 15 дела. При наказателните 
дела – съдия Минков е имал за разглеждане 73 дела, като е свършил 68 дела; 
съдия Големанова – 102 дела за разглеждане, свършени 94; съдия Василева – 108 
дела за разглеждане, свършени 104; съдия Пенкова – 96 дела за разглеждане, 
свършени 93; мл. съдия Дишева – 39 дела за разглеждане, свършени 31дела. 
Освен съдиите от наказателното отделение през годината са разгледали и 
решили наказателни дела и съдия Герова – 6 дела и съдия Генжова – 1 дело. В 
обобщение, като изключа председателя на съда, при така възприетото през 2008 
година разпределение на делата и приложените статистически отчети 
натовареността на отделните съдии е почти равностойна, като по-натоварени по 
обем разпределени и решени дела са били съдия Топалова и съдия Минкова при 
гражданските съдии и съдия Големанова и съдия Василева при наказателните 
съдии. 

Резултатите от разгледаните жалби и протести срещу постановени през 
отчетната година съдебни актове, посочени в приложените към доклада таблици, 
както и ниският процент на отменени и изменени присъди, решения и 
определения, постановени по различните видове дела показват, че качеството на 
същите е на необходимото добро ниво при всички съдии. 

     
Като краен общ резултат от дейността на Окръжен съд – Габрово за 

2008 година следва да посочим, че съдиите са разгледали общо 1 294 дела, по 
които са провели 1 548 съдебни заседания, решили са общо 1 149 дела, от 
които 981 или 85% в тримесечен срок, като са се произнесли с акт по 
съществото на делото по 969 дела и са прекратили 180 дела. Останалите 
несвършени 145 дела в края на годината съставляват само 11% от всички 
дела за разглеждане.   

 
 
 
 
 
 
 

ІІІ. РАЙОННИ  СЪДИЛИЩА 
/Обобщена информация/ 
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1. Брой дела за разглеждане към 31.12.2008 година 
А. Районен съд Габрово. През отчетната 2008 година в съда е имало за 

разглеждане общо 3 261 дела. От тях 500 са били висящи в началото на годината 
и 2 761 новопостъпили. През 2007 година общият брой дела за разглеждане е бил 
3 499, от които 467 висящи и 3 032 новопостъпили, а през 2006 година – 3 968, от 
които 516 висящи и 3 452 новопостъпили. Налице е трайно намаление на 
постъпленията. 

Б. Районен съд Севлиево. През годината в съда е имало за разглеждане 
общо 1 742 дела. От тях 156 са били висящи и 1 586 дела  са новопостъпили. 
През 2007 година общият брой дела за разглеждане е бил 1 776, от които 163 
висящи и 1 613 новопостъпили, а през 2006 година – 1 578, от които 198 висящи 
и 1 380 новопостъпили. След увеличаване на постъпленията през 2007 година е 
налице известна устойчивост през отчетната година.   

В. Районен съд Дряново. През 2008 година делата за разглеждане са 
общо 773. От тях 96 дела са били висящи и 677 са новопостъпили. През 2007 
година общо делата за разглеждане са били 1 025, от които 131 висящи и 894 
новопостъпили, а през 2006 година – 710, от които 142 висящи и 568 
новопостъпили. След значителното увеличение на постъпленията през 2007 
година се отчита намаление на постъпленията през отчетната година към нивата 
от 2006 година.  

Г. Районен съд Трявна. През годината в този съд са стояли за 
разглеждане общо 501 дела. От тях 72 са били висящи в началото на периода и 
429 дела са новопостъпили. През 2007 година делата за разглеждане са били 
общо 504, от които 77 висящи и 427 новообразувани, а през 2006 година – 678, 
от които 122 висящи и  556 новопостъпили. Налице е трайно намаление на 
постъпленията след 2006 година. 

 
Брой на делата за разглеждане по видове   
           
 Районен съд – Габрово: Общият брой на гражданските дела за 

разглеждане през 2008 година е бил 1 950 спрямо 2 118 за 2007 година и 2 600 за 
2006 година, което сочи на трайно намаление на постъпленията на този вид дела. 
Наказателните дела за разглеждане са били общо 1 311 спрямо 1 381 за 2007 
година и 1 368 за 2006 година, като и при този вид дела е налице намаление на 
постъпленията. 

При гражданските дела най-значително е намалението при разглежданите 
дела по общия ред – 978 спрямо 1 363 през 2007 година и 1 223 през 2006 година 
и при административните производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, където е отчетено 
само едно дело за разглеждане през 2008 година. Устойчивост на постъпленията 
има при частните граждански дела – 70 за 2008 година спрямо 71 за 2007 година 
и 66 за 2006 година и относително такава при делата, отчетени по чл.410 и 417 
б.в-з от ГПК- 784 за 2008 година спрямо 657 за 2007 година и 1 197 за 2006 
година. Значително увеличение се отчита при производствата по чл.310 ГПК – 
94 спрямо 11 за 2007 година и 15 за 2006 година. За първи път през 2008 година 
се отчитат отделно и делата от и срещу търговци /търговските дела/, като 
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постъплението е 23 дела. Този сравнителен анализ обаче има и своите 
особености, посочени и в доклада на районния съд, които се основават на 
процесуалните изменения по новия ГПК, влязъл в сила от 01.03.2008 година. 
При делата по чл. 310 ГПК /бързото производство/ е разширено приложното 
поле, като при действието на отменения ГПК значителна част от тези дела са 
разглеждани по общия исков ред. По този ред са разглеждани и търговските 
дела. Няма пълно съответствие и на отчетените дела по реда на чл.410 и чл.417 
ГПК /заповедното производство/, тъй като само при втория вид може да се 
направи съпоставка с делата по чл.237 ГПК /отм./     

При наказателните дела намалението се наблюдава при делата по чл.78а 
НК – 44 спрямо 85 за 2007 година и 175 за 2006 година, частните наказателни 
дела – 180 спрямо 214 за 2007 година, образуваните такива за разпит пред съдия 
– 241 спрямо 348 за 2007 година и 277 през 2006 година. За сметка на това обаче 
е налице увеличение при НОХД – 397 за 2008 година спрямо 343 за 2007 година 
и 310 за 2006 година, както и при НАХД – 422 за 2008 година спрямо 359 за 2007 
година и 406 за 2006 година. Устойчиво е постъплението при НЧХД – 27 спрямо 
32 за 2007 година и 35 за 2006 година. 

При НОХД най-значителни са постъпленията за извършени престъпления 
по глава V от НК /против собствеността/ - 180 дела, които са с тенденция на 
увеличение – спрямо 153 за 2007 година и 148 за 2006 година, и по глава ХІ НК 
/общоопасните/ - 170 дела, които също бележат увеличение спрямо 134 за 2007 
година и 82 за 2006 година. Другите постъпления са за престъпления по глава ІІ 
НК /против личността/  и по глава ІV НК/ против брака, семейството и младежта/ 
- по 17 дела; незначителни са постъпленията по глава ІІІ, VІ, VІІІ и ІХ от НК- 
съответно 2 , 2, 3 и 5 дела. 

Районен съд – Севлиево: Общият брой граждански дела за разглеждане в 
този съд е бил 1 105 спрямо 1 107 дела за 2007 година и 865 дела за 2006 година, 
т.е. след увеличението през 2007 година се наблюдава тенденция на устойчивост 
на постъпленията. Наказателните дела за разглеждане са били общо 637 спрямо 
669 за 2007 година и 713 дела за 2006 година, като продължава намалението на 
постъпленията по този вид дела. 

При гражданските дела се отчита намаление на делата за разглеждане по 
общия исков ред – 411 спрямо 454 за 2007 година, значително намаление на 
административните производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – само 7 спрямо 147 за 
2007 година и 145 за 2006 година. Увеличено е значително постъплението при 
бързите производства по чл.310 ГПК – 48 спрямо 1 за 2007 година и 4 за 2006 
година, което, както бе обяснено по-горе се дължи на новия процесуален ред, с 
който се разшири приложното поле на тези производства. Увеличение има и по 
делата, отчетени по чл.410 и 417 ГПК /заповедното производство/ - 496 спрямо 
458 дела за 2007 година и 255 дела за 2006 година, като има относително 
припокриване с делата, отчитани по чл.237 ГПК /отм./ през предходните две 
години. Най-значително е увеличението при частните граждански дела – 143 
спрямо 47 за 2007 година и по-малко спрямо 126 дела за 2006 година. В доклада 
на съда не се прави анализ на причините. 

Намалението при наказателните дела се отчита по НЧХД – 5 спрямо 15 за 
2007 година и 14 за 2006 година, по ЧНД – 99 спрямо 121 за 2007 година и 159 
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дела през 2006 година и НАХД – 111 спрямо 143 за 2007 година и 129 за 2006 
година. Леко увеличение на постъпленията има при НОХД – 263 спрямо 256 
дела за 2007 година и 224 за 2006 година, при делата по 78а НК – 51 спрямо 41 за 
2007 година, но по-малко спрямо 2006 година – 75 дела и при разпитите – 108 
спрямо 93 за 2007 година. Въпреки че в доклада на съда няма пълен анализ и 
съпоставка с предходни периоди на постъпленията на НОХД по видове 
престъпления, въз основа табличните данни може да се посочи, че най-
значителните постъпления са на НОХД, образувани по обвинения за извършени 
престъпления против собствеността /глава V от НК/ - 114 дела за разглеждане и 
по глава ХІ НК /общоопасните престъпления/ - 91 дела за разглеждане. 

Районен съд – Дряново: Гражданските дела за разглеждане през 2008 
година са били общо 513 спрямо 723 за 2007 година и 379 за 2006 година. След 
рязкото увеличение на постъпленията по тези дела през 2007 година, през 
отчетната година се наблюдава съществено намаление. Общият брой на 
наказателните дела за разглеждане продължава тенденцията към намаление – 
260 дела спрямо 302 дела за 2007 година и 331 дела за 2006 година. 

При гражданските дела се отчита значително намаление при 
разглежданите дела по общия исков ред – 123 спрямо 233 за 2007 година и 257 за 
2006 година и при делата по чл.410 и 417 ГПК /заповедното производство/ - 79 
спрямо 182 за 2007 година и 102 за 2006 година. Продължава да бъде значителен 
броя на частните граждански дела в този съд – 286 спрямо 307 за 2007 година и 
17 за 2006 година. Бързите производства по чл.310 ГПК са се увеличили – 10 
дела спрямо 1 за 2007 година и липса на такива дела през 2006 година, като 
причината бе вече посочена. Отчетени са и 15 търговски дела, които за 
предходните години, както и бързите производства са отчитани при делата, 
разглеждани по общия исков ред.  

При наказателните дела намалението се отчита най-вече при частните 
наказателни дела /ЧНД/ - 37 спрямо 64 за 2007 година и 50 за 2006 година. При 
останалите се наблюдава по-леко намаление или известна устойчивост на 
постъпленията – при НОХД – 117 дела за разглеждане, спрямо 134 за 2007 
година и 113 за 2006 година, при НЧХД – 5 спрямо също 5 дела за 2007 година и 
7 дела за 2006 година, при делата по чл.78а НК – 12 спрямо 14 дела за 2007 
година и 32 за 2006 година и при НАХД – 61 спрямо 63 за 2007 година и 79 за 
2006 година. Образуваните ЧНД за разпити пред съдия са 28 спрямо 22 през 
2007 година и 50 през 2006 година. 

И в този съд разглежданите НОХД по видове престъпления са най-много 
по глава V НК – 51 дела и по глава ХІ НК – 49 дела. Следват образуваните за 
престъпления по глава Х НК /против реда и общественото спокойствие/ - 8 дела 
и по глава ІХ НК /документните престъпления/ - 4 дела. По другите видове 
престъпления броят на образуваните НОХД  е незначителен. Съпоставено с 
предходни периоди образуваните НОХД по глава V НК бележат намаление – 
спрямо 69 за 2007 година и 71 за 2006 година, а делата по глава ХІ се увеличават 
– 46 през 2007 година и 14 през 2006 година. Може да се посочи и значителното 
намаление при делата по глава ІІ НК /престъпления против личността/ - 1 дело за 
разглеждане през 2008 година спрямо 4 за 2007 година и 11 дела за 2006 година. 
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Районен съд – Трявна: Гражданските дела за разглеждане през 2008 
година са били общо 298 спрямо 319 през 2007 година и 464 през 2006 година. 
След намалението през 2007 година се отчита устойчивост на постъпленията при 
тези дела. Общият брой на наказателните дела за разглеждане през годината е 
бил 203 спрямо 185 за 2007 година и 214 за 2006 година, като и при тях може да 
се отчете устойчиво постъпление. 

При гражданските дела се отчита известно намаление на делата, 
разглеждани по общия исков ред – 134 за 2008 година спрямо 159 за 2007 година 
и 302 дела за 2006 година и значително намаление на административните 
производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – само едно дело спрямо 72 за 2007 година и 
75 дела за 2006 година. Значително са увеличени делата по чл.310 ГПК – 27 
спрямо 1 за 2007 година и 22 за 2006 година, отчетени са и 10 търговски дела. С 
оглед отразеното за другите съдилища това увеличение обяснява отчасти 
намалението при делата, разглеждани по общия исков ред след 01.03.2008 
година. Увеличение се отчита при делата по чл.410 и 417 ГПК – 79 спрямо 41 за 
2007 година и 37 за 2006 година. При частните граждански дела е налице 
устойчиво постъпление – 47 спрямо 46 дела за разглеждане през 2007 година.  

При наказателните дела се отчита известно увеличение само по НАХД – 
56 дела за разглеждане спрямо 34 за 2007 година и 40 за 2006 година. При 
останалите е налице устойчиво постъпление или леко намаление – при НОХД – 
78 дела спрямо 77 за 2007 година и 65 за 2006 година, при НЧХД – 5 дела спрямо 
4 дела за 2007 година и 3 дела за 2006 година, при делата по 78а НК – 14 спрямо 
10 дела за 2007 година и 22 за 2006 година, при ЧНД – 26 спрямо 29 за 2007 
година и 46 за 2006 година. Отчетени са и 24 такива дела, образува за разпити 
пред съдия, спрямо 31 за 2007 година и 38 за 2006 година. 

И в този съд най-голям е броя на образуваните НОХД по глава V НК – 26 
дела и глава ХІ НК – 27 дела. Тези дела сочат и увеличение спрямо предходните 
периоди – по глава V НК – 26, които спрямо 29 за 2007 година са по-малко, но в 
повече спрямо 2006 година – 19 такива дела; по глава ХІ НК тенденцията на 
увеличение е по- изразена – 27 спрямо 22 за 2007 година и 10 за 2006 година. 
Незначителни по брой са постъпленията на НОХД по другите видове 
престъпления, като следва само да се посочи намаление на образуваните по 
глава ІІ НК /престъпления против личността/ - 3 дела за 2008 година спрямо 6 за 
2007 година и 5 за 2006 година. При останалите е налице устойчивост на 
постъпленията.       

 
2. Брой свършени /решени/ дела – в края на годината 
Съдиите от Районен съд – Габрово са свършили през годината общо 2757 

дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 974 дела или 72%. През 2007 
година свършените дела са били общо 2 999, от които 2 389 или 80% в 
тримесечния срок, а през 2006 година – 3501, от които 3 027 или 86% в 
тримесечния срок.  

Свършените през 2008 година граждански дела са общо 1 678, от които 1 
242 или 74 % в срок до 3 месеца. Съпоставено с предходните години – през 2007 
година свършени общо граждански дела 1 810, от които 1 443 или 80 % в срок до 
3 месеца и през 2006 година – общо 2 283 дела, от които 1 943 дела в срок до 3 
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месеца, е налице отстъпление при срочността. То се дължи преди всичко на 
свършените граждански дела, разглеждани по общия ред – 754, от които 354 или 
47% в срок до 3 месеца, спрямо 1 075, от които 729 в срок до 3 месеца или 68% 
за 2007 година и 922, от които 582 или 63% за 2006 година. 

Свършените през 2008 година наказателни дела са общо 1 079, от които 
732 или 68% в срок до 3 месеца. Съпоставено с предходните години – през 2007 
година свършени общо 1 189 наказателни дела, от които 946 или 80% в срок до 3 
месеца и през 2006 година – 1 218, от които 1 084 или 89 % в срок до 3 месеца, 
също показва най-нисък процент и на решените наказателни дела в тримесечен 
срок. Този спад се отчита най-вече при НАХД – свършени през 2008 година 300 
такива дела, от които 86 или 29% в срок до 3 месеца, докато през 2007 година те 
са били 271, от които 165 или 61%  в срок до 3 месеца, а през 2006 година 345 
дела, всички – 100% свършени в тримесечен срок.    

Съдиите от Районен съд – Севлиево са свършили общо 1 581 дела, от 
които в срок до три месеца са свършени общо 1 473 дела или 93.16%. През 2007 
година са били свършени общо 1 620 дела, от които 1 471 или 90.80% в срок до 3 
месеца и през 2006 година от свършените 1 415 дела 1287 или 90.95% в срок до 3 
месеца. В този съд е създадена трайна организация на срочно разглеждане и 
решаване на делата.  

Свършените граждански дела за 2008 година са общо 1 007, от които 933 
дела, или 92.65% в срок до 3 месеца. Съпоставено с предходните години – през 
2007 година свършени общо 1 008 дела, от които 897 или 88.99 % в срок до 3 
месеца и през 2006 година от свършените 764 дела 694, или 90.84 %, показва, че 
е постигната още по-голяма бързина при разглеждането и решаването на този 
вид дела. Тя се дължи на подобряването на срочността при решаването на 
делата, разглеждани по общи исков ред – през 2008 година са свършени 325 
такива дела, от които 251 или 77% в срок до 3 месеца, спрямо свършени 363 дела 
през 2007 година, от които 259 дела, или 71% в срок до 3 месеца и през 2006 
година свършени 253 дела, от които 190, или 75% в тримесечния срок. 

Свършените наказателни дела през 2008 година са общо 574, от които 540 
или 94.08% в срок до 3 месеца. Съпоставено с предходните години – през 2007 
година свършени общо 612 дела, от които 574 или 93.79% в срок до 3 месеца и 
през 2006 година – 651, от които 593 или 91.09% в тримесечния срок, показва 
също на леко подобрената срочност при решаването и на този вид дела. Тя се 
отчита предимно при решените НАХД – свършени през 2008 година 93 дела, от 
които 91 или 98% в срок до 3 месеца, спрямо свършени през 2007 година 129, от 
които 122 или 95% в срок до 3 месеца и през 2006 година – 11 дела, от които 99 
или 89% в тримесечния срок. 

В Районен съд – Дряново през годината са свършени общо 680 дела, от 
които  в срок до три месеца са свършени общо 581 дела или 85%. През 2007 
година свършените дела са били общо 929, от които 809 или 87% в срок до 3 
месеца, а през 2006 година от свършените общо 579 дела, 403 или 70% са били 
свършени в тримесечния срок. Запазването на процента на свършените в 
тримесечния срок дела в този съд показва на изключително постижение, предвид 
обстоятелството, че съдът е работил през отчетната година в намален състав, 
както и че продължава да разполага само с една съдебна зала. 
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Свършените граждански дела през 2008 година  са общо 464, от които 408 
или 88% в срок до 3 месеца. Съпоставено с 2007 година – свършени общо 668 
дела, от които 606 или 91% в срок до 3 месеца и с 2006 година – свършени общо 
310 дела, от които 218 или 70% в срок до 3 месеца, е налице добра срочност, 
като се отчита само спад при решаването на гражданските дела, разглеждани по 
общия исков ред – от свършените през 2008 година 88 дела, в срок до 3 месеца 
са свършени само 36 или 41%, докато през 2007 година от общо свършени 178 
такива дела, 116 или 65% са свършени в срок до 3 месеца, а през 2006 година – 
при 189 дела, 97 или 51% са свършени в тримесечния срок. Една от причините е, 
че част от тези дела са разглеждани решавани от командировани от други 
съдилища съдии, което е било допълнително натоварване за тях. 

Общо свършените наказателни дела през 2008 година са 216, от които 173 
или 80% са свършени в срок до 3 месеца. Съпоставено с предходните години – 
през 2007 година свършени 261 дела, от които 203 или 78% в срок до 3 месеца и 
през 2006 година свършени 269 дела, от които 185 или 69% в тримесечния срок, 
показва подобряване на срочността при решаването на тези дела. Тя се отчита 
предимно при НОХД – през 2008 година са свършени 96 дела, от които 72 дела 
или 75% в срок до 3 месеца, като през 2007 година са свършени 114 дела, от 
които 69 или 60.53 % в срок до 3 месеца, а през 2006 година – 73 дела, от които 
31 или 42.47% в тримесечния срок.  

Свършените в Районен съд – Трявна дела през 2008 година са общо 444 
дела, от които 375 или 84% в тримесечен срок. През 2007 година са били 
свършени общо 432 дела, от които 359 или 83% в срок до 3 месеца, а през 2006 
година – 601 дела, от които 525 или 87% в срок до три месеца. Запазено е 
процентното съотношение на свършените в тримесечния срок дела спрямо общо 
свършените през отчетния период спрямо предходните години. 

Свършените през 2008 година граждански дела са общо 263, от които 216 
или 82% в срок до 3 месеца. Съпоставено с 2007 година – свършени общо 273 
дела, от които 220 или 81% в срок до 3 месеца и с 2006 година – свършени общо 
403 дела, от които 89% в срок до три месеца, показва, че се запазва срочността 
на разглеждане и решаване на тези дела през последните две години. Това се 
отнася при всички видове решени граждански дела. 

Общият брой на свършените през 2008 година наказателни дела е 181, от 
които 159 или 88%  са свършени в срок до 3 месеца. Съпоставено с 2007 година 
– решени общо 159 дела, от които 139 или 87% в срок до 3 месеца и с 2006 
година – решени общо 198 дела, от които 168 или 85% в срок до 3 месеца, 
показва също устойчивост на процентното съотношение на решените в 
тримесечния срок дела спрямо общо свършените през годината в сравнение с 
предходни периоди. Анализът по видове дела обаче сочи на значително 
подобряване на срочността при решените НОХД – за 2008 година от общо 72 
дела 65 или 90% са свършени в срок до 3 месеца, през 2007 година от 62 дела, 49 
или 79% са свършени в този срок, а през 2006 година от 50 дела, 31 или 62% са 
свършени в тримесечния срок. През годината е отчетен спад в срочността при 
решаването на НЧХД – от 4 дела само 1 дело или 25 % е свършено в 
тримесечния срок, докато през 2007 година този процент е бил 100 – и два броя 
дела за разглеждани са били решени в срок до 3 месеца. 
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Брой на решените дела по същество, анализ по видове.  
   
В Районен съд – Габрово са решени с акт по същество общо 2 342 дела 

спрямо 2 691 дела за 2007 година и 3 185 дела за 2006 година. В доклада са 
посочени резултатите по видове дела, както следва: гражданските дела по общия 
ред са 598 спрямо 934 за 2007 година и 722 за 2006 година; частните граждански 
дела са 36 спрямо 38 за 2007 година и 65 за 2006 година; бързите производства 
са 43 спрямо 11 за 2007 година и 17 за 2006 година и делата по чл.410 и 417 ГПК 
са 780 спрямо 657 за 2007 година  и 1 197 за 2006 година, като се изразява 
становище, че при последните, както и при бързите производства не може да се 
прави сравнение на резултатите и тяхното анализиране поради промяната в 
процесуалната уредба; решените с присъда НОХД през 2008 година са 205 
спрямо 196 през 2007 година и 202 през 2006 година; НЧХД са 8 спрямо 10 за 
2007 година и 15 за 2006 година; делата по 78а НК – 28 спрямо 62 за 2007 година 
и 147 за 2006 година; ЧНД – 135 спрямо 173 за 2007 година и 146 за 2006 година; 
НАХД – 260 спрямо 246 за 2007 година и 316 за 2006 година. По-чувствително 
намаление има при решените с акт по същество дела по 78а НК, докато при 
останалите са налице устойчиви резултати. Неправилно в общия брой решени 
дела с акт по същество са включени и ЧНД, образувани за провеждане на разпит 
пред съдия. 

През 2008 година са постановени 194 осъдителни присъди и са осъдени 
общо 365 лица.   

В  Районен съд – Севлиево са решени са акт по същество общо 1 365, от 
които 917 граждански и 448 наказателни дела, спрямо 1 369 дела за 2007 година, 
от които 870 граждански и 499 наказателни дела и общо 1 218 дела за 2006 
година, от които 672 граждански и 546 наказателни дела. От приложената 
таблица е видно, че по видове се разпределят по следния начин: граждански дела 
по общия ред – 256 спрямо 266 за 2007 година и 168 за 2006 година; бързи 
производства – 30 спрямо едно дело по чл.126ж ГПК /отм./ за 2007 година и 4 
дела за 2006 година; административни производства по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 6 
спрямо 116 през 2007 година и 120 през 2006 година; частни граждански дела- 
135 спрямо 41 за 2007 година и 125 за 2006 година; по чл.410 и 417 ГПК – 490 
спрямо 446 дела по чл.237 ГПК/ отм/ за 2007 година и 255 за 2006 година, като 
анализът показва увеличение при бързите производства и при частните 
граждански дела; НОХД – 148 спрямо 171 за 2007 година и 139 за 2006 година;  
наказателни частен характер дела – 3 спрямо 4 за 2007 година и 6 за 2006 година; 
дела по чл.78а НК – 36 спрямо 21 за 2007 година и 62 за 2006 година; частни 
наказателни дела – 78 спрямо 91 за 2007 година и 128 за 2006 година;  
административно наказателен характер дела – 76 спрямо 119 за 2007 година и 99 
за 2006 година, като анализът показва тенденция на намаление при ЧНД и 
НАХД. И в този съд неправилно са отчетени в общия брой образуваните ЧНД за 
провеждане на разпит пред съдия. 

Постановените осъдителни присъди са 197 и са осъдени общо 266 лица.
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В Районен съд – Дряново са решени с акт по същество общо 585 дела, от 
които 434 граждански и 151 наказателни /с включените 25 ЧНД за разпит пред 
съдия/, спрямо 803 дела за 2007 година, от които 623 граждански и 180 
наказателни дела /без ЧНД за разпит пред съдия/ и спрямо 471 дела за 2006 
година, от които 254 граждански и 217 наказателни /с включени 50 ЧНД за 
разпит пред съдия/. От гражданските дела по общия ред са свършени с акт по 
същество общо 66 спрямо 135 за 2007 година и 139 за 2006 година; от частните 
граждански дела – 283 спрямо 307 за 2007 година и 11 за 2006 година; при 
делата по чл.410 и 417 ГПК – 77 спрямо 180 за 2007 година и 102 за 2006 година; 
по останалите видове граждански дела решените с акт по същество са 
незначителни по брой; анализът при тези дела показва значително намаление на  
решените с акт по същество дела, както при разглежданите по общия исков ред, 
така и при заповедните производства. От наказателните дела са приключени с 
акт по същество 61 НОХД, спрямо 93 за 2007 година и 50 за 2006 година; 9 дела 
по чл.78а НК, спрямо 10 за 2007 година и 26 спрямо 2006 година; 35 
административно наказателен характер дела спрямо 41 за 2007 година и 60 за 
2006 година и 21 частни наказателни дела спрямо 35 за 2007 година и 30 за 2006 
година; няма решени с акт по същество НЧХД; анализът при наказателните дела 
показва също намаление, като по-основно при НОХД и ЧНД. 

През 2008 година са постановени 55 осъдителни присъди и са осъдени 
общо 94 лица.  

В  Районен съд – Трявна с акт по същество през отчетната година са 
решени общо 376, от които 226 граждански и 150 наказателни дела, спрямо 386 
дела за 2007 година, като наказателните дела са били 139 и гражданските дела – 
247 и спрямо 535 дела за 2006 година, от които 176 наказателни и 359 
граждански дела. Решените с акт по същество граждански дела по общия ред са 
69 спрямо 90 за 2007 година и 219 за 2006 година; бързите производства – 27 
спрямо 1 за 2007 година и 20 за 2006 година; частните граждански дела – 45 
спрямо 46 за 2007 година и 25 за 2006 година; делата по чл.410 и 417 ГПК – 79 
спрямо 40 за 2007 година и 36 за 2006 година - анализът показва тенденция към 
намаляване на решените с акт по същество граждански дела.  По видове 
решените с акт по същество наказателни дела са: 51 НОХД, спрямо 47 за 2007 
година и 45 за 2006 година; 12 дела по чл.78а НК спрямо 8 за 2007 година и 21 за 
2006 година; 22 ЧНД спрямо 27 за 2007 година и 34 за 2006 година и 38 НАХД 
спрямо 26 за 2007 година и 36 за 2006 година; решените с акт по същество 
НЧХД са 3, като през 2007 година не е имало такива и 2 за 2006 година – 
анализът показва устойчивост при броя на решените наказателни дела – общо и 
по видове. И при този отчет неправилно са включени като решени с акт по 
същество образуваните ЧНД за провеждане на разпити пред съдия. 

През годината са постановени 66 осъдителни присъди и са осъдени общо 
77 лица. 

    
Брой прекратени дела – анализ на причините 
 
Общият брой на прекратените дела в Районен съд – Габрово през 2008 

година е 415 спрямо 308 през 2007 година и 316 през 2006 година. Прекратените 
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граждански дела са 213 спрямо 154 за 2007 година и 201 за 2006 година. Броят на 
прекратените наказателни дела за 2008 е 202 спрямо 154 за 2007 година и 115 за 
2006 година. Най-много са прекратените граждански дела по общия ред – 156 
спрямо 141 за 2007 година и 200 за 2006 година. Прекратените частни 
граждански дела са 28 спрямо 13 за 2007 година, а прекратените бързи 
производства – 17, като не имало прекратени такива през предходните периоди. 
При гражданските най-типичната причина за прекратяване е постигането на 
спогодба между страните или оттегляне на иска. По-редки са случаите на 
недопустимост на исковата претенция. Прекратените НОХД са 112 спрямо 67 за 
2007 година и 54 за 2006 година, прекратените НЧХД са 11 спрямо 11 и за 2007 
година и 14 през 2006 година, прекратените дела по 78а НК са 5 спрямо 16 за 
2007 година и 5 за 2006 година, прекратените ЧНД – 34 спрямо 35 за 2007 година 
и 13 за 2006 година и прекратените НАХД – 40 спрямо 25 за 2007 година и 29 за 
2006 година. При наказателните дела причините за прекратяване на 
наказателното производство са поради одобрено споразумение, на основание 
чл.24 ал.3 НПК – 96 НОХД, а на съдебното производство - допуснати 
съществени процесуални нарушения на досъдебното производство, като на това 
основание е прекратено производството по 14 дела, които са върнати за 
доразследване, спрямо 20 за 2007 година и 8 за 2006 година. Друга причина за 
прекратяване на наказателни производства е била при изпращане по подсъдност 
или при отвод на съдебния състав на съда. При делата от частен характер – 
оттеглянето на тъжбата. 

Прекратените дела в Районен съд - Севлиево през годината са общо 216 
спрямо 251 дела през 2007 година и 197 през 2006 година. Прекратените 
граждански дела са 90 спрямо 138 през 2007 година и 92 през 2006 година. 
Прекратените наказателни дела са 126 спрямо 113 през 2007 година и 105 през 
2006 година. Прекратените граждански дела по общия ред са 69 спрямо 97 за 
2007 година и 85 за 2006 година, прекратените частни граждански дела са 8 
спрямо 6 за 2007 година, прекратени са и 6 бързи производства, както и 6 дела, 
образувани по заповедното производство. Причините за прекратяване на 
гражданските дела са постигане на спогодба между страните, оттегляне на 
исковата молба, неотстраняване на нередности в срок, недопустимост на 
исковата претенция, изпращане на делото по подсъдност. От НОХД са 
прекратени 83 дела спрямо 51 дела за 2007 година и 53 за 2006 година, от които 
поради одобрено споразумение е прекратено наказателното производство по 31 
дела спрямо 17 дела за 2007 година и 21 дела за 2006 година, образувани по реда 
на чл.382 НПК и по 27 дела, спрямо 14 дела за 2007 година и 8 за 2006 година - 
при постигане на споразумение по време на съдебното следствие по реда на 
чл.384 НПК. По други 19 НОХД, спрямо 15 за 2007 година и 24 за 2006 
година, както и по 7 дела по чл.78а НК е било прекратено съдебното 
производство и са върнати за допълнително разследване на прокуратурата, 
поради установени отстраними съществени нарушения на процесуалните 
правила.  

В Районен съд – Дряново прекратените дела са общо 95 спрямо 104 през 
2007 година и 108 през 2006 година. Прекратените  граждански 30 спрямо 45 
през 2007 година и 56 през 2006 година. Броят на прекратените наказателни дела 
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е 65 спрямо 59 през 2007 година и 52 през 2006 година. При гражданските дела 
по общия ред прекратените дела са 22 спрямо 43 за 2007 година и 50 за 2006 
година, при частните граждански дела – 3 дела, както и 2 бързи производства и 
също 2 по чл.410 и 417 ГПК. Причините за прекратявани са поради постигната 
спогодба, оттегляне или отказ от иска и по-рядко поради недопустимост на 
исковата претенция. Прекратените НОХД са 35 спрямо 21 за 2007 година и 23 за 
2006 година. Поради одобрено от съда споразумение е прекратено наказателното 
производство по общо 18 дела спрямо 9 за 2007 година и 11 за 2006 година. От 
прекратените  НОХД по 13 дела, от които 1 по 78а НК, е прекратено 
съдебното производство поради допуснати отстраними съществени 
процесуални нарушения и са върнати на прокуратурата, като през 2007 
година те са били 15, а през 2006 година – 12 дела. Прекратени са и 13 ЧНД 
поради изпратени по подсъдност или поради процесуална недопустимост на 
жалбата. Поради оттегляне на тъжбата са прекратени 2 НЧХД.  

Прекратените в Районен съд – Трявна са общо 68 дела спрямо 46 през 
2007 година и 66 през 2006 година. Прекратените  граждански дела са 37 спрямо 
26 за 2007 година и 44 за 2006 година. Прекратените наказателни дела са 31 
спрямо 20 за 2007 година и 22 за 2006 година. При гражданските дела броят на 
прекратените по общия ред е 34 спрямо 23 за 2007 година и 35 за 2006 година. 
Причините за прекратяване са били по 4 дела поради постигната спогодба, а по 
останалите – на основанията по чл.232 ГПК, 233ГПК, 129 ал.3 и 4 ГПК- поради 
неизправяне на нередности в исковата молба.  Прекратените НОХД са 21 спрямо 
15 за 2007 година и 5 за 2006 година. По 15 НОХД е прекратено наказателното 
производство поради одобрено от съда споразумение по реда на чл.381 -384 
НПК и по едно поради изтекла давност. По 5 НОХД е прекратено съдебното 
производство и същите са върнати на прокурора за доразследване, като 
през предходните две години не са били връщани дела за доразследване. По 
3 ЧНД дела производството е било прекратено поради изпращане по подсъдност 
и поради оттегляне на жалбата. По 6 НАХД производството е прекратено поради 
недопустимост на жалбата – подадена след срока по чл.59 ал.2 ЗАНН. 

 
3. Висящи дела в края на отчетния период 
 
Районен съд - Габрово. В края на отчетната 2008 година са останали 

несвършени общо 504 дела, от които 272 граждански и 232 наказателни дела. 
При гражданските дела най-много са висящите дела, разглеждани по общия 
исков ред – 224, 34 производства по чл.310 ГПК, 6 частни граждански дела и 8 
търговски дела. При наказателните дела най-много са НАХД – 122,  НОХД – 80, 
11 дела по чл.78а НК, 11 ЧНД и 8 НЧХД. В доклада на съда не се сочат 
причините, поради които са останали несвършени делата. 

Районен съд - Севлиево. Несвършените в края на година дела са общо 161 
или 9.24% спрямо общия брой дела за разглеждане. От тях несвършените 
граждански дела са общо 98, от които 86 дела по общия ред и 12 производства 
по чл.310 ГПК. Висящите в края на отчетния период наказателни дела са общо 
63, от които 32 НОХД, 18 НАХД, 7 дела по чл.78а НК, 4 ЧНД и 2 НЧХД. В 
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сравнение с предходни отчетни периоди се запазва броя на останалите 
несвършени дела, като в доклада на съда също не се сочат причините за това. 

Районен съд – Дряново. Останалите несвършени в края на годината дела 
са общо 93, от които 49 граждански и 44 наказателни дела. При гражданските 
дела висящи са 35 дела по общия ред, 7 производства по чл.310 ГПК и 7 
търговски дела. При наказателните дела са висящи 21 НОХД, 17 НАХД, 3 ЧНД и 
3 НЧХД. Също не се сочат причините, поради които не са свършени делата. 

Районен съд – Трявна. Висящите в края на годината дела са общо 57, от 
които 35 граждански и 22 наказателни дела. От гражданските дела са останали 
несвършени 31 дела по общия ред и 4 търговски дела. При наказателните дела 
несвършените в края на годината са 12 НАХД, 6 НОХД, 2 дела по чл.78а НК и 
по едно ЧНД и НЧХД. Не са посочени причините. 

При всички районни съдилища прави впечатление нарастващия брой на 
останалите несвършени НАХД в сравнение с предходните години.   

 
4. Брой обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати, изводи. 
    
В доклада на Районен съд – Габрово е посочено, че общият брой на 

обжалваните и протестирани съдебни актове през 2008 година е по общо 373 
дела, от които по 173 граждански дела и 200 наказателни дела. Като резултат от 
въззивна и касационна проверка се отчитат отменени 16 съдебни акт, изменени 
10 и оставени в сила 58 съдебни актове, постановени по граждански дела. В 
процентно съотношение спрямо решените с акт по същество граждански дела 
отменените съдебни актове съставляват 1.09%, изменените – 0.68% и оставените 
в сила – 3.96%. Като причини за отменените и изменени съдебни актове по този 
вид дела се посочват събирането на нови доказателства пред въззивната 
инстанция, които обуславят различен правен извод, както и различен извод по 
приложението на закона от по-горните инстанции при правилно установена 
фактология по делата. При обжалваните и протестирани съдебни актове по 
наказателни дела потвърдените са 133, изменените са 20 и отменените са 30. В 
процентно съотношение спрямо решените с акт по същество наказателни дела 
потвърдените съдебни актове съставляват 15.17%, изменените – 2.28 % и 
отменените 3.42%. Причините за отмяна или изменение на първоинстанционния 
съдебен акт са предимно различните правни изводи на по-горните съдебни 
инстанции въз основа на събраните по делата доказателства, като при 
изменените актове най-често се изменява размера на наложените наказания. 

В доклада на Районен съд – Севлиево е посочено, че от общо 1007 
свършени през 2008 година граждански дела са обжалвани 78 съдебни актове, 
което съставлява 7.74%. Отменени са 8 съдебни актове, изменени са 10 и са 
оставени в сила 63 съдебни актове. Процентното съотношение спрямо решените 
с акт по същество 917 граждански дела е 0.87% при отменените, 1.09% при 
изменените и 6.87% при оставените в сила съдебни актове. Като причина за 
отменените и изменени съдебни актове по този вид дела се сочат представянето 
на допълнителни доказателства пред контролната инстанция, които обосновават 
нови  фактически положения и оттам правни изводи, констатира се проява на 
пасивност от страните по делата относно доказването на своите искания и тези 
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пред първоинстанционния съд, както и на съставите, разглеждали делата, 
доколкото не са инициирали събирането на всички възможни и съотносими 
доказателства. 

През 2008 година от общо подлежащите на обжалване 574 съдебни актове 
по наказателни дела в този съд са обжалвани или протестирани 84, което 
съставлява 14.63%. Отменени са общо 9 съдебни актове, от които две присъди по 
НОХД, 4 актове по АНХД и 3 по ЧНД. Изменени са актовете по общо 7 дела, от 
които пет присъди по НОХД. Отчитат се и потвърдени общо 88 съдебни актове, 
от които 37 присъди по НОХД. Процентното съотношение спрямо решените с 
акт по същество 448 наказателни дела е 2.01% при отменените, 1.56% при 
изменените и 19.64% при потвърдените съдебни актове. Причини за отменените 
и изменени съдебни актове по наказателните дела са по-различните фактически 
изводи на въззивната инстанция при преценката на събрания доказателствен 
материал при отменените, а при изменените – размера на наложените наказания. 

В Районен съд – Дряново през отчетната година са обжалвани съдебните 
актове по общо 75 дела, от които 37 граждански дела и 38 наказателни дела. По 
11 граждански дела първоинстанционните актове са потвърдени /оставени в 
сила/, по едно дело е изменен, по 7 дела – отменени. Процентното съотношение 
спрямо решените с акт по същество е 2.53% при потвърдените, 0.23% при 
изменените и 1.61% при отменените съдебни актове. Причините за отменените и 
изменени съдебни актове са идентични с тези при останалите районни съдилища 
– представени нови доказателства пред въззивната инстанция, които обуславят 
друг, различен извод или въз основа на установеното от първата инстанция 
въззивният съд е направил друг правен извод по приложението на закона.  От 
обжалваните или протестирани съдебни актове по наказателните дела са 
потвърдени 22, изменени 2 и отменени 4 съдебни актове. Процентното 
съотношение спрямо свършените с акт по същество дела е 14.57 при 
потвърдените, 1.32% при изменените и 2.65 при отменените съдебни актове. 
Причините за отменените или изменените съдебни актове са различните правни 
изводи, които по-горните съдебни инстанции са направили по приложението на 
закона въз основа на събрания доказателствен материал и преценка относно 
размера на наложеното наказание.   

Обжалваните и протестирани съдебни актове в Районен съд –Трявна са 
общо 82 от които 46 по граждански дела и 36 по наказателни дела. Върнати са 43 
дела, по 37 от които актовете са потвърдени, по 5 изменени и по едно дело 
съдебният акт е отменен. По останалите дела няма резултат от обжалването в 
края на отчетния период. При гражданските дела са върнати 22 обжалвани дела, 
като по 19 решенията са потвърдени, а по 3 решенията са изменени. 
Процентното съотношение спрямо решените с акт по същество граждански дела 
е 8% при потвърдените и 1% при изменените съдебни актове. Няма отменени 
такива. От върнатите в края на отчетния период 21 обжалвани наказателни дела  
по 18 броя дела съдебните актове са потвърдени, по 2 дела са изменени и по едно 
дело /НАХД/ съдебният акт е отменен. Процентното съотношение спрямо 
свършените с акт по същество наказателни дела е 12% при потвърдените, 1% 
при изменените и 0.67% при отменените съдебни актове. Изменените съдебни 
актове са по отношение размера на наложеното наказание, а отмененият съдебен 
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акт по НАХД е поради представяне на нови доказателства пред 
административния съд, установяващи нови факти и обстоятелства. 

    
Оправдателни присъди – причини 
В Районен съд – Габрово през отчетната 2008 година са постановени  14 

оправдателни присъди, от които 11 по НОХД и 3 по НЧХД. В доклада е 
посочено, че причините за постановяването на оправдателните присъди са 
предимно недоказаност на обвинението, като в някои случаи е прието, че липсва 
субективният елемент от състава на престъплението, а в други не е установено 
авторството на подсъдимия. В някои от делата липсват протоколи за оглед или 
за разпознаване, както и други допуснати пропуски при разследването, които не 
могат да бъдат отстранени при съдебното следствие. Често причина за 
постановяване на оправдателните присъди е и процесуалното поведение на 
привлечените към наказателна отговорност лица, които в досъдебното 
производство са заели пасивна позиция, а пред съда са представили 
оневиняващи поведението им доказателства, които водят до промяна на 
фактологията и други правни изводи, различни от приетите при приключване на 
досъдебното производство. 

В Районен съд – Севлиево са постановени оправдателни присъди по 14 
НОХД, като са оправдани 17 подсъдими и са постановени оправдателни решения 
по 9 дела по чл.78а НК, като са оправдани 10 обвиняеми лица. Към 31.12.2008 
година са влезли в сила общо 11 оправдателни съдебни актове, като от 
протестираните оправдателни присъди по 11 НОХД са потвърдени 8, една е 
изменена частично, една е отменена и едно дело не се е върнало в края на 
периода. Основната причина за постановяване на оправдателни присъди е 
недостатъчно събрани доказателства подкрепящи обвинението по безсъмнен и 
непротиворечив начин. 

В Районен съд – Дряново са постановени оправдателни присъди по 6 
НОХД и оправдателно решение по едно дело по чл.78а НК. Основната причина 
също е недоказаност на обвинението по несъмнен начин. Други причини са 
допуснати пропуски в досъдебното производство, посочени и в доклада на 
Районен съд – Габрово, свързани със събирането на доказателства, които не 
могат да бъдат събрани по време на съдебното следствие.  

В Районен съд – Трявна са постановени оправдателни присъди по 3 
НОХД, които са влезли в законна сила, като са оправдани 3 подсъдими лица. В 
доклада се сочи като причина за постановяване на оправдателните присъди 
недостатъчно събраните доказателства на досъдебното производство, доказващи 
обвинителната теза на прокурора, като и при трите оправдателни присъди 
липсвали доказателства, установяващи авторството на предадените на съд лица в 
извършване на престъплението, предмет на повдигнатото им обвинение. 

 
Структура на наказаната престъпност с влезли в сила осъдителни 

присъди и брой осъдени лица 
 
През отчетната 2008 година в Районен съд – Габрово са влезли  в сила 

198 осъдителни присъди и 96 определения за одобряване на споразумения и 
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прекратяване на наказателното производство на това основание. Общият брой на 
осъдените лица е 331, от които 110 са осъдени с одобрено от съда споразумение. 
Броят на оправданите с влязла в сила присъда е 10 лица. 

По видове престъпления решените с постановена присъда или одобрено 
споразумение НОХД са: по Глава ІІ от НК – 8 решени с присъда, осъдени 7 лица; 
по Глава ІІІ НК – едно дело, прекратено с одобрено споразумение, осъдени са 2 
лица; по Глава ІV НК – 11 дела решени с присъда, осъдени 10 лица; по Глава V 
НК – 87 решени с присъда, 45 прекратени, вкл. и със споразумение, осъдени са 
156 лица; по Глава VІ НК – едно дело решено с присъда и едно прекратено въз 
основа одобрено споразумение, осъдени са 2 лица; по глава VІІІ НК – едно дело 
с присъда, осъдено едно лице; по Глава ІХ НК – 2 дела решени с присъда и 2 
прекратени с одобрено споразумение, осъдени са 7 лица; по глава ХІ НК – 94 
дела свършени с постановена присъда и 59 дела прекратени с одобрени 
споразумения, осъдени са общо 154 лица. 

В доклада не се сочат да са разглеждани през годината дела със значим 
обществен интерес съобразно критериите, посочени в Мерките за 
усъвършенстване организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по 
делата с особен обществен интерес и писмо № 91-00-082 от 17.11.2008 година на 
ВСС. 

В доклада на Районен съд – Севлиево са отчетени влезли в сила 207 
осъдителни присъди и осъдени общо 266 лица, от които на лишаване от свобода 
до три години 113 лица, на лишаване от свобода от три до петнадесет години – 3 
лица, като чл.66 НК е приложен по отношение на 66 от осъдени  лица, 
наказанието пробация е наложено на 105 осъдени лица, а глоба – на 42 лица, от 
които 28 по чл.78а НК. Осъдените непълнолетни лица са 8 или 3% от общо 
осъдените лица. Влезлите в сила оправдателни актове са 11, вкл. и по 78а НК. 
Относителният дял на постановените осъдителни присъди общо 197 по НОХД 
към внесените обвинителни актове и останали несвършени от предходен период 
263 е 74.90%. 

По видове престъпления влезлите в сила осъдителни присъди са : по Глава 
ІІ НК – 8 присъди, по Глава ІІІ – 1 присъда, по Глава ІV НК – 3 присъди, по 
Глава V НК – 108 присъди, по Глава VІ НК – 2 присъди, по Глава VІІІ НК – 1 
присъда, по глава ІХ НК – 3 присъди, по глава Х НК – 2 присъди и по Глава ХІ 
НК – 79 присъди. 

Няма образувани и разгледани НОХД за престъпления със значим 
обществен интерес по списъка на ВСС. 

В Районен съд – Дряново през отчетната 2008 година са постановени 61 
влезли в сила присъди и 18 определения за одобряване на споразумение и 
прекратяване на производството на това основание. Осъдените лица са 86, от 
които 23 по одобрени споразумения. С решение по чл.78а НК са наказани 8 лица, 
Оправданите лица са също 8. По видове престъпления осъдителните присъди и 
осъдените лица са: по Глава ІІ НК – 1 присъда и 1 осъдено лице; по Глава V НК 
– 20 присъди и 6 одобрени споразумения, 32 осъдени лица; по Глава VІ – 1 
одобрено споразумение, осъдени 2 лица; по Глава Х НК – 5 присъди и 1 
одобрено споразумение, осъдени са общо 10 лица и по Глава ХІ НК – 34 
присъди, 10 одобрени споразумения, осъдени 41 лица. 
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През годината няма постъпили и разгледани дела със значим обществен 
интерес. 

От разгледаните в Районен съд – Трявна НОХД 51 са приключили с 
постановена присъда, а 15 с одобрено от съда споразумение и прекратени на 
това основание. 12 дела по чл.78а НК са приключени с влязло в сила решение. 
Общо осъдените лица са 77, от които 16 по одобрени споразумения. Оправдани 
са 3 лица. Наказани са и 12 лица по чл.78а НК. 

По видове престъпления осъдените с присъда са: по Глава ІІ НК – 8 
осъдени лица, по Глава V НК – 34 осъдени лица, по Глава ХІ НК – 28 осъдени 
лица. 

И в този съд през годината няма постъпили и разгледани дела със значим 
обществен интерес. 

 
5. Анализ на натовареност на съдебните райони /по щат и 

действителна/ по видове дела за разглеждане – наказателни и граждански, 
както и спрямо общия брой за разглеждане и спрямо свършените дела.  

 
В Районен съд – Габрово през 2008 година са стояли за разглеждане 1 

950 граждански дела и 1 311 наказателни дела или общо 3 261 дела. При девет 
съдии по щата на съда средната натовареност за съдебния район е била 40.63 
граждански дела на съдия на месец и 21.85 наказателни дела на съдия на месец 
или обща средна натовареност на съдебния район по щат спрямо общия 
брой дела за разглеждане – 30.19 дела на съдия на месец. В сравнение с 
предходните две години натовареността на съдебния район по този показател 
бележи тенденция на намаление – 32.40 за 2007 година и 36.74 за 2006 година. 
Това намаление се дължи намалелия брой дела за разглеждане. 

Свършените през годината дела са 1 678 граждански и 1 079 наказателни 
или общо 2 757 свършени дела. По този показател средната натовареност при 
свършените гражданските дела е била 34.96 дела на месец на съдия, при 
наказателните дела – 17.98 дела на месец на съдия или обща средна 
натовареност на съдебния район по щат спрямо свършените дела е 25.53 
дела на съдия на месец. В сравнение с предходните две години анализът 
показва намаляване на натовареността – 27.77 за 2007 година и 32.42 за 2006 
година. Намалението е и при двата вида свършените дела. 

Тъй като през годината съдът е работил в намален състав от осем съдии 
действителната средна натовареност на съдебния район спрямо общия брой 
дела за разглеждане е 33.97 дела на съдия на месец, а спрямо свършените 
дела – 28.72 дела на съдия на месец. 

Съдии от този съд са били командировани в Районен съд – Дряново за 
разглеждане и решаване на граждански дела, което е довело до допълнителна 
натовареност при гражданските дела. 

Съдия Диана Петракиева, административен ръководител – председател на 
съда е имала за разглеждане през годината 182 дела и е свършила общо 138 дела. 
От 19 обжалвани съдебни актове 12 са били потвърдени и 4 отменени. Съдия 
Парапанова, заместник на административния ръководител – председател е имала 
за разглеждане 479 дела и е свършила общо 430 дела. Обжалвани са съдебните й 
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актове по 26 дела, като са потвърдени 8 и 3 са отменени. Съдия Парапанова е 
разглеждала и решавала граждански дела и в Районен съд -  Дряново. Съдия 
Костова е имала за разглеждане 443 дела, като е свършила 386 дела. Обжалвани 
са 52 съдебни актове, от които 18 са потвърдени, 6 изменени и 6 отменени. 
Съдия Костова е била също командирована в Районен съд – Дряново, където е 
разглеждала и решавала граждански дела. Съдия Димитрова е имала за 
разглеждане 327 дела, като не са посочени свършените. От обжалваните й 
съдебни актове по 55 дела, са потвърдени 36, 8 са изменени и 7 отменени. Съдия 
Денев е имал за разглеждане 328 дела, като е свършил 258 дела. От обжалваните 
съдебни актове, постановени по 59 дела, са потвърдени 38, изменени 4 и 14 – 
отменени. Съдия Антонова е имала за разглеждане общо 486 дела, като е 
свършила 386 дела. Обжалвани са 48 съдебни актове, от които 16 са потвърдени, 
3 изменени и 4 отменени. Съдия Кремена Големанова е имала за разглеждане 
539 дела, като не са посочени свършените. Обжалвани са й 37 съдебни актове, от 
които потвърдени 16, изменен 1 и 3 отменени. Съдия Петрова е имала за 
разглеждане 338 дела, като също не са посочени свършените. Обжалвани са 
постановени от нея 57 съдебни актове, от които 40 потвърдени, 6 изменени и 5 
отменени.  

В Районен съд –Севлиево гражданските дела за разглеждане през 2008 
година са били 1105 и наказателните 637 или общо делата за разглеждани са 
1742. При шест съдии по щата на съда средната натовареност на района при 
гражданските дела е била 30.69 дела на съдия на месец, при наказателните дела – 
17.69 дела на съдия на месец или общата средна натовареност на съдебния 
район по щат спрямо общия брой дела за разглеждане е била 24.19 дела на 
съдия на месец. В сравнение с предходните две години се отчита незначително 
намаление на натовареността спрямо 2007 година – 24.67 дела, но увеличена към 
нивото от 2006 година -21.92 дела на съдия на месец. Увеличението спрямо 2006 
година се дължи на по-голямото постъпление на делата през последните две 
години. 

През отчетната година в този съд са свършени 1 007 граждански и 574 
наказателни дела, или общо 1581 дела. По този показател натовареността при 
гражданските дела е била 27.97 дела на съдия на месец, при наказателните – 
15.94 дела на съдия на месец или средната натовареност на съдебния район по 
щат спрямо свършените дела е била 21.96 дела на съдия на месец. Спрямо 
предходните две години е налице леко намаление на натовареността по този 
показател – 22.50 за 2007 година, но увеличена спрямо 19.65 дела за 2006 година. 
Увеличението е предимно при свършените граждански дела, докато при 
свършените наказателни дела е налице тенденция на намаляване. 

Тъй като съдът е работил през отчетната година в пълен състав на съдиите 
по щат действителната натовареност е еднаква с натовареността по щат 
спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела. 

Съдия Иванаков, административен ръководител – председател на съда е 
имал през годината за разглеждане общо 275 дела, от които 271 граждански и 4 
наказателни. Свършил е общо 264 дела, от които 260 граждански и 4 
наказателни. Бил е командирован и в Районен съд – Дряново, където също е 
разгледал и решил граждански дела. Съдия Аврамова, заместник на 
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административния ръководител – председателя на съда е имала за разглеждане 
общо 426 дела, от които 425 граждански и 1 наказателно дело. Свършила е общо 
385 дела, от които 384 граждански и 1 наказателно дело. Съдия Дойчева е имала 
за разглеждане 408 граждански дела и е свършила 362 граждански дела. Съдия 
Неделчев е имал за разглеждане 206 наказателни дела и е свършил 182 
наказателни дела. Съдия Божилова е имала за разглеждане 222 дела, от които 
221 наказателни и 1 гражданско дело. Свършила е 201 дела, от които 200 
наказателни и 1 гражданско дело. Съдия Цветков е имал за разглеждане 205 
наказателни дела и е свършил 187 наказателни дела.   

В Районен съд - Дряново през 2008 година са стояли за разглеждане 513 
граждански дела и 260 наказателни дела или общо 773 дела. При трима съдии по 
щата на съда средната натовареност  за съдебния район е отчетена само при 
общия брой дела за разглеждане. При видовете дела е отчетена на база двама 
съдии – 42.75 граждански дела на съдия на месец и 21.67 наказателни дела на 
съдия на месец или обща средна натовареност на съдебния район по щат от 
трима съдии спрямо делата за разглеждане – 21.47 дела на съдия на месец.  
В сравнение с предходните две години натовареността на съдебния район по 
общия брой дела за разглеждане се е намалила значително – 42.71 дела за 2007 
година и 29.58 дела за 2006 година. Намалението се дължи както на увеличения 
щат с един съдия, така също и на намаленото постъпление на делата. 

Свършените през годината дела са 464 граждански дела и 216 наказателни 
дела или общо 680 дела. По този показател средната натовареност на съдебния 
район при трима съдии по щат е отчетена само при общия брой свършени дела. 
При видовете дела е отчетена на база двама съдии – 38.67 граждански дела на 
съдия на месец и 18 наказателни дела на съдия на месец или обща средна 
натовареност на съдебния район по свършени дела при щат от трима съдии 
– 18.89 дела на съдия на месец. В сравнение с предходните две години също е 
налице значително намаление на натовареността на съдебния район – 38.71 
дела за 2007 година и при 24.13 дела за 2006 година. То се дължи на посоченото 
по-горе причини. 

Тъй като съдът е работил от края на м. май 2008 година до началото на м. 
декември 2008 година в състав само от един съдия, като са командировани съдии 
от другите районни съдилища за разглеждане и решаване на граждански дела, 
действителната натовареност на съда е била 32.21 дела на месеца на съдия 
спрямо делата за разглеждане и 28.33 дела на съдия на месец спрямо 
свършените дела, като не са отчетени отработени дни от командированите 
съдии. 

Съдия Янко Янев е бивш административен ръководител – председател на 
съда и е работил до 22.05.2008 година, като е имал за разглеждане 51 
наказателни дела и 92 граждански дела. Свършил е всичките дела с постановени 
съдебни актове. От тях са били обжалвани 24, от които 18 потвърдени, 2 
изменени и 4 отменени. Съдия Попов, и.д. административен ръководител – 
председател на съда от 22.05.2008 година и работил сам от тази дата до началото 
на м. декември 2008 година, без да ползва отпуск, е имал за разглеждане 199 
наказателни дела и 362 граждански дела. Постановил е 164 съдебни актове по 
наказателни дела и 334 съдебни актове по граждански дела. Обжалвани са общо 
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19, от които 15 потвърдени, 1 изменен и 3 отменени. През периода от 20.09.2008 
година до 09.10.2008 година съдия Попов е изпълнявал функциите на съдия по 
вписванията, а от 20.09.2008 година до края на годината и функциите на 
държавен съдебен изпълнител. Съдия Росен Станев е встъпил в длъжност на 
08.12.2008 година и е имал за разглеждане 10 наказателни и 33 граждански дела, 
като в тях са включени и делата, останали неразгледани от командированите 
съдии. До края на годината е свършил 1 наказателно и 12 граждански дела.   

Отчетените в Районен съд – Трявна дела за разглеждане през 2008 
година са общо 501, от които 203 наказателни и 298 граждански дела. При двама 
съдии по щата на съда средната натовареност при наказателните дела е 16.92 
дела на съдия на месец, при гражданските дела – 24.83 дела на съдия на месец 
или общата натовареност на съдебния район по щат на разглеждани дела е 
била 20.88 дела на съдия на месец. В сравнение с предходните две години се 
отчита еднаква натовареност спрямо 21.00 дела за 2007 година и намалена 
натовареност спрямо 2006 година – 28.25 дела. Намалението се отчита предимно 
при гражданските дела. 

През годината в този съд са свършени общо 444 дела, от които 181 
наказателни и 263 граждански дела. По този показател средната натовареност за 
района е била 15.08 дела на месец на съдия при наказателните и 21.92 дела на 
месец на съдия при гражданските или средна натовареност на съдебния район 
по щат на свършени дела – 18.50 на съдия на месец. Спрямо предходните две 
години също е налице еднаква натовареност спрямо 18 дела за 2007 година и 
значително намаление спрямо 2006 година – 25.04 дела. Отчетеното намаление 
на натовареността през последните две години се дължи също на по-малкото 
свършени граждански дела. 

През годината съдът е работил в пълен състав на съдиите по щат, поради 
което действителната натовареност е еднаква с натовареността по щат 
спрямо разглежданите и свършените дела. 

Съдия Динева, административен ръководител – председател на съда е 
свършила през годината общо 208 дела, от които 132 наказателни и 76 
граждански дела. Съдия Петракиева е свършила общо 236 дела, от които 187 
граждански и 49 наказателни дела. 

    
Най - натоварени през 2007 година са били съдиите в Районен съд – 

Габрово, следвани от съдиите /съдия Попов/ в Районен съд – Дряново, 
Районен съд – Севлиево и Районен съд – Трявна. 

 
Във всички районни съдилища делата между съдиите са били 

разпределяни посредством системата за случаен избор, която както бе посочено 
не отчита тежестта на отделните дела, поради което в докладите не е правен 
анализ по този показател. 

Видно от резултатите от въззивната и касационна проверка на решените 
през годината дела от районните съдилища като първа инстанция постановените 
от съдиите съдебни актове, присъди и решения са били добре мотивирани и 
законосъобразни. Незначителният брой отменени или изменени съдебни актове 
не дава основание за  друг извод. Освен това проверките, извършени от съдии от 
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окръжния съд, са установили във всички районни съдилища, че делата се 
разглеждат и решават в разумен срок, а съдебните актове се изготвят в 
установените с процесуалните закони инструктивни срокове.  

Доброто качество на правораздавателната дейност на съдилищата от 
Габровския съдебен окръг, разглеждането на делата в разумен срок и спазването 
на процесуалните изисквания за срочност и мотивираност на изготвените 
съдебни актове се потвърди частично относно производствата по наказателни 
дела и от констатациите, съдържащи се в доклада на Инспектората към ВСС, 
получен в края на отчетната година.       
  

 
ІV.  Взети мерки от административните ръководители 

 
1. По квалификацията на съдиите и служителите 
В Окръжен съд – Габрово работят добре подготвени съдии и съдебни 

служители, които полагат необходимите усилия и старание в изпълнение на 
основната функция на съда – правораздавателната. Въпреки това през 
последните години ръководството на съда се е стремяло да осигури възможност 
за повишаване на квалификацията им. Съдиите се включват активно в 
организирани от НИП семинари, които се провеждат на национално и на 
регионално ниво. През отчетната година съдии са участвували в следните 
семинари:“Нови положения в гражданското съдопроизводство съгласно новия 
ГПК” и “Особени правила на първоинстанционните производства по част 5 на 
НПК и особени производства по част 7 НПК”, проведени на регионално ниво с 
участието на лектори – съдии от ВКС;  “Основи на европейското право”, 
“Съдебно сътрудничество по наказателвни дела. Европейска заповед за арест”, 
“Партньори в борбата срещу дискриминацията”, “Съдебната практика на Съда 
на ЕО. Преюдициално заключение”, “Защита на класифицираната информация в 
съдебната система” и други, провеждани на национално ниво. Отделно от 
горепосочените семинари административният ръководител-председател на съда 
е участвал в работните срещи, организирани от ВСС, председателя на ВКС и на 
Апелативния съд – В.Търново, касаещи анализа на причините за прекратяване на 
съдебните производства и връщане на делата за доразследване, като и работата 
по делата със значим обществен интерес. 

Съдебните служители също проявяват активност и желание за повишаване 
на своята квалификация съобразно заеманата и/или съвместявана длъжност като 
участвуват в семинарни и други обучителни програми. През отчетната 2008 
година е било осигурено участие на съдебни служители от съда в следните 
семинарни обучения: “Начално обучение на съдебни служители – модул І”, 
“Начално обучение на съдебни служители модул ІІ”, “Новите статистически 
форми и уеднаквяване на практиката при изготвянето им...”, “Работа с 
класифицирана информация”, “Работа по граждански дела”, Работа по 
наказателни дела” и “Работа в екип”. Отделно административният секретар, 
изпълняващ функциите на съдебен администратор, е участвала в обучение на 
съдебни администратори и съдебни служители и в семинар на тема 
“Административен капацитет”. Необходимостта от повишаване на 
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квалификацията и практическите умения на съдиите и съдебните служители е 
приоритет в организационната и ръководна дейност на съда, като целта е 
поетапно и по възможност всички съдии, служители с ръководни функции и 
служители от специализираната администрация да преминат през обучителни 
програми за утвърждаване на постигнатото и усвояване на нови знания. 

Въпреки, че само в доклада на Районен съд – Трявна се съдържат данни  
за този раздел следва да се посочи, че и административните ръководители – 
председатели на районните съдилища са осигурили необходимите условия за 
повишаване квалификацията, знанията и професионалните умения на съдиите и 
съдебните служители. В посочените по – горе регионални семинара по 
приложението на новия ГПК, като и по някои особени производства по НПК, са 
взели участие и съдиите от районните съдилища, разглеждащи граждански, респ. 
наказателни дела. Съдебни служители от тези съдилища са участвували в 
различни обучителни програми и семинари. 

  
2. Ревизионна дейност през годината, резултати 
 
В изпълнение и на задължението си по чл.86 ал.1 т.6 ЗСВ, в края на 

отчетния период, председателят на Окръжния съд възложи извършването на 
проверки в дейността на районните съдилища от съдебния окръг. Резултатите от 
същите за поредна година са много добри. Делата се образуват, разглеждат и 
приключват в инструктивните срокове. Няма неправилно отложени дела. 
Съдебните актове се изготвят също в срок и са добре мотивирани. Работата по 
спрените дела е също добра. По образуването и движението на изпълнителните 
дела също не са установени съществени пропуски. 

През отчетната година бе извършена и цялостна проверка от 
Инспектората към ВСС в дейността на Окръжния и районните съдилища. До 
настоящия момент е получен само доклада, съдържащ констатациите по 
правораздавателната дейност по наказателни дела, както и някои констатации от 
административен характер. Отразеното в същия е положително и няма 
констатирани съществени пропуски в тази част от дейността на съдилищата. 
Дадените препоръки за подобряване на работата по този вид дела са изпълнени 
от административните ръководители – председатели на съдилищата от окръга. 
Все още не сме получили доклада, касаещ проверката в дейността по 
гражданските дела. 

Окръжният съд не е уведомен и за констатациите от ревизията в дейността 
му, извършена в края на 2008 година от съдии от Апелативен съд – Велико 
Търново, поради което не можем да изразим становище в настоящия доклад. 

 
3. Дисциплинарни наказания и поощрения 
 
През 2008 година не е имало основания за образуване на дисциплинарни 

производства срещу съдии от окръжния и районните съдилища. Не са налагани и 
дисциплинарни наказания на съдебни служители от окръжния съд, данни за 
наложени наказания не се съдържат и в докладите на районните съдилища. 
Съдиите и съдебните служители са поощрявани допълнително през годината с 
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парични награди в пълен размер, определен от ВСС, за постигнатите резултати в 
тяхната дейност. В резултат на проведеното по ПАРОАВАС атестиране на 
съдебните служители в Окръжен съд – Габрово през м. октомври 2008 година 
бяха повишени в ранг 17 служители за изключително изпълнение на служебните 
си задължения. Такова атестиране е извършено и в районните съдилища, но в 
докладите не се съдържат данни за резултата.  

 
4. Информационно осигуряване 
 
В Окръжен съд – Габрово има изградена със структурно окабеляване за 

100 Mb UTP локална мрежа, която обхваща всички съдийски кабинети, 
административни служби и съдебни зали. Мрежата е с два сървъра, на които е 
инсталиран Windows 2000 Advanced Server, два скенера и компютърни 
конфигурации за всички работни места. Поради изградена локална мрежа в 
сградата двата сървъра се ползват общо от Окръжен и Районен съд – Габрово. 
Сървърите са в непрекъсната експлоатация вече осма година, ресурсите им са 
много натоварени и зачестяват повредите, които не се покриват от отдавна 
изтеклата гаранция. 

Този проблем бе решен през 2008 година със закупуването на сървър HP 
ML350G5 E5420, така че отделянето на всеки съд в собствена мрежа ще стане 
по-лесно и безпроблемно след като се направят съответните инсталации на 
операционната система и подходящо конфигуриране.   

Информационни продукти: в съда е инсталирана ИС Апис 6 /мрежова 
версия/, включваща следните модули: Право, Време, Процедури и Финанси, като 
в края на 2006 година бе допълнена и с Евро право; инсталирани са програмен 
продукт “Конто” – счетоводен софтуер и програмен продукт “Аладин”-
интегрирана система за работна заплата и управление на човешките ресурси. 

През 2008 година изтече лиценза на внедрената през 2005 година 
Автоматизирана система за следене и управление на делата /АСУД/, изготвена 
от Проекта за развитие на съдебната система към ААМР. Поради блокиране на 
тази програма и невъзможност за подновяването на лиценза, през септември 
2008 година в съда бе инсталиран нов програмен продукт САС – съдебно 
деловодство на “Информационно обслужване” АД. Беше проведено обучение на 
служителите и започна неговото внедряване. В процеса на експлоатация бяха 
забелязани някои непълноти и неточности, но се надяваме те да бъдат 
отстранени с новата версия и в изпълнение на договореностите с “ИО” АД, 
създател на продукта, за неговото поддръжане.  В Окръжен съд – Габрово 
продължава да се ползва деловодната система, собствена разработка /на 
системния администратор/ от 1995 година, с помощта на която се изготвят почти 
всички статистически сведения и справки. 

В изпълнение на ЗСВ и указанията на ВСС на Интернет-страницата на 
съда периодично се поместват постановените и влезли в законна сила съдебни 
актове, преди всичко по наказателни и граждански дела с повишен обществен 
интерес. Това е вменено в задължение на завеждащия “Връзки с 
обществеността” служител, който и ежемесечно събира и изпраща в Апелативен 
съд – В. Търново материали относно медийния интерес към разглеждани и 
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решени дела от съдилищата в Габровския съдебен окръг, съгласно 
разпореждането на председателя на Апелативния съд. 

Информационните продукти, които се използват в Районен съд – Габрово 
са: Правно-информационна система “Апис” с нови версии – “Апис 6”, “Апис 
време” и “Апис – ТРЗ”; “Система за издаване свидетелства за съдимост”- Лот 4 
по програма ФАР, като системата има изградена връзка с централната база данни 
в МП и оттам и с всички служби “Бюро съдимост” в другите районни съдилища, 
разполагащи с Интернет връзка. Също през м. октомври 2008 година и в този 
съд, поради изложения по-горе проблем, е закупена, инсталирана и проведено 
първоначално обучение на нова деловодна система САС на “Информационно 
обслужване” АД. До края на годината системата е пусната в “пробен” работен 
режим с цел потребителите да свикнат с новия интерфейс и последователност на 
работа. През м. декември 2008 година е започнало и реалното й използване с 
вкарване на неприключилите дела. 

В Районен съд – Севлиево също в края на годината /м. ноември/ е 
закупен абонамент за деловодната система на “Информационно обслужване” АД 
– САС-съдебно деловодство. Системата е инсталирана и използването й също е 
било обучително до края на годината, с цел от началото на настоящата година да 
заработи в реален режим. Внедряването на тази система е и с цел уеднаквяване 
базите данни с тези на останалите съдилища от съдебния окръг. В “Бюро 
съдимост” се използва системата, разработена от фирма “Индекс”. През 2008 
година в този съд са закупени и инсталирани пред всяка съдебна зала 
информационни дисплеи “АМ-ПРО” на фирма ЕОС Електроникс. Дисплеите 
представляват специална система, функционално разработена за нуждите на 
съдилищата, за информиране на страните по делата и гражданите пред 
съдебните зали. В съда се изпълняват и изискванията на чл.64 от ЗСВ, като 
влезлите в сила съдебни актове се публикуват в Интернет страницата по 
тримесечия. 

В Районен съд – Дряново се използват следните програмни продукти: 
“Апис 6”, “Апис време”, “Апис практика” и “Апис процедури”; “Система за 
издаване на свидетелства за съдимост”, “Аладин”, “Сиела” и “Конто”. Системата 
за издаване на свидетелства за съдимост е по Лот 4 по проекта ФАР. 
Инсталирани са и другите програмни продукти по различните лотове. И в този 
съд през 2008 година е внедрен програмния продукт САС – съдебно деловодство 
на “Информационно обслужване” АД. Продуктът е инсталиран през м. август 
2008 година, като след проведено обучение на съдебните служители, работният 
вариант е инсталиран на 21.10.2008 година, а от 27.10.2008 година деловодната 
информация се въвежда ежедневно и програмата функционира по 
предназначение. През 2008 година в съда е изработена и интернет страница в 
изпълнение разпоредбите на чл.80 ал.1 т.10 във вр. с чл.64 ал.1 и чл.80 ал.1 т.11 
от ЗСВ, като предстои публикуване на съдебните актове. 

И в Районен съд – Трявна през м. август 2008 година е сключен договор 
с “Информационно обслужване” АД за внедряване на информационната система 
САС-съдебно деловодство. След проведено обучение на съдебните служители 
съдът е започнал от началото на настоящата година работа с реална база данни, 
след като са въведени всички висящи от края на отчетната година дела. От 
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началото на годината се публикуват в Интернет страницата на съда и всички 
постановени актове, като информацията се взема от деловодната система. 
Продължава успешно да работи и въведената  през 2006 година комуникационна 
програма модул АИС “Бюра съдимост”, свързана с централното бюро и 
позволяваща обмен на информация със съответните служби към всички районни 
съдилища в страната. 

   
 5. Финансово управление и контрол 
   
Въпреки че предприетите мерки в Окръжен съд – Габрово по изпълнение 

на задълженията, произтичащи от Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор /ЗФУКПС/, при съобразяване указанията на Министъра на 
финансите и на ВСС, бяха изложени в нарочен доклад пред ВСС, би било 
уместно и в настоящия доклад да бъдат посочени, макар и схематично, някои от 
тях. През 2008 година бяха изработени и утвърдени от административния 
ръководител – председател следните Вътрешни правила: за изграждане и 
функциониране на системата за финансово управление и контрол; за 
организацията на документооборота; за документиране, архивиране и 
съхраняване на документацията; за определяне на индивидуалните основни 
месечни заплати на съдии и съдебни служители, както и Инструкции относно: 
командироване на служителите; организационните процедури по поемане на 
задължения и извършване на разход; организационните процедури по 
завеждането и изписването на краткотрайни и дълготрайни активи и 
извършването на инвентаризации. Одобрена бе и счетоводната политика на съда. 
Със заповед е възложено на съдебния администратор на съда предварителния 
контрол за законосъобразност и целесъобразност преди поемане на финансови 
задължения, свързани с обществени поръчки, придобиване на материални 
активи и получаване на услуги, командироването на служители и извършването 
на други бюджетни разходи. При поемането на такива разходи задължително се 
прилага правилото на двойния подпис. 

В докладите на районните съдилища не се съдържат данни за 
предприетите мерки по финансовото управление и контрол, но при извършените 
проверки от ръководството на окръжния съд и по доклад на главния 
счетоводител при окръжния съд, координиращ финансовата дейност в 
останалите съдилища, е установено, че през отчетната година 
административните ръководители – председатели на тези съдилища също са 
изпълнили своите задължения, произтичащи от горепосочените нормативни 
актове и указания. 

 
V. Кадрова обезпеченост 
 
Габровският окръжен съд е приключил отчетната 2008 година в състав 

от десет съдии и един младши съдия по утвърден от ВСС щат. На основание 
решение на ВСС по протокол № 31 от заседанието, проведено на 17.07.2008 
година, от длъжността  съдия е освободена с акт за напускане от 11.08.2008 
година Галя Василева Маринова, поради назначаването й за съдия в Апелативен 
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съд – В. Търново. Встъпилата в длъжност на 01.10.2007 година младши съдия 
Емилия Дишева, която след тази дата е започнала шестмесечното обучение в 
НИП - София, е започнала да изпълнява задълженията си в съда от м. април 2008 
година. Фактически  през годината съдът е работил в намален състав от 
единадесет съдии. Незаетата щатна бройка съдия е обявена от ВСС за 
провеждане на конкурс чрез атестиране. 

През годината в съда са работили общо 25 служители при одобрен щат от 
26 съдебни служители. И през отчетната година административният секретар В. 
Гъдева продължи да изпълнява функциите на съдебен администратор, 
възложени й със заповед № 4 от 26.01.2006 година, на основание решението на 
ВСС за увеличаване на щата и пар.5 от ПЗР на Правилника за съдебната 
администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища до 
провеждането на конкурс и назначаването на такъв. С решение на ВСС по 
протокол 30 от 26.09.2007 година щатът на служебните служители в съда бе 
увеличен с една щатна бройка, считано от 01.01.2008 година, като по този начин 
бе удовлетворено искането ни за възможността за назначаване на компютърен 
оператор с деловодни функции, което бе реализирано след проведен конкурс и 
въз основа сключен трудов договор от 01.04.2008 година на тази длъжност 
започна работа Поля Авксентиева Борисова-Минкова. В началото на настоящата 
година щатът на съдебните служители бе изцяло попълнен с назначаването на 
Иванка Манева Иванова за съдебен администратор след проведен от ВСС 
конкурс. Не са необходими промени в щата на съда.    
  

Районен съд – Габрово е с утвърден щат от девет съдии, двама държавни 
съдебни изпълнители и двама съдии по вписванията. През цялата 2008 година 
съдът е работил в намален състав от осем съдии. Освободената в началото на 
2007 година щатна бройка за съдия все още не е заета, въпреки че за същата бе 
обявен конкурс с решение на ВСС от 16.01.2008 година, спечелен от колега, но 
резултатът е обжалван и процедурата не е приключила. Основателно е 
становището в доклада на председателя на районния съд, че процедурите в ЗСВ 
по назначаването на съдии са доста тромави и обременяват съдилищата откъм 
кадрова обезпеченост. 

През годината съдът е работил с утвърден щат от 31 съдебни служители, 
като на новоразкрита от началото на годината щатна длъжност “съдебен 
деловодител” е преназначена, считано от 30.06.2008 година, Гергана Илиева, 
дотогава чистач в съда. Като чистач на нейното място е назначена Лиляна 
Мирчева Нешева, считано от 01.07.2008 година, като по този начин щатът е бил 
изцяло попълнен. В доклада се прави обосновано искане за увеличаване щата на 
служителите с разкриване на нова щатна бройка за техническа длъжност 
шофьор, предвид обстоятелството, че със заповед на Министъра на 
правосъдието на съда е предоставен за ползване лек автомобил. 

През 2008 година Районен съд – Севлиево бил с попълнен щат от шест 
съдии, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. След 
проведен конкурс и на основание сключен трудов договор с Министерството на 
правосъдието на 07.05.2008 година е встъпила в длъжност държавен съдебен 
изпълнител Светла Атанасова. 
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През годината е бил попълнен изцяло и щатът от 22 съдебни служители. В 
съда няма утвърдена щатна бройка за съдебен администратор, като 
административната дейност се организира от административния секретар. 

През 2008 година административният ръководител – председател на съда е 
направил предложение до Министъра на правосъдието за разкриване на нова 
щатна бройка “съдия по вписванията” поради увеличен обем на работата в тази 
служба и до ВСС за одобряване трансформацията на щатната длъжност “старши 
специалист – счетоводител” в щатна длъжност “главен счетоводител”. 

Районен съд – Дряново е с утвърден щат от трима съдии, един държавен 
съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. Отчетната година съдът е 
започнал и приключил в състав от двама съдии. До 22.05.2008 година е работил 
в състав съдия Янев – административен ръководител – председател и съдия 
Попов. След тази дата до 08.12.2008 година съдия Попов, който изпълнява 
временно с решение на ВСС и длъжността административен ръководител – 
председател, е работил сам. На 08.12.2008 година като съдия е започнал работа 
Росен Станев, преназначен на тази длъжност с решение на ВСС от 31.07.2008 
година, което е било обжалвано. До 20.09.2008 година е работила като държавен 
съдебен изпълнител Надежда Кръстева, на която Министъра на правосъдието е 
възложил да изпълнява временно и функциите на съдия по вписванията. След 
тази дата Кръстева е в отпуск по майчинство. С трудов договор от 04.09.2008 
година на длъжността съдия по вписванията е назначена Пепа Янева, която е 
започнала работа на 09.10.2008 година. До тази дата длъжността е съвместявал 
на основание чл.279 ал.3 ЗСВ съдия Попов. Съдия Попов е съвместявал и 
длъжността държавен съдебен изпълнител, на основание чл.264 ал.3 ЗСВ, след 
20.09.2008 година и до края на годината. Остава незаета длъжността 
административен ръководител – председател на съда, назначаването на която 
предстои през настоящата година. 

Утвърденият щат от 11 съдебни служители е бил изцяло попълнен през 
отчетната година. След проведен конкурс е назначен, считано от 17.01.2008 
година, на длъжността призовкар Цветан Димитров Димитров. На длъжността 
съдебен деловодител е назначена, считано от 04.03.2008 година, Росица 
Яръмова, на основание чл.119 КТ. След проведен конкурс на длъжността 
съдебен секретар протоколист е назначена със срок за изпитване, считано от 
12.05.2008 година, Анелия Кисьова, като на 12.11.2008 година трудовият 
договор е сключен за неопределено време. И.д. административен ръководител – 
председател на съда предлага увеличение на щата на съдебните служители с 
една щатна бройка “съдебен секретар- протоколист”. 

Районен съд – Трявна е с утвърден щат от двама съдии, един държавен 
съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. През 2008 година този щат е 
бил неизцяло попълнен. Заемащата в началото на годината длъжността държавен 
съдебен изпълнител Глухарова е била преназначена като такава в РС - София, 
считано от 07.05.2008 година. Тази длъжност е била отново заета на 08.07.2008 
година от Милена Стефанова Алексиева, след провеждане на конкурс и на 
основание чл.68 ал.1 т.4 КТ. На същото основание е била назначена на 
длъжността съдия по вписванията Боряна Стефанова Казасова – Драмова, 
считано от 03.10.2008 година. До тази дата и след 07.05.2008 година /когато е 
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напуснала Глухарова, съвместявала длъжността/ длъжността съдия по 
вписванията се е изпълнявала от двамата съдии, на основание ЗСВ. 

Щатът от 11 съдебни служители е бил изцяло попълнен на 03.08.2008 
година, когато е била заета свободната щатна бройка съдебен деловодител. 
Административният ръководител-председател на съда прави предложение за 
увеличаване на този щат с една щатна бройка за системен администратор.  

 
VІ. Сграден фонд и техническа обезпеченост 
 
През 2008 година в сградата, в която се помещава Окръжен съд - 

Габрово, заедно с Районен съд Габрово и Окръжна и Районна прокуратури -
Габрово, бяха извършени някои неотложни ремонтни дейности. Със средства на 
МП бе извършен основен ремонт, като остарялата ел.инсталация /изградена през 
1962-63 година/ бе  дублирана с изграждането на нова силова ел. инсталация. С 
бюджетни средства бе извършен и ремонт на покрива - нанасяне на ново 
противокорозионно и водоустойчиво покритие на покривната метална 
конструкция, както и подмяна на гръмоотвеждащата инсталация с нова. През 
последните зимни периоди снеговалежите и последвалите ги ниски температури 
доведоха и до пропукване и изронване на външните стълбища към входа на 
сградата, но поради организационни проблеми техният ремонт, заявен в 
началото на предходната година се отложи за настоящата. Необходимо е и 
закупуване на стълбищно подемно устройство за придвижване на инвалиди до 
по-горните етажи на сградата, като такъв достъп е осигурен само до партерния 
етаж и габарита на асансьорите не позволява вместването на инвалидна количка. 
Надяваме се през настоящата година да ни бъдат отпуснати финансови средства 
за това. 

Проблем от материален характер се явява и недостигът на физическо 
пространство в сградата с оглед непрекъснато повишаващите се нормативни 
изисквания за: минимална площ на работните места в помещенията, заемани от 
съдии и съдебни служители; осигуряване на отделни помещения за съхраняване 
на класифицирана информация; осигуряване на отделни помещения за 
задържани и конвоирани /принудително доведени/ по делата лица, помещения за 
свиждания, за срещи с адвокати, стаи за адвокати,  отделни санитарни възли и 
пр. други изисквания. Сградата не отговаря на тези изисквания и няма 
възможност да бъде пригодена, без пристрояване, надстрояване или осигуряване 
на други сгради за част от обитаващите я органи на съдебната власт /каквато 
отделна сграда бе осигурена за административния съд/. И след преместването на 
административния съд горепосочените проблеми остават нерешени, тъй като 
част от помещенията на партерния етаж бяха заети от ОЗ ”Охрана”-Габрово по 
разпореждане на МП. 

 За подобряването на техническото оборудване в съда през 2008 година 
бяха закупени 4 броя компютри TERABYTE PRO, 18 монитора TFT 17”, Switch 
NETGEAR 48 ports, UPS Compact Smart 2000 V A, скенер Еpson – GT 1500 ADF. 
Със закупената техника бе извършена пълна подмяна на остарелите компютърни 
конфигурации. През м. октомври 2008 година на съда бяха предоставени и два 
преносими компютри. Беше решен и проблема с остарелите три копирни 
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машини, въведени в експлоатация през 2001 и 2002 година, които непрекъснато 
показваха дефекти и тяхното отремонтирване бе финансово неизгодно. Във 
връзка с това през 2008 година бяха закупени два броя цифров копир, мрежов 
принтер, скенер “Ксерокс Work Centre 5230”. 

Изложеното по-горе относно съдебната сграда се отнася и до Районен съд 
– Габрово като през отчетната година е извършен частичен ремонт на отделни 
помещения и са пребоядисани коридорите. Всички помещения са подходящо 
оборудвани. 

През юли 2008 година с целево отпуснати бюджетни  средства е закупена 
на техника за нуждите на съда. В резултат на оптималното усвояване на 
средствата съдът вече има:  

Нов сървър с достатъчно изчислителни ресурси и дисков обем за 
съхраняване на данни, конфигуриран за максимална защита на достъпа до данни 
и надеждното им съхранение. Копирна машина с параметри, позволяващи да 
поеме повишените изисквания към натовареност, надеждност, и не на последно 
място с достатъчно евтини консумативи за едно копие. Пет нови мрежови 
принтера с дуплекс печат, също с доста евтин консуматив, улесняващ много 
ежедневната работа в деловодството, архива и в канцелариите на секретар-
протоколистките т.е. на местата с най-голямо ежедневно натоварване и нужда от 
бърз, качествен и надежден печат. Нова учрежденска цифрова телефонна 
централа с достатъчен капацитет от външни и най-вече вътрешни линии, 
позволяваща по-ефективно и гъвкаво използване на наличните външни 
телефонни постове, както и лесно и бързо  преконфигуриране и настройки на 
вътрешните постове, свързани с налагане на ограничения за набиране на 
телефонни номера и др. 

През ноември 2008 г.  е закупена допълнително следната техника: 
Четири броя персонални лазерни принтери с вграден дуплекс печат. 

Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS)  - за защита от токови удар и 
внезапно прекъсване на захранващото напрежение и осигуряване на нормална 
работа на новозакупения сървър. Допълнителни монитори за съдебните зали и за 
системният администратор. Ново многофункционално устройство (факс / копир / 
скенер / принтер) за съдебният администратор. Една нова компютърна 
конфигурация (компютър с монитор) – за резервна. На доставените през месец 
май 2007 г. по проект „ФАР 2004” 37бр. компютърни конфигурации са с изтекла 
гаранция през юни 2008 г. и вече има случаи на проява на засега дребни 
проблеми и дефекти. Съответно необходимо количество консумативи – тонери и 
тонер - касети за новозакупените и старите копирни машини и лазерни 
принтери, с тенденция да има наличност от тях поне до юни - юли 2009г. 

    С част от закупената техника районния съд вече доби “техническа 
автономност” спрямо окръжния съд /отделен сървър, телефонна централа и пр./ 

   В сградата на Районен съд – Севлиево се помещават и Районна 
прокуратура, банков офис и службата по вписванията. Залите и службите на 
Районен съд  са разположени на трите етажа на сградата, а Районна прокуратура 
заема част от първи етаж. 

През изтеклата година охраната на съдебната палата през деня се е 
осъществявала изцяло от Областно звено ”Охрана” Габрово и служба СОТ. 

 37



 През 2008 г. са одобрени средства за капиталови разходи за монтаж на 
допълнителни решетки в помещенията за задържани и обособяване на 
помещения за охраната. Монтирана е автоматизирана система за контрол на 
достъпа /бариера/ по линията на тротоара с цел недопускане паркиране на 
автомобили на граждани в зоната за сигурност от запад и север на съдебната 
палата. 

Архитектурната среда около съдебната палата не е пригодна за достъп на 
хора с увреждания и е необходимо изграждане на платформа за придвижване до 
първи етаж на съдебната палата. През 2008 г. са предприети действия  за 
издаване на разрешение за изграждане на съоръжението. Разрешението е 
забавено поради грешка в кадастралната карта на града и необходимостта от 
провеждане на процедура по установяване на регулационна линия между 
имотите около съдебната палата. Предстои разработването на проект за 
изграждане на рампа на открито. Към този момент въпреки положените усилия 
не е постигнат желаният резултат. 

В съдебната палата няма специално устроен санитарен възел за хора в 
инвалидни колички. Едно от помещенията на първи етаж може да бъде 
преустроено за тази цел, за което ще бъде необходимо допълнително 
финансиране. 

Необходими са допълнителни средства и за обособяване на зона за 
сигурност с контролиран достъп за съдии и прокурори на етаж III на съдебната 
палата чрез монтиране на лека конструкция и врати с магнитен достъп. 

В съда е изградена регистратура за класифицирана информация. През м. 
декември 2008 г. е извършена проверка на регистратурата за изпълнение на 
изискванията за защита на класифицираната информация и получаване на 
уникален идентификационен номер от ДКСИ.  

Въпреки доброто оборудване на работните помещения и съдебните зали в 
съда е належащо закупуването на висококапацитетна копирна машина, тъй като 
тази, която е в наличност в служба “деловодство” е започнала да проявява 
дефекти и повреди, поправката е свързана със закупуването на скъпи части, 
което не е рентабилно, а тези повреди забавят и понякога правят невъзможно 
копирането и принтирането. Необходимо е осигуряването на средства и за една 
компютърна конфигурация за съдия по вписванията;  за Съдебно – изпълнителна 
служба: една високо капацитетна копирна машина, принтер, скенери  монитори; 
бюра с помощни маси и др. 

През 2008 година е монтирана нова телефонна централа. С въвеждането й 
в експлоатация гражданите и страните по делата могат да се свържат с 
канцелариите и да получат интересуващата ги информация.  

Районен съд – Дряново се помещава в двуетажна масивна сграда на 
улица “Бачо Киро” № 21. Сградата е актувана като държавна публична 
собственост с Акт № 518/31.07.2003 година на Областен управител гр. Габрово. 
През 2003 година бе извършен ремонт на външната фасада, покрив и прилежащ 
терен на сградата на Районен съд - Дряново, по Проект “Красива България”, като 
ремонтът включи – ремонт на покрив, изкърпване на мазилки, бояджийски 
работи по фасади и дограма, тенекеджийски работи и благоустрояване. Но 
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проблемите са други, някои от които са частично решени през предходните две 
години,  други остават нерешени. 

В сградата е затруднен е достъпът на хора с увреждания до 
правораздаване поради недостъпността на архитектурата на съдебната палата. За 
изпълнение на предписанията на Закона за интеграция на хората с увреждания, 
Закона за защита срещу дискриминацията, Закона за устройство на територията 
и Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии 
следва да се осигури достъпност на съдебната палата и да се предприемат мерки 
за адаптирането на физическата среда към нуждите на хора с увреждания с 
изграждане на платформа за придвижване до първи етаж на съдебната палата. 

При строителството на сградата е била изградена ел. инсталация с токов 
кръг единствено за осветление, като такъв за ел. захранване на инсталационните 
контакти не е съществувал. През годините, инцидентно, съобразно конкретни 
нужди, са изграждани разклонения за захранване на инсталационни контакти за 
захранване на ел. уредите, работещи в съда, като захранване на същите е служел 
токовият кръг от ел. инсталацията на осветлението, което е в противоречие с 
нормативните изисквания. Горното бе основание да бъде направено искане до 
Висш съдебен съвет бъде актуализирана /увеличена/ бюджетната сметка за 
година – 2007 год. по § 1030 – текущ ремонт, което бе одобрено с Решение от 
Протокол № 39/14.11.2007 год. на Висш съдебен съвет. В последствие са 
извършени строително-ремонтни дейности - подмяна и доизграждане на ел. 
инсталацията в Районен съд – Дряново.  

Кабинетите на съдиите и на съдебния изпълнител са оборудвани с 
подходящо обзавеждане. И през 2008 г. е останал нерешен единствено проблема 
относно обзавеждането на канцеларията, която се ползва от секретаря на 
Съдебно – изпълнителната служба и особено наложително на съдебната зала, 
тъй като оборудването в същите е морално остаряло. В сградата е съществувал и 
проблем с износената във времето отоплителна инсталация, която се е нуждаела 
от обновяване, подмяна на подгряващия котел, с доставянето и монтирането на 
нов котел. В края на 2007 година са отпуснати средства от Министерство на 
правосъдието капиталови средства за неотложни ремонти и е сключен договор за 
ремонт и преустройство на котелно стопанство и тръбна мрежа в сградата на 
съда. През 2008 г. тези мероприятия са изпълнени. Монтираният нов котел е 
автоматизиран и енергоспестяващ, с лесно обслужване. През месец декември 
2008 г. е извършен и  текущ ремонт на архив, санитарен възел, покрив и 
приземни помещения. Горното се е наложило, тъй като в архива е установена 
влага. Освободени са и две помещения, които могат да бъдат използвани за 
съхранение на инвентар, резервно оборудване и пр. Едното помещение е 
предоставено за ползване на Дряновска районна прокуратура по тяхно искане.              

Във връзка с осъществяване на дейността в Районен съд – гр. Дряново 
обаче е най - наложително да се извърши пристрояване на съществуващата 
съдебна сграда, изразяващо се в изграждането на втора съдебна зала и 
канцеларии за съдебната администрация. Съображенията на за това са следните: 

На първия етаж са разположени следните помещения – съдебна зала, 
кабинет на съдия – изпълнител, канцелария на СИС и WC. Съществуващата една 
съдебна зала към настоящия момент е недостатъчна да задоволи нуждите на 
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съда. В залата се заседава всекидневно. Увеличеният брой на откритите 
заседания обаче предполага изчакване между съдиите, съобразяване със 
заетостта на залата и би могло да доведе до неспазване на предвидените в 
процесуалните закони срокове за разглеждане на делата. На втория етаж са 
разположени следните помещения – кабинет на председателя, кабинет на 
районния съдия, помещение, в което се помещават административният секретар 
и главният счетоводител и канцелария. В останалите три помещения се 
помещават – Районна прокуратура – Дряново и Служба по вписванията. 
Помещението, в което се намират административният секретар и главният 
счетоводител е с изключително малка площ и недостатъчно за обособяването на 
две работни места. Горното затруднява служителите при изпълнение на 
задълженията им. Още по - непоносимо е положението в канцеларията на съда. 
Там върху изключително малка площ са разположени пет работни места – двама 
съдебни деловодители, съдебен архивар и двама съдебни секретар – 
протоколисти. В същото помещение се приемат молбите на гражданите за 
издаване на свидетелства за съдимост, за удостоверения, преписи от документи 
и т.н. В същото помещение адвокатите и страните по делата се запознават със 
същите, тъй като в Районен съд – Дряново е невъзможно да се обособи 
адвокатска стая. Към настоящия момент с оглед съществуващото физическо 
пространство в сградата на Районен съд – Дряново е невъзможно обособяването 
на работни места за откритите щатни бройки. 

    В края на 2007 година бяха отпуснати средства от Министерство на 
правосъдието - капиталови средства за неотложни ремонти и бе сключен договор 
за проектиране на обект “Пристройка за разширение на сградата на Районен съд 
– Дряново”. Горното би довело до оптимизиране, както на работата, свързана с 
управление на делопотока, така и до повишаване на качеството на обслужване на 
гражданите. През 2008 г. проектирането на обект “Пристройка за разширение на 
сградата на Районен съд – Дряново” е извършено от архитект Малаков. За 
съжаление, след проведените до момента два експертни съвета в Министерство 
на правосъдието проектът не е приет, предвид наличието на множество 
възражения по изпълнението от специалистите на министерството и 
представителите на Главна дирекция “Охрана”. Предстои попълване на 
празнотите в проекта и провеждане на следващ експертен съвет за одобряването 
му.      

Техническото оборудване в съда е на добро ниво, но в доклада се предлага 
закупуване на нови компютърни конфигурации и 12 UPS устройства. 

 
Сградата на Районен съд – Трявна се намира  в центъра на гр. Трявна, 

като в нея се помещават Районна прокуратура – Трявна и Службата по 
вписванията.  През изтеклата година охраната на съдебната сграда през деня се е 
осъществявала изцяло от Областно звено ”Охрана” гр. Габрово, а през нощта и в 
почивните и празничните дни от СОТ.   

 Районен съд – Трявна разполага с достатъчно  помещения в сградата си, 
които осигуряват добри условия на работа на съдите и съдебните служители. 
Съществуващите проблеми са следните: Няма възможност в момента за 
осигуряване достъп на хора с увреждания до първи етаж на сградата, поради 
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голямата денивилация, като е налице необходимост за преодоляването й чрез  
изграждане на асансьор, който да осигури такъв достъп. За това са предприети 
необходимите действия пред МП за отпускане на средства на базата на 
предварителни проучвания. Първият етаж на сградата е строен през1933 година. 
Дограмата на прозорците е в много лошо състояние, тъй като същите не се 
затварят и при силен вятър се отварят, което води непрекъснато до смущаване на 
СОТ-а  на първият етаж. Наложителна е смяната на дограмата на целия първи 
етаж с нова. 

 Съдът разполага със сравнително  добро техническо оборудване, с 
изключение на това, че няма UPS за два  сървъра, за което ще са необходими 
средства. Все още няма и климатици за всички помещения, в които работят 
съдебните служители.  

            
В заключение искам да изразя надеждата, че съдържанието на доклада на 

Окръжен съд – Габрово се доближава до изискванията на Председателя на 
Апелативния съд, както и до указанията на ВСС, без претенции за пълнота и 
изчерпателност във фактологията и аналитичната му част. 

 
 
       
 
ИЗГОТВИЛ 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО: 
                                                                   
       /М. Минков/ 

 


